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1. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
 

Dış Ticaret Politikası 

1986 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olmasının ardından Portekiz Avrupa Birliği’nin diğer 
tüm ortak politikalarıyla beraber ortak ticaret politikasını üstlenmiş ve AB’nin ortak gümrük 
tarifesini uygulamaya koymuştur. Buna bağlı olarak Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden yapılan 
ithalat gümrük vergisinden muaftır. AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen ürünler için 
Avrupa Birliği’nin ortak gümrük tarifeleri uygulanmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden 
yapılan ithalatta izin ve miktar sınırlaması yoktur. 

 
 

Avrupa Birliği Ortak Dış Ticaret Politikası 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında tesis edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, üye ülkeler üçüncü 

ülkelerden ithalatta ortak kurallar uygulamaktadır. 

Bu çerçevede, ticaret politikası münhasıran Avrupa Birliği’nin yetki alanına girmekte ve “Ortak Ticaret 

Politikası (OTP)” olarak adlandırılmaktadır. OTP, ortak gümrük tarifeleri; çok taraflı, bölgesel ve ikili 

ticaret anlaşmaları; üçüncü ülkelere uygulanan tek taraflı tavizler ve ticari savunma araçlarını 

kapsamaktadır. OTP çerçevesinde, mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet 

hakları ve doğrudan yabancı yatırımlar AB’nin münhasır yetki alanında yer almaktadır.  

Bu doğrultuda: 

AB üyesi ülkelerce ortak gümrük tarifesi ve ticari savunma araçları uygulanmakta olup, ürünlere 
uygulanan gümrük vergileri ve varsa, ürünler üzerinde bulanan ticari savunma araçlarına aşağıdaki 
adresten erişim sağlanabilmektedir.  
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en ) 

Ayrıca, AB tarafından üçüncü ülkelere karşı yürütülen ve tamamlanan damping, sübvansiyon ve korunma 

önlemleri soruşturmalarına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir.  

(https://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm) 

AB, ikili ticaret anlaşmaları bağlamında aktif bir ticaret politikası izlemektedir. AB tarafından yeni nesil 

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ile mal ticaretinin yanı sıra, hizmetler, kamu alımları, fikri mülkiyet 

hakları, sürdürülebilir kalkınma gibi ticaret ile ilgili alanları da içeren kapsamlı STA’lar müzakere 

edilmekte ve akdedilmektedir. AB’nin STA’ları hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki adresten erişim 

sağlanabilmektedir: 

(https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/) 

AB, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Gelişme Yolundaki Ülke ve En Az Gelişmiş 
Ülkelere (EAGÜ) belirli dönemler için geçerli olacak şekilde tek taraflı olarak vergi tavizleri sağlamaktadır. 
Halihazırda uygulanan GTS Rejimi, düşük ve düşük orta gelirli ülkeler için gümrük tariflerini tamamen ya 
da kısmen kaldıran Standart GTS Rejimi; sürdürebilir kalkınma ve iyi yönetişimin sağlanmasını teşvik 
etmek üzere GTS Rejimi ekinde sayılan Uluslararası Konvansiyonları onaylamaları ve uygulamaları 
şartıyla gelişmekte olan ülkeler için tarifeleri sıfırlayan GTS + ve silah ve mühimmat hariç olmak üzere en 
az gelişmiş ülkelerden gelen diğer malların vergisiz ve kotasız olarak AB pazarına girmesine imkan 
tanıyan Silahlar Hariç Her Şey (Everything But Arms-EBA) düzenlemelerini içermektedir. Güncel GTS 
yararlanıcısı ülkelerin listesine aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir: 
(https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-

preferences/) 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
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Tarifeler e Vergiler 

Ülkede farklı katma değer vergisi (KDV/IVS- Imposto sobre o Valor Acrescentado) oranları 
uygulanmaktadır. 1 Ocak 2011’den itibaren standart KDV oranı %23’e çıkarılmış, azaltılmış KDV 
oranı ise %13 ve %6 olarak uygulanmaktadır. Birçok üründe standart KDV oranı uygulanmakta 
olup restoran servisi, vb. gibi yerlerde azaltılmış KDV oranı (%13) ve temel gıda ürünlerinde ise 
azaltılmış KDV oranı (%6) uygulanmaktadır.   
 
