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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 Kapladığı alan açısından dünyanın beşinci büyük ülkesi olan Brezilya, kuzeyden güneye 4.320 km, 

doğudan batıya 4.326 km’dir. Atlantik Okyanusu ile çevrili Brezilya’nın İspanyolca konuşan Güney 

Amerika ülkeleri ile 12.000 km’lik sınırı vardır. Şili ve Ekvator haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi 

ile sınır komşusudur.  

 Brezilya Başkanlık rejimiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. İdari açıdan 26 eyalet, bir Federal Bölge 

(Başkent Brazilya ve çevresi) ve toplam 5564 belediyeden oluşmaktadır. Her eyaletin kendi yasalarıyla 

belirlenmiş yetkileri kullanan bir hükümeti vardır.  

 Büyük çoğunluğu kentlerde yaşayan halkın ortalama yaşam süresi 73 yaş olup, erkekler için 69,4 

yaş,  kadınlar için 76,6 yaş ortalama yaşam süresidir. Erkek nüfusun yaşam süresinin daha kısa olmasının 

nedeni, 60 yaş altındaki erkeklerde şiddet suçlarından kaynaklanan ölümlerin fazla olmasıdır.  2015-2019 

yıllık nüfus artış hızının % 0,8 olması beklenmektedir. 2020 yılında nüfusun 219 milyona ulaşacağı ve nüfus 

artış hızının % 0,7 olacağı tahmin edilmektedir. 

 2016 yılında ekonomik durgunluk  nedeniyle ülke ekonomisi %- 3,2’de daralmış olup, 2017 yılı için %-

0,2, 2018 yılı için %1,5 civarında büyüme beklenmektedir.  

 Ocak 2018 istatistiklerine göre, Brezilya’da işsizlik oranı yaklaşık olarak % 12 , enflasyon oranı % 2,95 

civarındadır. 

 Brezilya 2017 yılında yaklaşık 217,7 milyar dolar değerinde ihracat; 150,7 milyar dolarlık ithalat değerine 

sahiptir.  

 Ülkenin başlıca ihracat pazarlarının başında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Hollanda ve 

Almanya gelmektedir. 

 2016 yılında ticaret hacmimiz yaklaşık 2,1 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre 

Brezilya’ya olan ihracatımızın % 42,3 azaldığı, Brezilya’dan ithalatımızın da %3,7 arttığı görülmektedir. 

2016 yılında ihracatımız 333,8 milyon Dolar, aynı dönemde ithalatımız ise 1,7 milyar Dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

 Ekonomi Bakanlığı’nın Brezilya’daki Türk Firmaları listesine göre Brezilya’da kayıtlı 26 Türk firması 

bulunmaktadır. Türk yatırımları, turizm, lokantacılık ve eğitim alanlarında yoğunlaşmıştır. Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği verilerine göre ülkemizde ise, kayıtlı 6 Brezilya sermayeli firma bulunmaktadır. İnşaat 

ve Çimento sanayii üzerine faaliyet sürdüren bu firmaların 5 tanesi %100 Brezilya sermayeli iken, 1 tanesi 

ise %82.96 oranında Brezilya sermayesine sahiptir. 

 2017 yılında, Bursa ilinden Brezilya’ya yaklaşık 27,6 Milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 

ise 48,8 Milyon dolar civarındadır. 
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1. GENEL BİLGİ 
  

 

Resmi Adı Brezilya Federal Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi Federal Cumhuriyet 

Devlet Başkanı Michel Temer 

Başkent Brasilia 

Nüfus  212,849,939 

Yüz Ölçümü ( km² ) 8,514,880 

Dil Portekizce 

Etnik Yapı 
%47,7 Beyaz, %43,1 Mulatto (Siyahi ve Beyaz Karışık), %7,6 

Siyahi, %1,1 Asyalı, %0,5 Yerli 

Dini Yapı Hristiyan Ağırlıklı (% 83) 

Para Birimi Brezilya Reali (BRL) 

GSYİH (Milyon $) 2.080.916 (IMF, 2016) 

KBGSYİH ($) 10.020 (IMF, 2017) 

Büyüme Oranı (%) % 0,7 (IMF, 2017) 
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1.1. COĞRAFİ KONUM 

Kapladığı alan açısından dünyanın beşinci büyük ülkesi olan Brezilya, kuzeyden güneye 4.320 km, doğudan 

batıya 4.326 km’dir. Ülkenin, yaklaşık yüzde doksan gibi büyük bir kısmı, Ekvator ile tropikal Oğlak 

dönencesinde yer almaktadır. Atlantik Okyanusu ile çevrili Brezilya’nın İspanyolca konuşan Güney Amerika 

ülkeleri ile 12.000 km’lik sınırı vardır. Şili ve Ekvator haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi ile sınır 

komşusudur. Amerika kıtasının %21’ini, Latin Amerika’nın %47,7’sinin kaplayan Brezilya’nın arazi 

yapısında  güneyin son ucunda Porto Alegre’den kuzeydoğudaki Natal’a kadar sahil hattını yakından izleyen 

sıradağlarından sonra kıvrımlarını açan Brezilya yaylası ile egemen engebeler mevcuttur. Esas düz arazi 

bölgeleri, sahilleri ve Amazon ovaları ve Paraguay Çöküntüsü (Mato Grosso Pantanal)’dür. Ülkenin en yüksek 

noktası Amazon bölgesinin en kuzeyinde yer alan 3.014 m yükseklikteki Pico da Neblina’dır. 

Brezilya’nın başkenti Brasilia, politik ve idari merkez olmakla birlikte ekonomi, ticaret ve sanayi merkezleri 

başkentten uzakta Atlas okyanusu kıyısında yoğunlaşmıştır. Sao Paulo, güneydoğuda başkentten 1.015 km. 

uzaktadır. Diğer büyük şehirler Rio de Janerio, Belo Horizonte güneydoğuda, Porto Alegre güneyde, Salvador 

ve Recife ise kuzeydoğuda yer almaktadır. Brezilya’nın GSYİH’sının %50’si güneydoğu bölgesinde, Sao Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde üretilmektedir. Üretim altyapısı yüksek oranda 

çeşitliliğe sahiptir. Ülke genelinde km2’ye ortalama 22 kişi düşerken bu bölgede km2’ye 85 kişi düşmektedir. 

Brezilya’da ekvatoral, tropikal, yarı kurak, dağlık tropikal ve astropikal olmak üzere beş iklim bölgesi vardır. 

Amazon Bölgesi’nde yıllık ortalama sıcaklık 22-26 ˚C dolayındadır. En sıcak-en soğuk mevsimler arasındaki 

sıcaklık farkı ihmal edilebilir boyuttadır. Amazon bölgesinden tropikal bölgelere yaklaşıldıkça yaz ile kış 

arasındaki sıcaklık farkı artmaktadır. Ülkenin en sıcak bölgeleri kuzeydoğuda yer almaktadır. Mayıs-Kasım 

arasındaki kurak dönemlerde sıcaklık 38˚C’yi aşmaktadır. Atlantik Okyanusu kıyıları boyunca sıcaklık 23-27 ˚C 

dolayındadır. Kışlar, genellikle kurak geçmektedir. Amazon Havzası ve Atlantik kıyıları boyunca yağış oranı 

yüksektir. 

1.2. SİYASİ VE İDARİ YAPI 

Brezilya,  “Başkanlık” sistemiyle yönetilen “Federal Cumhuriyet”tir. 26 eyalet ve bir federal başkentten oluşan 

idari yapıda, her eyaletin federal meclisi ve iç yönetimi bulunmaktadır. Toplam 5.560 belediye vardır. Eyalet 

valilerinin federal meclis ve senatörler üzerinde güçlü etkisi bulunmaktadır. 

Başkan, federal hükümetin yürütme kurulunun başıdır. 4 yılda bir ve en fazla iki dönem üst üste seçilebilir. 

Oldukça geniş yetkilere sahip olan Başkan’ın kanun yapma yetkisi olmamakla birlikte kongrenin uygun 

bulması halinde geçici kararname çıkarma yetkisi vardır. 513 üyeli temsilciler meclisi ve 81 üyeli senato olmak 

üzere iki meclisli olan kongrede; meclis üyeleri 4 yılda bir başkanla eş-zamanlı olarak, senato üyeleri ise 8 yıl 

için seçilmektedir. 4 yılda bir sırasıyla senatonun üçte ikisi veya üçte biri yenilenmektedir. 

11 yüksek mahkeme yargıcı senato tarafından uygun bulunarak başkan tarafından atanmaktadır. 1988 

anayasası ile sosyal adalet ruhu ön plana çıkarılmıştır. Yapısal reformlarla birlikte mülkiyet ve rekabet 

kavramları güç kaybederken devlet güç ve ağırlık kazanmıştır. Sendikalar, “Topraksız İşçiler Hareketi”-

“Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Roma Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi ulusal 

hareketlerde söz sahibidir. İş çevreleri, özellikle CNI-Ulusal Sanayiciler Konfederasyonu ve FİESP- Sao Paulo 

Eyaleti Sanayicileri Konfederasyonu ulusal politikalarda söz hakkına sahiptir. 
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1.3. NÜFUS VE İŞGÜCÜ 

Dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Brezilya’nın 2015 yılı itibarıyla nüfusu yaklaşık 204,5 milyon kişiden 

oluşmaktadır. Demografik yoğunluk sahil boyunca uzanan dar bir kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Kıyı 

kesimlerindeki nüfus yoğunluğunu iç kesimlere kaydırmak için Başkentin Rio de Janeiro’dan Brasilia’ya 

taşınması, karayolları ağının genişletilmesi, ülkenin iç taraflarında yeni kalkınma merkezlerinin oluşturulması, 

Itaipu ve Tucurui gibi büyük ölçekte hidroelektrik projeleri gibi teşvik önlemleri alınmıştır. 

Brezilya’da üç farklı ırk ve bunların karışımından söz edilebilir. Yerli halk yani Güney Amerika yerlileri, 

Avrupa’dan gelmiş beyazlar ve Afrika’dan gelmiş siyahlar Brezilya halkının günümüzdeki yapısını 

oluşturmaktadır. Brezilya’nın asıl nüfusu, göreceli olarak küçük kabilelere bölünmüş ve yarı sabit köylerde 

yaşayan avcılık ve balıkçılıkla geçinen yerlilerden oluşmuştur. Yoksulların, kolonilere ait madenlerde ve ekim 

alanlarında çalıştırılmasını sağlamanın uygun olmadığı görülünce, Portekizli göçmenler, Afrika’dan siyah 

köleler ithal etmeye başlamışlardır. 1850’lerde köle ticaretinin sona ermesi ile iş arayan Avrupalı ve 

Ortadoğulu göçmen akını artmıştır. Öte yandan 1910’da -bir milyonun üzerinde- kitle halinde Japonya’dan 

göç almıştır. Zaman geçtikçe, bu göçmen dalgaları çoğunlukla Sao Paulo, Parana, Santa Catarina ve Rio Grande 

do Sul gibi eyaletlere yerleşmiş ve bu bölgeler çok farklı yapıya bürünmüştür. Etnik yapı açısından; 

Beyaz %53,7, Melez %38,5, Siyah %6,2, diğer %1,6’dır.  

Dünyanın neresinden gelmiş olursa olsun ziyaretçilerin kendilerini yabancı hissetmemelerini sağlayan bu 

etnik farklılık; ulusal yapıda, iş ve politika hayatında ayrımcılık yapılmadan birlikte yaşama kültürü oluşmasını 

sağlamış olup, Brezilya’nın küresel rekabet alanında başarısının en önemli anahtar unsurudur. 

Halkın büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Ortalama yaşam süresi 73 yaş olup, erkekler için 69,4 

yaş,  kadınlar için 76,6 yaş ortalama yaşam süresidir. Erkek nüfusun yaşam süresinin daha kısa olmasının 

nedeni, 60 yaş altındaki erkeklerde şiddet suçlarından kaynaklanan ölümlerin fazla olmasıdır.  2015-2019 yıllık 

nüfus artış hızının % 0,8 olması beklenmektedir. 2020 yılında nüfusun 219 milyona ulaşacağı ve nüfus artış 

hızının % 0,7 olacağı tahmin edilmektedir. 

Tablo 1: Nüfus Dağılımı 

NÜFUS 2009 2014 2019 

Toplam (milyon kişi) 193,5 202,8 210,7 

Erkek nüfus 95,3 99,7 103,4 

Kadın nüfus 98,2 103,1 107,3 

YAŞA GÖRE DAĞILIM % 

0-14 yaş 25,9 23,6 21,3 

15-64 yaş 67,1 68,4 69,5 

65+ yaş 6,7 7,8 9,2 

Şehirleşme % 84,0 85,5 87,0 

Çalışan nüfus (milyon kişi) 101,1 108,0 113,6 
Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit 

Uluslararası standartlar açısından göreceli olarak genç olmasına rağmen, Brezilya nüfusunun 1990’larda 

başlayan doğum ve ölüm oranlarındaki düşüşlerden dolayı yaşlandığını söyleyebiliriz. 2008 ve 2013 yılları göz 

önüne alındığında, 0-14 yaş grubunun toplam nüfusa oranı zaman dilimi içerisinde düşüş gösterirken, 15-64 

ve 65 ve üzeri yaş grubunun yine toplam nüfusa oranı artış kaydetmiştir. 

2014 yılı itibarıyla, toplam nüfusun %85,5’ini şehirli kesim oluşturmaktadır. 2025’de hedef %91 şehirleşmedir. 

Şehir ve kasabalardaki hızlı nüfus artışı ve kırsal kesimden, şehirlere doğru yönelen göç; “favela”adı verilen 

gecekondulardaki artış ve altyapı eksikliği ile birlikte çeşitli sorunlara yol açmıştır. 
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Gelir dağılımının oldukça bozuk olduğu Brezilya’nın güney doğusu nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 

bölgedir. Toplam 20 milyon kişinin yaşadığı Sao Paulo şehrinde varoşlar hariç 11,4 milyon kişi yaşamaktadır. 

Hali hazırda nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 14 şehir bulunmaktadır. Kuzey, kuzey-doğu nüfus yoğunluğu az 

yerleşim bölgelerine sahiptir. 

1.4. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE 

Brezilya, Amazon ormanları ile dünyadaki en geniş tropikal orman ve oksijen rezervlerine sahiptir. Ormanlar 

ülkede çok büyük bir alanı kaplamaktadır. Yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşan mapa ormanları bütün 

Amazon bölgesini, Sao Paulo’nun batı yaylalarını ve güney kısımlardaki yaylaların geniş bir kısmını 

kaplamaktadır. Kuzeydoğu Brezilya’nın en yüksek ve en sulak yerlerinde de bu ormanlara rastlanmaktadır. 

Savanlar, ülkenin ikinci önemli bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Orta Brezilya’nın az verimli topraklarında 

savan, yerini dikenli, cılız çalılara bırakmaktadır. Amazon Bölgesi, dünya kauçuk üretiminde birinciliğe sahiptir. 

Yağış ve nem oranının yüksek olduğu ülkenin, en sıcak bölgesi olan kuzeydoğu kısımlarında kurak alanlar 

bulunmaktadır. 

Brezilya, çevreyle dost bir enerji kaynağı olduğu gerekçesiyle etanol üretimi ve kullanımını desteklemiştir. 

Ancak toprağa ihtiyaç duyan çiftçilerin ekim alanı açmak için Amazon'daki ormanları yakmaları sonucu 

ormanlık alanların azalması hava kirliliğine yol açmıştır.  Bütün bunlar, etanol üretimi için yeni şeker kamışı 

ekimi yapılmaması ve etanol üretim tesisi kurulmaması yönünde çevre korumacı kararlar uygulanmasına yol 

açmıştır. 

Dünyanın en büyük sulak arazilerinden Pantanal'ın kıyısında daha fazla etanol üretim tesisi oluşturulması bu 

bölgede çevre kirliliğine yol açmakta, toprağı verimsizleştirmektedir. 

Öte yandan, ekilebilir araziler açısından büyük imkanlara sahip olunmasına rağmen 2 milyon aile topraksızdır. 

Hükümetin toprak reformu çabaları, “Topraksız İşçiler Hareketi”-“Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra” tarafından sürecin yavaş işlemesi nedeniyle eleştirilmekte, protesto gösterileri yapılmaktadır. 

Küresel ısınmaya karşı Brezilya’nın önemli sorumlulukları bulunmakta olup, Yağmur ormanlarının azalmasının 

küresel iklim değişiklikleri üzerindeki etkisi nedeniyle bu konudaki gelişmeler tüm dünyayı yakından 

ilgilendirmektedir. 

1.5. ULUSLARARASI KURULUŞLARLA BAĞLANTILAR VE DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLER 

Brezilya, BM, DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası gibi pek çok uluslararası kuruluşun üyesidir. 

Ülkemizin de üyesi olduğu küresel sistem için önemli ülkelerden oluşan G-20 grubunun da üyesidir. Latin 

Amerika ve Karayip ülkelerinin oluşturduğu danışma, koordinasyon ve işbirliğinin yanısıra iktisadi ve sosyal 

gelişimi de hedefleyen hükümetler arası bir kuruluş olan SELA’nın üyesi olan Brezilya, 19 Latin Amerika 

ülkesinden oluşan ve bölgesel entegrasyon ile işbirliğini artırmayı hedefleyen Rio Grubu’na bağlıdır. 

Brezilya’nın çeşitli ülkelerle imzalanmış ekonomik ve teknolojik işbirliği anlaşmaları da mevcuttur. Andean 

Ülkeleri ile ekonomik işbirliği anlaşmaları, Hindistan’ın yanı sıra, SACU-Güney Afrika Gümrük Birliği 

kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti, Botswana, Namibya, Lesotho ve Swaziland ile yakın ilişkileri 

mevcuttur. 

Özellikle Latin Amerika ülkeleri ile yakın ticari ve siyasi bağları olan Brezilya, ALADI- Latin Amerika 

Entegrasyonu Birliği (LAIA)’ya üyeliğinin yanı sıra Arjantin, Paraguay ve Uruguay ile birlikte 1991 yılında 

MERCOSUR (Portekizcesi Mercosul) Ortak Pazarı’nı kurmuştur. Bu Ticaret Anlaşması ile 1995 yılında söz 

konusu ülkeler arasında Gümrük Birliği oluşturulmuştur. 
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ALADI kapsamında, Brezilya ve Arjantin 1986’da karşılıklı ticari yakınlaşma için bir protokol imzalamışlardır. 

Bunun akabinde, MERCOSUR’un yasal çerçevesini hazırlayan 3 önemli anlaşma yapılmıştır: Birincisi, 26 Mart 

1991’de Brezilya ve Arjantin’e Paraguay ve Uruguay'ın katılımıyla AB gözönüne alınarak hazırlanan ‘Asuncion 

Anlaşması’ olup, sözkonusu Anlaşma ile ‘Güney Ortak Pazarı’ (MERCOSUR) Organizasyonu oluşturulmuştur. 

Bu anlaşma ile, malların, insanların ve paranın serbest dolaşımı öngörülmüştür.                          

