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BREZİLYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Coğrafi Bilgiler
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. Amerika kıtasının %21’ini, Latin Amerika’nın %47,7’sini kaplamaktadır.
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.
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 temsilciler meclisi
ve 81 üyeli senato olmak üzere iki meclisli olan kongrede; meclis üyeleri 4 yılda bir başkanla eşzamanlı 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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Nüfus ve İşgücü Yapısı
Dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Brezilya’da 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 yaşamasıyla %84.6’lık bir şehirleşme oranına sahip olan
Brezilya’nın 2025’de hedefi %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.
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.
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.
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.
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Uluslararası Kuruluşlarla Bağlantılar ve Diğer Ülkelerle İlişkiler
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 mevcuttu.
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.
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.
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.
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.
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RIO DE JANEIRO

TARİHÇE
Rio de Janeiro, bulunduğu Rio de Janeiro eyaletinin aynı isimli başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci
kentidir. Nüfusu yaklaşık 6.2 milyondur.
Rio de Janeiro, São Paulo'dan sonra, Brezilya'nın ikinci büyük şehridir. Maracanã Stadyumu ve
Kurtarıcı İsa heykeli burada bulunmaktadır. Rio de Janeiro, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2012 Dünya
Gençlik Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın en büyük karnavalı olan 'Rio Karnavalı' bu
şehirde düzenlenmektedir. Günümüzde samba dansıyla kutlanmasına rağmen ilk olarak 1840 yılında
polka ve vals dansı yapılarak kutlanmıştır.
Rio de Janeiro şehri 1 Mart 1565 yılında Aziz Sebastian’a ithafen São Sebastião do Rio de Janeiro
adıyla kurulmuştur. Aynı zamanda dönemin Portekiz kralı da aziz ile aynı ismi taşımaktaydı. Rio de
Janeiro, Guanabara Körfezi'nin adıydı. 18. yüzyılın başlarına kadar, şehir Fransızlar ve korsanlar
tarafından birçok defa saldırıya uğramış ve istila edilmiştir. François Duclerc ve René Duguay-Trouin
bu istilacılardan bazılarıdır.
27 Ocak 1763’de Portekiz Amerikası koloni başkenti Salvador’dan Rio de Janeiro’ya taşınmış ve bu
konumunu 1808’e kadar korumuştur. Napolyon’un Portekiz’i istila etmesiyle kraliyet ailesi ve birçok
soylu aile Lizbon'dan Rio de Janeiro’ya kaçtı. Bu zamandan sonra şehir krallığın başkenti statüsünü
elde etti ve Avrupa dışında bulunan tek Avrupa başkenti oldu.
1822’de Prens Pedro Brazilya’nın bağımsızlığını ilan ettiğinde Rio de Janeiro'nun başkent statüsünü
sürdürmesine karar verdi. 1889’dan sonra monarşinin yerini cumhuriyete devretmesinden sonra bile
Rio başkent olarak kalmaya devam etti.
20. yüzyılın başlarına kadar Rio, tarihi şehir merkezi olarak bilinen Guanabara Körfezi’nin ağız kısmıyla
sınırlıydı. Yine bu yüzyılın başlarında şehir merkezi güney ve batı yönlerinde Zone Sul'a ( Güney
Bölgesi) doğru [1] kaymaya başladı. Daha sonra dağların altından geçen ilk tünelin yapımıyla
Botafogo ve bugün Copacabana diye bilinen bölge birbirine bağlandı. 1905'ten sonra Rio'nun tramvay
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sisteminin yenilenmesi ve elektrikleştirilmesiyle, şehir kuzey güney hattında genişleme imkanı elde
etti.
1955'te Juscelino Kubitschek'in yeni bir başkent inşa etme vaadi devlet başkanı seçilmesinde etkili
oldu. Birçok kişinin bunu sadece seçimi kazanmak için öne atılan bir söz olduğunu düşünmesine
rağmen, Kubitschek büyük bir masrafla yeni başkent Brazilya'yı 1960'ta inşa ettirdi. Aynı yıl, 21
Nisan’da Brezilya’nın başkenti resmi olarak Brazilya’ya (Brasilia) taşındı.
1960 ve 1975 tarihleri arasında Rio, Guanabara Eyalet’i adı altında bir şehir devletiydi (city-state).
Ancak yönetimsel ve politik nedenlerle, ‘’The Fusion’’ olarak bilinen başkanlık kararnamesiyle şehrin
federal yapısı ortadan kaldırıldı ve şehri çevreleyen ve başkenti Niteroi olan Rio de Janeiro Eyaleti
(State of Rio de Janeiro) ile 1975'te birleştirildi.
Şehir 2007 Pan Amerika Oyunları’na ve 2014 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştır. 2 Ekim
2009’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rio de Janeiro’nun 2016 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik
Oyunları’na ev sahipliği yapacağını duyurdu. Rio, diğer finalist şehirler Chicago, Tokyo ve Madrid’in
arasından seçildi ve böylelikle şehir Olimpik oyunlara ev sahipliği yapan ilk Güney Amerika şehri ve
ikinci Latin Amerika şehri konumuna erişti.
İKLİM
Rio de Janeiro, Latin Amerika’nın en popüler şehirlerindendir. Tropikal iklimi nedeniyle seyahat için az
yağış ve ortalama sıcaklıkların görüldüğü Mayıs-Ekim ayları önerilmektedir. En fazla yağış Aralık-Nisan
ayları arasında görülmektedir.
11-15 Haziran 2019 için öngörülen ortalama sıcaklık en yüksek 27, en düşük 18 derece olmakla
beraber genelde güneşli ve parçalı bulutlu olarak belirtilmektedir. 13 Haziran Perşembe günü sabah
hafif yağmurlu olacağı tahmin edilmektedir.

