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BİRİNCİ BÖLÜM  

BREZİLYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1.ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:   Brezilya Federal Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi:  Federatif Başkanlık Sistemi 

Cumhurbaşkanı:  Bujar Nishani 

Başbakan:   Dilma Rousseff 

Başkent:   Brasilia 

İdari Yapı: Brezilya Başkanlık rejimiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. İdari açıdan 
26 eyalet, bir Federal Bölge (Başkent Brasilia ve çevresi) ve toplam 5564 belediyeden 
oluşmaktadır. 

Her eyaletin kendi yasalarıyla belirlenmiş yetkileri kullanan bir hükümeti vardır. Valiler 
doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. Tek meclisli bir Eyalet Meclisi yasamadan sorumludur. 
Yerel yargının yetkileri, federal (ulusal) mahkemelerle çatışmayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Yerel idare düzeyinde, belediye başkanları ve belediye meclisleri görev yapmaktadır. Son 
yerel seçimler 2010 Ekim ayında yapılmıştır. 

Devletin yönetimi yasama, yürütme ve yargı birimlerince gerçekleştirilmektedir. Yürütme ve 
yasama birimleri üyeleri halk tarafından seçilmekte, yargı organları üyeleri ise anayasada 
öngörülen yöntemle atanmaktadırlar. 

1988 tarihli, ülkenin yedinci anayasası uyarınca Başkan, devletin ve hükümetin başıdır. 
Başkanlar dört yıl için seçilirler, ikinci defa aday olmaları mümkündür. 

Bağımsızlık Günü: 7 Eylül 1822 (Portekiz) 

Milli Bayram:  7 Eylül Bağımsızlık Günü 

Nüfusu:   196.500.000 (2013 verileri) 

Yüzölçümü:   8.547.400 km² 

Diller:    Resmi dil Portekizcedir. 

Din:        %81 Katolik, %18 Protestan, %10 Katolik 

Zaman Farkı:  7 Saat 

Para Birimi:   Real (BRL) 
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1.1.  GENEL BİLGİLER 
 

1.1.1. Coğrafi 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.  

  

1.1.2. Siyasi ve İdari Yapı: 

 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 
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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. 

 2002 ve 2006 seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Luiz İnacio Lula da Silva, 2010 yılı Ekim 
ayında yapılan seçimler sonucunda görevini 2011 Ocak ayı itibarıyla Dilma Roussef’e 
devretmiştir. Bir sonraki seçim 2014 yılının Ekim ayında yapılacaktır. 

  1 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. 

  

1.1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

 Dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Brezilya’nın 2013 yılı itibarıyla nüfusu yaklaşık 
196,5 milyon kişiden oluşmaktadır. Demografik yoğunluk, kilometre kareye 23 kişi olup, 
nüfus dağılımı sahil boyunca uzanan dar bir kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Ülkenin iç 
taraflarında, demografik yoğunluğu kilometre kare başına bir kişiden daha az yöreler 
mevcuttur. 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 72,2 yaş olup, 
erkekler için 68,7, kadınlar için 75,9 yaş ortalama yaşam süresidir. Erkek nüfusun yaşam 
süresinin daha kısa olmasının nedeni, 60 yaş altındaki erkeklerde şiddet suçlarından 
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kaynaklanan ölümlerin fazla olmasıdır. 2020 yılında nüfusun 219 milyona ulaşacağı ve nüfus 
artış hızının % 0,7 olacağı tahmin edilmektedir. 

  2007 2012 2017(tahmin)
TOPLAM (milyon kişi) 184,5 194,7 202,8
Erkek Nüfus 93,1 99,4 104,6
Kadın Nüfus 91,3 95,3 98,2
Yaşa Göre Dağılım (%)  
0-14 Yaş  26,8 24,7 22,3
15- 64 Yaş  67,0 68,2 69,3
65+ Yaş  6,0 6,7 7,8
Şehirleşme(%) 85,1 87,4 89,8
Çalışan Nüfus(Milyon 
Kişi) 

 97,9 106,3        114,9

 
1.2. GENEL EKONOMİK DURUM 
1.2.1. Ekonomik Yapı: 

GSYİH'NİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI % 
Kaynak: World Bank 
  2007 2008 2009 2010
Tarım 21 20 20 20
Sanayi 20 19 19 19
Hizmetler 59 61 60 61

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kaynak:Worldbank 

  

 

 

 

 

 

Dolar 2009 2010 2011          
 

2012 
 

GSMH(Milyon 
Dolar) 

1,575,977 1,859,077 2,106,984 2,311,146 

Yıllık Büyüme 
Oranı % 

- 7,53 2,73
 

0,87 
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1.2.2. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

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. 

GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tarım 5,6 5,3 5,5 5,3 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 

Sanayi 26,8 28,1 27,5 26 25,7 25,8 25,9 25,9 26 26 

Hizmetler 67,5 66,6 67 68,7 68,7 68,7 68,5 68,4 68,3 68,2 

Kaynak:Economist Intelligence Unit 

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, prinç, 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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İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 
2.1.1. Tarım ve Hayvancılık: 

Brezilya, zengin tarımsal kaynaklara sahiptir. Ülkenin iki tane önemli tarım bölgesi 
bulunmaktadır. Ülkenin güney kısmının yarısından oluşan ilk bölge, daha çok yağış 
almaktadır; yarı ılıman bir iklime, daha verimli topraklara, daha ileri teknoloji ve girdi 
kullanımına, yeterli altyapıya ve daha deneyimli çiftçilere sahiptir. Brezilya hububatının, yağlı 
tohumlarının ve ihraç ürünlerinin çoğu bu bölgede üretilmektedir.  

İkinci tarım bölgesi ise, kurak kuzeydoğu bölgesinde ve Amazon havzasında yer almaktadır. 
Bu bölgede yağış dağılımı düzenli değildir; bölge verimli topraklara, yeterli altyapıya ve 
kalkınma sermayesine sahip değildir. Bu bölge, çoğunlukla kendine yetmek için üretim 
yapıyor olsa da, orman ürünleri, kakao ve tropikal meyve ihracatçıları için giderek önemli 
olmaya başlamaktadır. Zengin savana otlaklarına sahip olan orta batıda ise, sadece seyrek 
ağaçlar bulunmaktadır ve bu bölge, hızlı ve kapsamlı bir tarımsal genişleme yaşamaktadır.  

Brezilya tarım sektörü çeşit açısından çok zengindir ve ülke gıda konusunda büyük ölçüde 
kendi kendine yetebilmektedir. Brezilya dünyanın en büyük kahve, şekerpancarı, portakal 
suyu, tropikal meyveler, dondurulmuş nektar üreticisidir ve dünyanın en büyük sığır 
yatırımcılarındandır.  