Azorlar ve Madeira’da KDV oranları daha düşüktür. Madeira’da standart KDV oranı %22, 
azaltılmış KDV oranı %12 ve %5 iken; Azorlar’da standart KDV oranı %18, azaltılmış KDV oranı 
%9 ve %4’tür. 
 
Portekiz’e ithalatta varlık ve hizmetler üzerinden KDV ödenir. İhracat KDV'den muaf 
tutulmuştur. İlaçlar ve tıbbi hizmetlerden elde edilen gelir, sigorta ve bankacılık 
hizmetlerinden elde edilen gelir de KDV'den muaf tutulmuştur. 
 
Gayrimenkul devrinde emlak alım satım vergisi ödenir. Kentlerde vergi oranı % 6,5 olup kırsal 
kesimde % 5’tir. 
 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB arasında 
Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, ülkemiz ve Portekiz arasında gümrük vergileri 
sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde sıfırlanmıştır.  

 

Ürün Standartları İle İlgili Uygulamalar 

Avrupa Birliği’nin Ürünlere Dair Teknik Mevzuatı 

Bir ürünün Avrupa Birliği (AB) pazarına girebilmesi için regülasyon ve direktiflerden oluşan ve AB’nin Resmi 
Gazetesi olan EURLEX’de yayımlanan teknik mevzuata uygun olarak üretilmesi ve piyasaya arz koşullarını 
sağlaması gerekmektedir. AB’nin teknik mevzuatı, temel kuralları belirleyen genel mevzuatın yanı sıra, ürünlere 
ilişkin teknik kurallarını ortak bir şekilde düzenlediği regulasyonlar ve direktifler (örn: oyuncaklar, makineler, 
asansörler, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri, kimyasallar vs.) ile ortak bir düzenlemenin bulunmadığı üye ülkelerin 
kendi düzenlemelerini yaptığı mevzuattan (kırtasiye ürünleri, mobilyalar, saatler vs.) oluşmaktadır. 
  
Ülkemiz 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği gereğince AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını ve sistemini 
uyumlaştırmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye AB’nin CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi, 
AB’nin ortak bir düzenlemesi olmayan alanda karşılıklı tanımaya dair kurallarını ve sektörel mevzuatını ulusal 
mevzuatına aktarmıştır. Ülkemiz, AB’de yenilenen sektörel mevzuatı da takip etmekte ve iç mevzuatına 
aktarmaktadır. 
 
Ülkemizde, AB mevzuatı kapsamında atanmış onaylanmış kuruluşların listesi ise güncel olarak AB’nin Yeni 
Yaklaşım Onaylanmış Kuruluş Bilgi Sistemi’nde (NANDO) yayınlanmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’nin AB ile uyum 
sağladığı veya düzenlenmemiş alanda yer alan sektörlere ilişkin olarak Türk ürünlerinin ilave 
test/belgelendirmeye ihtiyaç olmaksızın AB menşeli ürünlerle eşit muameleye tabi tutulması ve malların serbest 
dolaşımı ilkesi kapsamında ithalat kontrollerine tabi tutulmaması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de 
üretilen ürünler, AB’de üretilmiş ürünlere eşdeğer güvenlik ve kalite düzeyindedir.  
 
AB teknik mevzuatına ilişkin ayrıntılı sorular için abteknik@ticaret.gov.tr  adresinden irtibata geçilebilir. 
  

 

mailto:abteknik@ticaret.gov.tr
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Bazı ürünler menşeine bakılmaksızın Avrupa Birliği’nin getirdiği zorunluluklar sebebiyle 
birtakım mevzuatlarla sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan bütün birlik ülkeleri için özellikle haklı 
rekabeti destekleyici çeşitli garanti sistemleri getirmek gibi yine topluluğun koyduğu birtakım 
teknik zorunluluklar söz konusudur. ISO kalite normları 9000 serisi ve HACCP kaliteyi 
garantileyen ve rekabet faktörünü ön plana çıkaran bir uygulamadır. Çevre üzerine İSO 14000 
serisi ve OHSAS 18001 teknik özelliklerine göre iş kazalarını önleme sertifikası da her geçen 
gün daha önem kazanmışlardır. GLOBALGAP (eski adıyla EUREPGAP) sertifikasının alınması 
zorunlu olmamakla birlikte ürün satın almada tercih nedenidir. 