ÖNEMLİ YERLER
Rio de Janeiro, Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında yer alan ve şehrin ikonu haine gelmiş Christ the
Redeemer (Kurtarıcı Mesih) Heykeli’ne ev sahipliği yapmaktadır. 2006 yılında dünyanın en mavi
gökyüzüne sahip şehri seçilen Rio, ünlü Tijuca Yağmur Ormanları’nın da başlangıç noktasıdır.
Corcovado Zirvesi, yüzlerce bitki ve yabani hayvanın bulunduğu Corcovado Dağı, Sugar Loaf ve Tijuca
Tepeleri görülmesi önerilen doğal alanlardandır. Copacabana ve Ipanema sahilleri de dünyaca ünlü
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cazibe merkezlerindendir. Brezilya Milli Müzesi ve Rio de Janeiro Botanik Bahçesi en çok ziyaret
edilen konumlardandır.

BREZİLYA DIŞ TİCARET VERİLERİ
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.
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BREZİLYA’NIN İHRACATI
Brezilya’nın ihracatında başlıca ürünler; soya, demir cevherleri, ham petrol, şeker, binek otomobil,
tavuk eti, odun hamuru, soya küspesi, mısır, kahve, dondurulmuş sığır eti, uçaklar, turbojetler,
turbopropeller ve diğer gaz türbinleri, demir-çelik ürünleri, alüminyum hidroksit, kamyon-kamyonet,
altın, buldozer ve greyderler, kara taşıtlarının aksam ve parçaları, tütün ile meyve ve sebze sularıdır.

İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER

S.NO

ÜRÜNLER

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)
Demir cevherleri ve konsantreleri
Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru
Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar
Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzerdalabilen sondaj ve üretim platformları
Otomobiller
Sığır eti (dondurulmuş)
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve
yerine kullanılan ürünler
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
Mısır
Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar
ve yörünge-altı araçları
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
Ferro alyajlar
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)
Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit
Bakır cevherleri ve konsantreleri
Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler,
ekskavatörler, yol silindirleri vb

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER
Brezilya’nın ihracatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD, Arjantin, Hollanda ve Şili’dir.
İhracatındaki ilk 5 ülkenin toplam ihracatı içindeki payı %53,2’dir. Türkiye ise Brezilya’nın ihracatında
22. sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %1’lik bir paya sahiptir.

S.NO
1

ÜLKELER
ÇİN

2017 - İHRACAT
(BİN DOLAR)

2018 – İHRACAT
(BİN DOLAR)

DEĞİŞİM
(%)

47.488.449

64.205.647

35.2
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
22.