Brezilya’nın ürettiği ve ihraç ettiği başlıca ürünler, kakao, soya fasulyesi, tütün, ağaç ürünleri, 
kümes hayvanları, domuz eti, mısır ve pamuktur. Çiftlik hayvanları üretimi ülkenin pek çok 
kesiminde önemlidir. Kümes hayvanları, domuz eti ve süt endüstrisi hızla büyümekte ve 
tüketici tercihlerindeki değişimlere çabuk cevap vermektedir.  

Brezilya dünyanın; 

1. Şeker üreticisi ve ihracatçısı, 
2. Kahve üreticisi ve ihracatçısı, 
3. Portakal suyu üreticisi ve ihracatçısı, 
4.  Alkol üreticisi ve ihracatçısı, 
5. Et İhracatçısı ve 2. üreticisi, 
6. Tavuk Eti İhracatçısı ve 3. kanatlı hayvan eti üreticisi 
7.  Soya Fasülyesi Üreticisi ve ihracatçısı 
8. Tütün Üreticisi ve 1. ihracatçısı, 
9. Şekerli Mamuller üreticisi, 
10.  Ananas üreticisi, 
11. Mısır üreticisi, 
12. Kakao üreticisi,  
13. Süt üreticisi, 
14. Bira üreticisi, 
15. Çikolata üreticisidir. 
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 Dünya tarım ve gıda sanayi ürünleri dış ticaretinde fazla veren ülkelerin başında Brezilya 
gelmektedir. Ülkenin dış ticaret rakamları incelendiğinde, net bir tarım ve gıda sanayi ürünleri 
ihracatçısı olduğunu söylemek mümkün bulunmaktadır.  

 Brezilya tarım ve gıda ürünleri pazarında yoğun bir rekabet bulunmaktadır. Gıda sanayisinde 
faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin büyük çoğunluğunun Brezilya pazarında yer aldığı 
görülmektedir. Yerli üreticiler de alanlarında oldukça başarılı olup, hem iç piyasada hem de 
dünya piyasalarında etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

  Modern teknolojilere giriş yapılarak, tarımda makinalaşma oranı yükselmiş, gübreleme, 
sulama metodları yaygınlaşmıştır. Tarım ve canlı hayvan üretiminde artış, ekonominin 
istikrara kavuşmasına ve fakir kesimin hayat standartlarının yükselmesine katkı sağlamıştır. 
Bilhassa ulaşım gibi altyapı eksikliği tarımsal ürünlerin arzını olumsuz etkileyen faktörler 
olarak göze çarpmaktadır.. 

2.1.2. Sanayi: 

Sanayi yapısı, yoğun bir şekilde “eski” ağır endüstrilerde (çelik, metalürjik ürünler, 
makineler, elektrik ve iletişim ekipmanları ve araçları), kimyasallar/petrokimyasallarda, 
yiyecek ve içecek, tekstil, giyim ve ayakkabı, selüloz ve kağıt, plastik sektörlerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bu sektörler toplam sanayi üretiminin yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Bu 
sektörlerin yeni teknolojilere ihtiyacı olduğu gibi, gelişmiş malzeme ve bio- teknolojilerin de 
kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu süreç Brezilya pazarının dışa açılmasını 
sağlamıştır.   

Yaklaşık 8,4 milyon kişinin istihdam edildiği imalat sanayinin önemli kısmı güney ve 
güneydoğuda toplanmıştır. Kuzeydoğu, ülkenin en fakir kısmıdır ama yeni yatırımları 
cezbetmeye başlamıştır. Sao Paulo eyaleti sanayinin kalbi durumundayken, Campinas yeni 
teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir eyalettir. Rio de Janerio son yıllarda petrol 
konusunda atılım yapan bir eyalet olmuştur.  
Brezilya imalat sanayi, büyüklük ve çeşitlilik açısından Latin Amerika ülkeleri arasında 
birinci sırada yer almaktadır. Makineler, elektrikli ekipmanlar ve otomotiv gibi geleneksel 
sektörlerin yanı sıra; havacılık sanayi ve telekomünikasyon ekipmanları alanında son on yılda 
önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.. 

 Dayanıklı olmayan tüketim malları sektörü, ticari serbestleşmeden ve güçlü döviz kurundan 
olumsuz etkilenmiştir. Ayakkabılara uygulanan yüksek ithalat tarifelerinin sürdürülmesine 
rağmen, Asyalı üreticilerle olan rekabet tekstil, giyim ve ayakkabı üretimini etkilemiştir. 
Brezilya ayakkabı üretiminde dünyada ön sıralarda yer almaktadır.  

Dayanıklı olmayan tüketim malları sektörünü etkileyen diğer bir olay ise bilhassa içecek 
sektöründe gerçekleşen birleşmelerdir. Mart 2000’de Brezilya’nın en büyük iki içecek 
üreticisi Brahma ve Antarctica birleşerek, Ambev isminde yeni bir firmanın doğmasına sebep 
olmuştur. Ambev, şimdi yurtiçi pazarın %70’inden fazlasını kontrol etmekte olup, dünyanın 
en büyük biracılık firmalarından biridir. 
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Brezilya sanayi sektörü uzun süren durgunluk süreci geçirmiştir. Bu durgunluk sürecinde 
teknoloji uyumunda yaşanan ciddi sıkıntılar, demode olmuş yönetim metotları ve 
organizasyon yapıları, maliyet, üretim ve kalite açısından yaşanan verimsizlik gibi konular 
sanayinin ekonomik liberalizasyona gitmesini zorunlu kılmıştır. Liberalizasyon süreci, radikal 
bir şekilde ekonominin değişmesine neden olmuş, sanayi üzerinde güçlü rekabet baskısı 
oluşturmuştur. Sanayide yeniden yapılanma süreci gerçekleştirilmiş olup, şirket birleşmeleri 
ve devirleri söz konusu olmuş, ithal girdi kullanımı artmış, otomasyon, üretkenlik ve kalite 
programları gibi tekniklerle üretim süreçleri rasyonalize edilmiştir. 

2.1.3. Madencilik: 

1995 yılında kabul edilen anayasa değişikliği ile madencilik sektöründe yabancı yatırıma izin 
verilmiştir. Yabancı ülkeler, özellikle altın keşfine yönelik ilgi ve istek göstermektedir. 
Brezilya’nın en büyük madencilik firması “Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)”, aynı 
zamanda dünyanın en büyük demir cevheri üreticisidir. Mayıs 1997’de özelleştirilip, 
Brezilyalı çelik imalatçısı Companhia Siderurgica Nacional (CSN) konsorsiyumu tarafından 
satın alınmıştır. Çin’in artan talebi, Brezilya’nın ihracatında önemli bir artışa dolayısıyla 
yatırımların büyümesine, yabancı yatırımcıların katkılarının artmasına yol açmıştır. Çelik 
sanayi konusunda en önemli eyaletler; Minas Gerais, Rio de Janerio, Esprito Santo ve Sao 
Paulo’dur.  