İkinci önemli Anlaşma, 17 Aralık 1994’te imzalanan ve ‘Asuncion Anlaşması’na ek yapılmak suretiyle 

MERCOSUR’un kurumsal altyapısını düzenleyen ‘Ouro Preto Protokolü’dür. Üçüncü önemli Anlaşma ise, 18 

Şubat 2002’de imzalanan ve ilgili ülkeler arasındaki ihtilafların çözülebilmesine dair esasları 

düzenleyen ‘Olivos Protokolü’dür.   

MERCOSUR, Avrupa Birliği (AB) modelini izleyerek, serbest ticaret, gümrük birliği ve ortak pazar hedeflerinin 

hakim olduğu bir yol haritası çizmiş olup, nihai olarak ise her alanda entegrasyonu sağlamak istemektedir. 

Tıpkı, AB modelindeki gibi; rekabet politikalarının uyumunun sağlanması, parasal birliğin kurulması, ortak 

ekonomik kurumların yaratılmasının yanısıra özellikle son zamanlarda vurgulanan siyasi birlik konusu 

MERCOSUR üyelerinin nihai hedefi halini almıştır. 

Her ülkenin istisnai listeleri olmasına rağmen, ürünlerin %90’ına Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 

uygulanmaktadır. Şili ve Bolivya’nın ardından 2004 yılında Peru, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador’un ortak 

üye (associate members) olarak katıldığı MERCOSUR Birliği’ne, 2012 yılında Venezüella’nın tam üyeliği 

gerçekleşmiştir. 

MERCOSUR İsrail, Bolivya, Şili, Peru, Küba, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Filistin ve en son Güney Afrika Gümrük 

Birliği ile STA imzalamıştır. Türkiye, Avrupa Birliği, Ürdün, Fas, Körfez İşbirliği Konseyi ile MERCOSUR arasında 

STA müzakereleri devam etmektedir. 

Avrupa Birliği ile sürdürülen STA müzakerelerinin sonuçlanması beklenmektedir ki bu süreç tamamlandığında 

Türkiye’nin de AB ile olan Gümrük Birliği çerçevesinde MERCOSUR üyeleri ile STA yapması gerekmektedir. 

2. GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Tablo 2: Brezilya’ya Ait Genel Ekonomik Göstergeler 

  2012 a 2013 a 2014a 2015a 2016 b 2017 c 2018 c 

GSYİH (milyar $) 2.471,0 2.455,4 2.416,5 1.801,1 1.851,9 2.057,3 2.063,1 

Reel GSYİH Artış Oranı (%) 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,5 0,5 1,8 

Sınai Üretim Artış Hızı (%) -0,7 2,2 -1,5 -6,3 -5,5 1,5 2,5 

Nüfus 199,2 201,0 202,8 204,5 206,1 a 207,7 209,2 

Kişi Başına GSYİH (satın alma 

gücü paritesine göre) 

15.491 16.073 16.474 15.865 15.417 15.668 16.229 

İşsizlik Oranı (yıl sonu) 6,9 6,2 6,5 9,0 12,6 13,0 12,5 

Tüketici Fiyatları Enflasyonu (yıl 

sonu) 

5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 a 4,7 4,5 

Döviz Kuru (Real/$) 2,04 2,34 2,66 3,90 3,26 a 3,46 3,62 

İhracat (FOB; milyon $) 242.283 241.577 224.098 190.092 191.301 202.219 203.803 
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İthalat (CIF; milyon $) 224.864 241.189 230.727 172.422 152.059 162.506 173.640 

Cari İşlemler Dengesi (milyon $) -74,219 -74.839 -104.181 -58.882 -21.752 -20.255 -35.201 

Dış Borç (yıl sonu; milyon $) 440.515 483.766 556.922 543.399 559.255 588.577 613.579 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    

 

2.1. EKONOMİK YAPI 

Brezilya’nın, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC Ülkeleri) ile beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini 

belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir. Yeni petrol rezervleri bulunan ve gelecekte petrol 

devi olması beklenen Brezilya’nın krize rağmen BRIC ülkeleri arasında varlığını sürdürmesinde, tedarikçi ülke 

olması ve zengin doğal kaynaklarının rolü unutulmamalıdır. 

Tablo 3: GSYİH'nın Sektörlere Göre Dağılımı (Faktör Maliyetlerine Göre) 

  2011 a 2012 a 2013 a 2014 a 2015 a 2016 b 2017 b 2018 b 2019 b 2020 b 

Tarım 5,1 5,3 5,6 5,6 5,9 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 

Sanayi 27,2 25,4 24,4 23,4 22,2 21,8 21,4 21,1 20,7 20,3 

Hizmetler 67,7 69,4 70,0 71,0 71,9 71,9 72,2 72,4 72,8 73,2 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere Brezilya’da hizmetler sektörü ağırlık taşımakta olup, öne çıkan sektörler: 

telekomünikasyon, bankacılık, enerji, ticaret ve bilgi işlemdir.    

Tarım sektörü açısından öne çıkan ürünler: kahve, soya, şekerkamışı, kakao, pirinç, et, tavuk, mısır, portakal, 

pamuk, buğday, tütündür. 

Sanayide öne çıkan sektörler: çelik, sivil havacılık, kimyasallar, petrokimyasallar, ayakkabı, makine, motorlar, 

taşıt araçları, oto yedek parçaları, dayanıklı tüketim malları, çimento ve kerestedir. 

Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en büyük ve ürün çeşitliliği en fazla olan sanayi merkezidir. 

Brezilya, tarım ürünleri (kahve, soya, şekerkamışı, kakao, pirinç, mısır, portakal, pamuk, buğday, tütün), canlı 

hayvan ürünleri (et, tavuk eti), ağaç ürünleri (kağıt, kağıt hamuru), deri ve ayakkabı ile mineral ve metal 

ürünlerinde (demir-çelik ve alüminyum) dünya çapında karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. 

Brezilya’nın temel sanayi sektörleri/ürünleri; lüks turistik gemilerden yarış botlarına ve 300.000 tonluk 

tankerlere kadar gemi inşası, motorlu araçlar, araba, araç ve kamyon, her tip otobüs, ağır nakliye araçları, 

arazi araçları, metaller (çelik, alaşımlar ve alüminyum dahil), gıda, havacılık ve uzay (tarımsal ilaçlama 

uçaklarından, 90 kişilik jet uçaklarına, askeri eğitim ve kargo uçakları Tucano ve uyduları araştıran sesten hızlı 

AMX’e kadar), bilişim sistemleri (donanım ve yazılım, özellikle bankacılık sistemleri ve bilgisayarlar), 

oyuncaklar, ofis ve ev eşyaları, ahşap ve ahşap ürünler, mobilya, radar ve uzaktan kumandalı alıcı sistemleri, 

ilaçlar, eczacılık ürünleri ve her tür tıbbi donanım, inşaat sanayi için gerekli her türlü ürün, tarım araçları ve 

teknolojisi, iletişim (ses ve veri), kağıt, matbaa malzemeleri, makineler, demiryolu lokomotif ve vagonları ve 

her türlü önemli sanayi ihtiyaçları için sermaye malları, ağır iş makineleri, donanımı ve teknolojisidir. 
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2.2. EYALETLER İTİBARİYLE EKONOMİK DURUM 

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden oluşan ülkenin % 11’ini kaplayan 

güneydoğu bölgesi, gayrisafi yurtiçi hasılanın yarısından fazlasını üretmektedir. Orta-batı bölgesi ise ülkenin 

en hızlı büyüyen bölgesidir. Kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri en geri kalmış bölgelerdir. Federatif bir yapıya sahip 

olan ülkede eyaletler, dış ve iç yatırımcıyı kendi bölgelerine çekebilmek için çeşitli teşvikler sunmaktadır. 

Brezilya’nın %6,8’ini kaplayan güney bölgesi; Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul eyaletlerinden 

oluşmakta olup, büyük bir ekonomik canlılığa sahiptir. Özellikle soya fasulyesi, mısır ve buğday başta olmak 

üzere tüm tahıllarda, tekstil, ayakkabı ve otomotiv sanayinde gelişmiştir. 

Kuzeydoğu bölgesi ülkenin %18’lik alanını kapsamakta olup; Maranhao, Piaui, Ceara, Rio Grande do Notre, 

Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe ve Bahia eyaletlerinden oluşmaktadır. Ekonomik gelişme ve yaşam 

standartları açısından bölge ikiye bölünmüştür.  Okyanusa kıyısı olan eyaletler, şeker kamışı, tarımsal sanayi, 

tekstil, kimyasallar, otomotiv ve gıda sanayinde gelişmiştir. Sertao, Brezilya’nın en yoksul bölgesidir. Uzun 

süreli kuraklığa rağmen sulamanın yapılabildiği alanlar tropikal meyveler açısından (muz, mango, kavun, 

guava, acerola) bereketlidir. Turistik açıdan meşhur olan Olinda, Salvador ve Recife bu bölgede yer almaktadır. 

Kuzey bölgesi ülkenin %45’ini oluşturmaktadır. Acre, Amapa, Amazonas, Para, Rondonia, Roraima ve 

Tocantins eyaletlerinin bulunduğu bölgenin büyük bölümünü Amazon ormanları işgal etmektedir. Başlıca 

ürünler; latex, açai meyvesi, kauçuk ve kuruyemişlerdir. Geniş maden yataklarına sahip olan bögede Carajas 

maden sahası bulunmaktadır. Manaus Serbest Bölgesinde ithal parçalardan elektrikli cihazlar üretilmektedir. 

Orta-batı bölgesi ülkenin %19’unu kapsamakta olup; Goias, Mato Grosso eyaletleri ile Başkent Brasilia’nın 

bulunduğu Mato Grosso do Sul Federal Bölgesinden oluşmaktadır. Soya fasulyesi, pamuk ve ayçiçeği yağı 

üretilmektedir. 

İmalat sanayi, büyük ölçüde Sao Paulo eyaletinde yoğunlaşmaktadır. Fakat, Sao Paulo’nun toplam gayrisafi 

yurtiçi hasıla içindeki payında azalış gözlenmektedir. Bahia eyaleti, petrokimya, kağıt hamuru ve kağıt, 

ayakkabı Minas Gerais eyaleti, otomobil ve çelik, Parana eyaleti, otomotiv, Para eyaleti, madencilik ve 

alüminyum, Rio Grande do Sul eyaleti, petrokimya ve Espirito Santo eyaleti, çelik, kağıt hamuru 

endüstrilerinde uzmanlaşmıştır. Rio de Janeiro eyaleti, son yıllarda petrol sanayinin gelişimiyle dikkatleri 

toplamaktadır. 

2.3. EKONOMİ POLİTİKALAR 

Brezilya, 1990’lı yıllardaki liberalizasyon çabalarının sonucunda özellikle otomotiv sanayi ve altyapı 

modernizasyonunda özelleştirme ve doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde önemli gelişmeler sağlamıştır. 

Ürün çeşitliliğini artıran Brezilya, göreceli olarak kapalı ekonomi niteliğini halen korumaktadır. 

Son yıllarda ülkenin ekonomi politikaları üç hedefe kitlenmiş durumdadır: 

 enflasyonun kontrolü, 

 dış ticaret dengesi, 

 ekonomik kalkınmanın desteklenmesi. 
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2.4. EKONOMİDE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER 

The Economist’in 2017 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Brezilya bağımsızlık, döviz kuru, 

bankacılık, ekonomik yapı ve ülke riski açısından “BB” risk notu ile 2017 yılında da istikrar arayışını 

sürdürmektedir.. 

BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri arasında büyüme performansı açısından geride kalan 

Brezilya’nın sosyal ve ekonomik reformlarının devamlılığı büyük önem taşımaktadır. 

Brezilya’nın ilk kadın Başkanı olan Dilma Roussef 2018 yılına kadar ikinci kez başkan seçilmiştir. Ancak 

yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçici olarak Başkan Yardımcısı Michel TEMER 23 Mayıs 2016’dan itibaren görevi 

devralmıştır. 

2.5. EKONOMİK PERFORMANS 

2016 yılında ekonomik durgunluk  nedeniyle ülke ekonomisi % - 3,2’de daralmış olup, 2017 yılı için %-0,2, 

2018 yılı için %1,5 civarında büyüme beklenmektedir. 

Brezilya küresel aktör olma yönünde önemli aşamalar kaydetmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre 2020 

yılında Brezilya tüketici pazarının 3,5 trilyon ABD Dolar’la dünyanın 5. büyük pazarı haline geleceği tahmin 

edilmektedir. 

Havaalanlarında yolcu sayısının geçtiğimiz beş yılda yaklaşık iki kat artması havaalanlarına yatırım ihtiyacını 

beraberinde getirmektedir. Dış ticaret hacminin son yıllarda hızlı bir şekilde artması limanların iş yükünü 

artırmış ve liman yatırımları ihtiyacını doğurmuştur. Trafiğe yeni giren araç sayısının ciddi artış göstermesi 

trafik yoğunluğunu artırmış ve özellikle otoyollara yatırım yapılmasını gerektirmiştir. 

Lojistik Yatırım Programı açıklanmış ve bu kapsamda karayolları, demir yolları, limanlar, havaalanları ve enerji 

alanında özel firmalarca yatırım yapılmasına yönelik ihaleler serisi başlatılmıştır. Söz konusu programlar 

çerçevesinde özel sektörün yatırım yapması, devletin ise uygun koşullarda finansman sağlaması ve genel 

ekonomik istikrarı sürdürerek ekonomik büyümenin artırılması hedeflenmektedir.  

3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

Brezilya’da istikrarlı sürdürebilir bir kalkınma için; yabancı sermayeyi teşvik politikalarına öncelik verilmesi, 

mevcut iktidarların sol söylemleri ve kamulaştırma çabalarına rağmen genel olarak ihracat dayalı kalkınma 

politikalarının izlenmesi, kamu yönetiminde şeffaflık ve rüşvetle mücadele politikaları hiç kuşkusuz birbiri ile 

bağlantılı olup, doğrudan yabancı yatırımlara giderek artan bir önem verildiği gözlemlenmektedir. 

Brezilya’da yabancı yatırımlara uygun koşullar sağlanmasına rağmen, devlet tekelinde olan petrol arama ve 

çıkarma, iletişim-medya, maden cevherleri, atom enerjisi, madenler ve diğer minerallerin araştırma ve 

çıkarılması, kırsal bölgelerde mülkiyet edinme, hava taşımacılığı ve finans sektörünün bazı dallarında yabancı 

yatırımlara bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Yapılan anayasa değişiklikleriyle, yerli ve yabancı sermayeye 

sağlanan teşvikler arasındaki farklılığın yok edilmesine çalışılmaktadır. Devlet tekelindeki telekomünikasyon, 

petrol ve doğal gaz dağıtımı özel sektöre açılmıştır. 

Kamu ihalelerinde, yabancı mühendislik ve inşaat firmalarının teknik hizmet sağlamalarına eğer Brezilya 

firmaları teknik hizmeti yerine getirebilecek kapasitedeyse izin verilmemektedir. Yabancı hukuk, muhasebe, 

vergi, yönetim danışmanı firmalarla, inşaat ve mühendislik firmaları çeşitli sebeplerle engellenerek, Brezilyalı 

firmalarla yerel ortaklık yapmaya zorlanmakta, yabancı yöneticiler üzerine kısıtlama getirilmektedir. Yabancı 
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ortaklıklarda ve ortak girişimlerdeki genel eğilim, yabancı hissedarların hisselerinin azınlıkta tutulmasıdır. 

Brezilya hükümeti, eğer yabancı yöneticiler yeni bir teknoloji sağlayamazlarsa, Brezilya’daki verimliliği 

artıramazlarsa ya da yeni yatırımı ülkeye kanalize edemezlerse, yabancı yöneticileri kabul etmeme hakkına 

sahiptir.  Ülkede, yabancılar tarafından kontrol edilen Brezilya şirketlerinin bazı teknolojik faaliyetlerine 

kısıtlama getirilmesi gibi uygulamalar söz konusu olabilmektedir. 

Brezilya hükümeti, ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacağına inanılan ve hükümetin öncelikli 

alanlar listesinde yer alan sektörlerdeki yatırımlara teşvik sağlamaktadır. Bu alanlar; tarım, teknoloji, emek 

ağırlıklı sanayi kolları ile ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanan malların üretimini kapsamaktadır. Turizm, 

ağaçlandırma, gemi yapımı, selüloz, kimya, petro-kimya, otomotiv, uçak sanayi ile tekstil ve gıda sektörleri de 

teşvik sağlanan alanlardır. Ülkeye gelen yabancı sermayenin Merkez Bankasında kaydedilmesi zorunludur. Bu, 

yatırımcının ve yapılan yatırım miktarının tespiti için gereklidir. Elde edilen karın yatırımcı ülkeye ödenmesi 

ve transferi yatırımın yapıldığı para birimi üzerinden gerçekleştirilir. 

Mali kurumlar ve özelleştirilmiş şirketler ile iletişim, havacılık, madencilik ve hidroenerji, elektronik, deniz 

taşımacılığı sektörleri dışında kalan sektörlerde %100 yabancı sermayeli yatırıma izin verilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından yayınlanan 2009 Dünya Yatırım 

Raporu’na göre Brezilya; Hong Kong, Çin, Singapur, Meksika ve Rusya Federasyonu ile birlikte gelişmekte olan 

ülkeler arasında en fazla yabancı sermaye stokuna sahip ülkeler arasında yer almıştır. 

Küreselleşmenin etkisiyle doğrudan yabancı sermaye girişinin yanısıra yurtdışına yönelik yatırım miktarında 

da artış yaşanmakta olup, pek çok Brezilya firması stratejilerini dış pazarlara girişe uyarlamıştır. Real’deki aşırı 

değerlenme de bu sürece katkıda bulunmuştur. 

Tablo 4: Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve GSYİH'ya Oranı (Milyar Dolar) 

  2012a 2013a 2014a 2015 a 2016b 2017c 2018c 2019c 2020c 2021c 

Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar 

86,6 69,2 96,9 75,1 78,0 72,0 70,0 72,8 75,7 78,7 

Yurtdışındaki 

Doğrudan Yatırımlar 

5,2 -14,9 -26,0 -13,5 -11,5 -12,0 -12,6 -13,3 -13,9 -14,6 

Toplam Doğrudan 

Yabancı Sermaye 

Stoku 

742,1 741,4 739,2 615,0 693,0 765,0 835,0 907,8 983,5 1.062,2 

Doğrudan Yabancı 

Sermaye Stoku 

GSYİH’ya Oranı (%) 

30,1 30,0 30,1 34,1 37,4 37,2 40,5 42,9 45,0 47,2 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    

3.1. YATIRIM AÇISINDAN ÖNEMLİ BÖLGELER 

Brezilya’da sanayi ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğusunda toplanmıştır. Kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri en geri 

kalmış yerlerdir. Federatif bir yapıya sahip olan ülkede eyaletler, dış ve iç yatırımcıyı kendi bölgelerine 

çekebilmek için çeşitli teşvikler sunmaktadır. 