ABD
ARJANTİN
HOLLANDA
ŞİLİ
ALMANYA
İSPANYA
MEKSİKA
JAPONYA
HİNDİSTAN
SİNGAPUR
İTALYA
G. KORE
KANADA
BELÇİKA

27.147.722
17.618.814
9.252.265
5.031.365
4.911.018
3.840.183
4.514.103
5.263.291
4.657.327
2.734.686
3.561.400
3.077.014
2.719.391
3.174.543

29.132.910
14.951.217
13.068.031
6.389.093
5.214.590
5.150.784
4.505.140
4.334.337
3.909.882
3.573.267
3.560.409
3.437.333
3.354.766
3.198.649

7.3
-15.1
41.2
27
6.2
34.1
-0.2
-17.6
- 16
30.7
-2.78
11.7
23.4
0.8

TÜRKİYE

1.820.277

2.365.692

30

BREZİLYA’NIN İTHALATI
Brezilya’nın ithalatında ağırlığı olan ürünler, petrol yağları, kara taşıtları aksam ve parçaları, mobil
telefonlar, elektronik devreler, taşkömürü, ilaçlar, ham petrol, binek otomobiller, serum ve aşılar,
kimyasal gübreler, haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler, doğal gaz, kamyon, kamyonet, olarak
sıralanmaktadır.

İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER
S.NO

ÜRÜNLER

1.

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzerdalabilen sondaj ve üretim platformları
Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)
Elektronik entegre devreler
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer
cihazlar
Otomobiller
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar
İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler
Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin
büyümesini düzenleyici ürünler
Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus
aksam ve parçalar
Buğday ve mahlut

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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20.

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar

EN FAZLA İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELER
Brezilya'nın ithalatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD, Arjantin, Almanya ve G. Kore'dir.
İthalatındaki 5 ülkenin toplam ithalatı içindeki payı %50,3’ dür. Ülkemiz ise Brezilya'nın ithalat yaptığı
ülkeler arasında %0,3 pay ile 48. sırada yer almaktadır.

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
48.

ÜLKELER
ÇİN
ABD
ARJANTİN
ALMANYA
G. KORE
MEKSİKA
İTALYA
JAPONYA
FRANSA
HİNDİSTAN
ŞİLİ
RUSYA
İSPANYA
CEZAYİR
VİETNAM

TÜRKİYE

2017 - İTHALAT
(BİN DOLAR)

2018 – İTHALAT
(BİN DOLAR)

DEĞİŞİM
(%)

27.321.484
25.112.252
9.435.192
9.227.150
5.239.961
4.238.051
3.968.016
3.762.634
3.726.936
2.945.674
3.452.615
2.644.883
2.851.286
2.313.330
2.186.064

34.730.027
29.350.064
11.051.063
10.557.305
5.380.880
4.909.340
4.522.769
4.355.618
3.947.522
3.662.824
3.381.789
3.373.742
2.941.628
2.420.594
2.320.798

27,1
16,9
17,1
14,4
2,7
15,8
14
15,8
5,9
24,3
-2,1
27,6
3,2
4,6
6

468.969

532.587

13,6

TÜRKİYE – BREZİLYA DIŞ TİCARET
VERİLERİ
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.
2018 yılında ticaret hacmimiz yaklaşık 3,7 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla
göre Brezilya’ya olan ihracatımızın % 27,2 arttığı, Brezilya’dan ithalatımızın da %28 arttığı
görülmektedir. 2018 yılında ihracatımız 489 milyon Dolar, aynı dönemde ithalatımız ise 3,2 milyar
Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Brezilya ile ülkemiz arasındaki ticaret dengesine bakıldığında ise, 2018 yılında ticaret açığımızın
artmaya devam ettiği ve 2,7 milyar Dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dış ticaret açığının büyük
oranda ülkemiz aleyhine oluşu nedeniyle; karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önem
kazanmaktadır.
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YIL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

İHRACAT

İTHALAT

DIŞ TİCARET HACMİ

DIŞ TİCARET DENGESİ

(MİLYON DOLAR)

(MİLYON DOLAR)

(MİLYON DOLAR)

(MİLYON DOLAR)