Brezilya, büyük ölçüde mineral kaynaklarına sahip bir ülkedir. Dünyanın en büyük üreticisi 
ve ihracatçısıdır. Demir rezervleri, dünya toplamının üçte birine denk gelmektedir. Sanayi 
merkezlerinin yakınında bulunan yüksek kaliteli demir cevheri yatakları 30 yılı aşkın süredir 
işletilmektedir. Yine, Latin Amerika’nın en büyük boksit yataklarına sahip ülkesi 
Brezilya’dır. Ülke açısından önemli diğer madenler ise manganez, kömür, krom, altın ve 
çinkodan oluşmaktadır. Silikon açısından da Brezilya hatırı sayılır bir ülkedir. Dünyadaki en 
geniş niyobyum yatakları Amazon bölgesinde bulunmakta ve Brezilya, dünya rezervlerinin 
%78’ini elinde tutmaktadır. Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, bakır, berilyum, alçı taşı, kireç 
taşı, uranyum, toryum ve zirkonyum yönünden de Brezilya’nın bol rezervleri mevcuttur. 

Madencilik alanında en büyük değişiklik, Amazonlarda ve kuzey bölgesinde ekolojik dengeye 
duyarlı idari düzenlemelerin yapılmış olmasıdır. 

   

2.1.4. Müteahhitlik ve İnşaat Hizmetleri: 

İnşaat sanayi, 1990’lardaki ekonomik çöküşten son derece olumsuz etkilenmiş, fakat 
1996’dan itibaren iyileşmeye başlamıştır. Fiyat istikrarı yeni konutlara olan talebi artırıp, 
sektörel üretim, 1996’da %5,2, 1997’de %8,5 oranında genişleme göstermiştir.1997’de 
ekonomik istikrarsızlığın sektörü yaralamasına rağmen, bu durum 1998 yılında demiryolları, 
limanlar, anayolları, elektrik ve telekomünikasyonun özelleştirilmesiyle telafi edilebilmiştir. 
Özelleştirme çabaları, yatırım projeleri dalgası yaratmıştır. Brezilya’nın kalkınma döneminde 
yapılan önemli kamu yatırımlarıyla büyüyen inşaat firmaları, son zamanlarda faaliyetlerini 
deniz ötesi ülkelere yaymakta başarılı olmuştur. Bu firmalara örnek olarak, Norberto 
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Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, OAS ve Delta 
gösterilebilir.   

Brezilya’nın 2014 yılında Dünya Kupasına ve 2016 yılında Olimpiyatlara ev sahipliği 
yapacak olması müteahhitlik sektöründe önemli fırsatlar yaratmaktadır. 

 T.C. Ekonomi Bakanlığı Sao Paulo Ticaret Ataşeliği’nin Müteahhitlik sektörü raporunda 
belirtildiği üzere; Brezilya Federal Hükümeti Kalkınmayı Hızlandırma Projesinin ikinci 
aşamasını açıklamıştır. Yatırım ve projeler için ayrılan fonlar 2011-2014 ve 2014 sonrası 
şeklinde iki dönem halinde ayrılmıştır. 

PAC 2 kapsamında toplam ayrılan para miktarı 1 trilyon $ civarında bulunmaktadır. Projeler 6 
sınıfa ayrılmıştır: PAC Daha Güzel Şehir; PAC Halk; PAC Benim Evim, Benim Hayatım; 
PAC Herkes İçin Su ve Elektrik; PAC Ulaşım; PAC Enerji.  

  

2.1.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı: 

Brezilya’nın fiziki altyapısında karayolları, limanlar ve havaalanları açısından önemli 
eksiklikler olup, iyileştirmeye yönelik çabalar sürdürülmektedir. 2014 yılında Dünya Kupası, 
2016 yılında Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Brezilya’nın altyapıdaki iyileştirme 
çabalarına hız vereceği düşünülmektedir. 

2014 dünya kupasında; Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Sao Paulo, Cuiaba, Manaus, 
Fortaleza, Natal, Recife, Brasilia, Salvador ve Bela Horizonte'nin, ev sahibi kentler olmasına 
karar verilmiştir.  
Karayolları, demiryolları ve nehir taşımacılığına ilişkin ulusal politikalar, ulaştırma 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ANTT- 
Karayolları Ajansı, DNIT-Ulaşım Altyapısı Ulusal Departmanı, ANTAQ- Ulusal Su 
Taşımacılığı Ajansı ile birlikte belirlenmektedir. Hava yollarında düzenleme ve denetimler 
ANAC-Ulusal Sivil Havacılık Ajansı tarafından, Savunma Bakanlığının altında 
yapılmaktadır. 

 Karayolları 
Hükümet, karayollarını genişletmek, daha iyi yönetmek ve yol-köprü geçiş ücretini tahsil 
etmek için kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirlmesi kapsamında özel sektöre imtiyazlar 
tahsis etmiştir.  
Yabancı yatırımcıların yakından ilgilendikleri bu alanda vergi kolaylıkları ve imtiyazlar 
uygulanmaktadır. 

Demiryolları 
Brezilya yaklaşık 30.000 km uzunluğunda etkin sayılmayan bir demiryolu ağına sahiptir. 
Demiryolları kara taşımacılığına kıyasla daha ucuzdur. Yük taşımacılığının %25’i demiryolu 
ile yapılmaktadır.  
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Gemi Taşımacılığı  

Brezilya, 7.000 km. uzunluğundaki sahil hattı, 48.000 km nehir hattıyla nehir ve deniz 
taşımacılığı yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Ayrıca mal ihracatının %70’ini 46 
limanı aracılığı ile yapmaktadır. Çoğunlukla idaresi devlet tarafından yapılan limanlar, özel 
sektör tarafından işletilmekte olup, modernizasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Tubarao ve 
Itaqui limanlarında, bilhassa demir ve alüminyum cevherleri için özel yükleme-boşaltma 
tesisleri inşa edilmiştir. Su taşımacılığına ilişkin düzenlemeler için Antaq-The Agencia 
Nacional de Transportes Aquaviarios kurulmuştur. 

Hava Yolları 

Sahip olduğu geniş topraklar nedeniyle hava taşımacılığı önemli olup, sivil havacılık 
sektöründe dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle 
fiyatlarda düşme gözlenmesine rağmen, hava ulaşımı yüksek maliyetlidir.  