AB kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin AB ülkelerine ithal edilebilmesi için AB teknik 
mevzuatına uyumlu olması gerekir. CE işareti bu kapsamdaki uygulamalardan biridir ve birçok 
sanayi ürününde CE İşareti bulunması zorunludur. Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya 
sunulmasından üretici sorumludur. Ancak, eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa 
Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, 
ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. 

REACH, AB’de üretilen veya AB pazarına ithal edilen kimyasal maddelerin kayıt, 
değerlendirme, izin ve kısıtlama prosedürlerini yeniden belirlemektedir. REACH Tüzüğü’ne 
göre 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren, yılda 1 ton ve üzeri kimyasal maddenin AB içerisinde 
üretimini ya da AB’ye ithalatını yapan firmalar, bu maddelerin kayıtlarını Avrupa Kimyasallar 
Ajansı (ECHA)’na yaptırmakla yükümlüdürler. REACH, madde bazında kayıt zorunluluğu getiren 
bir sistem olduğundan, müstahzar üreticileri de ürünleri içerisindeki kimyasal maddeleri kayıt 
ettirmek durumundadırlar. Eşyalara yönelik REACH yükümlülükleri; eşya içerisindeki salımı 
tasarlanan maddenin eşya içindeki miktarının 1 tonu aştığı durumda kayıt ettirilmesi, yüksek 
önem arz eden maddelerin (SVHC) bildirilmesi ve eşyalar içerisinde yer alan maddelerle ilgili 
bilgileri iletme olarak sıralanabilir. Madde, aynı kullanım için, örneğin madde imalatçısı 
tarafından kayıt ettirilmiş ise eşya ihracatçısı/ithalatçısı maddeyi kaydettirmek zorunda 
değildir.  

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin 
EC/1272/2008 sayılı Avrupa Parlementosu ve Konseyi Kararı 30 Aralık 2008 tarihinde 
yayımlanmış ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Madde ve karışımların sınıflandırma, etiketleme ve paketlemesi hakkındaki Avrupa Birliği’nin 
bu yeni (CLP) Tüzüğü, Birleşmiş Milletler’in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel 
Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Yürürlüğe giren CLP Tüzüğü kapsamında; maddeler için 1 Aralık 2010 tarihine kadar, karışımlar 
için ise 1 Haziran 2015 tarihine kadar geçiş süresi verilmiştir. AB üyesi ülkelerde faaliyet 
gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve 
karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama 
yükümlülüğü vardır. Bir madde ya da karışım, CLP Tüzüğü’ndeki tehlike kategorilerine göre 
değerlendirilip, buna göre sınıflandırılmalıdır. Bu madde veya karışımların üretici, ithalatçı, alt-
kullanıcı ve distribütörleri tedarik zincirindeki bütün aktörlere tanımlanan sınıflandırma 
bilgisini iletmelidir.  
 
AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini belirleyen 
EC 178/2002 sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır. 2002 yılı içerisinde yürürlüğe 
giren bu düzenlemeyle, aynı zamanda, AB Gıda Güvenliği Otoritesi kurulmuş ve gıda güvenliği 
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konusundaki uygulanması zorunlu prosedürler belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel 
Gıda Yasası olarak bilinmekte olup, gıdaların izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri 
içermektedir (Madde 18). Genel Gıda Yasası’nın belirlediği ana başlıklar Ocak 2005 tarihinde 
uygulamaya girmiştir.  
 