(http://www.brasilglobalnet.gov.br/Publicacoes/I/guiaInvestidorEstadosFederacao.aspx) 
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3.1.1. SAO PAULO EYALETİ 

Sao Paulo güçlü pazarı, ileri teknolojisi, kalifiye işgücü, altyapı ve lojistik imkanları ile en fazla yabancı yatırım 

çeken eyalettir. 

Bölge Valiliği altında görev yapan Yatırım Masası yatırımcılara tedarikçi ve/veya ortak bulmak, danışmanlık 

gibi çeşitli konularda hizmet vermektedir (www.investimentos.sp.gov.br). 

3.1.2. RIO DE JANEIRO EYALETİ 

Eyalet içerisinde Peugeot, Volkswagen, Shell ve Michelin gibi çok uluslu şirketlerin sanayi yatırımları da 

bulunmaktadır. 

Turizm, tarım, tekstil, kimya bölgede potansiyel taşıyan sektörlerdir. Bölgenin yatırımcılara sunduğu 

avantajlar arasında zengin doğal kaynaklar, kalifiye işgücü, büyük pazar, gelişmiş altyapı ve lojistik imkanları 

yer almaktadır. (www.planejamento.rj.gov.br) 

3.1.3. GOIAS EYALETİ 

Başkent Brasilia’ya da komşu Goias Eyaleti gelişmiş altyapısı ve sunduğu yatırım teşvikleri ile son yıllarda ön 

plana çıkan bölgelerden biridir. Bölgede tarıma dayalı sanayi oldukça gelişmiştir. Bunun yanısıra ilaç, kimya, 

otomotiv, tarım makineleri, tekstil ve deri sanayi oldukça gelişmiştir. Ülkenin en büyük üçüncü ilaç ve kimya 

sanayi merkezi bölgede bulunmaktadır. (http://www.its.goias.gov.br/goias/goias.html) 

3.1.4. BAHIA EYALETİ 

Kapladığı alan açısından Brezilya’nın beşinci büyük eyaleti olan Bahia, ülkenin Kuzeydoğu bölgesinin güney 

ucunda yer almaktadır. Sunduğu çeşitli yatırım teşvikleri sayesinde yatırımcılar açısından son yıllarda cazip 

hale gelen bölgelerden biridir. Petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklar yönünden zengin olan bölge, 

hammadde ve ara mamul tedariği yönünden de -özellikle kimya, petrokimya, metalurji ve tarım sektörleri için 

caziptir. (www.bahiainvest.com.br) 

3.2. ÜLKEDEKİ SERBEST BÖLGELER (ÖZEL EKONOMİK BÖLGELER) 

Amazon Bölgesi’nin merkezi olan Manaus’ta bulunan Manaus Serbest Bölgesi Brezilya’nın en eski ve en 

gelişmiş serbest bölgesidir. Brezilya’daki diğer serbest bölgelere göre daha fazla avantaj sağlamaktadır. 

ANDEAN, MERCOSUR, CARICOM ve NAFTA ekonomik bloklarının merkezinde olması nedeniyle dünya 

pazarlarıyla ilişkide stratejik bir öneme sahiptir.(www.suframa.gov.br) 

Brezilya’daki diğer 7 serbest bölge: Macapa/Santana - Amapá;  Brasiléia and Cruzeiro do Sul -  Acre;  Boa Vista 

and Bonfim- Roraima;  and Guajará-Mirim - Rondônia dır. Bu bölgede bulunan ve üretimlerinin büyük bir 

kısmını ihraç eden firmalar ithalat vergilerinden muaftırlar. 

Yalnızca MANAUS Serbest Bölgesi üretim üssü haline gelmiş, diğerleri ise yalnızca ticari amaçlarla 

kullanılmaktadır. 

3.2.1. SERBEST BÖLGELERDEKİ FEDERAL TEŞVİKLER 

Brezilya içinden alınan hammaddeleri ICMS vergisinden muaftır. Brezilyadan alınan nihai ürünlerin ICMS 

vergisi mahsupta kullanılmaktadır. Belediye vergilerinden de 10 yıllığına muaf tutulmaktadır. 

Serbest bölge içerisinde kullanılacak ürünlerin ve hammaddelerinin ithalatında gümrük vergisi 

alınmamaktadır. 

http://www.investimentos.sp.gov.br/
http://www.planejamento.rj.gov.br/
http://www.its.goias.gov.br/goias/goias.html
http://www.bahiainvest.com.br/
http://www.suframa.gov.br/
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Brezilya içinde satılacak ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde, aramamul ve ambalaj malzemelerinin 

ithalatında gümrük vergilerinden %88 indirim sağlanmaktadır. 

IT ve otomotiv sektörü üretiminde yerli katkı oranına bağlı olarak hammaddelerin ithalatında gümrük 

vergilerinde özel indirim uygulanmaktadır. 

Bölge içerisinde kullanılacak ürünler IPI vergisinden muaf tutulmaktadır. 

İhracat vergilerinden muaf tutulmaktadır. İhracat amaçlı üretim için ithal edilen ürünlerin ithalatı her türlü 

vergiden muaftır. 

Bölge içerisinde kullanılacak ürünler ve yatırım mallarının ithalatında PIS ve Cofins vergileri alınmamaktadır. 

Makine ve ekipman ithalatında gümrük vergileri alınmamaktadır. 

4. YABANCI YATIRIMCI MEVZUATI 

4.1. YATIRIM TEŞVİKLERİ 

Brezilya’da yerli ve yabancı yatırımcılar genel itibariyle aynı kurallara tabi tutulmaktadır. Ancak, yabancı 

yatırımcıların sağlık, medya, havacılık, arsa, nükleer enerji, hava ve deniz taşımacılığı gibi bazı alanlarda 

yatırım imkanları kısıtlandırılmıştır. 

Bölgesel bazda oluşturulan bazı projelere federal hükümet tarafından kaynak ayrılabilmektedir. Geri kalmış 

bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla bu bölgelerde vergi avantajları sağlanabilmektedir. Bölgesel 

kalkındırma teşvikleri, o bölgelerde oluşturulan serbest bölgeler yoluyla da sağlanabilmektedir. Diğer taraftan, 

sektörel bazda teşvik uygulamaları da bulunmaktadır. 

Tarım sektöründe çiftçilere düşük faizli kredi sağlanmakta ve bazı tarımsal ürünlerde garantili fiyat uygulaması 

bulunmaktadır. Sanayi üretimi ise uzun vadeli ve düşük kredili krediler ile desteklenmekte ve yüksek gümrük 

vergisi oranları ile korunmaktadır. 

Diğer taraftan, belediyeler kendi etki alanlarında yatırımları artırmak amacıyla organize sanayi bölgeleri 

oluşturmakta ve uygun koşullarda arazi tahsisi, belediyeye ödenen vergilerden indirim veya muafiyet gibi 

teşvikler sağlayabilmektedir.  

Brezilya Ulusal Kalkınma Bankası (BNDES), Brezilya’nın kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla, federal 

hükümet, eyalet yönetimleri ve özel firmalar tarafından yürütülen projelere finansman desteği sağlamaktadır. 

Bu projelerde yerli üretim ve yerli tedarik şartı konabilmektedir. Bu kapsamda, federal hükümet tarafından 

yürütülmekte olan Kalkınmayı Hızlandırma Projesine de (PAC) destek sağlamaktadır. 

APEXBrasil, Brezilya’ya yabancı yatırımların çekilmesinden sorumlu olup, yabancı yatırımcılara sektörel bazda 

yatırım imkanları hakkında bilgi sağlamakta, uygun yatırım yeri ve koşullarının temininde yardımcı olmakta, 

yasal prosedürlerin kolaylaştırılması, işgücü temini gibi ihtiyaçların giderilmesinde hizmet vermektedir. 

Eyaletler kendi alanı içerisinde yatırımların artırılması için özel projeler yürütebilmekte, sektör veya yerleşim 

yeri bazında farklı teşvikler sunabilmektedir. Ayrıca, her bir eyaletin yatırım ajansı bulunmaktadır. Özellikle 

yabancı yatırımların kolaylaştırılması için hizmet vermektedirler. 

2004 yılından sonra kamu - özel  sektör işbirliği modeli kamu projelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Brezilya 

hükümeti bu modeli ekonomik büyümede önemli bir anahtar olarak görmektedir. Yatırım fonlarının az olması 
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ve altyapı ihtiyacının yüksek olması, kamu - özel sektör işbirliği modelinin (PPP) kullanımını artırmaktadır. 

Özellikle  Minas Gerais ve Sao Paulo Eyaletlerinde çok sık rastlanılan bir sistem  haline  gelmiş bulunmaktadır. 

4.2. PARA TRANSFERİ - BREZİLYA MERKEZ BANKASI (BACEN) 

Brezilya’ya giren ve Brezilya’dan çıkan her türlü paranın Merkez Bankası üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Brezilya’ya yapılacak yatırımlar da Merkez Bankası tarafından kayıt altına alınmaktadır. 2004 yılından bu yana 

bu kayıt işlemi internet üzerinden yapılabilmektedir. 

Ülkede yapılan faaliyetler sonucu elde edilen karların Brezilya dışına transfer edilmesi durumunda yine 

Merkez Bankası tarafından kayıt altına alınmaktadır. 

Firma faaliyetlerine son verip Brezilya dışına çıkması halinde, getirmiş olduğu sermayenin üzerindeki miktar 

için %15 oranında stopaj ödemek durumundadır. 

4.3. VERGİLER - MALİYE BAKANLIĞI 

Brezilya'ya  yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Maliye Bakanlığınca kayıtlarının yapılması 

gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığınca, gerek yabancı gerekse Brezilyalı gerçek kişiler için bireysel kayıt numarası (CPF), tüzel 

kişiler içinse ulusal firma kayıt numarası (CNPJ) verilmekte ve vergi mükellefi olarak kayıt edilmektedir. 

4.3.1. GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 

Brezilya’da ikamet eden her bir kişinin vergi ödemek üzere bildiriminde bulunması gerekmektedir.  Yıllık 

12.969 Real’den fazla kazancı olan kişiler vergi ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca, kişilerin sahip oldukları 

gayrimenkul, şirket hissesi, temettü gelirleri gibi durumlarına göre vergi ödeme şartları değişmektedir. 

4.3.2. ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 

Şirket gelirlerinin vergilendirilmesi muhasebe dönemine göre hesaplanır.  Şirketler gelirleri üzerinden %15 

oranında vergi ödemektedirler. 

Brezilya’da mal ticaretinde iki önemli vergi uygulanmaktadır. Bunlar Sanayi Ürünleri Vergisi (IPI) ile Mal ve 

Hizmet Dağıtım Vergisi (ICMS)’dir. 

Sanayi Ürünleri Vergisi- Tax on Industrialized Products- (IPI): IPI yerli ve ithal sanayi ürünlerine konulan bir 

vergidir. Yurtiçinde satış vergisi olarak malın fabrika çıkış fiyatı üzerinden malın sınıflandırılmasına göre 

değişen oranlarda uygulanır. 

IPI genelde %15’e kadar çıkabilmekte, kozmetik, alkollü içecek ve sigaralarda ise %365’lere varan oranlara 

kadar uygulanabilmektedir. İhraç ürünlerine IPI uygulanmamaktadır. 

Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi- Tax on the Distribution of Goods and Services- (ICMS): ICMS dolaysız bir eyalet 

vergisi olup, malların dolaşımını içerir işlemler (imalat, pazarlama ve ithalatı kapsayacak şekilde) ile eyaletler 

ve belediyeler arasındaki nakliyeden ve iletişim hizmetlerinden alınır. 

ICMS, malın üreticisinden nihai kullanıcısına ulaşıncaya kadarki bütün aşamaları kapsar. Her eyalet kendi 

ICMS’ni belirlemekte serbesttir. Genellikle eyalet içi işlemlerde %17 ile %19 oranında eyaletler arası 

işlemlerde %7 ile %12 arasında uygulanır. 
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Dikkate alınması gereken diğer vergiler ise gerek ithalatta gerekse mal ve hizmetlerin dolaşıma girmesiyle 

yurtiçi satışından kaynaklanan ve brüt gelir üzerinden alınan Sosyal Entegrasyon Vergisi (PIS) ve Sosyal 

Güvenlik Finansmanına Katkı Vergisi (COFINS)’dir. 

İthalatta PIS ve COFINS oranları vergileri de içerecek şekilde malın gümrük değeri üzerinden hesaplanır ve 

oranlar genelde PIS için %1,65; COFINS için %7,6 -8,6’dır. 

Malların dolaşıma girmesiyle birlikte, firmaların aylık brüt gelirleri üzerinden yasada belirtiler şartlar dahilinde, 

verginin kümülatif yada kümülatif olmayan şekilde uygulanmasına göre PIS için % 0,65 ve %1,65; COFINS 

için %3 ve %7,6-8,6 oranlarında vergi alınır. 

Vergiler için detaylı bilgiye Maliye Bakanlığı web sayfasından ulaşma imkânı bulunmaktadır. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/default.htm 

4.4. YABANCI İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMA İZNİ 

Yabancı bir çalışanın Brezilya’da çalışma izni alabilmesi için, Brezilya’da yerleşik bir firma tarafından istihdam 

edilecek olması gerekmektedir. 2 yıl süreyle verilmekte ve uzatılabilmektedir. 

Yabancı bir kişiye çalışma izni verilebilmesi için, özel bir yetenek veya iş becerisine sahip olmak, verimlilik 

artışı sağlamak, teknoloji transferi yapmak veya kaynak aktarımı yapmak suretiyle Brezilyanın ekonomisine 

katkı sağlaması gerekmektedir. 

Yatırım yapan yabancı firmaların istihdam edeceği her bir yabancı yönetici için minimum 200 bin $ yatırım 

yapmış olması veya 50.000 $ yatırımla birlikte 10 kişiyi istihdam ediyor olması gerekmektedir. 

Uzun süreli vizeler ile ilgili bilgiler Brezilya Çalışma 

Bakanlığı’nın http://portal.mte.gov.br/trab_estrang_ing/foreign-work.htm    web adresinden 

İngilizce  olarak hazırlanmış olan vize-çalışma izni kılavuzunu bulabilirsiniz. Yatırım yapan yabancı firmaların 

yabancı işçi çalıştırmak için gerekli olan şartlara ve prosedüre ilişkin bilgiler de yer almaktadır. 

Çalışma İzinleri Prosedür Rehberi (Portekizce) 

http://www.mte.gov.br/trab_estrang/Guia_Procedimentos.pdf 

4.5. OTURMA İZNİ 

Brezilya’ya ziyaret etmek veya tamamen yerleşmek isteyen yabancıların almaları gereken vize ve izinler 19 

Ağustos 1980 tarihli ve 6.815 sayılı Kanunla düzenlenmektedir. 

Yabancı bir kişiye yerleşmek üzere izin verilebilmesi için, özel bir yetenek veya iş becerisine sahip olmak, 

verimlilik artışı sağlamak, teknoloji transferi yapmak veya kaynak aktarımı yapmak suretiyle Brezilyanın 

ekonomisine katkı sağlaması gerekmektedir. 

4.6. YATIRIM VİZESİ 

Brezilya'ya ziyaret etmek veya tamamen yerleşmek isteyen yabancıların almaları gereken vize ve izinler 19 

Ağustos 1980 tarihli ve 6.815 sayılı Kanunla düzenlenmektedir.  

6.815 sayılı Kanun (Portekizce) http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L6815.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/default.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang_ing/foreign-work.htm
http://www.mte.gov.br/trab_estrang/Guia_Procedimentos.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L6815.htm
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RN84/09 sayılı mevzuat çerçevesinde, Çalışma Bakanlığı tarafından yabancılara Brezilya’da yatırım yapmak 

üzere uzun süreli vize verilebilmektedir. Bu süreçte Ulusal Göçmenlik Konseyinden de görüş alınabilmektedir. 

Yatırım vizesinin verilebilmesi için başvuru sahibinin Brezilya’daki mevcut veya yeni kurulan bir şirkete 

150.000 Real veya üzerindeki bir tutarda yatırım yapıldığını veya yapılacağını ispat etmesi gerekmektedir. 

Yatırım amacıyla para transferi öncesinde yatırım yapılacak eyaletin Maliye Bakanlığına başvurulmakta, bu 

kurum tarafından verilen Brezilya Merkez Bankası (BCN) hesabına transfer edilmekte ve sonrasında başka 

banka hesabına havale edilebilmektedir. Bu transferin kayıtları yatırım vizesi başvurusunda sunulmaktadır. 

(para transferi klavuzu - http://www.bcb.gov.br/?RDEMANUAIS) 

Belirli sayıda işçi istihdam etmek gibi bazı özel şartlar dahilinde bu asgari miktarın daha altındaki yatırımlar 

için de vize verilebilmektedir. Değerlendirmede yatırımın sosyal getirisi, Brezilya’da ortaya çıkaracağı istihdam 

ve gelir imkanları ile verimlilik artışı, teknoloji transferi gibi kriterler de dikkate alınmaktadır. Yatırımcı vizesi 

için süre kısıtı  belirlenmemiştir. Ancak her 3 yılda bir yapılan yatırımların bilançosunun sunulması ve gelecek 

ile ilgili yatırım planlarının verilmesi gerekmektedir. 

Yatırım vizesine aşağıdaki belgelerle birlikte Brasilia’daki Göçmenlik Koordinasyon Merkezi’ne başvuru 

sahibince veya vekalet vermiş olduğu avukat tarafından başvuru yapılabilmektedir. Bu sürecin bir avukat 

tarafından yerine getirilmesi elzemdir.  

4.7. BAŞVURU FORMU 

 Vekaletname (Başvuru sahibi yurtdışında ise bulunduğu ülkedeki noter aracılığıyla vekalet 

verilebilmektedir) 

 Yatırımın yapılacağı şirkete ilişkin belgeler 

 Yatırım miktarını gösteren Merkez Bankası kayıtları 

 Göçmenlik Merkezine ödenen verginin makbuzu 

 Başvuru sahibi firmanın geçmiş sene içerisinde ödemiş olduğu vergilere ilişkin belge 

 Yatırım planı (Yapılacak yatırımın detayları hakkında bilgi) 

 Adli sicil belgesi (en geç 3 aylık) 

4.8. ŞİRKET KURULUŞU 

Brezilya’da yabancılar anonim veya limited şirket kurabilir, bir yabancı firmanın alt kolu veya şube olarak 

faaliyette bulunabilirler. Dünya Bankası verilerine göre, bulunulan eyalete göre değişmekle birlikte; şirket 

kuruluşu için gereken süre 120 gün ve prosedür sayısı 16 civarında olup, sermayenin %7’si civarında maliyet 

ödenmesi gerekmektedir. 

4.8.1. ANONİM ŞİRKET (SOCIEDADES ANONIMAS) 

Mali sektör, sigortacılık ve ihracat şirketleri dışında asgari sermaye miktarının aranmadığı anonim şirketlerde 

asgari iki hissedar bulunması gereklidir. Hissedar sayısı için üst sınır yoktur. 