 Brezilya’da 150’den fazla iç hat uçuşu, 4.000 civarında küçük hava alanının yanı sıra, dört 
büyük hava alanı bulunmaktadır. Hava alanları, Infraero-Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuaria isimli devlet acentası eliyle işletilmektedir. 

 TAM’ın THY’nin de etkin bir üyesi olduğu Star Alliance grubuna katılması sonucu iki ülke 
arasındaki yolcu trafiği daha da artacaktır. 

İş seyahatleri açısından yeterli uçuş hizmeti mevcuttur, ülke çapında 67 uluslararası havaalanı 
bulunmaktadır.  

2.1.5. Enerji: 

Brezilya dünyanın en büyük onuncu, Güney Amerika’nın ise en büyük enerji tüketicisidir. 
Brezilya aynı zamanda bölgenin en önemli petrol ve gaz, dünyanın ise en büyük ikinci etanol 
üreticisidir.  

 Enerji politikalarının yürütülmesinden Madenler ve Enerji Bakanlığı (Bakan Edison Lobao), 
Enerji Politikaları Ulusal Konseyi, Petrol, Doğal Gaz ve Bioyakıt Ulusal Ajansı ve Elektrik 
Ulusal Ajansı sorumludur. Devlet şirketleri olan Petrobras ve Eletrobras hem Brezilya’nın ve 
hem de Latin Amerika’nın enerji sektöründeki en önemli aktörleridir. 

Petrol:  
Brezilya dünyanın en büyük 15. petrol üreticisidir. Petrol piyasasında Petrobras, 1997 yılına 
kadar tekel konumundaydı. Günümüzde, 50’den fazla petrol arama şirketi bulunmaktadır. Tek 
global petrol üreticisi olan Petrobras, günlük 2 milyon varilden fazla üretim 
gerçekleştirmektedir. Petrol ürünlerinin ana dağıtıcısı konumunda olan Petrobras aynı 
zamanda, petrol rafinelerine ve petrol tankerlerine sahiptir. Petrobras’ın bir kuruluşu olan 
Transpetro, yaklaşık 6.000 km. olan ham petrol boru hatlarını işletmektedir. 

13,2 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezerviyle Brezilya, Güney Amerika’da Venezuela’dan 
sonra en büyük petrol rezervine sahip ülkedir. Brezilya’nın petrol rezervinin büyük bir 
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bölümü denizde bulunmaktadır. Petrobras, Tupi bölgesinde 5 ila 8 milyar varillik petrolün 
bulunduğunu açıklamıştır. Söz konusu rezervler kullanıldığı takdirde Brezilya’nın dünyanın 
en büyük petrol üreticisi olabileceği öngörülmektedir. 

Doğal Gaz: 

Brezilya’nın 364.2 milyar m3 doğal gaz rezervi bulunmaktadır. Önemli miktarda gaz 
rezervine sahip olan Brezilya’da yerel gaz iletim hatlarının yetersizliği ve düşük fiyatlar 
nedeniyle son yıllarda üretim az miktarda artış göstermektedir. Yerel üretim 10.28 milyar m3, 
tüketim ise yaklaşık 18.72 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. En önemli rezerv alanları 
Campos ve Santos bölgeleridir. 

Petrobras Brezilya’nın doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %90’ına sahiptir. Brezilya’da doğal 
gaz genel olarak, fuel-oil’in yerine sanayide kullanılmaktadır. Brezilya’da gaz üretimi 
tüketimden az gerçekleştiği için, Arjantin’den gaz ithalatı yapılmaktadır. 

Kömür:  
Brezilya’nın toplam kömür rezervleri 30 milyar ton civarında olmasına rağmen maden 
yatakları kalite ve miktar bakımından değişmektedir. Brezilya’nın kömür rezervleri yüksek 
oranda kül ve sülfür içermekte olup, düşük kalorifik değere sahiptir. Bu nedenle, kömür 
üretimi düşük seviyede gerçekleşmektedir. Yerel üretim 7.037 milyon ton, tüketim ise 25.006 
milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 

Brezilya, çelik üretimi için genellikle ABD ve Avustralya’dan ithal edilen kömür 
kullanılmaktadır. Yerel kömür daha çok elektrik üretiminde kullanılmaktadır. 

Elektrik:  
Elektrik üretimi 438 milyar kWh, tüketim ise 404 milyar kWh düzeyinde gerçekleşmiştir. 
2009 yılı itibariyle, 96 GW kapasiteli kurulu güç bulunmaktadır. 

Günümüzde dağıtım şirketlerinin %66’sı, üretim şirketlerinin ise %28’i özel şirketlerin 
elindedir. En büyük elektrik şirketi olan Eletrobras, kuruluşları ile birlikte Brezilya’nın 
elektrik arzının yaklaşık %60’nı üretmektedir. En büyük özel sektör elektrik firması Tractebel 
Energia, Fransa’nın Suez şirketinin bir kuruluşudur. 

Hidrolik:  
Brezilya, Çin ve Kanada’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü hidroelektrik üreticisidir. 
Hidroelektrik üretimi toplam elektrik üretiminin %83’nü oluşturmaktadır.  

Brezilya, Brezilya ve Paraguay sınırında yer alan Itaipu hidroelektrik santralinin müşterek 
mülkiyetine sahiptir. 14 GW kurulu gücü ile dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali 
olan Itaipu, 700 MW’lık 20 üretim birimine sahiptir. Elektrik kesintilerinin ülkenin hayatını 
felç edecek düzeyde yaşanmaması için hidroelektrik santralleri büyük önem arz etmektedir. 

Nükleer:  
Brezilya elektrik üretiminin %4’ü nükleer enerjiden karşılanmaktadır. Eletrobras’ın bir 
kuruluşu olan Eletronuclear, Brezilya’nın nükleer elektrik üretiminde tekel konumundadır. 
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Nükleer elektrik üretimi Angra’da bulunan iki nükleer santralden sağlanmaktadır. Angra-I’in 
kurulu gücü 657 MW, Angra-II’nin kurulu gücü ise 1.350 MW’tır. 

1.350 MW kurulu güce sahip olması öngörülen Angra-III’ün 2014 yılında tamamlanması 
öngörülmektedir. 2025 yılına kadar Brezilya yedi adet nükleer santral tesis etmeyi 
planlamaktadır. 

Bioyakıt:  
Etanol yakıtı üretiminde Brezilya dünyanın “süper gücü” olarak tanımlanmakta olup, 
dünyanın en büyük etanol ihracatçısıdır. Etanol yakıtı şeker kamışından üretilmektedir. 
Brezilya dünyanın en büyük şeker kamışı üreticisidir. 