318.027
388.244
614.551
883.471
1.002.759
936.096
794.186
458.367
333.741
384.904
489.891

1.423.868
1.105.890
1.347.525
2.074.354
1.770.094
1.408.806
1.728.745
1.792.241
1.788.012
2.544.928
3.257.706

1.741.895
1.494.134
1.962.076
2.957.825
2.772.854
2.344.902
2.522.932
2.250.608
2.121.754
2.929.832
3.747.597
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TÜRKİYE’NİN BREZİLYA’YA İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER

S.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ÜRÜNLER

Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum
karbonat
Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar
İnşaat demiri
Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)
Karayolunda kullanılan motorlu taşıtlar için karoseriler (şoför mahalleri
dahil)
Suni devamsız lifden iplikler (dikiş ipliği hariç)
Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve
kabukluların karışımları
Çimento
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki
motorların aksam ve parçaları

2018 - İHRACAT
(BİN DOLAR)

48.225
42.711
28.576
22.887
18.856
15.080
14.169
10.764
10.452
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10.

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

8.482

TÜRKİYE’NİN BREZİLYA’DAN İTHALATINDA BAŞLICA
ÜRÜNLER

2018 - İTHALAT

S.NO

ÜRÜNLER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç)
Soya fasulyesi
Demir cevherleri ve konsantreleri
Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller
Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm)
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve
bulunup kahve yerine kullanılan ürünler
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar
(dozlandırılmış)

8.
9.
10.

(BİN DOLAR)

616.527
545.800
324.016
306.859
234.476
169.452
159.933
131.590
111.015
76.649

GAZİANTEP – BREZİLYA DIŞ TİCARET
VERİLERİ
Gaziantep’in Brezilya’ya ihracatı incelendiğinde, 2017 yılında 11.025.861 USD olan ihracatın,
yaklaşık %25’lik bir artışla, 2018 yılında 13.841.362 USD seviyesine ilerlediği görülmektedir.
Gaziantep’ten Brezilya’ya ihraç edilen başlıca ürünler plastik ve mamulleri, seramik
mamulleri, suni sentetik iplikler, suni sentetik makina halıları, iç fındık, tekstil ve konfeksiyon
makineleri ve aksamlarıdır.
ÜRÜN ADI
SUNİ SENTETİK İPLİKLER
SUNİ SENTETİK MAKİNA HALILARI
İÇ FINDIK
TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ AKS. VE
PAR.
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ
SERAMİK MAMULLERİ

2018 İHRACAT TUTARI (USD)
6.255.762
5.240.190
1.813.799
70.247
34.471
18.019
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BREZİLYA’YA SEYAHATLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
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. Tüm yurtdışı seyahatlerde olduğu gibi,
havaalanından ya da yetkili bankalardan (Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi
Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, Finansbank, Denizbank, Albaraka
Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası) 15 TL karşılığı temin edilecek yurtdışı çıkış
harç pulu gereklidir.
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.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ
Brezilya’ya seyahatlerde ülkeye giriş için aşı şartı bulunmamakla beraber Dünya Sağlık Örgütü, başta
sarıhumma ve sıtma olmak üzere aşı yapılması gerektiği uyarısında bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı
ise, bu ülkeye gidecek kişilere rutin aşıların (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR), Difteri, Tetanoz,
Boğmaca, Polio ( çocuk felci ) ve yıllık grip aşısı) yanısıra Hepatit A, Hepatit B, ve Tifo aşılarını
önermektedir. Bu ülkeye seyahat eden kişilerin "Zika Virüsü Hastalığı" için gerekli sağlık tedbirlerini
almaları önerilir. Bu tedbirlerin başında sivrisineklerden korunma amaçlı ilaç kullanımı, vücudu örten
kıyafetlerin seçilmesi gelmektedir.

PARA KULLANIMI
Ülkenin para birimi “Real” (BRL)’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
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çıkması halinde, getirmiş olduğu sermayenin üzerindeki miktar için %15 oranında stopaj ödemek
durumundadır.

ELEKTRİK PRİZİ VE VOLTAJ UYARILARI
Brezilya’da aşağıdaki görselde görüleceği üzere N tipi prizler kullanılmaktadır. Türkiye’deki cihazlar bu
prizlere uymamaktadır; bu nedenle adaptör gerekecektir.