4.8.2. LİMİTED ŞİRKET (LIMITADAS) 

Özel limited şirketlerin kuruluşunda şirket isminde Limitada veya kısaltması olan Ltda ibaresinin kullanılması 

gereklidir. Limited şirket kuruluşunda asgari sermaye miktarı ve ortak sayısına kısıtlama getirilmemiştir. 

Yerleşik olmayan bir kişi bir ticari ortaklıkta hissedar olabilir ancak mesleki bir ortaklıkta hissedar olamaz. Yerli 

firmalar en çok “Sociedade Limitada” şirket şeklini tercih etmektedir. 

http://www.bcb.gov.br/?RDEMANUAIS
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4.8.3. ORTAK GİRİŞİM 

Ortak girişim anonim veya limited şirket şeklinde oluşturulabilir. Yabancı kişi ve kuruluşlar yerel bir ortak olsun 

veya olmasın bir ortak girişim oluşturabilirler. Bir ortak girişim, özel bir ortaklık veya bir konsorsiyum şeklinde 

de kurulabilir. Bu konsorsiyum, bir hizmet veya mal sunumu için yapılan sözleşmeleri uygular. Bu 

sözleşmelerin özelliği genelde iki veya daha çok sayıda kuruluşun bir işi yapmak üzere bir araya gelmeleridir. 

4.8.4. ŞUBE KURULUŞU 

Brezilya’da şube açmak isteyen bir yabancı şirketin Federal Hükümetten izin alması zorunludur. Sadece Devlet 

Başkanı şube açılışına onay verebilir. Şubenin, merkez ofisin adı altında faaliyet göstermesi ve isminde “Brazil” 

ibaresini taşıması gereklidir. Şubenin bir miktar sermayeye sahip olması gereklidir. Ancak borçlardan şube 

değil merkez yükümlüdür. Şubenin kapatılması merkezin kararı ile gerçekleşebilir. 

4.8.5. ŞİRKET KURMA PROSEDÜRÜ: 

Türkiye’de yerleşik yatırımcı tarafından Brezilya’da basit şirket veya ilave bir ortakla limited şirketi veya 

anonim şirketi kurulabilmektedir. 

Yatırım vizesi alındıktan sonra tek başına basit şirket kurulabilmektedir. Ancak, faaliyetleri belirli miktarlarla 

sınırlıdır. O nedenle Türkiye’den ürün ithal edip Brezilya’da pazarlamak isteyen firmalarımız tarafından limited 

şirket seçeneği daha elverişlidir. Ayrıca, hali hazırda Brezilya’da kurulmuş olan bir şirketin hisseleri veya 

tamamı satın alınabilmektedir. 

Limited şirket yatırım vizesi alındıktan sonra veya vize alınmadan önce Brezilya vatandaşı veya Brezilyada 

oturum ve çalışma izni olan bir ortak ile birlikte kurulabilmektedir. Ancak, şirket üzerindeki yetkiler yatırım 

vizesi alınıncaya kadar, Brezilya’da oturum ve çalışma izni bulunan ortakta bulunması gerekmektedir. Bu ortak 

aynı zamanda şirketin müdürü olarak ta tayin edilebilir. Tüm yetkiler müdürdedir ancak müdürün alabileceği 

kararlar tüzükle düzenlenebilir. Yatırımcı şirketteki haklarını Brezilya’da oturumu bulunan başka birine de 

verme hakkına sahiptir. 

Brezilya vatadaşı veya Brezilyada oturum ve çalışma izni olan bir kişi ile şirkete ortak yapmaksızın yalnızca 

yönetim anlaşması yapmak suretiyle de şirket kurulumuna izin verilebilmektedir. 

Şirket kurulumu için bir avukat ve bir muhasebeci ile çalışılması gerekmektedir. Şirketin faaliyet göstereceği 

sektörün belirlenmesi çok önemlidir. Şirket kurulumu yaklaşık olarak 6 aylık bir süre almakta ve avukatlık ve 

muhasebeci masrafları, vergiler, belgelerin hazırlanması ve tercümelerinin toplam 15.000 – 20.000 $ arasında 

bir maliyeti olabilmektedir. 

Belgelerin öncelikle Türkiye’de Türkçe’den İngilizceye yeminli tercüme edilmesi, ve noterden onaylatılması, 

Valilikçe ve Brezilya Büyükelçiliğince onaylanması ve sonrasında Brezilya’da İngilizce’den Portekizce’ye 

yeminli tercüme ettirilmesi gerekmektedir. Noter onaylı belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır. 

Başlangıç sermayesi için asgari bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak ithalat izni için başvurulduğunda 

sermaye miktarı ile orantılı miktarda ithalat izni (RADAR) verilmektedir. Bu nedenle başlangıç sermayesinin 

yüksek tutulması ve RADAR başvurusunda sermaye artırımlarında otomatik RADAR artırımı opsiyonunu 

kullanmak yararlı olmaktadır. 

Şirket kurulduktan sonra yatırımcı tarafından, Brezilya’da uzun süreli bulunma hakkı elde edilmesi ve vekalet 

vermiş olduğu yetkileri devralmak istenmesi halinde yatırım vizesine başvurulabilmektedir. Yatırım vizesi 
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alındıktan sonra, vekalet verilen yetkiler geri alınabilmekte ve ayrıca şirketin ortaklık paylarını düzenleyen 

tüzük yeniden hazırlanabilmektedir. Bununla birlikte, limited şirkette ikinci bir ortağın bulundurulması 

gerekmektedir. 

Bazı muhasebe şirketleri bu amaçla kurmuş oldukları firmaları ilk aşamada yatırımcıların kullanabilmesi 

amacıyla ellerinde hazır bulundurmaktadırlar. Firma adına tüm işlemleri yapmaktadırlar ve yıllık temsilcilik 

ücreti ve hizmet bedeli tahsil etmektedirler. Ancak tüm yetkiler muhasebecide olacağından risklidir. 

Yatırımcı Brezilya’da sıfırdan bir firma kurmayı veya bir firmaya ortak olmayı planlıyor ise ve Brezilya’da 

oturum izni alarak firmada söz hakkına sahip olmak istiyor ise yatırım vizesi alması gerekmektedir. 

Ancak, yalnızca bir şirkete ortak olunacaksa ve tüm yetki burada oturma izni olan kişide olacaksa yatırım 

vizesine ve asgari yatırım miktarının karşılanmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu durumda, yatırımcı firma 

üzerinde hiçbir yasal söz hakkına sahip olunamamakta ve Brezilya devleti tarafından yalnızca yetkili olan ortak 

veya firma yöneticisi muhatap alınmaktadır. Bu yolla yatırım yapılmasında, yetki verilecek kişi ile güven bağı 

önem arzetmektedir. Şirket tüzüğünde, yetkili kılınan kişinin alabileceği kararlarla ilgili bazı kısıtlamalar 

getirmek suretiyle kontrol etme yoluna gidilebilmektedir. 

5. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

5.1. DIŞ TİCARET MEVZUATI 

Brezilya, Dünya Ticaret Örgütü (WT0)’ne üyedir. Ayrıca DTÖ mekanizmalarını en etkin ve aktif kullanan 

ülkelerden biridir. SPS-Sağlık ve Bitki Sağlık Önlemlerini oldukça etkin kullanmaktadır. Gümrük tarife yapısı 

Armonize Sistem (HS-Harmonized Commodity Coding-Description System)’dir. Ayrıca, gümrük değerleme ve 

anti damping, bio-güvenlik ile ilgili anlaşmaları da imzalamıştır.  

 

5.2. DIŞ TİCARET POLİTİKASI 

Dış ticarete ilişkin kurumsal yapıya baktığımızda; ithalata ilişkin kontrolün Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret 

Bakanlığı’na bağlı olan SECEX-Dış Ticaret Kurumu tarafından yapıldığı görülmektedir. Dış İlişkiler Bakanlığı’nın 

ise Brezilya’nın dış ticaretinde anahtar rol oynadığı görülmektedir. Brezilya’nın ihraç mallarının yurt dışında 

promosyonu ve ithalatın yapılacağı öncelikli ülkelerin belirlenmesinde karar verici olan Bakanlık, stratejik ve 

jeo-ekonomik açıdan önemli ülkeleri, özellikle Güney Amerika Ülkeleri için “PSCI-Rekabete Dayalı İthal İkame 

Programı”nı Ticareti Geliştirme Departmanı aracılığıyla uygulamaktadır.  

Bazı istisnalar dışında bütün ithalatlarda, ithalat lisans veya izni alınması zorunludur. İthalat lisansları Dış 

Ticaret Kurumu SECEX tarafından verilmektedir. İthalatçılar SECEX adlı kuruluşa kaydolmak ve her mal için 

ithalat lisansı almak zorundadırlar. Dış ticareti kayıt altına alma, izleme ve kontrol amacıyla 660/92 sayılı 

kararla kurulan SISCOMEX-Bütünleşik Dış Ticaret Sistemi, “tek belge” akışı ile uygulanmaktadır. SISCOMEX ile 

prosedürlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması, güvenilirliğin sağlanması, maliyetin azaltılması, otomasyona 

geçiş, istatistiki kayıtların güncel takibi amaçlanmaktadır. SISCOMEX’in idaresi Dış Ticaret Kurumu-SECEX ile 

birlikte Federal Gelir ve Gümrük İdaresi-SFR ve Brezilya Merkez Bankası-Banco Central/BACEN tarafından 

yürütülmektedir. 

Tüm ithalatlar yapılan ithalatın değerine ve tipine göre ya tamamen ödenmiş ve yerel bankalarca finanse 

edilmiş akreditifle veya enaz 180 gün vadeli kredi ile yapılır. Bu süreç Brezilya Merkez Bankası’nca 

SISCOMEX/SISBACEN aracılığıyla izlenir. İthalatçının prosedürlere uyma sorumluluğu nedeniyle, Brezilya’ya 
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ihracat yapan firmaların gerekli bütün bilgileri, özellikle teknik detayları eksiksiz vermeleri büyük önem 

arzetmektedir. 

İhracat için de genel olarak lisans istenmektedir. İhracatta vergi uygulaması yoktur. İhracatı teşvik etmek için, 

katma değer vergisi muafiyeti ve ihracatın finansmanı için vergi muafiyeti uygulanmaktadır. İhracatta 

kullanılacak hammadde ve yarı mamullerin gümrüksüz getirilmesine imkan tanınmaktadır. 

Brezilya’da deniz yolu taşımacılığında FOB, CIF ve CFR teslim şekli, hava ve karayolu taşımacılığında FCA, CPT 

ve CIP tercih edilmektedir. Mercosur ülkeleri ve Bolivya ile ticarette DAF-Sınırda teslim kullanılmaktadır. 

5.3. İTHALAT REJİMİ 

Fiyatı 3.500 $ veya üzerinde olan lüks tekneler, bazı tarımsal kimyevi maddeler, sağlık, güvenlik ve ahlak 

açısından yasaklanan bazı ilaçlar, uyuşturucu maddeler, kullanılmış tüketim mamulleri, doğada çözünmeyen 

deterjanlar ve bazı tarım ilaçlarının ithalatı yasaktır. 

İthalat için yapılması gerekli işlemler idari işlemler, finansal işlemler ve mali işlemler olarak gruplandırılabilir. 

Brezilya’ya gönderilecek olan ürünün NCM- Mercosur Ortak Nomenklatürü/Sınıflandırmasına uygun şekilde 

tanımlanması ve beyan edilmesi gerekmektedir. NCM’ye göre sınıflandırılan malların %75’i lisans 

gerektirmemektedir. Lisans gerekmeyen mallarda: 

 İthalatçı tarafından; ihracatçı, menşe ülke ve liman, boşaltma limanı, malın tanımı, döviz 

cinsinden FOB değeri belirtilecek şekilde ve istenecek diğer dökümanlarla ithalat lisansı başvuru 

formu doldurulur, 

 Başvuru için harç ödemesi yapılır: 40-50 Real (R$) yaklaşık 20-25 $. 

 İthal edilecek malın fiyatının incelenmesi için ihracatçıya ait katalog, fiyat listesi veya proforma 

fatura formuna eklenir 

 İthalat lisansı alınır. 

Mercosur Ortak Nomenklatürü, temelde Harmonize Sisteme dayanmakta olup 8 haneli kod sisteminin 6 

hanesi HS kod sistemi ile aynıdır. Ancak iki kod sistemi birebir örtüşmemektedir. Bu nedenle Brezilyalı ithalatçı 

ile bu konunun mutlaka konuşulması ve hangi sınıflandırmaya göre malların tanımlanacağı hususunda ortak 

karar alınması gerekmektedir. Aksi takdirde gümrükten para cezası yaptırımının gelebileceği bilinmelidir. 

Ortak Gümrük Tarifeleri nedeniyle Mercosur ülkelerinden yapılan ithalat, Türkiye’den yapılacak ithalata göre 

daha avantajlı olmaktadır. Mercosur ülkeleri arasındaki ticarette, yalnızca gümrük vergilerindeki indirim değil, 

aynı zamanda malın değerinin %1’i civarında daha az vergi ödenmesi gibi bir kolaylık söz konusudur. 

Aşağıdaki adreste Mercosur Ortak Tarifeleri –CET hakkında adresinde çeşitli bilgiler Portekizce olarak 

bulunmaktadır.  

(http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/SECEX/negInternacionais/tec/apresentacao.php)  

Tarife dışı olan ürünler özellikle Brezilya’nın ulusal üretiminin olmadığı mallar; sermaye malları, bilgi ve 

iletişim teknolojilerine ilişkin mallar vergiden muaftır. 

MERCOSUR ülkelerinin uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi- Common External Tarif- (CET) kapsamında ithalat, 

ithal malın cinsine bağlı olarak ortalama %14-20 oranında CET’e tabidir.  

CET’de yer alan oranlar ad valorem’dir ve gümrük vergisi CET % * Gümrük Değeri üzerinden hesaplanır. 

CET’de uygulanan oranlar bazı bölümler itibarıyla aşağıdaki gibidir: 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/SECEX/negInternacionais/tec/apresentacao.php
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 Gıda Sanayii Müstahzarları; Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke; Tütün Veya Tütün Yerine 

Geçen İşlenmiş Maddeler (Fasıl 16-24): %10-%20 arasında, ortalama:%14,77 

 Kimya Sanayii ve Buna Bağlı Sanayii Ürünleri (Fasıl: 28-38): %2-%18 arasında, ortalama: %6,80 

 Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri (Fasıl: 39-40): %2-%18 arasında, 

ortalama: %11,35 

 Ağaç ve Ahşap Eşya (Fasıl: 44-46): %2-14 arasında, ortalama: %8,29 

 Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya (Fasıl: 50-63): %2-%35 arasında 

ortalama: %25,52 

 Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya; Seramik Mamulleri; Cam 

Ve Cam Eşya (Fasıl: 68-70): %2-20 arasında, ortalama: %10,64 

 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya (Fasıl:72-83): %2-18 arasında, ortalama: %11,93 

 Makineler, Mekanik Cihazlar (Fasıl: 84-85): %2-20 arasında, ortalama: %11,83 

 Nakil Vasıtaları (Fasıl: 86-89): %2-35 arasında, ortalama: %17,70 

 Optik Alet ve Cihazlar (Fasıl: 90-92): %2-20 arasında, ortalama: 12,61 

Öte yandan ürün kapsamında en yüksek CET oranlarının %35 ile motorlu taşıtlara, %20 ile kasetçalarlara, 

oyuncaklara, motosiklet ve bisikletlere, elektrikli ısıtma ve ev aletlerine, buzdolaplarına, %18 ile araç yedek 

parçalarına, mutfak aletlerine, jeneratör ve distribütörlere, saatlere, müzik aletlerine uygulandığı 

görülmektedir. 

Brezilya hükümeti bu tarife altında bilgisayar, telekomünikasyon gereçleri ve bazı yatırım mallarını CET’den 

muaf tutmaktadır. 

Gümrükten geçişte, gümrük denetimi sonucu mallar yeşil, sarı, kırmızı ve gri olarak sınıflandırılmaktadır. “Yeşil” 

olan mallar, diğer mallar gibi dokümanların teslimi, dağıtımı, gümrük denetimi olmaksızın gümrükten 

çekilebilmektedir. Sarı olarak sınıflandırılan mallarda çeşitli açıklama dokümanları beklenmektedir. Malların 

fiziki kontrolü gerekiyorsa kırmızı olarak sınıflandırılır. Özel gümrük kontrolü gerektiren mallar ise gri sınıfında 

yer alır. Kargo tanımlama numarası-NIC, Konşimento ve ICMS-Mal ve Hizmetlerin Dağıtım Vergisi bildiriminin 

sonrasında mallar ithalatçı tarafından teslim alınır. Gümrükten mal çekme sırasında; 3000 $ değerin altındaki 

mallarda basitleştirilmiş işlemler uygulanır (DSI-Basitleştirilmiş İthalat Beyannamesi). İnsani yardım, 

diplomatik temsile ilişkin ithalatta, 500 $ değerin altındaki ithalatta DSI formu kullanılır. Uluslararası 

etkinlikler için yapılan ithalat geçici özel rejime tabiidir. 

5.3.1. İTHALAT LİSANSI 

İthalat lisansı uygulamaları, Brezilya’nın dış ticaret mevzuatını düzenleyen Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış 

Ticaret Bakanlığının 24 Mayıs 2010 tarihli ve 10 sayılı Yönetmeliğinin ithalata yönelik düzenlemeleri arasında 

3. bölümde (7-25. Maddeleri) yer almaktadır.  

Brezilya’ya ithalatta üç farklı yöntem uygulanmaktadır: 

 Lisansız ithalatı yapılan ürünler 

  Otomatik lisansa tabi ürünler 

  Otomatik olmayan lisansa tabi ürünler 

LİSANSIZ İTHALATI YAPILAN ÜRÜNLER:  

Otomatik ve otomatik olmayan lisans kapsamında bulunmayan ürünler ile antrepo rejimi veya geçici ithalat 

yöntemiyle ithal edilen ürünler, fuarlara getirilen ürünler, garanti kapsamında ithal edilen ürünler, hibe edilen 
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ürünler, örnekler, yatırım malları gibi bazı ürünlerin lisansız olarak doğrudan ithalat beyannamesi ile ithalatı 

yapılabilmektedir. 

 

OTOMATİK LİSANSA TABİ ÜRÜNLER:  

Otomatik lisans için Entegre Dış Ticaret Sistemi’ne (SISCOMEX) başvurulmakta ve Dış Ticaret Operasyon 

Bölümü (DECEX) tarafından değerlendirilerek verilmektedir. 8li bazda toplam 140 üründe uygulanmaktadır. 

OTOMATİK OLMAYAN LİSANSA TABİ ÜRÜNLER:  

Otomatik olmayan lisans için Entegre Dış Ticaret Sistemi’ne (SISCOMEX) başvurulmakta ve Dış Ticaret 

Operasyon Bölümü (DECEX) veya yetkilendirdiği kurum tarafından değerlendirilerek verilmektedir. 8li bazda 

toplam yaklaşık 3.700 üründe uygulanmaktadır. Ürün listesi zaman içerisinde revize edildiğinden, 

ithalatçıların SISCOMEX’ten kontrol etmesi gerekmektedir. Bunların haricinde, korunma tedbirleri gibi bazı 

özel durumlarda da uygulanabilmektedir. 