1973 Petrol Krizinden sonra, Brezilya Hükümeti Ulusal Alkol Programı başlatmıştır. Söz 
konusu Program, ülke çapında fosil kaynaklardan üretilen otomobil yakıtlarının kaldırılmasını 
ve yerine etanol kullanılmasını amaçlamıştır. Program sayesinde benzin kullanan yaklaşık 10 
milyon araç trafikten çekilmiş ve Brezilya’nın ithal petrol bağımlılığı düşmüştür. 

2.1.6. Bankacılık: 
 

 Brezilya’da en büyük 50 bankanın 20’si yabancı sermayeye aittir. Başlıca ilk 10 banka; Itau, 
BB, Bradesco, Cef, Santander, HSBC, Votorantim, Safra, Citibank ve BTG Pactual’ dir. 

Banco Itau ve Unibanco, Kasım 2008’de birleşerek ülkenin en büyük bankasını 
oluşturmuştur. Daha önce Banco Itau ve Unibanco dünyanın en büyük bin bankası listesinde 
sırasıyla 50’nci ve 66’ncı sırasında iken birleşmeden sonra bu sıralamada 33’üncü sıraya 
yükselmiştir. Bu, son yıllarda bir Latin Amerika bankasının yükselebildiği en yüksek sıra 
olarak dikkat çekmektedir. 

Brezilya Merkez Bankası’nın verilerine göre bu birleşme 357 milyar Dolarlık bir varlığa sahip 
ve toplam 222,64 milyar Real (111 milyar Dolar) alacağı bulunan bir banka yaratmıştır. 
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

 

3.1.  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 

3.1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü: 

 Brezilya’da istikrarlı sürdürebilir bir kalkınma için; yabancı sermayenin çekilmesi yönündeki 
politikaların gözetilmesi, mevcut iktidarların sol söylemleri ve millileştirme çabalarına 
rağmen genel olarak ihracat artışını büyümenin motoru olarak gören bir yaklaşımın tercih 
edilmesi, idari altyapının efektif işlemesi için iyileştirmeler yapılması, hiç kuşkusuz birbiri ile 
bağlantılı olup, bu unsurlara 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. 

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 
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-
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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 yanı sıra 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. 

2014 yılında Brezilya’ya yapılacak net doğrudan yabancı yatırımların 55,5 milyar Dolar 
olması beklenmektedir.. 

Yabancı Yatırımlar  
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(tahhmin)
Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
(DYY) 

25,9 48,5 66,7 65,3 58,7 61,1 64,1

GSYİH’ya Oranı (% ) 24,7 22,1 21,8 26,9 30,1 34,2 35,9
Yurtdışındaki Doğrudan 
Yatırımlar 

10,1 -11,6 1,0 2,8 -2,5 -2,6 2,8

Toplam Doğrudan Yabancı 
Sermaye Stoku 

400,8 472,6 539,2 604,5 663,3 721,4 782,5

   

 

3.1.2. Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik 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. 

Brezilya’daki diğer 7 serbest bölge: Macapa/Santana, Tabatinga, Guajaramirim, Bonfim, 
Paracaima, Brasileia, ve Epitaciolandia’da bulunmaktadır. 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.  
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Serbest Bölgelerdeki Federal Teşvikler 

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. 

• 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. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

4.1.  DIŞ TİCARET 
4.1.1. Genel Durum: 

Brezilya, geleneksel pazarı olan Amerika kıtası ve Avrupa Birliği’nin yanında son dönemde 
Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına yaptığı ihracatın oranını 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. 

 

4.1.2. Ülkenin Dış Ticareti: 

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ (MİLYON DOLAR) 
Kaynak: EIU 
  İhracat İthalat Hacim Denge 
2007 160.649 -120.618 281.267 40.032 
2008 197.943 -173.107 371.050 24.836 
2009 152.995 -127.705 280.700 25.290 
2010 201.915 -181.769 383.684 20.147 
2011 256.040 -226.243 482.283 29.797 
2012 258.562 -246.611 505.173 11.951 
2013 276.472 -275.493 551.965 505.173 
Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Country Report, 

4.1.3. İhracatında Başlıca Ürünler:  

İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR) 
GTİP Üürünler 2011 2012 2013 
  Toplam 256.038.702 242.579.776 242.178.649
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 41.817.251 30.989.293 32.491.53
1201 Soya fasulyesi 16.327.287 17.248.319 22.812.299
2709 Ham petrol (petrol yağları ve 

bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar) 

21.603.316 20.305.900 12.956.638

7207 Demir/ Alaşımsız Çelikten Yarı 
Mamuller 

0,0 71,4 98,2

6203 Erkek/Erkek Çocuk İçin Takım, 
Takım Elbise, Ceket Vs. 

65,5 66,1 78,6
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7214 Demir/Çelik Çubuklar (Sıcak 
Haddeli, Dövülmüş, Burulmuş, 
Çekilmiş) 

40,9 51,6 75,2

1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde) 

14.941.663 12.650.806 11.842.458

8905 Fener, yangın söndürme, tarak 
gemileri, yüzer vinçler vb. 

1.042.896 1.457.771 7.735.537

0207 Kümes hayvanlarının etleri ve 
yenilen sakatatı 

7.242.553 6.948.037 7.201.369

2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta 
kalan küspe ve katı atıklar 

5.697.860 6.595.457 6.787.272

1005 Mısır 2.716.354 5.383.338 6.307.631
8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 

arabaları 
4.375.688 3.725.280 5.484.727

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 4.375.688 3.725.280 5.484.727
4703 Sodalı ve sülfatlı odun hamuru 4.609.699 4.326.841 4.824.766
0901 Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları 8.026.399 5.740.321 4.598.100
2710 Petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar
4.311.437 5.367.788 4.532.044

0202 Sığır eti (dondurulmuş) 3.517.740 3.674.543 4.503.918
8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 3.939.537 4.759.183 3.841.712
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 3.987.029 3.777.780 3.306.475
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 2.878.611 3.197.303 3.192.512

 
4.1.4. Başlıca Ülkeler İtibari İle İhracatı 

 Brezilya’nın ithalatında ağırlığı olan ürünler, petrol yağları ve ham petrol, otomobil, kara 
taşıtları aksam ve parçaları, doğal gaz, mobil telefonlar, elektronik devreler, ilaçlar, gübreler, 
dijital kameralar, taş kömürü, kamyon, kamyonet, serum ve aşılar, bilgisayarlar ve haşarat 
öldürücü, dezenfekte ediciler olarak sıralanmaktadır. 

 Brezilya’nın ihracatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD ve Arjantin’dir. İhracatındaki 
ilk 10 ülkenin toplam ihracatı içindeki payı %59’dur. Türkiye ise Brezilya’nın ihracatında 42. 
sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %0,3’lük bir paya sahiptir. 