Ayrıca, Brezilya’da bölgelere ve hatta binalara göre voltaj farkı oluşabilmektedir. Bazı prizler üzerinde
voltaj belirtilirken bazılarında belirtilmemiş olabilir. Elektronik cihazların korunması için voltaj
adaptörü kullanılması önerilmektedir.

ULAŞIM
Kiralık Araba-Ehliyet
Tüm büyük havaalanlarında ve büyük şehirlerin çoğunda şöförlü veya kendinizin kullanacağı kiralık
arabalar mevcuttur.
Telefon Rehberinde Hertz, Avis, National, Localiza, Unidas, Nobre v.s. gibi şirketler için
“autolocadoras” veya “locadoras de automóveis”’e bakınız. Yabancılar için uluslararası ehliyet
gerekir.
Taksiler
Brezilya’nın çoğu şehirlerinde bol miktarda taksi bulunur. Yollarda normal taksimetreli taksiler
bulunabilir.
Telsizli taksiler daha çoktur ve air-conditionları vardır ancak daha pahalıdır. Bunlar havaalanlarında ve
büyük oteller aracılığıyla bulunabilir ve telefonla çağrılabilir. Bazı özel havaalanı taksi servisleri ön
ödemelidir. Güvenlik açısından yoldan herhangi bir taksiye binmek tavsiye edilmez.

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. Rio de Janeiro’daki bazı önemli telefon
numaraları aşağıdaki gibidir.
Polis: 190
İtfaiye ve Ambulans: 193
Turistler için polis: 021/3399-7170 (24 saat hizmet vermektedir)
Hastane/Acil Servis:

Miguel Couto- Leblon - Tel. 021/2274-6050
Rocha Maia- Botafogo - Tel. 021/2295-2121

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.

RESMİ TATİLLER VE ÇALIŞMA SAATLERİ
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
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)
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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 12.0020.00 saatleri arası açıktır. Anacadde üzerindeki mağazalar ise 09.00-18.00 ya da 10.00-19.00 veya
20.00 saatleri arası açık kalmaktadır.
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.

TİCARETİ ETKİLEYEN KÜLTÜREL FAKTÖRLER
Ticareti Etkileyen 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.

İş Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi 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 bulundurmak gerekir. Randevunuz Başkent Brasilia’da ise özellikle SalıPerşembe 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.
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
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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. Kartvizitiniz 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 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:
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- 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
• Brezilya’daki şehirlerin kaosundan bahsetmek
• Brezilya mutfağını eleştirmek
• Brezilya’nın büyük şehirlerindeki şiddet olaylarından korktuğunuzu vurgulamak
• Ülkenizi abartılı bir şekilde Brezilya ile karşılaştırmak

BREZİLYA TİCARET TEMSİLCİLİKLERİMİZ
VE KONSOLOSLUKLARIMIZ
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T.C. BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres: Embaixada da Turquia,
Ses, Av.Das Naçoes, Q.805, Lote 23, 70.452-900 Asa Sul, Brasilia/Brasil
Tel: 00 (55) 61 3242 18 50- 3244 48 40- 34438120
Faks: 00 55 61 3242 14 48
E-mail:turquia@conectanet.com.br
http://brezilya.be.mfa.gov.tr
Görev Bölgesi: Bütün Brezilya, Surinam

SAO PAULO BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: Consulado Geral da Republica da Turquia, Praça Califórnia, 37 Jardim America, CEP 01436 ?
070 S.P. São Paulo, Brazil
Tel: 00 55 11 3062 8210
00 55 11 3063 0731
Faks: 00 55 11 30625564
E-mail: saopaolo.bk@mfa.gov.tr
http://saopaulo.bk.mfa.gov.tr/default.aspx

SAO PAULO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Adres: Escritorio Comercial do Consulado Gerald da Turquia em Sao Paulo
Rua Games de Carvalho, 1581-Conjunto 810, Itaim Office Tower
Villa Olimpia Sao Paulo/ BRAZIL
Tel: 00 55 11 3045 1733
Faks:00 55 11 3045 1899
E-mail: dtsaopaulo@gmail.com
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