Her iki lisans uygulamasında da, malların kaynak ülkesinden transfer edilmesinden önce lisansın alınması 

gerekmektedir. Bazı özel durumlarda nakliye sonrası da başvurulabilmektedir. SISCOMEX tarafından verilen 

başvuru numarası ile süreç takip edilebilmektedir. 

Otomatik lisans başvurudan sonra 10 iş günü içerisinde verilmektedir. 

Otomatik olmayan lisans başvurudan sonra 60 gün içerisinde verilmektedir.Lisans alındıktan sonraki 90 gün 

içerisinde nakliye işleminin başlatılması gerekmektedir. Aksi halde lisans geçersiz hale gelmektedir. Takip 

eden 90 gün içerisinde gümrüklemesinin yapılması gerekmektedir. Nakliye için geç kalınmış ise ilk 90 gün 

bitmeden önce süre uzatımı talep edilebilmektedir. 

5.4. İHRACAT REJİMİ 

Brezilya’da ihracatı teşvik politikaları özellikle 1960’ların sonlarında ve 1970’lerin başında etkin olmuştur. 

Devlet, ihraç ürünleri listesini çeşitlendirmek amacıyla vergi ve kredi avantajları sağlayarak sanayi ürünleri ile 

katma değeri yüksek malların ihracatını teşvik etmeye çalışmış, ancak 1980’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz 

ve bunun sonucu kaynaklardaki azalmayla beraber, bu uygulamalardan vazgeçilmiştir.  

Bununla beraber, Brezilya hükümeti ihracata yönelik üretimi teşvik etmek amacıyla çok çeşitli vergi ve tarife 

teşvikleri sunmaktadır. İhracata yönelik mal üretiminde kullanılacak ekipman ve materyallerin ithalatında 

vergi ve tarife muafiyeti söz konusudur. Ayrıca, mamul madde ihracatı ile ilgili mal ve hizmetlere ve sanayi 

mallarına katma değer vergisi muafiyeti sağlanmakta, ihracat için yapılan işlemlerde vergi muafiyeti 

uygulanmaktadır. 

Dış ticaretin canlandırılması için 1991’de ihracatın finansmanının sağlanmasına yönelik PROEX adlı bir 

program uygulanmaya başlanmıştır. Bu program dahilinde getirilen uygulamalarla, mamul ve hammadde 

ihracatı vergiden muaf tutulmuş, ihracatın finansmanı için kullanılan hükümet fonları piyasa oranlarından 

değil, daha düşük oranlarla faizlendirilmiştir. Ayrıca, Merkez Bankası ile ilgili işlemler basitleştirilerek, 

ihracatçıların eğitimi ve desteklenmesine yönelik bir program uygulamaya konulmuştur. 

Yabancı pazarlara girişte ihracat teşvik kredileri, yenilikçi firmalara kısa, uzun, orta vadeli krediler Brezilya 

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası-BNDES tarafından verilmektedir. BNDES, uzun vadeli ve düşük 

faizli kredilerle, özellikle çelik ve tarım sektöründe yeni ekipman ve makine alımını desteklemektedir. 
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Ekim 2007’de, 11529 sayılı kanunla, ihracatçılara vergi kolaylıkları sağlayan çeşitli önlemler, düzenlemeler 

yapılmıştır. Tekstil, mobilya, yarı değerli taşlar, ağaç işleme, deri işleme ve deri konfeksiyon, ayakkabı, ağır 

sanayi makineleri ve tarım makineleri, otomotiv, oto yedek parçaları sektörlerine yeni destekler sağlanmıştır. 

Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Ajansı APEX, 2003 yılında dönüşüm geçirerek, bağımsız bir kurum haline gelmiş 

ve “promotion/tanıtım” konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Alım-satım heyetleri, fuarlar, kümelenme-

cluster projeleri, Miami, Portekiz, Frankfurt, Polonya, Dubai’ de bulunan “Distribution Center”-yurt dışı 

dağıtım depoları v.b. faaliyetleri ile küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemektedir (Daha fazla bilgi için: 

www.apexbrasil.com.br). APEX’in ihracatçıları desteklediği temel ihraç ürünleri ve sektörler; moda, tekstil, 

ayakkabı, kozmetik, pırlanta, gıda ve içecek, tarımsal sanayi, makine, inşaat, tıp ve dişçilik ekipmanları ve 

eğlence sektörüdür. 

5.5. TARİFELER VE DİĞER VERGİLER 

Tarifeler, Brezilya’da ithalatı düzenleyici mekanizma olarak göze çarpmaktadır. İthalat tarifeleri, %0 ile % 35 

arasında değişmekte olup ortalama 11,8 civarındadır.  

Tekstil: %26-%35, Demir: %12, Makineler: %14, Elektrikli makineler: %16-20, Vasıtalar: %35 civarında gümrük 

vergisine tabiidir.  

T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizin web sayfasında da açıklandığı üzere; Gümrük vergilerini Kalkınma Sanayi 

ve Dış Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulmak mümkündür. 

(http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1848) 

İthalatta gümrük vergisine ilave olarak alınan vergiler aşağıda yer almaktadır. 

 Sanayi Ürünleri Vergisi- Tax on Industrialized Products- (IPI) 

 Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi- Tax on the Distribution of Goods and Services- (ICMS) 

 Sosyal Entegrasyon Vergisi (PIS) 

 Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı Vergisi (COFINS) 

Bu vergiler yerli firmalara da uygulanmakta ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ithalattan da alınan 

vergilerdir. 

Bu vergilere Ticari Limaların Yenilenmesi Amacıyla Deniz Nakliye Masrafları Üzerinden Alınan Ek Vergi- 

Additional Tax on Freight Charges for the Renovation of the Merchant Marine (AFRMM)’ de eklenmektedir. 

Brezilya’nın vergi sistemi, vergilendirilebilir her türlü gelire uygulanan vergilerden meydana gelmektedir. 

Ülkede satış ve hizmet vergisinin yanı sıra katma değer vergisi ve kentlerdeki gayrimenkullere yönelik 

mülkiyet vergisi gibi çeşitli vergiler uygulanmaktadır. Ödenmesi gereken vergi çeşidi eyaletlere göre 

değişmekte olup vergi sayısı 12-23 arasında değişmektedir. Ödeme kolaylığı açısından Bahia eyeleti birinci 

sırada yer almakta olup, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais bu açıdan zorlukların yaşanabildiği 

eyaletlerdir. Rio de Janeiro vergiler açısından birinci sıradadır. 

5.6. TARİFE DIŞI ENGELLER 

Brezilya’da yıllarca ihracatı artırıp, ithalatı azaltmaya dayanan bir dış ticaret politikasının izlenmesi bazı ithal 

mallara yüksek vergiler ve kotalar uygulanması sonucunu doğurmuştur. Gümrük idarelerince belirlenen 

gümrüklerle ilgili uygulamaların yanı sıra, diğer ilgili devlet kuruluşları da ithalatı düzenleyici, çeşitli 

limanlardan girişlerin ve malın kullanımının veya saklanmasının kısıtlanması, etiketleme ve işleme koşullarının 
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belirlenmesi gibi kurallar koyabilir. Brezilyalı ithalatçının paketleme, etiketleme gibi konularda doğru bilgilere 

sahip olduğundan emin olunmalıdır. Bu konularla ilgili yanlış bilgilenme malın Brezilya’ya girişinde önemli 

engellerle karşılaşmasına yol açmaktadır. 

5.7. KAMBİYO REJİMİ 

Döviz kontrolü ve yabancı yatırımlarla ilgili politikalar Maliye Bakanının başkanlığındaki bir konsey tarafından 

belirlenmektedir. Yabancı sermayeye genelde yerli sermaye ile aynı haklar tanınmakta olup, bazı sektörler 

için de kısıtlamalar söz konusudur. Her tür yabancı sermaye ülke dışına yapılacak ödemeler için Merkez 

Bankası’na kaydedilmek zorundadır. Sermaye artırımlarının da bir ay içinde Merkez Bankası’na bildirilmesi 

zorunludur. Döviz kredisinin ülkeye getirilebilmesi için Merkez Bankası’ndan ön izin alınması zorunludur.  

Dövizli işlemlere genel olarak sıkı kontrol uygulanmaktadır. Dövizli işlemler sadece dövizle işlem yapmaya 

yetkili kuruluşlarca yapılabilir. Merkez Bankası bu işlemleri oldukça sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. Yerli 

veya yabancı yatırımcıların döviz hesabı açtırmalarına izin verilmez. Buna karşılık, yerleşik olmayan kişiler veya 

kurumlar dövizle işlem yapma yetkisine sahip bankalarda yerel para birimiyle hesap açabilirler. Merkez 

Bankası’nda kayıtlı olan sermaye miktarı kadar sermaye vergi ödemeden ülke dışına çıkarılabilir. Bu miktarın 

üzerinde paranın ülke dışına çıkarılabilmesi için %25 oranında tevkifat vergisi uygulanması ve Merkez 

Bankası’ndan ön izin alınması gereklidir. Yabancı sermayenin kayıtlı olması ve dağıtılmamış karın bulunması 

durumunda karın ülke dışına çıkarılmasında hiçbir kısıtlama ve limit yoktur. Ülke dışına çıkarılan paraya %15 

veya daha düşük olan anlaşma oranlarında vergi uygulanmaktadır. Teknoloji transferi, patent ve marka ile 

ilgili ödemelerde Merkez Bankası’ndan ön izin alınması mecburidir. İthalat lisansı bulunması şartıyla ithalat 

bedellerinin ödenmesinde hiçbir sorun bulunmamaktadır. 

6. DIŞ TİCARET 

Brezilya, geleneksel pazarı olan Amerika kıtası ve Avrupa Birliği’nin yanında son dönemde Afrika, Orta Doğu 

ve Körfez, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına ihracatını önemli ölçüde artırmıştır. Güney-Güney ticareti olarak 

tanımlanan ve dünya ticaretinde giderek daha ağırlık kazanan eğilimde Brezilya’nın payı büyüktür. 

Brezilya ihracatta sergilediği başarısını ihraç mallarını çeşitlendirerek ve geleneksel pazarlarının dışında kalan 

pazarlara açılarak elde etmiştir. Tarım ürünlerinin yanı sıra uçak, otomotiv, demir, kimyasallar, makine, 

ayakkabı, kağıt, elektrik ve elektronik gibi endüstri ürünleri de önemli ihraç kalemleri arasına girmiştir. 

Tablo 5: Dış Ticaret Göstergeleri (1.000.000 USD) 

  2012 a 2013a 2014a 2015a 2016b 2017c 2018 c 

İhracat 242.283 241.577 224.098 190.092 191.301 202.219 203.803 

İthalat 224.864 241.189 230.727 172.422 152.059 162.506 173.640 

Denge 17.420 389 -6.629 17.670 39.242 39.713 30.163 
a: gerçekleşen b: EIU tahmini  c: EIU öngörüsü. 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Country Report 

6.1. BREZİLYA’NIN İHRACATI 

Brezilya’nın ihracatında başlıca ürünler; soya, demir cevherleri, ham petrol, şeker, tavuk eti, soya küspesi, 

kahve, odun hamuru, mısır, uçaklar, dondurulmuş sığır eti, binek otomobil, alüminyum oksit, demir-çelik 

ürünleri, altın, kara taşıtlarının aksam ve parçaları, tütün ile meyve ve sebze sularıdır. 
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Tablo 6: Brezilya'nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 USD) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 225.098.405 191.126.886 185.235.401 

'1201 Soya fasulyesi 23.277.378 20.983.575 19.331.323 

'2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 25.819.090 14.076.104 13.289.342 

'1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 9.459.207 7.641.481 10.435.844 

'2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar) 
16.356.786 11.781.324 10.073.805 

'0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, 

soğutulmuş veya dondurulmuş) 
7.050.145 6.378.888 6.128.024 

'4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 4.914.365 5.343.254 5.213.361 

'2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı 

atıklar 
7.000.584 5.821.074 5.192.781 

'0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir 

oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler 
6.052.719 5.565.582 4.855.884 

'8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil) 
3.195.123 3.366.466 4.671.383 

'8802 Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay 

araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 
3.440.336 4.088.192 4.430.586 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Brezilya’nın ihracatı iki ana kategoriye ayrılmaktadır: (1) Ham ve yarı işlenmiş ürünler; demir, alüminyum, 

manganez ve diğer madenler; soya, şeker, kahve, kakao, pamuk, mısır, yaprak tütün, meyveler ve diğer tarım 

ürünleri, her tür et; (2) İmal edilmiş mallar, uçaklar, motorlu araçlar, gemiler, lokomotifler ve vagonlar, bu 

araçlara ait yedek parçalar, demir ve çelik alaşımları ve ürünleri, kağıt, mekanik sistemler, buhar veya elektrik 

ve elektronik motorları, makine ve donanımları, fiber optik dahil iletişim sistemleri, eczacılık ürünleri, 

kozmetik ve ilaçlar, hastane tıp ve diş tedavisi donanımları, tekstil, ayakkabı, müzik aletleri, oyuncaklar, 

mobilya ve ev eşyaları, bilgisayarlar ve yazılım dahil büro makineleri, plastik ürünler, işlenmiş sığır eti, tavuk 

ve diğer etler, portakal suyu, meyveler, sebzeler, kahve, balık ve diğer gıdalar. 

Yarı mamül malların ihracatı artmakta ve daha fazla ikincil petrokimya ürünleri kullanıma hazır tutulmaktadır. 

Öte yandan sermaye malları, petrol arama ve üretim platformlarından dev hidroelektrik türbinlere kadar 

birçok ürün; Brezilya mühendislik, danışmanlık ve inşaat firmaları yurt dışında pazarlar bulmaktadır. 

Brezilya’nın ihracatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD, Arjantin, Hollanda, Almanya ve Japonya’dır. 

İhracatındaki ilk 5 ülkenin toplam ihracatı içindeki payı %46’dır. Türkiye ise Brezilya’nın ihracatında 33. sırada 

yer almakta olup, toplam içerisinde %0,8’lik bir paya sahiptir. 
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Tablo 7: Brezilya'nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1.000 USD) 

Sıra Ülke adı 2014 2015 2016 

  Toplam 225.098.405 191.126.886 185.235.401 

1 Çin 40.616.108 35.607.524 35.133.590 

2 ABD 27.144.925 24.215.974 23.274.525 

3 Arjantin 14.281.998 12.800.015 13.417.670 

4 Hollanda 13.035.584 10.044.466 10.322.800 

5 Almanya 6.630.257 5.171.571 4.860.822 

6 Japonya 6.718.601 4.844.959 4.604.339 

7 Şili 4.984.191 3.978.438 4.080.628 

8 Meksika 3.669.957 3.588.346 3.813.344 

9 İtalya 4.020.783 3.270.233 3.321.684 

10 Belçika 3.286.949 2.989.689 3.233.030 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

6.2. BREZİLYA’NIN İTHALATI 

Brezilya’nın ithalatında ağırlığı olan ürünler, petrol yağları, ham petrol ve doğal gaz, kara taşıtları aksam ve 

parçaları, binek otomobiller, mobil telefonlar, ilaçlar, haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler, elektronik 

devreler, serum ve aşılar,  turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz türbinleri, gübreler, kamyon, kamyonet, 

kimyasallar ve taşkömürü olarak sıralanmaktadır. 

Tablo 8: Brezilya'nın İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 USD) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 229.060.056 171.446.212 137.552.003 

'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 17.630.041 8.628.594 7.299.340 

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 7.143.500 5.361.315 4.851.788 

'8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya 

veya vermeye mahsus diğer cihazlar 

5.677.012 4.282.786 3.620.700 

'3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 

3.682.530 3.252.555 3.282.420 

'2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar) 

15.533.063 7.380.844 2.898.856 

'8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

7.675.602 5.019.478 2.849.355 

'8542 Elektronik entegre devreler 4.444.834 2.961.978 2.810.727 
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'8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 2.423.252 2.716.285 2.734.426 

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 8.474.560 5.919.273 2.688.761 

'3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 3.242.857 2.734.378 2.625.590 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Brezilya'nın ithalatında en önemli ticaret ortakları ABD, Çin, Almanya, Arjantin ve G. Kore'dir. İthalatındaki 5 

ülkenin toplamithalatı içindeki payı %51,7'dir. Ülkemiz ise Brezilya'nın ithalat yaptığı ülkeler arasında %0,3 

pay ile 49. sırada yer almaktadır. 

Tablo 9: Brezilya'nın İthalatında Başlıca Ülkeler 

Sıra Ülke Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 229.060.056 171.446.212 137.552.003 

1 ABD 35.299.107 26.761.654 24.073.556 

2 Çin 37.340.607 30.719.405 23.363.995 

3 Almanya 13.837.219 10.376.725 9.130.742 

4 Arjantin 14.143.094 10.284.589 9.084.494 

5 G. Kore 8.526.183 5.420.622 5.448.584 

6 İtalya 6.320.386 4.684.876 3.711.872 

7 Fransa 5.705.140 4.463.343 3.682.388 

8 Japonya 5.902.046 4.877.204 3.566.368 

9 Meksika 5.362.995 4.377.919 3.528.088 

10 Şili 4.024.133 3.410.859 2.882.017 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

7. TÜRKİYE İLE TİCARET 

Coğrafi uzaklığın fazla olması ve ülkelerin birbirini iyi tanımaması nedeniyle bugüne kadar çok düşük 

seviyelerde seyreden Türkiye-Brezilya ekonomik ilişkileri, özellikle aynı konularda iş yapan firmaların ve 

kurumların işbirliğine giderek ortak üretim ve pazarlama yapmaları halinde büyük bir potansiyel taşımaktadır. 

Genel olarak Brezilya tarafı Türkiye ile işbirliği yapmak açısından konuya olumlu yaklaşmaktadır. Türk 

işadamlarının Brezilya’yı daha iyi tanıyıp, aktif bir şekilde konuya eğilmeleri, ülkeler arasındaki ticaret 

hacminin artmasında ve Türkiye açısından ekside olan dengenin düzeltilmesinde önemli rol oynayacaktır. 