 

Ülkeler 2011 2012 2013 
Toplam 256.038.702 242.579.776 242.178.649
Çin 44.314.595 41.227.540 46.026.153
ABD 25.942.953 26.849.876 24.861.791
Arjantin 22.709.344 17.997.706 19.615.414
Hollanda 13.639.693 15.040.704 17.325.880
Japonya 9.473.096 7.955.713 7.964.031
Almanya 9.039.093 7.277.061 6.551.654
Venezuela 4.591.848 5.056.025 4.849.840
G.Kore 4.693.868 4.501.090 4.719.970
Şili 5.418.067 4.602.203 4.483.783
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Panama 418.693 397.371 4.423.101
Meksika 3.959.713 4.003.013 4.230.301
Gemi 
Mağazaları 
ve Depolar 

 
4.813.109 4.866.924 4.134.782

İngiltere 5.229.792 4.519.432 4.101.921
İtalya 5.440.918 4.580.723 4.098.142
Belçika 3.959.725 3.741.600 3.593.811
İspanya   

4.705.519 
3.688.732 3.575.966

Fransa 4.359.284 4.139.357 3.423.354
*Türkiye 1.459.870 1.207.133 957.432
*42.sırada yer almaktadır. 

Kaynak: TradeMap 

4.1.5. İthal Ettiği Başlıca Ürünler 

 Brezilya’nın ithalatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD ve Arjantin’dir. İthalatındaki ilk 
10 ülkenin toplam ithalatı içindeki payı %63’tür. Türkiye ise Brezilya’nın ithalatında 37. 
sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %0,4’lük bir paya sahiptir. 

İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR) 
GTİP Ürünler 2011 2012 2013
__ Toplam 226.243.409 223.149.128 239.620.905
2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 

Minerallerden Elde Edilen Yağlar
16.905.131 16.365.054 17.756.951

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar)

14.080.619 13.405.752 16.319.993

8703 Kara taşıtları için aksam, parçalar 6.317.631 6.771.472 8.296.706
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 

hidrokarbonlar 
 

4.592.419 5.959.596 7.997.946

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 

4.599.569 3.981.747 5.036.185

8542 Elektronik entegre devreler 4.258.681 4.139.298 4.748.725
3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)
3.490.457 3.591.037 3.734.309

8529 Radyo, televizyon, radar cihazları vb 
cihazların aksam ve parçaları

3.448.524 3.502.502 3.565.667

3104 Potaslı mineral/kimyasal gübreler 3.532.951 3.549.759 3.356.145
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 2.424.521 2.993.192 3.340.644
3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin 

vb. Ürünler 
2.591.423 2.795.507 3.187.046

7308 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, 
zararlıları yok edici 

1.958.809 2.245.806 2.999.751

8517 Azot, fosfor ve potasyum gibi; 2.488.607 2.137.694 2.628.785
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4.1.6. Başlıca Ülkeler İtibari İle İthalatı 
 

Ülkeler 2011 2012 2013 
TOPLAM 226.243.409 223.149.128 239.620.905
Çin 32.788.425 34.248.498 37.302.150
ABD 34.233.526 32.607.902 36.279.596
Arjantin 16.906.099 16.444.100 16.462.929
Almanya 15.212.859 14.208.930 15.182.003
Nijerya 8.386.359 8.012.214 9.647.535
G.Kore 10.096.972 9.097.658 9.491.256
Japonya  7.871.809 7.734.742 7.081.665
İtalya 6.228.261 6.206.939 6.724.125
Fransa 5.471.313 5.918.552 6.509.359
Hindistan 6.080.997 5.042.843 6.357.300
Meksika  5.130.201 6.075.066 5.794.778
İspanya 3.298.157 3.540.131 4.486.374
Şili 4.569.488 4.164.609 4.328.270
Bolivya 2.863.361 3.431.044 3.937.744
İngiltere 3.375.566 3.505.20 3.614.910
S.Arabistan 3.093.033 3.192.911 3.194.222
Cezayir 3.136.784 3.197.862 3.074.832
*Türkiye 917.269 964.114 1.144.898
*37.sırada yer almaktadır. 

Kaynak: TradeMap 

 

 

 

 

 

 

iki/üçünün karışımları 
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 

briketler, topak vb. Katı yakıtlar
4.302.799 3.013.177 2.453.571

1001 Buğday ve mahlut 1.832.277 1.721.049 2.414.821
8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz 

türbinleri 
2.058.870 2.173.178 2.323.109

3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler 2.407.876 2.259.143 2.242.83
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 1.889.595 1.985.000 2.240.626
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BEŞİNCİ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

5.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 
5.1.1. Genel Durum: 

 2013 yılında ticaret hacmimiz yaklaşık 2,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, bir 
önceki yıla göre Brezilya’ya olan ihracatımızın % 6,5 azaldığı, Brezilya’dan ithalatımızın da 
düşüşe geçtiği görülmektedir. 2013 yılında, geçtiğimiz yıla kıyasla, ihracatımızın %6,5 
azalarak 937 milyon dolar olduğu, aynı dönemde ithalatımızın ise %20,4 oranında düşüş 
göstererek yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Brezilya ile ülkemiz arasındaki ticaret dengesine bakıldığında ise, 2000-2012 arası dönemde 
ülkemiz aleyhine dış ticaret açığının mevcut olduğu görülmektedir. 2008 yılında bu açık, 1,1 
milyar dolara kadar yükselmiş, ancak, 2009 yılında dış ticaret açığımız 718 milyon dolara 
gerilemiş olup, 2010 yılında ise 733 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, 2011 
yılında ticaret açığımızın tekrar artışa geçtiği ve 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 2012 yılında ise, dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre %36 oranında 
azalarak 766 milyon dolara gerilemiştir. 

İhracatımızda; kamyon, minibüs, otomotiv yan sanayi ve karasörü, 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. 
 
Dış ticaret açığının büyük oranda ülkemiz aleyhine oluşu nedeniyle; karşılıklı ticari ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Brezilya ile ülkemiz arasında 
kurulacak yakın ekonomik işbirliği, Brezilya ile birlikte Arjantin, Paraguay, Uruguay ve 
Venezüella’nın üye oldukları MERCOSUR/MERCOSUL (Mercado Comum do Sul, The 
Southern Common Market, Güney Ortak Pazarı) ile ortaya çıkacak geniş pazardan Türk 
firmalarının daha çok yararlanmasına yol açacaktır. Diğer yandan Brezilya’lı firmalar Türkiye 
üzerinden Avrupa ve diğer komşu ülke pazarlarına girme şansına sahip olabileceklerdir. 
 