AB genelinde pazara sunulan taze meyve ve sebze ürünlerinin kalite ve etiketlemelerine ilişkin 
pazarlama standartları AB Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çıkartılan EC 2200/96 sayılı 
kararname ile 28 Ekim 1996 tarihinde belirlenmiştir. Bu yasayla öngörülen standartlara sahip 
olmayan ürünler pazara sunulamamakta ve pazardan kaldırılmaktadır. AB pazarlama standart 
düzenlemeleri çerçevesinde kalite standartları belirlenmiş diğer ürünler arasında taze ve 
soğutulmuş balık (EC 2406/1996) , yumurta (EC 1028/2006), zeytinyağı (EC 1019/2002) ile 
birlikte sert kabuklu meyveler arasında kabuklu fındık (EC 1284/2002) ve kabuklu ceviz 
bulunmaktadır. 
 
AB’de standartların oluşturulma süreci sanayi tarafından önerilerek yada AB Komisyonu 
tarafından zorunlu hale getirilerek başlatılmakta ve ulusal veya uluslararası alanda faaliyet 
gösteren bağımsız standart geliştirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir. AB’de birçok 
standart ISO gibi uluslararası standart kuruluşlarının standartlarına uyarlanmaktadır. AB’de 
elektronik ve telekomünikasyon standartları haricinde bütün standartlar CEN (Avrupa 
Standartlar Komitesi) tarafından ele alınmaktadır. Standartlar CEN bünyesinde teknik komite 
veya çalışma grupları vasıtasıyla oluşturulmaktadır.  
 
Portekiz Kalite Enstitüsü (IPQ- Instituto Português de Qualidade) AB standartlarına tam uyum 
için standartların ülkede koordinesinden sorumlu otoritedir. Standartların güncel halleri  
Portekiz Kalite Enstitüsü’nün web sayfasından (http://www.ipq.pt)  elde edilebilir. 
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2. PAZARIN ÖZELLİKLERİ 
 

Dağıtım Kanalları 

Portekiz’de nüfus daha çok sahil boyunca yoğunlaşmıştır. Büyük dağıtım merkezleri kuzeyde 

Porto ve güneyde Lizbon’da olmasına rağmen, Braga (Porto’nun kuzeyi) ve Setubal (Lizbon’un 

güneyi)’de son yıllarda bölgesel merkezler faaliyete geçmiştir. Lizbon Portekiz nüfusunun 

%21’ini oluşturmakta ve nüfusun %63’ü hizmet sektöründe ve %33’ü sanayide istihdam 

edilmektedir. Büyük sanayiler ve merkez ofisleri Lizbon’dadır. Çoğu finansal kuruluş da 

merkez olarak başkenti seçmiştir. Lizbon bölgesi ülkedeki en satın alma gücünün en yüksek 

olduğu bölgedir. Ancak çoğu metropolitan şehir gibi trafik ve yükselen fiyatlar sorun 

oluşturmaktadır.  

 

Porto en dinamik sanayi gelişme bölgesidir. Portekiz nüfusunun %16’sı burada yaşamakta olup, 

satın alma gücü yüksektir. İthalatçı ve dağıtıcıların çoğunun Porto’da ofisleri mevcuttur.  

 

Portekiz göreceli olarak küçük bir ülke olduğu için satış kanallarının çoğu tüm ülkeyi 

kapsamaktadır. Dağıtım merkezleri Porto ve Lizbon’da yoğunlaşmakla birlikte, büyük ithalatçı 

ve toptancıların çoğunun satış ofisleri ve/veya acenteleri diğer şehir ve kasabalarda Madeira ve 

Azorlar dahil faaliyet göstermektedir. 

 
 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

 

Portekiz pazarına girecek firmaların AB ambalajlama ve etiket standartlarına uyması 

gerekmektedir. İlaç, deterjan, tütün, gübre, alkollü içecek ve koruyucu ve renklendirici içeren 

gıda maddeleri için özel gereklilikler olabilmektedir. Ayrıca tehlikeli veya toksik ürünlerin 

ambalaj ve etiketinde de özel gereklilikler mevcuttur.  

 

Takı ve diğer altın eşyaların, gümüş veya platin malzemelerin Porto veya Lizbon’daki ayar 

ofisleri tarafından ayarı belirlenmeli ve ayar damgası vurulmalıdır. Bu tür malzemelerin ithalatı 

ayar ofisine kayıtlı sınırlı firma ya da kişi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.  