2016 yılında ticaret hacmimiz yaklaşık 2,1 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre 

Brezilya’ya olan ihracatımızın % 42,3 azaldığı, Brezilya’dan ithalatımızın da %3,7 arttığı görülmektedir. 2016 

yılında ihracatımız 333,8 milyon Dolar, aynı dönemde ithalatımız ise 1,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Brezilya ile ülkemiz arasındaki ticaret dengesine bakıldığında ise, 2016 yılında ticaret açığımızın artmaya 

devam ettiği ve 1,4 milyar Dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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Tablo 10: Türkiye-Brezilya İkili Ticareti (1.000 USD) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2006 121.882 934.782 1.056.664 -812.901 

2007 229.914 1.172.669 1.402.583 -942.756 

2008 318.027 1.423.868 1.741.895 -1.105.840 

2009 388.244 1.105.890 1.494.134 -717.646 

2010 614.551 1.347.525 1.962.076 -732.974 

2011 883.471 2.074.354 2.957.825 -1.190.883 

2012 1.002.759 1.770.094 2.772.854 -767.335 

2013 936.096 1.408.806 2.344.902 -472.710 

2014 794.186 1.728.745 2.522.932 -934.559 

2015 458.367 1.792.241 2.250.608 -1.333.875 

2016 333.741 1.788.012 2.121.754 -1.454.271 

2016 / (1-11 ) 297.374 1.659.375 1.956.750 -1.362.001 

2017 / (1-11 ) 349.254 2.212.288 2.561.542 -1.863.034 

Kaynak: TUİK 

Dış ticaret açığının büyük oranda ülkemiz aleyhine oluşu nedeniyle; karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 

7.1. TÜRKİYE’NİN BREZİLYA’YA İHRACATI 

İhracatımızda; kamyon, minibüs, otomotiv yedek parça, demir ve çelik ürünleri, sondaj platformları, çimento, 

kuru kayısı, fındık, gübre, tütün, iplik, araba lastiği, mobilya aksamı, araba koltuğu, kuru incir, maya, kesme 

ve düzeltme makineleri, kaucuktan eşyalar, aluminyum hidroksit, mermer ve traverten önemli yer tutarken, 

ithalatımızda; demir cevheri, demir, soya fasulyesi, soya yağı, pamuk, kurtarma gemisi, buğday, tütün, odun 

hamuru, kahve, greyderler, buldozerler, kontrplaklar, kompresörler, polipropilen, polietilen, sığır, araba 

aksam ve parçaları, çinko, kağıt, deri, ayakkabı ve kağıt ön sıralarda gelmektedir. 

Tablo 11: Türkiye'nin Brezilya'ya İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 USD) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 794.186 458.367 333.804 

'5510 Suni devamsız lifden iplikler (dikiş ipliği hariç) 54.638 16.931 34.741 

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 83.754 45.883 33.633 

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

çıkarılmış/soyulmuş) 

26.984 30.647 16.987 

'8707 Karayolunda kullanılan motorlu taşıtlar için karoseriler (şoför 

mahalleri dahil) 

9.056 5.774 16.690 
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'8905 Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer 

havuzlar; yüzer-dalabilen sondaj ve üretim platformları 

40.895 35.179 16.513 

'0813 Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve 

kabukluların karışımları 

22.323 11.233 12.925 

'3202 Debagatte kullanılan sentetik organik ve anorganik maddeler ve 

müstahzarlar 

14.650 13.834 12.587 

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 15.727 14.009 11.621 

'2523 Çimento 18.010 14.989 9.174 

'8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki 

motorların aksam ve parçaları 

12.788 9.454 6.873 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

7.2. TÜRKİYE’NİN BREZİLYA’DAN İTHALATI 

Türkiye’nin Letonya’dan ithalatında; dökme demir, taş kömürü, yakmaya mahsus ağaçlar, kontrplaklar yer 

almaktadır. 

Tablo 12: Türkiye’nin Brezilya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 $) 

GTİP Ürün adı 2014 2015 2016 

  Toplam 1.728.745 1.792.241 1.788.012 

'2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 383.363 348.693 288.842 

'7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 112.332 13.195 203.767 

'5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 61.488 113.857 180.138 

'4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 137.755 137.964 133.681 

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 132.517 129.763 120.289 

'0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve 

bulunup kahve yerine kullanılan ürünler 

77.970 111.337 93.803 

'7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 

mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) 

29.597 69.009 89.912 

'1201 Soya fasulyesi 301.605 43.968 81.932 

'0102 Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç) 0 0 80.477 

'7225 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya 

daha fazla) 
5.926 26.892 45.608 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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7.3. TÜRKİYE-BREZİLYA TİCARETİNDE POTANSİYEL ARZ EDEN ÜRÜNLER 

Genel olarak değerlendirildiğinde ülkemizin en çok potansiyele sahip olduğu ürün grupları; gıda, elektrik ve 

elektronik ekipmanlar, makineler, oto yan sanayi ve kuru ve sert kabuklu meyveler olmak üzere alt gruplar 

itibarıyla; 

 Fındık ve mamulleri 

 Kuru meyveler (kuru incir, üzüm ve özellikle kayısı) 

 Zeytin ve Zeytinyağı 

 Maya 

 Otomotiv Ana ve Yan Sanayi( Oto Yedek Parça, ticari araç ), 

 Demir Çelik ve Demir Çelikten Eşya 

 İşlenmiş Doğal Taşlar ( Blok Mermer, Traverten) 

 Takım Tezgahları (Metal Şekillendirme-Kesme Makine ve Presleri) 

 Petrol Ürünleri ve Yağları 

 Tekstil ve Hazır Giyim 

 Çimento 

belirlenmiş olmakla birlikte ihracatımızın ve Brezilya’nın diğer ülkelerden ithalat seyri incelendiğinde; uçak 

yan sanayi, müteahhitlik sektöründe (yol, hava alanları, limanlar, marinalar), turizm (özellikle gemi 

turizmi/cruise seferleri), kimyevi madde taşıyıcı gemiler, ilaç ve kozmetik sanayinde işbirliği imkanlarının 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

7.4. TÜRKİYE-BREZİLYA TİCARETİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Brezilya pazarı hakkında ihracatçılarımızdan gelen sorular daha çok pazara ilişkin bilgi eksikliği konusunda 

yoğunlaşmakta; özellikle nakliye, navlun ve depo masrafları ile gümrük prosedürleri hakkında sorunların 

yaşandığı gözlenmektedir.  

Söz konusu sorunlar: 

 Gümrük komisyonculuğu, nakliye ücretleri, banka masrafları ve depolama fiyatlarının yüksek oluşu 

firmalarımızın maliyetlerini arttırmaktadır. 

 Coğrafi uzaklık nedeniyle navlun ücretleri yüksektir. 

 Limanlarda bir aydan fazla bekleyen ihraç ürünleri kamulaştırılmaktadır. 

 Gümrük işlemleri ile ilgili tüm evrakların Portekizce düzenlenmesi zorunlu olup, İngilizce evraklar 

kabul edilmemektedir. 

 Brezilyalı ithalatçılar, Brezilya gümrükleri tarafından istendiği gerekçesiyle, diğer ihracat 

belgelerinden ayrı olarak menşe belgelerinin yüklemeden yaklaşık bir ay önce kendilerine 

gönderilmesini talep etmekte, bu durum ise ilave masrafa yol açmaktadır. 

 Brezilya’nın uyguladığı gümrük vergilerine ilaveten ithal mallardan, COFINS (Contribution for the 

Financing of Social Security) ve PIS (Social Integration Program Contribution) adları altında 

toplamda %9,25 oranında Sosyal Güvenlik Sistemi Destekleme Fonu vergileri, ithal sanayi 

ürünlerinden %10 oranında ekstra vergi, ICMS adı altında eyaletten eyalete oranı değişen bir katma 

değer vergisi ile Liman Vergisi (AFRMM) limanlar ve gemi taşımacılığını desteklemek amacıyla 

yükleme maliyetleri ile diğer masrafalar üzerinden yaklaşık %25 oranında vergi alınmakta ve zaman 

zaman toplamda CIF değerinin %90’ına kadar ulaşabilen, farklı adlar altında ithalat vergileri 

uygulanmaktadır. 
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 Sağlık Bakanlığı’nın resmi ajansı ANVISA’nın ithalat lisansı için yaptığı uygulamalar da firmalar 

tarafından sorun olarak dile getirilmektedir. (Üretimin yapıldığı ülkeye bir temsilci göndererek 

üretimin yapıldığı yeri ve üretim süreçlerini kontrol şartı) 

 Brezilya’da ithalatta lisans uygulaması mevcut olup, ancak bu lisansa sahip firmalar ithalat 

yapabilmektedirler. Bu durum, ihracat işlemlerini zorlaştırmakta ve aynı müşterinin farklı zamanlarda 

farklı ithalat şirketleri üzerinden ithalat yapmak zorunda kalması Eximbank sigorta işlemlerinde de 

sıkıntı yaratmaktadır. 

1930-1990 yılları arasında ithal ikameci politikalar uygulayan Brezilya’da “ithalat yapma kültürü”nün 

gelişmesinin zaman alacağı bir gerçektir. Ayrıca ülkenin üretimindeki yoğunluk ve çeşitlilik dışardan alacağı 

mallar konusunda bir engel teşkil etmektedir. Brezilya pazarına ilişkin bilgi toplamanın yüksek maliyeti; 

tüketici ihtiyaçlarını, zevk ve tutumlarını değerlendirme ve buna göre doğru strateji belirlemek isteyen 

ihracatçılarımız için caydırıcı olmaktadır. 

Pazarı daha yakından tanımak, pazarda kendini tanıtmak isteyen ve bu amaçla pazar araştırması yapmak veya 

fuarlara katılmak isteyen ihracatçılarımızın, Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımları hakkında bilgi 

edinmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Brezilya’ya ihracat yapan Türk firmalarının Brezilyalı ortakları ile garanti mektubu, sağlık belgesi, ödeme 

koşulları, gümrük mevzuatı, depolama, tabii olunan vergiler v.b. hususunda yeterli bilgiye sahibi olması büyük 

önem arz etmektedir. Nakliye ve malların gümrükten geçiş sürecine ilişkin masrafların çok iyi hesaplanması 

gerekmektedir. Depolama fiyatlarının yüksekliği maliyet artırıcı bir unsurdur. Malların limanda dolaşımı, depo, 

ithal lisansı bedeli, gümrük komisyoncusunun harcamaları, malların Brezilya içinde nakliyesi, banka ücretleri 

çok önemli maliyet unsurlarıdır. Türk firmalarının Brezilyalı ortakları ile ticari kuralların gereği olan, geçerliliği 

tartışma götürmez belgelerle iş yapmalarının daha sonra yaşanabilecek sorunların önlenmesinde çok önem 

taşıdığı unutulmamalıdır. 

8. BURSA İLİNİN BREZİLYA İLE DIŞ TİCARETİ 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017 yılında, Bursa ilinden Brezilya’ya 27 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 48 milyon dolar civarındadır. 

TOBB’nin 2016 verilerine göre Bursa’da Brezilya sermayeli firma bulunmamaktadır.  

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Brezilya’ya ihracat yapan firma sayımız 94’dür. 

 
Tablo 13: Bursa İlinin Brezilya İle Dış Ticareti (USD) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2014 63.956.506 27.630.243 91.586.749 36.326.263 

2015 35.936.853 39.944.466 75.881.319 -4.007.613 

2016 21.591.923 53.932.491 75.524.414 -32.340.568 

2017 27.636.812 48.831.843 76.468.655 -21.195.031 
Kaynak: TUİK 
 

9. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

Osmanlı döneminde Brezilya ile diplomatik ilişkilerimiz 5 Şubat 1858 tarihinde Londra’da imzalanan “Dostluk, 

İkamet, Ticaret ve Seyr-i Sefain Antlaşması” başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde büyük 

çoğunluğu Lübnan ve Suriye’den olmak üzere, 100 binden fazla Osmanlı vatandaşı Brezilya’ya göç etmiştir. 
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Brezilya’nın 19. yüzyılın son yarısında uyguladığı ülkeye işgücü çekme politikaları bu göçlerin temel nedenidir. 

1850-1900 yılları arasında Brezilya’ya Avrupa ve Orta Doğu’dan 5 milyon kişinin göçmen olarak geldiği tahmin 

edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında 1927 yılında Roma’da bir Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye, 

1929 yılında zamanın başkenti Rio de Janeiro’da bir temsilcilik açmıştır. Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği ise 

1936 yılında açılmıştır. 

Tablo 14: Türkiye ve Brezilya Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

Dostluk Anlaşması 1927 

Hava Ulaştırma Anlaşması 1950 

Kültür ve Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması 1995 

Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması 1995 

Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı 1995 

Ticaret, Ekonomik ve Sınaî İşbirliği 10.04.1995 

Savunma Konularında İşbirliği Anlaşması 2003 

KEK I. Dönem Protokolü 07.10.2004 

Teknoloji ve Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırası 2005 

Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu oluşturulması hakkında Mutabakat Muhtırası 2006 

Diplomatik Akademiler Arası İşbirliği Anlayış Muhtırası 2006 

KEK II. Dönem Protokolü 04.01.2010 

Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası 27.05.2010 

Diplomat Değişimine İlişkin Anlaşma 27.05.2010 

TPAO ve PETROBRAS arasında Mutabakat Muhtırası 27.05.2010 

TSE ile Brezilya Standart Kurumu Arasında İşbirliği Anlaşması 27.05.2010 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 16.12.2010 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

16-17 Aralık 2010 tarihlerinde Brezilya’nın Foz do Iguaçu şehrinde gerçekleştirilen MERCOSUR Zirve toplantısı 

çerçevesinde 16 Aralık 2010 günü Türkiye-Brezilya arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 

imzalanmıştır. 

KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) MEKANİZMASI, ORTAK İŞ KONSEYİ: 

Ülkemiz ile Brezilya arasında Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması mevcuttur. Türkiye-Brezilya Karma 

Ekonomik Komisyon toplantılarının birincisi Ekim 2004’de Brezilya’da gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Brezilya Karma Ekonomik Komisyon'un ikinci dönem toplantısı Mutabakat Zaptı 4 Ocak 2010 

tarihinde,  Ankara’da imzalanmıştır. 
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II. Dönem toplantısı mutabakat zaptı ile; ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması, bu çerçevede 

yasal altyapının tamamlanması, yatırımlar, Türkiye-MERCOSUR Serbest Ticaret Anlaşması, serbest bölgeler, 

enerji, ulaştırma, tarım, turizm ve bilim konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Brezilya’ya ihracatımızın arzu edilen seviyede artırılamamasının temel nedeni, MERCOSUR kapsamında 

Brezilya’nın üçüncü ülkelere yönelik gümrük vergisi koruma oranlarının çok yüksek olmasıdır. Türkiye’den 100 

birim maliyet ile çıkışlı bir ürünün Brezilyalı ithalatçının deposuna girişi 160 birimi bulurken, aynı ürünün 

MERCOSUR kapsamında temini 130-140 birime mal olmaktadır. Bu durum Türk firmaları için önemli bir 

engeldir. Sorunun çözümlenmesi için Türkiye ile MERCOSUR arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 

imzalanması gerekmektedir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye-MERCOSUR STA 

müzakerelerine temel teşkil edecek Çerçeve Anlaşması 30 Haziran 2008 tarihinde Arjantin’de imzalanmıştır. 

Türkiye-MERCOSUR 1. Tur STA Müzakereleri ise 12-13 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

9.1. BÖLGEDEKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ ÜLKEMİZE OLABİLECEK 

MUHTEMEL ETKİLERİ 

MERCOSUR - FTAA ve MERCOSUR - AB STA’sının imzalanabilmesi halinde, Ülkemiz, 

 Özellikle, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tekstil ve konfeksiyon ile tarım ve gıda sanayi alanında 

olmak üzere ABD ve Avrupa pazarında başta Brezilya ve Arjantin olmak üzere bölge ülkelerinin, 

 MERCOSUR pazarında ise, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerikalı üreticilerin, 

kuvvetli rekabeti ile karşılaşacaktır. 

Basit ortalama gümrük vergisi oranı %15 civarında olan MERCOSUR Bloku’nda, makine-ekipman ve tekstil 

ürünleri gibi Ülkemizin ihracatçı sektörleri içerisinde büyük payı olan sektörlerde, gümrük vergisi oranları, 

ortalama %14-20 gibi oldukça yüksek aralıklarda saptanmıştır. KDV ve benzeri oransal vergiler dahil 

edildiğinde, ürün bazındaki koruma, -bir çok kalemde- %25’e kadar çıkabilmektedir. 

Ocak 2006’da Türkiye-Brezilya İş Konseyi kurulmuştur. İş Konseyinin Türkiye tarafını DEİK, Brezilya tarafını ise 

FIESP üyesi işadamları oluşturmaktadır. 

Konferanslar, seminerler ve ikili görüşmeler gerçekleştirmenin ve iki ülkenin iş dünyasını bilgilendirerek bir 

araya getirmenin yanı sıra İş Konseyi, ticareti ve ortak girişimleri kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaları tespit 

ederek bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi yönünde iş dünyasını temsilen ilgili merciilerle görüşmeyi de 

hedeflemektedir. 

10. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Bu bölümde fikri, sınai mülkiyet hakları, dağıtım kanalları, tüketici tercihleri, ambalaj, paketleme ve 

etiketleme, satış teknikleri ve satışı etkileyen faktörler, fiyatlandırma ve ödeme koşulları, kamu ihaleleri gibi 

pazar ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 

10.1. FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

Patent, marka, telif hakkı, bilgisayar yazılımlarının korunmasına ve görsel-işitsel alanlarda korsanlığın 

önlenmesine ilişkin mevzuata göre yasalara uyulmaması durumunda neden olunan zararın ve ceza 

ödemelerinin yanı sıra hapis ve mallara el koyulması gibi yaptırımlar vardır. Bir patent veya icadın haklarının 

korunma süresi başvurunun yapılmasından itibaren 20 yıldır. İsim, kelime, amblem, şekil ve sayılar marka 

olarak tescil edilebilir. Brezilyalıların tescil ettirebilecekleri markalara kısıtlama getirilmiştir. Ülkede yaygın 
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olarak kullanılanlar dışında markalar yabancı kelime içermez. Sanat ürünlerinin korunması konusunda pek 

çok anlaşmayı imzalamış olan Brezilya’da telif hakları da korunmaktadır. 

10.2. DAĞITIM KANALLARI 

İhracatçılarımız, ürünlerinin özelliği ve hedef kitlelerine göre dört farklı dağıtım kanalını tercih edebilirler: 

DOĞRUDAN İHRACAT:  

İthalatçı veya nihai tüketiciye doğrudan erişildiği durumlarda, Brezilyalı alıcının yüz-yüze görüşmeyi tercih 

edeceği akılda tutulmalıdır. Bu da çok sık seyahat anlamına gelir, eyaletler arasında da seyahat etmeniz 

gerekebilir. Teknik detaylar, ürün özellikleri, satış koşulları ve rekabet edebilir fiyat teklifi çok önemlidir. 

DOLAYLI İHRACAT:  

İhracatçılarımızın satış faaliyetlerini Brezilya’daki Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Ticaret Şirketleri aracılığı 

ile yapması pazarlama harcamalarını azaltacaktır. 1972 yılında 1248 sayılı karar ile kurulan “Dış Ticaret 

Sermaye Şirketleri”, SECEX ile Federal Gelirler ve Gümrük İdaresinden özel lisans almaktadırlar. Büyük 

şehirlerde yerleşik olmalarına rağmen diğer eyaletlere ulaşmak açısından uygundurlar. 