5.1.2. Türkiye – Brezilya Dış Ticaret Değerleri (Milyar Dolar) 

TÜRKİYE- BREZİLYA DIŞ TİCARET DEĞERLERİ 
(MİLYON DOLAR) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2005 103,458 798,576 902.034 -695.118
2006 121.882 934.782 1.056.664 -812.900
2007 229.914 1.172.669 1.402.583 -942.755
2008 318.027 1.423.867 1.741.895 -1.105.840
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2009 388.243 1.105.889 1.494.133 -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 2.772.853 -767.334
2012(12 ay) 1.002.759 1.770.094 2.772.853 -767.334
2013(12 ay) 937.598 1.408.817 2.346.416 -471.219
 

5.1.3. Türkiye’nin Brezilya’ya İhracatında Basşlıca ürünler:  

TÜRKİYE'NİN BREZİLYA’YA İHRACATINDA BAŞLICA 
 ÜRÜNLER (BİN DOLAR) 

GTİP Ürünler 2011 2012 2013 
  Toplam 883.471 1.003.011 937.599
7207  Demir Veya Alaşımsız Çelikten Yarı Mamuller 87.577 100.218 126.288
8708  Kara taşıtları için aksam, parçaları 106.724 95.956 115.373
2710  Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar 
1.469 175.120 77.729

7216  Demir/alaşımsız çelikten profil 42.101 40.056 61.332
5510  Suni devamsız liften iplikler (dikiş ipliği hariç) 47.679 103.193 49.508
7228 Alaşımlı çelikten çubuk, profil, içi boş sondaj 

çubukları 
 

10.604 8.479 5.896

7213 Demir/çelik filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo 
halinde)Eczacılıkta Vs. Kullanılan)

75.875 64.816 31.050

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 65.887 8.424 22.277
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 6.996 6.891 19.924
7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 997 2.563  17.444
8702 Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar 35.584 13.492 17408
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 11.863 13.673 16.616
2523 Çimento 37.595 32.236 15.969
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 10.437 4.961 5.595
0813 Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. 

fasıldaki sert ve kabukluların
16.323 12.832 14.450

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

15.821 18.681 13.984

8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme vb. 
İçin makineler

1.593 9.721 13.882

3202 Debagatte kullanılan sentetik organik, anorganik 
maddeler müstahzarlar 

9.764 8.655 13.069

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 9.764 8.655 13.069
84062 Metalleri dövme, işleme, kesme, şataflama presleri, 

makineleri 
14.112 10.883 11.304

8529 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların 
aksam ve parçaları 

0 1 8.615

7013 Masa, mutfak, tuvalet, ev tezyinatı vb için cam eşya 5.378 70.75 7.895
7512 Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb tertibatı, 

cihazları 
7.360 8713 7.610

8707 Kara taşıtları için karoserileri 414 1.372 7.268
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8503 Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları 
aksam, parçaları 

153 1.514 6.932

Kaynak: TradeMap 

5.1.4. Türkiye’nin Brezilya’ya İthalatında Başlıca Ürünler 

TÜRKİYE'NİN BREZİLYA’DAN İTHALATINDA BAŞLICA 
 ÜRÜNLER (BİN DOLAR) 

GTİP Ürünler 2011 2012 2013 
 Toplam 2.074.357 1.770.094 1.408.818
2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 630.367 640.059 364.661
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 94.051 119.039 121.172
4703 Sodalı ve sülfatlı odun hamuru 71.589 70.499 95.760
5201 Pamuk (kardesiz, taranmamış 136.499 161.185 77.801
5510 Suni devamsız liften iplikler (dikiş ipliği hariç) 47.679 103.193 49.508
1201 Soya fasulyesi 168.983 5.524 72.666
8429 Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, 

küreyici, yükleyici vb. 
74.992 56.442 55.772

7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller 4.920 64.537 41.214
0102 Canlı sığır 17.535 59.048 33.982
4412 Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama 

ağaçlar 
45.510 30.962 27.014

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 8.000 23.810 26.977
8414 ava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, 

vantilatör, aspiratör 
27.343 28.625 25.703

3503 Jelatin, jelatin türevleri, balık tutkalı, hayvansal 
tutkallar 

14.625 21431 18.649

4401 Yakmaya mahsus ağaçlar; yonga, talaş, 
döküntü, kırıntı vb 

14.897 16.851 17.523

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 
şekillerde) 

26.216 21.234 13.225

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-
parçaları 

14.505 13.685 11.402

7202 Ferro alyajlar 19.598 15.820 10.189
8501 Elektrik motorları, jeneratörler 20.277 6.617 8.299
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 27.272 47.606 7.142
3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) 14.112 10.883 11.304
8529 Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) 4.629 4.934 6.583
7013 Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, 

alkol katılmamış) 
4.822 6.976 6.524

2101 Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans, 
konsantreleri ve müstahzarlar

3.763 6.054 5.890

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

5.873 5.769 5.319

3302 Sanayide hammadde olarak kullanılan koku 
veren maddelerin karışımları

7.900 5192 5423

4104 Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış 
derileri 

6.877 1.881 4.310
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İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler:  

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 Yağlar 

• 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. 

5.1.5. İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller: 

 

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİN ALTYAPISINI DÜZENLEYEN 
ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

Anlaşma/Protokol İmza Tarihi
Hava Ulaştırma Anlaşmas 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 1995 
Savunma Konularında İşbirliği Anlaşması 2003 
KEK I. Dönem Protokolü 2004 
Teknoloji ve Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırası 2005 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu oluşturulması hakkında Mutabakat 
Muhtırası 

2006 

Diplomatik Akademiler Arası İşbirliği Anlayış Muhtırası 2006 
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KEK II. Dönem Protokolü 2010 
Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtıras 2010 
Diplomat Değişimine İlişkin Anlaşma 2010 
TPAO ve PETROBRAS arasında Mutabakat Muhtırası 2010 
TSE ile Brezilya Standart Kurumu Arasında İşbirliği Anlaşması 2010 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 2010 
 

5.1.6. İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan 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. 

• 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 
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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, Ekonomi Bakanlığınca 
uygulanan devlet yardımları hakkında bilgi edinmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Brezilya, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi 
olarak belirlenmiştir. 

Brezilya için; “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde + 10 yüzde puan destek,“Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar 
Katılımlarının Desteklenmesi Hakkında 2009/5 Sayılı Tebliğ” çerçevesinde + 20 yüzde puan 
destek uygulanmaktadır. 

Söz konusu desteklerin yanı sıra, düzenlenen Ticaret Heyeti, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım 
Heyeti faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre yoğunlaşılan ülkeler arasındadır. 

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. 

İŞ KONSEYİ: 

Ocak 2006’da Brezilya’ya gerçekleştirilen ziyaret sırasında 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. 