“Ticaret Şirketleri”, Brezilya’da çok miktarda bulunmakta, ihracatçı ile nihai kulanıcı arasında aracılık görevi 

üstlenmektedir. Gümrük masrafları ve dağıtımla ilgili masraflar sözkonusu şirketler aracılığı ile daha az 

olmaktadır. İhracatçının tüm satış haklarını ticaret şirketine devretmesi diğer eyaletlere satış yapma olanağını 

sınırlayacağı için tercih edilmemelidir. Birden fazla ithalatçı ile çalışmak ise zaman kaybına neden olabilir. 

SATIŞ TEMSİLCİLİĞİ:  

Brezilya’da satış temsilciniz olabilecek çok sayıda profesyonel bulmanız mümkündür. Komisyon konusunda 

anlaşarak ihracatınızı satış temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Hedef kitlenizin daha dar kapsamlı 

olduğu durumlarda tercih edilebilecek bu seçenekte satış temsilcisinin alacağı komisyonun miktarı, banka 

tarafından baştan ayrı ayrı mı ödeneceği, fatura üzerinden doğrudan temsilciye mi verileceği ya da faturadan 

komisyon miktarı düşülerek mi ödeneceği konusunda karar vermek gerekir. En güvenilir seçenek ayrı ayrı 

ödenmesi şeklindedir. Komisyonlar FOB değer üzerinden hesaplanır. SISCOMEX’e kayıt olurken ödeme biçimi 

ve komisyon oranı da belirtimelidir. 

SATIŞ OFİSİ AÇMAK:  

Kapsamlı bir satış stratejisi hedefleniyor ise ofis açmak tercih edilmelidir. Ofis açma konusunda idari anlamda, 

döviz konusunda veya gümrük açısından kısıtlama yoktur. Ofisiniz için en uygun merkezi yeri seçmeniz ve iş 

yerleri için uygun binaları tercih etmeniz önemlidir. Sao Paulo, Rio de Janeiro gibi büyük şehirlerde 

gecekondulardan uzakta, güvenlik sorunu olmayan bölgelerde ofis kiralamak tercih edilmelidir. 

Ofis/mağaza açmayı planlıyor iseniz Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Yurtdışında Ofis Mağaza Açma 

İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Yardımı” kapsamında; Brezilya’daki Ticaret Müşavirliğimize ödeme 

belgelerinizi onaylatarak; bağlı bulunduğunuz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne, DTSŞ-Dış Ticaret 

Sermaye Şirketi, SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketi iseniz Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne 

başvuru yapmanız gerekmektedir. 

FRANCHISING: 

Perakende sektörünün toplam gelirinin %25’i “franchising”den kaynaklanmaktadır. Brezilya orijinli “franchise” 

firmaları pazarın %90’ını domine etmektedir, yurt dışı franchising firmaları arasında ABD firmaları birinci 
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sırada yer almaktadır. Brezilya Franchising Birliği adresinde detaylı bilgiler mevcuttur. 

(http://www.portaldofranchising.com.br/)  

10.3. TÜKETİCİ TERCİHLERİ 

Brezilya’da tüketiciler satış sonrası hizmetlere çok önem vermekte, devlet de özel yasalarla tüketiciyi 

korumaktadır. 2008 Aralık ayında 6523 sayılı kararname ile “Tüketiciyi Koruma Yasası” nda hem tüketici 

desteğini hem de satış sonrası hizmetleri kapsayan yeni düzenlemeler yapılmıştır. 24 saat açık olan “call 

center/çağrı merkezleri” tüketicinin şikayetini kayıt altına almak, sesli kayıtları 90 gün, yazılı şikayetleri 2 yıl 

saklamak ve tüketicinin itiyacı olan bilgiyi ivedilikle sunmak ve beş işgünü içinde tüketicin sorununu çözmek 

zorundadır. İthal ürünlerde, bu tür hizmetlerden ithalatçı firma ya da distribütörler sorumludur.   

10.4. ULAŞTIRMA VE TAŞIMACILIK MALİYETLERİ 

Pro- forma fatura, tam anlamıyla sipariş demek değildir. Asıl onay sipariş mektubu ile yapılır. Brezilyalı alıcı 

için malların teslim tarihi çok önemlidir. Gümrüklerde bekleme süresinin çok iyi tahmin edilmesi gereklidir. 

Malın cinsine ve gönderildiği ülkeye göre bekleme süresi farklılık göstermektedir. 

Brezilya’da deniz yolu taşımacılığında FOB, CIF ve CFR teslim şekli, hava ve karayolu taşımacılığında FCA, CPT 

ve CIP tercih edilmektedir. Mercosur ülkeleri ve Bolivya ile ticarette DAF-Sınırda teslim kullanılmaktadır. 

Otobüsler en popüler ulaşım araçlarıdır ve çoğu şehir veya şehirlerarası yolculuklarda kullanılır. Rio de Janeiro 

ve Sao Paulo gibi bazı büyük şehirlerde hızlı, konforlu ve yeterli metro sistemleri mevcuttur. Brezilya’nın 

başlıca hava yolları VARIG, VASP ve TAM’dır.  

LİMANLAR 

Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador/Bahia, Belem/Para, Fortaleza/Ceara, Francisco do Sol, Manausi, 

Paranagua, Sao Paulo/ Santos, Esprito Santo/Vitoria, Suape/Pernambuco limanları mevcuttur. 

Türkiye’den Sao Paulo’ya gemi nakliyesi yaklaşık 29 gün’dür. Sözkonusu süre 22-38 gün arasında 

değişebilmekte olup, 40’lık konteyner başına navlun ücreti 2000-3500 dolar arasında değişmektedir. 

Diğer masraflar: SISCOMEX: Dış Ticaret Sistemi için konteyner başına 30 $ civarından ücret alınmaktadır. 

Sendika Harcı: Konteyner başına 300 $ civarında sendika harcı tahsil edilmektedir. 

Gümrükleme Masrafları: İşlem başına 1.5 $ asgari ücret tutarında gümrükleme masrafı doğmaktadır. Yaklaşık 

500 $ civarında tutmaktadır. 

Brezilya İçi Nakliye: Santos – Sao Paulo arası bir konteyner nakliyesi yaklaşık olarak 1.000 $ civarında 

tutmaktadır. 

 

HAVAALANLARI 

Galeao International Airport, Guarulhos International Airport, Viracopos International Airport en büyük 

uluslar arası üç hava alanıdır. 

10.5. AMBALAJ, PAKETLEME VE ETİKETLEME 

Belli sektörlerde, ilgili kurumlar kendi standartlarını oluşturmaktadır. Brezilya, çok sayıda düzenlemelere 

sahiptir. Elektronik ve tıbbi ekipmanlar, iletişim araçlarının testi ve belgelendirilmesiyle ilgili düzenlemeler 

mevcuttur.  

http://www.portaldofranchising.com.br/
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Ulusal metroloji kurumu SINMETRO özel ve kamu kurumlarının oluşturduğu temsilcilerle kurulmuştur. 

Brezilya Teknik Standartlar Derneği ABNT (www.abnt.org.br/normalcomite.htm) tanımlanmış standartlar 

organizasyonu, INMETRO (www.inmetro.gov.br/rtac/barreirastecnicas/index/asp) ise ulusal akreditasyon 

kurulu olarak görev yapmaktadır. 

Tüm sektörlere ilişkin ulusal standartlar ABNT tarafından geliştirilmektedir. Bazı alanlarda ABNT kendi 

standartlarını, ISO ve ABD standartlarına dayandırmaktadır. ABNT, aynı zamanda hem ürünler hem sistemler 

için bir belgelendirme kuruluşudur. Brezilya’da çoğu standartlar gönüllü niteliktedir. Alıcı ve satıcı, hangi tip 

ürün standardının uygulanacağının belirlenmesi açısından sorumluluğu paylaşmaktadır. 

Brezilya, etkin bir MERCOSUR üyesi olduğu için MERCOSUR standartları ve düzenlemelerinin geliştirilmesine 

katkıda bulunmaktadır. MERCOSUR Standartlar Derneği (http://www.amn.org.br/br), Sao Paulo’da 

yerleşiktir. Otomotiv, gıda, metroloji, elektrikli ürünlerin güvenliği, oyuncaklar, iletişim ve sağlık ekipmanları 

standartları için alt çalışma grupları bulunmaktadır. 

Etiketleme açısından, 1990 yılından beri geçerli olan müşteri koruma yasasına göre, ürün etiketi kolayca 

okunmalı ve ürünün niteliği, miktarı, kompozisyonu, fiyatı, garanti süresi, raf ömrü, orijini, ve tüketicinin, 

sağlık, güvenliğine yönelik riskleri hakkındaki doğru bilgileri içermelidir. İthal edilen ürünlerde ise bu bilgilerin 

Portekizce’ye çevrilmiş hali mutlaka yer almalıdır. Ayrıca, resmi ölçüm sistemi metrik birimler olduğu için, 

ürün etiketlerinde de metrik birimler kullanılmalıdır.  

10.6. KAMU İHALELERİ 

20 Eyalet ve bir federal bölge ile 5.500 belediyeden oluşan yapısı nedeniyle devlet en büyük müşteri 

durumundadır. Bakanlıklar, karma sermayeli firmalar, otonom eyaletler, eyalet kuruluşları ithalat işlemlerini 

kamu ihaleleri ile yapmaktadırlar. Brezilya’da genel olarak ulusal satın alma politikası uygulanmaktadır. Devlet 

kontrolündeki sektörün büyüklüğünden dolayı kamu ihaleleri politikalarında öncelikli olarak fiyat, teknik 

ihtiyaçların ve arz koşullarının sağlanması gibi kriterlerin eşit olması durumunda yerli firmalar tercih 

edilmektedir. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgisayar yazılımı sektörlerinde ulusal kamu alımı politikaları 

izlenmektedir. Bununla beraber, Brezilya’da üretim tesislerine sahip yabancı firmalara kamu alımlarında 

öncelik tanınmaktadır.  

Brezilya DTÖ-Dünya Ticaret Örgütünün Kamu İhalelerine ilişkin Anlaşmasını imzalamamıştır. 

Brezilya’daki özelleştirme programının hız kazanmasıyla farklılık gözetmeyen kamu alımı politikaları da kabul 

görmektedir. Telekomünikasyon, petrol ve doğal gaz dağıtımı devlet tekelinin tamamen, yabancıları da içeren 

özel sektöre açılmasıyla, yabancı tedarikçilerin maruz kaldığı bazı engellerin aşılması kolaylaşabilecektir. 

Özelleştirmeler tamamlansa bile, Brezilya’da üretim tesislerine sahip yabancı firmalara kamu alımlarında 

öncelik tanınması muhtemel gözükmektedir.  

Kamu ihaleleri internette duyurulmaktadır. (http://www.comprasnet.gov.br) 

T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimiz raporunda açıklandığı üzere:  

Söz konusu web sayfası Portekizce dilindedir. Anılan web sayfasından ihale arama aşağıdaki şekilde 

yapılmaktadır: 

Aramanın yapıldığı gün içerisinde ilan edilen ihale duyurularına  

“Acesso Livre => Consultas => Aviso Licitações do Diá-Todas” yolu takip edilerek erişilebilmektedir. 
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“Acesso Livre => Consultas => Aviso Licitações” seçimi yapıldığı takdirde ihale ilan arşivine ulaşılabilmektedir. 

Tarih aralığının 15 günlük periyotlar halinde seçilmesi gerekmektedir.  

İhale çeşitleri hakkında ve ayrıca eyaletler ile ilgili seçim yapma olanağı vermektedir. Hepsini görmek için 

“todas” ve “Selecionar” seçimleri yapılmalıdır. 

İnşaat Projeleri İlanları İçin: 

Serviços kutucuğu için “Catálogo” seçilmelidir. Selecionar butonuna tıklanıldığında seçim yapmak üzere bir 

sayfa açılacaktır. Seçim yapıldıktan sonra “ok” tıklanmalıdır. Bu sayfada; “Grupos” için “Serviços gerais de 

construção dos edifícios” seçimi yapıldığında havaalanları, fabrika, ticari işyeri vb. inşaat ilanları sonuçlarını 

verecektir. 

“Grupos” için diğer örnekler: 

 “Obras civis”- Barajlar Serviços de engenharia- Limanlar, elektrik dağıtım, tren garları 

Serviço de preparação do local da construção- İnşaat alanı hazırlama 

İnşaat Malzemesi Alım İlanları İçin:  

Materiais kutucuğu için “Catálogo” seçilmelidir. Selecionar butonuna tıklanıldığında seçim yapmak üzere bir 

sayfa açılacaktır. Seçim yapıldıktan sonra “ok” tıklanmalıdır.  

Bu sayfada; “Grupos” için “Materiais para construção” seçimi yapıldığında inşaat malzemeleri alımları için ilan 

sonuçlarını verecektir. 

“Grupos” için diğer örnekler:  

Canos, tubos, mangueiras e acessórios – Kanalizasyon boruları  

Equipamentos para construção, mineração, terraplanagem e manutenção- İnşaat ekipmanları 

Secretaria de Portos (Limanlardan sorumlu kurum) 

http://www.portosdobrasil.gov.br/editais/licitacao-internacional  

Bu web sayfasından, Brezilya’nın limanlarında yapılacak renovasyon, genişletme ya da yeni liman yapımı 

ihalelerinin bilgilerine ulaşma imkânı bulunmaktadır. 

 

Departamento de Estradas de Rodagem 

http://www.der.sp.gov.br/licitacoes/editais_download.aspx  

Bu web sayfasında, São Paulo’daki yol inşaatları ile ilgili ihale ilanlarına ulaşılabilmektedir.  

10.7. FUAR KATILIMLARININ SAĞLANMASI 

Brezilya ticari fuarlar hakkında bilgi bulmak için odamızın fuarcılık birimi olan Küresel Fuar Acentesinin, 

KOSGEB’in ve yerel fuar organizatörlerinin web siteleri takip edilebilir. 

 

http://www.portosdobrasil.gov.br/editais/licitacao-internacional
http://www.der.sp.gov.br/licitacoes/editais_download.aspx
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10.7.1. 2018 YILI İÇERİSİNDE ÖNE ÇIKAN FUARLAR 

 Fuar Adı:  EletroMetalMecanica 

Tarih: 6-9 Mart 2018 

Yer: Chapeco 

Sektör: Elektro Mekanik Sanayi ve Teknolojileri 

 

 Fuar Adı: Fiema Brasil 

Tarih: 10 – 12 Nisan 2018 

Yer: Gonçalves 

Sektör: Ekoloji ve Çevre Fuarı 

 

 Fuar Adı: Expoforest 

Tarih: 11 – 13 Nisan 2018 

Yer: Santa Rita do Passa Quatro 

Sektör: Ormancılık 

 

 Fuar Adı: Feicon 

Tarih: 10 – 13 Nisan 2018 

Yer: Sao Paulo 

Sektör: İnşaat ve Yapı Malzemeleri 

 

 

 Fuar Adı: BioFach America Latina 

Tarih: 6 – 9 Haziran 2018 

Yer: Sao Paulo 

Sektör: Biyoteknoloji 

 

11. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

11.1. TİCARETİ ETKİLEYEN KÜLTÜREL FAKTÖRLER 

Brezilyalı ithalatçılarla iş yapmanın başlıca koşulu, E-mail veya yüz-yüze yapılan ön görüşmelerde; satış ve 

ödeme koşulları konusunda istikrarlı olunmasıdır. Teslim tarihi, miktarı v.b. konularda değişiklik yapmanız 

karşı tarafın güvenini sarsacaktır. Brezilyalı alıcı genellikle detaylı araştırma yaptığı, dünya pazarındaki mevcut 

tedarikçileri ve onların satış koşullarını iyi bildiği için yapacağınız teklifin istikrarlı olması hangi koşullarda 

teklifinizin değişebileceğini iyi anlatmanız büyük önem arz etmektedir. İş adamları genellikle İngilizce 

bilmektedir ancak kritik konular müzakere edilirken tercüman kullanılması tercih edilmelidir. 

11.2. İŞ GÖRÜŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

İş randevularının önceden netleştirilmesi gereklidir. Normalde iş görüşmeleri ofiste yapılmakla birlikte, süre 

kısıtının olduğu durumlarda otel veya evde hatta bir başka ülkede de görüşme yapılabilir. 

Brezilya’ya geldikten sonra da randevunuzu tekrar konfirme etmeniz gerekmez. Normalde firmanın sekreteri 

olası bir değişikliği ilgili taraflara önceden bildirir. Dakiklik önemli olup trafik yoğunluğunu göz önünde 
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bulundurmak gerekir. Randevunuz Başkent Brasilia’da ise özellikle Salı-Perşembe günleri arasında randevu 

alma olasılığınızın yüksek olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. 

Brezilyalı alıcı, ürüne ilişkin teknik detaylar, fiyat listesi, gümrük kodları, vergiler, depolama masrafları, liman 

ücretler v.b. nihai kararını etkileyecek bütün hususları açıklayan bilgiler vermenizden memnuniyet duyacaktır. 

Alıcınızın nihai kararını gümrük prosedürleri de etkileyecektir. Toplantı sonrasında Pro-forma fatura 

göndermeniz gerekebilir. Pro-forma fatura siparişin kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Yazışmalarda firma 

logosunun olduğu kağıtlar kullanılmalıdır. 

Fiyatın, ödeme şeklinin sonradan değiştirilmesi hoş karşılanmaz. Nakliye süresi ve detayları, alıcının malları iç 

pazara satabilmesi açısından önemli bir husustur. 

Brezilya’ya gönderilecek malların teslim zamanı ve miktarında beklenmeyen değişiklikler iş ilişkilerini 

zedeleyecek bir sorundur. 

İş toplantısında teklifinize ilişkin detayları net ve istikrarlı biçimde sunmanız beklenilir. Nadiren çalan mobil 

telefonlar ve sekreterin bölmesi hariç toplantılar kesintisiz sürer. 

Teknik detayların Portekizce’yi de içerecek şekilde birkaç yabancı dilde yazılı olması tercih edilir. 

Yanıtlayamadığınız sorular alıcınızın kararını belirleyici olabilir. Veri ya da bilgi eksikliği görüşmenin başarısını 

etkiler. 

Garanti koşulları, satış sonrası hizmetler net bir şekilde açıklanmalıdır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler pro-forma faturayı yeterli görmektedirler. Brezilya’da iş yapmak isteyen 

ihracatçılarımızın sözleşme yapmaları tavsiye edilir. Sözleşme yapılması durumunda sözleşmenin iki dilde 

hazırlanması, anlaşmazlık durumunda hangi mahkemenin yetkili olacağının mutlaka belirtilmesi ve noter 

huzurunda kaydedilmesi gerekir. 

Görüşmelerde müzakere edilen konuların en son hali ile faks veya e-posta yolu ile onaylanması ithalatçı 

tarafından istenebilir. 

Brezilyalı iş adamları Latin orijinleri nedeniyle dakik olmadıkları sanılır. Bu çok yanlış bir kanı olup 

randevularınızda dakik olmanız önemlidir. Geç kalındığı durumlarda mutlaka haber verilmesi gerekir. 

Giyim konusunda, resmi giyim tavsiye edilir. Erkeklerin takım elbise, bayanların ciddi ve sade giyinmeleri 

önerilir. Sıcak ve nemli havaya uygun hafif ve pamuklu kıyafetler önerilir. Özellikle kapkaçtan korunabilmek 

için değerli saat, mücevherat takılmaması, bilgisayar ve fotoğraf makinesi ve cep telefonunun dikkat çekecek 

şekilde taşınmaması tavsiye edilir. 

Toplantıda konuya ısınma zamanı sağlanması, güncel konular, Brezilya’ya ilişkin izlenimleriniz v.b. kısa, 

samimi bir giriş yapabilirsiniz. Politika, ekonomik durum, uygun olmayan karşılaştırmalardan kaçınmalısınız. 

Su ile birlikte küçük fincanlarda kahve ikramı şekerli veya şekersiz mi istediğiniz sorularak servis edilecektir. 

Kahve ritueli sırasında daha samimi bir ortam oluşacaktır. Kartviziniz ile birlikte minik bir eşantiyon hediye 

etmeniz için en uygun zamandır. 

Karşı tarafın kartvizitini alarak, muhatabınızı tanıdıktan sonra iş görüşmesi resmen başlamış olacaktır. 

Konuşmanıza firmanızı ve ürününüzü tanıtarak başladıktan sonra, teknik detaya boğulmadan net ve anlaşılır 

biçimde sunuş yapmanız uygun olacaktır. Fiyata ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere gerekli açıklamaları 

eksiksiz yapmanız önemlidir. Toplantı sırasında dışarı çıkanların olması olağandır, sunuşunuzu kesmeden 
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devam etmeniz beklenir. Misafir olduğunuzu unutmadan, arada dikkati tekrar toplamak için kısa alıntılarla 

konuşmanız daha olumlu bir hava sağlayacaktır. 

Kurulan iletişimin gücüne bağlı olarak öğle veya akşam yemeğine davet edilmeniz mümkündür. Sosyal 

aktiviteler işbirliğini daha da sağlamlaştıracaktır. 

Bazı durumlarda, Brezilya’nın geleneksel içkisi “caipirinia” ikram edilmek istenebilir, bu daveti red etmeniz 

yanlış anlaşılmaz. Su veya alkolsüz içecek içebilirsiniz. 

Görüşme esnasında bazen iş dışında “karnaval”, “futbol”, “Brezilya’nın doğal güzellikleri” gibi konularda 

konuşulsa da tekrar iş görüşmesine yoğunlaşılacaktır. Eğer konu sıkıntısı çekiliyorsa Brezilyalı alıcınız, aile ve 

kişisel konularda konuşabilecektir. Ancak bu konuda hassas davranılması önerilir. 

Yemek davetinde hesabı ödemek için girişimde bulunmanız, kredi kartınızı hazırlamış olmanız, ithalatçınınız 

hesabı ödeyecek olsa bile hoş karşılanacak ve nezaket olarak değerlendirilecektir. 

Görüşmenin sonunda, müşteriniz sizi otelinize bırakmayı teklif edecektir. Sizin güvenliğinizi düşünerek yapılan 

bu teklifi kibarca kabul etmeniz beklenir. 

Vedalaşma sırasında ev sahibinin kapıyı açarak uğurlaması tekrar ziyaretinizden memnuniyet duyulacağı 

anlamına gelir. Misafirin kapıyı açması bir daha görüşmek istenmediği anlamında değerlendirilir. 

Brezilyalı ithalatçıların çalışmayı tercih ettikleri ihracatçı profillerini ve çalışma şartlarını aşağıdaki şekilde 

ifade etmek mümkündür: 

 Yerleşik bir şirket olması (En az 10-15 yıllık bir geçmişinin olması), 

 Ürünlerde kalite ve standartların tutturulmuş olması, 

 Kendilerinin Brezilya pazarında tek satıcı (ithalatçı) konumunda tutulması, 

 İyi bir iletişim konusunda beklentilerine yanıt verilebilmesi (Karşılıklı ziyaretler, müşteri tatminine 

dönük çalışmalar). 

Sağlıklı bir iş bağlantısının kurulabilmesi için aşağıdaki konularda dikkatli olmanız ve yapmamanız tavsiye 

edilir: 

 Müşteriden gelecek e-postalara cevap vermemek 

 Üretim kapasitesinin üstünde taahhütte bulunmak 

 Pro-forma faturada yazan fiyatı değiştirmek 

 Söz verilen numuneleri göndermemek 

 Üzerinde mutabakata varılan ödeme şeklini değiştirmek 

 Müşterinin istediği teslim şeklini kabul etmemek 

 Söz verilenden farklı miktarda mal göndermek 

 Gerekli dokümanların gönderimini geciktirmek 

 Belgelerdeki tutarsızlıklar 

 Müşterinizi ülkenize davet etmemeniz 

 Brezilya veya ülkenizi eleştirir tarzda konuşmanız 

 Müşterinizin beklediği ürün özelliklerini karşılamamak 

 Sigorta garantisi konusunda işbirliğinden kaçınmak 

 Akreditif yapılamadığı durumlarda riskleri alıcınıza yüklemeniz 

 Güvenmediğinizi belirtecek şekilde peşin ödeme talebinde ısrar etmeniz 

 Brezilya’nın geleneklerini eleştirmek 
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 Brezilya’daki şehirlerin kaosundan bahsetmek 

 Brezilya mutfağını eleştirmek 

 Brezilya’nın büyük şehirlerindeki şiddet olaylarından korktuğunuzu vurgulamak 

 Ülkenizi abartılı bir şekilde Brezilya ile karşılaştırmak 

11.3. PARA KULLANIMI 

Ülkenin para birimi “Real” (R$)’dir. Pek çok otel ve mağazada döviz ve uluslararası kredi kartları kabul 

edilmektedir.Günlük döviz kuru gazetelerde, otellerde, bankalarda ve seyahat acentalarında mevcuttur. Nakit 

ve seyahat çekleri bu yerlerde kolayca bozdurulabilir. Birçok otel ve mağaza döviz ve uluslararası kredi 

kartlarını kabul eder.   

Para transferi - Brezilya Merkez Bankası (BACEN)  

Brezilya’ya giren ve Brezilya’dan çıkan her türlü paranın Merkez Bankası üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Brezilya’ya yapılacak yatırımlar da Merkez Bankası tarafından kayıt altına alınmaktadır. 2004 yılından bu yana 

bu kayıt işlemi internet üzerinden yapılabilmektedir. 

Ülkede yapılan faaliyetler sonucu elde edilen karların Brezilya dışına transfer edilmesi durumunda yine 

Merkez Bankası tarafından kayıt altına alınmaktadır. Firma faaliyetlerine son verip Brezilya dışına çıkması 

halinde, getirmiş olduğu sermayenin üzerindeki miktar için %15 oranında stopaj ödemek durumundadır. 

11.4. PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİ 

Ülkeye girişte MERCOSUR üyesi ülke vatandaşları ile Brezilya’nın karşılıklı anlaşma yaptığı ülke vatandaşları 

dışında kalan yabancılar için vize zorunludur. Pasaportların ülkeye giriş tarihinden itibaren altı ay süreyle 

geçerli olması gereklidir. Turist ve transit vizeler genelde iki gün içinde hazırlanır. Vize, turistler için 90 gün, 

transit yolcular için 10 gün süreyle verilir. Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk 

vatandaşları Brezilya’ya yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.  

Söz konusu muafiyet sadece turistik amaçlı tek giriş vizeleri için geçerlidir. Öğrenim, çalışma, çok girişli vize, 

uzun süreli ikamet vb. nedenlerle yapılacak seyahatlere ilişkin vize uygulamaları hakkında Ankara’daki 

Brezilya Büyükelçiliği’nden bilgi alınması, resmi göreve atananların ise T.C. Dışişleri Bakanlığı ile irtibata 

geçmeleri gerekmektedir. 

Brezilya’ya giren şahıslar giyim ve kişisel eşyalardan ayrı olarak aşağıdaki kalemlerden birer tane getirebilir: 

toplam değeri 500 doları geçmeyen radyo, teyp, daktilo, video kamera. Ziyaretçilerin varışlarında, yerel Duty 

Free Shop’tan ayrıca 500 dolarlık mal almalarına izin verilir. 

11.5. RESMİ TATİLLER VE ÇALIŞMA SAATLERİ 

Brezilya kanunlarına göre işçiler için günlük maksimum çalışma süresi 8 saattir ve perakende sektörünün de 

dahil olduğu tüm işletmeler için haftalık 44 saattir. Perakende mağazalarının açılış saati ise yerel kanunlarca 

düzenlenmektedir ve işletme türüne göre değişmektedir. Büyük şehirlerde fırınlar, köşe başı dükkanları ve 

petrol istasyonlarındaki dükkanlar çoğunlukla 24 saat açıktır. Daha küçük şehirlerde ve kırsal alanlarda ise 

daha standart mesai saatleri (09.00-18.00 veya 19.00 arası) uygulanmaktadır. Süpermarketler ve 

hipermarketler çoğunlukla ise 21.00 veya 22.00’ye kadar açıktır. Alışveriş merkezleri Pazartesi-Cumartesi 

günleri 10.00-22.00 saatleri arası, Pazar günleri ise 12.00-20.00 saatleri arası açıktır. Anacadde üzerindeki 

mağazalar ise 09.00-18.00 ya da 10.00-19.00 veya 20.00 saatleri arası açık kalmaktadır.  
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Devlet daireleri ve özel şirketler normal olarak Pazartesi’den Cuma’ya 08.30-17.30 (veya daha geç) saatleri 

arasında çalışır. Bir saatlik yemek molası vardır. Kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde işe başlama saati 08.00’dir. 

Ülkenin çoğu bölümlerinde bölgesel değişikliklerle bankalar, haftaiçi 10.00’dan 16.00’ya kadar açıktır. Bazı 

bölgelerde mağazalar öğleyin de kapanabilir. 

Yukarda verilenlere ek olarak aşağıdaki tarihler de resmi tatil kabul edilir. 

1 Ocak : Yılbaşı 

20 Ocak : Yalnızca Rio de Janeiro’da tatildir. 

Şubat-Mart : Karnaval (iki gün, resmi tatil değildir) 

Mart : Paskalya 

21 Nisan : Tiradentes Günü (Milli Kahraman) 

23 Nisan : Yalnızca Rio de Janeiro’da tatildir. 

1 Mayıs : İşçi Bayramı 

7 Haziran : Corpus Christi 

7 Eylül : Bağımsızlık Günü 

12 Ekim : Lady Aparecida (Dini tatil) 

15 Kasım : Cumhuriyet Bayramı 

20 Kasım : Yalnızca Rio de Janeiro’da tatildir. 

25 Aralık : Noel Tatili 

11.6. KULLANILAN LİSAN 

Resmi dil Portekizce’dir. İş dünyasında İspanyolca ve İngilizce de kullanılmaktadır. 

11.7. HABERLEŞME 

Brezilya ile telefon ya da faks iletişimi kurmak için ülke kodu olarak +55 tuşlandıktan sonra, şehir kodu ve 

abone numarasına geçilecektir. Önemli şehirlerin kodları şöyledir: Sao Paulo (011), Rio de Janeiro (021), 

Brasilia (061), Belo Horizonte (031). 

Dünyanın her yeriyle telefon, internet, faks ile haberleşme yapabilirsiniz. Modern iletişim sistemi Brezilya’daki 

tüm büyük şehirleri birbirine bağlar. Hemen hemen hepsi hem yerel ve hem de uluslararası çağrılar için direkt 

çevirme servisi ile donatılmıştır. 

11.8. YEREL SAAT 

Brezilya, Greenwich zaman ayarına göre 3 saat geridedir. Türkiye’nin Brezilya ile arasındaki saat farkı 5 saattir 

(Türkiye 5 saat dilimi öndedir). 

Ülkenin çoğunda saat Greenwich (Londra) saatinden üç saat ileridir. Bu değişiklikler gün ışığından 

yararlanmak için (saatler 1 saat ileri alınır) Ekim ayının 2’nci haftasından Şubat ayının sonuna kadar devam 

eder. Brezilya’daki çeşitli saat bölgeleri için haritaya bakınız.  

11.9. TELEFON KODLARI 

Brezilya ile telefon ya da faks iletişimi kurmak için ülke kodu olarak +55 tuşlandıktan sonra, şehir kodu ve 

abone numarasına geçilecektir. Önemli şehirlerin kodları şöyledir: Sao Paulo (011), Rio de Janeiro (021), 

Brasilia (061), Belo Horizonte (031). 
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Dünyanın her yeriyle telefon, internet, faks ile haberleşme yapabilirsiniz. Modern iletişim sistemi Brezilya’daki 

tüm büyük şehirleri birbirine bağlar. Hemen hemen hepsi hem yerel ve hem de uluslararası çağrılar için direkt 

çevirme servisi ile donatılmıştır.  

11.10. SAĞLIK 

Sarı humma aşısı zorunlu olmamakla birlikte önerilir. Hava alanında Sağlık Denetleme Merkezinde uçuş 

tarihinden 10 gün önce aşı vurulabilirsiniz. Özellikle Amazon bölgesine gidecek olanların aşı vurulması 

gereklidir. (http://www.hssgm.gov.tr/?sf=sey_seyehat_asilari adresinde detaylı bilgiler mevcuttur) 

11.11. İKLİM 

Ülkenin büyük bölümünün güney yarımkürede bulunması dolayısıyla mevsimlerin ters olduğu 

unutulmamalıdır. Haziran-Ağustos ayları kış mevsiminin en sert dönemidir. Eylül-Aralık ayları arası ilkbahar, 

Aralık-Mart ayları arası yaz, Mart-Haziran ayları arası sonbahar, Haziran-Eylül ayları arası kış mevsimi yaşanır. 

Aylar   Maksimum Sıcaklık ©   Minimum Sıcaklık © 

Ocak                29,0                24,0 

Şubat               29,0                23,0 

Mart                 28,0               22,0 

Nisan                27,0                21,0 

Mayıs                25,0               19,0 

Haziran             24,0               18,0 

Temmuz           24,0                17,0 

Ağustos            24,0                18,0 

Eylül                24,0                18,0 

Ekim                25,0                20,0 

Kasım              26,0                20,0 

Aralık               28,0              22,0 

  

11.12. GÜVENLİK 

Brezilya'da kaldığınız otellerde, hırsızlığa karşı güvenliğinizle ilgili uyarılar dikkatinizi çekecektir. Özellikle 

değerli mücevherat takmak, cep telefonu ve lap top bilgisayarı fark edilir şekilde taşımak riskli olacaktır. 

Brezilyalılar sizi korumaya yönelik uyarıları içtenlikle yapacaktır. 
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12. SWOT ANALİZİ 

 

Güçlü yanlar 

 Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen artış 
sebebiyle halkın Brezilya ekonomisine 
sadakat duyması 

 GSYİH-Borç Oranının Düşük olması 

 Brezilya’nın batı yarımküre’deki en az 
borç yüzdesine sahip ülkelerden biri oluşu 

 %5.6 oranındaki düşük işsizlik oranı 

 Brezilya Hükümeti’nin küresel çapta 
işbirliklerine açık olması 

 Brezilya’nın küresel bir güç olma 
düşüncesi 

 

Zayıf yanlar 

 

 Radikal Sınıflandırmalar 
 Yüksek Suç Oranı 
 Çevre Kirliliği 
 Ekonomi alt yapısının karmaşık oluşu. 
 Ulaştırma alt yapısının modern olarak 

geliştirilmemiş olmas ve bu sebeple 
ülkenin farklı yerlerine gönderilecek 
ürünlerin taşımacılık maliyetlerinin 
artması 

 Ekonomi politikalarının belirli alanlarda 
işlevsiz kalması 

 Modern batlı ülkeler arasında dışa en 
kapalı ülkelerden biri olarak görülmesi 

 İhracatın GSYİH içinde küçük bir orana 
sahip olması. 

 

Fırsatlar 

 Hindistan ve BRICS ülkeleri ile (Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika 
Cumhuriyetleri) ticari bağlantıları 

 Petrol İhracatı 
 Yaşam kalitesinin arttırılmaya açık oluşu 
 Finansal konularda dikkat çekme imkanı 
 Teknoloji yatırımı 

 

 

Tehditler 

 

 Eşitsizlikler 
 Artmakta olan enerji maliyetleri 
 Çin ile ticarete başlaması sonrası iç 

ekonomisinde düşük maliyetli ürünler 
karşısında sıkıntıya düşmesi 

 Amazon’un doğal kaynaklarını kullanıyor 
oluşu sebebiyle çevreci grupların tepkisini 
çekiyor oluşu ve bu sebeple farklı ülkeler 
ile yaşadığı tartışmalar 
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13. YARARLI ADRESLER 

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ 

Embaixada da República da Turquia, SES, Av. das Nações, Q.805 

Lote 23, 70.452-900, Asa Sul, Brasília, DF, BRASIL  

T:+55 (61) 3242-1850 +55 (61) 3244-4840 

F:+55 (61) 3242-1448 

E: embassy.brasilia@mfa.gov.tr  

 

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAO PAULO BAŞKONSOLOSLUĞU 

Consulado Geral da Republica da Turquia, Praça Califórnia 

37 Jardim America, CEP 01436 – 070 S.P. São Paulo, Brazil  

T:+55 11 3065-0300  

HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİ ACİL TELEFON: 55 (11) 94519 9456 

E: consulate.saopaulo@mfa.gov.tr 

 BREZİLYA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA 

Reşit Galip Caddesi, İlkadım Sokağı,  

No:1, 06700, Gaziosmanpaşa / ANKARA 

brasemb.ancara@itamaraty.gov.br 

 BREZİLYA BAŞKONSOLOSLUĞU İSTANBUL 

Askerocağı Cad., No:6, Suzer Plaza,4. kat,  

Elmadağ-Şişli / İSTANBUL 

+90 (212) 252 00 13 

cg.istambul@itamaraty.gov.br 

 

 SAO PAULO TİCARET ATAŞELİĞİ 

 

Adres: Gabinete do Adido Comercial do Consulado 

Geral da Republica da Turquia em Sao Paulo 

Rua Gomes de Carvalho, 1581 - Conjunto 810, 

Itaim Office Tower Vila Olimpia 04547-006 

Sao Paulo/SP/Brasil 

Tel: +55 11 3045-1733 

Faks: +55 11 3045-1899 

E-posta: saopaulo@ekonomi.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:embassy.brasilia@mfa.gov.tr
mailto:consulate.saopaulo@mfa.gov.tr
mailto:brasemb.ancara@itamaraty.gov.br
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https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Brezilya/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-165818&contentTitle=Sao%20Paulo%20Ticaret%20Ata%C5%9Feli%C4%9Fi
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14. KAYNAKÇA 

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

2. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr  

3. Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 

4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 

5. Uludağ İhracatçılar Birliği - http://www.uib.org.tr/tr

6. Trademap – www.trademap.org  

7. Expodatabase - http://www.expodatabase.com/  

8. World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 

9. The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
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