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI: 

Sivil Havacılık İşbirliği 

Türkiye ile Brezilya arasında 1957 tarihli Hava Ulaştırma Anlaşması’nın (HUA) yerini almak 
üzere, iki ülkenin sivil havacılık makamları arasında yapılan müzakereler sonucunda, 11 
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Mayıs 2006 tarihinde yeni bir anlaşma taslağı parafe edilmiş ve bir mutabakat zaptı 
imzalanmıştır. 

Anılan Mutabakat Zaptı çerçevesinde, Türk Hava Yolları, İstanbul - Sao Paulo hattında 
tarifeli seferlerine başlamıştır. Buna ilaveten, taraflarca tayin edilen havayollarının belirlenen 
noktalar arasında haftada 7 sefer düzenlemelerine izin verilmiştir. THY’nin İstanbul – Sao 
Paulo hattında uçuşları 5 Nisan 2009 tarihinde başlamıştır. Ayrıca, THY tarafından, İstanbul-
Sao Paulo-Buenos Aires seferlerine 11 Aralık 2012 tarihi itibarıyla başlanmıştır. 
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ALTINCI BÖLÜM  

KONYA İLE TİCARET  

6.1.  KONYA İLE TİCARETİ 
 

6.1.1. Konya’nın 2012 Yılında Brezilya’ya Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri: 
 

S.No Gtip Ürün Adı Dolar 
1 2800 Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler 3.840.753
2 8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki 

motorların aksam ve parçaları
821.362

3 8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 495.129
4 8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, 

fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar 
478.524

5 8483 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından 
kutu, mafhaza, torba vb.

309.174

6 8462 Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta dövme,kesme, taslak çıkartma, 
şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus takım tezgahları

279.694

7 8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı 
elevatörleri 

118.834

8 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 85.906
9 8515 Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar 80.974
10 8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına 

mahsus makina ve cihazlar
60118

11 8470 Hesap, bilgi kaydeden ve bunları tekrar veren, muhasebe, damga 
basan, bilet basma ve verme vb makinalar, yazar kasalar

30.456

12 8437 Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama 
ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar

53.367

13 8714 87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı 43.842
14 8481 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için 

musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar
33.589

15 8438 Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline 
mahsus makina ve cihazlar

32.655

16 8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, 
bavul, askılık vb için) 

28.663

17 7307 Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve 
manşonlar gibi) 

23.370

18 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 17.853
19 8543 Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar 10.004
20 6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı 

hariç), mozik için küp şeklinde taşlar, granüller
8.120

21 8487 Diğer makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, 
izolatörler, bobinler, kontaklar vb aksam-parçalar hariç)

3.824

22 3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus 
malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri 

3.452

23 8443 Baskı yapmaya  mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; 2.645
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bunların aksam, parça ve aksesuarları 
24 8419 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, elektrikli 

olmayan şofbenler veya depolu su ısıtıcıları
1.174

25 7603 Aluminyum tozları ve ince pulları 717
26 7311 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için 

kaplar 
711

27 7318 Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin 
çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb eşya

658

28 7320 Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları 575
29 8427 Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları 564
30 7616 Aluminyumdan diğer eşya 390
31 6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası 

(örme) 
326

32 7609 Aluminyum  boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar 
vb) 

270

33 8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) 
ve endüktörler 

228

34 8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan 
diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

166

 
 

6.1.2.  Konya’nın 2012 Yılında Brezilya’dan Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri: 

S.No Gtip Ürün Adı Dolar 
 
1 4412 Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar 

3.230.957

2 2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 443.516
3 

504 
Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş) 235.391

4 
8458 

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri 
dahil) 145.942

5 3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 79.540
6 

9026 
Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç ve diğer özelliklerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar 72.020

7 
8409 

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki 
motorların aksam ve parçaları 40.053

8 
9018 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve 
cihazlar 34.998

9 5607 Sicim, kordon, ip, halat 27.000
10 

8481 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için 
musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar 23.209

11 8543 Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar 16.291
12 8412 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar 15.941
13 3926 Plastikten diğer eşya 14.111
14 

8466 
84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli 
aksam, parça, aksesuar (parça, alet tutucuları vb) 6.884

15 8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 2.963
16 8538 Esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan 900
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cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar 
17 

8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı 
elevatörleri 440

18 
8301 

Adi metallerden kilit, sürgü ve asma kilit (anahtarlı, şifreli veya 
elektrikli) ve bunların adi metallerden anahtarları 291

19 
8531 

Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (ziller, sirenler, 
gösterge tabloları, hırsızlık veya yangın alarmları) 264

 
  

6.1.3. Türkiye’nin Brezilya’ya ve Konya’nın Brezilya’ya Yıllara Göre İthalat / 
İhracat Rakamları 
 

Türkiye- Brezilya Rakamları 

 

 

 

 

 

Konya-Brezilya Rakamları 

 

 

 

 

 

6.1.4. Odamız Verilerine Göre Brezilya’ya İhracat Yapan Başlıca Firmalar: 

Ticari ünvanı Döviz 
Armadeks mermer nakliyat mad. İnş.gıda san. Tic. Ltd. Şti 216.143,31
Aytok filtre sist.plast.mak.dış tic.ltd.şti. 152.165,81
İmaş makina san.a.ş. 149.925,5
Yenmak otomotiv sanayi iç ve dış ticaret A.Ş. 147.588,94
Galipoğlu form dış tic.a.ş. 85.777,83
Typ inşaat gıda otomotiv iç ve dış ticaret limited şirketi 54.549,48
Ay-sat otomotiv nakliye gıda ithalat ihracat limited şirketi 50.705,91
Sürüm tarım makinaları inş.oto.san.ve tic.ltd.şti. 41.191,27
Par-ma traverten madencilik hafriyat turizm nakliye inşaat sanayi veTic.Ltd.Şti. 38.667,66

Dolar 2011 2012 2013(geçici) 

İhracat 883.471.294 1.002.759.403 1.770.941.020 

İthalat 2.074.353.931 1.770.094.120 1.408.817.698 

Dolar 2011 2012 2013(geçici) 

İhracat 6.317.650 6.885.211 8.225.867 

İthalat 11.077.545 4.390.711 2.516.304 
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Ecef trans otomotiv nakliye gıda sanayi ve ticaret limited şirketi 28.926,96
Gemma otomotiv petrol ürünleri inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi 28.394,58
Ayku ithalat ihracat sanayi ve ticaret limited şirket 26.135,81
Hüseyin arslan - armadeks ith.-ihr.-mad. 13.834,75
Karavan halıcılık ve el sanatları san. Ve tic. A.Ş. 6.808.62
E.s.a. Eren otomotiv gıda san.tic.ltd.şti. 453,7

  

  
 