 

AB’nin zorunlu ve gönüllü uygulamalarının dışında, Portekiz’de gönüllü etiketleme kurallarını 

geçerliliğini korumaktadır. Bu kurallar tüketiciler tarafından kabul görmüş olduklarından 

pazarlama amacıyla vazgeçilemez hale gelmişlerdir. Portekiz’de etiketleme giderek artan bir 

şekilde hatta promosyon ürünleri dahil daha bilgilendici hale gelmiştir. Etiketler sessiz satış 

temsilcileri gibi çalıştıklarından, rekabet ortamında önemini korumaktadır.  

 

2010 yılından itibaren tüm etiketlerde metrik birim sisteminin kullanılması gereklidir.  

 

Her üründe bulunması gereken temel etiket gereklilikleri aşağıda verilmektedir: 

 

- Ürünün menşei 

- Dil (Etikette Portekizce olmalıdır) 

- Marka Adı 

- Ürünün içeriği 

- Kullanım Şekli 

- Gerekli tarihler 
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Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler 

Portekiz'de, modern satış teknikleriyle, geleneksel uygulamalar bir arada kullanılmaktadır. 

Modern satış tekniklerini genel olarak kabul edilen ve etkili tekniklerdir. Ancak geleneksel 

değerlere saygı da devam etmektedir. Birçok iş adamı kişisel teması ve el sıkışmayı gayri 

resmi bir sözleşme olarak görmektedir. Ancak resmi sözleşme prosedürlerine de alışkındırlar. 

 

Hipermarketlerden ve alış veriş merkezlerinden doğrudan satışlar yaygındır. Tüketim malları 

için satışta belirleyici faktörler; fiyat, kalite, marka veya ürünün yenilikçi özellikleri 

olabilmektedir. Bununla beraber, kurumsal alıcı kalite ve fiyat konusunda oldukça bilinçlidir. 

İhalelerde fiyat ön planda gelmekte, kalite ise ikinci planda kalmaktadır.  

 

 

Kamu İhaleleri 

Portekiz'de ve diğer Avrupa ülkelerinde açılan ihalelerle ilgili arama yapmak ve bilgi almak 

için: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do adresinde yer alan "AB Ülkeleri Kamu 

İhaleleri Elektronik Veritabanı"ndan (Tenders Electronic Daily-TED) ücretsiz 

yararlanılabilinir.  

 

 

  

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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3. ÖNEMLİ SEKTÖRLER 

 

Tarım 

Tarım sektörü, tarıma ayrılan alanların artırılması ve yeni üretim tekniklerinin kullanılması 

gibi birkaç yapısal değişikliğe gitmiştir. Ancak buna rağmen bölgeler ve sektörler arasında 

farklılıklar varlığını sürdürmektedir. 

 
Portekiz’de tarım küçük ve orta ölçekteki aile işletmelerine dayanmakta olup dağınık bir yapıya 
sahiptir. Küreselleşme ile kooperatif örgütlenmesinin yayılması daha büyük bir önem 
kazanmıştır. Ülkede çok çeşitli bitki ve hayvancılık ürünleri üretilmektedir. Portekiz dünyanın 
en büyük şarap üreticilerinden biridir. 9,2 milyar hektarlık arazi şu şekilde sınıflandırılmaktadır: 
2.755 bin hektar ekilebilir arazi ve daimi ekinler (710 bin hektar), 530 bin hektar daimi mera, 
3.640 bin hektar orman ve 2.270 bin hektar diğer arazi. 
 
Portekiz'de yetişen başlıca ürünler; tahıl (buğday, arpa, mısır ve pirinç), patates, üzüm 
(şaraplık), zeytin ve domatestir. Portekiz dünyada önde gelen salça ve şarap ihracatçılarından 
biridir.  
 
Portekiz Avrupa’nın en büyük şarap üreticilerinden biridir. Toplam tarım ürünleri gelirinin 
yarısı şarap sektöründen gelmektedir. Sektörde 13 bin firma olup, tarımsal işgücünün %28’ini 
istihdam etmektedir.  
 
Ülkedeki uzun sahil şeridi ve ülkeyi çevreleyen sulardaki balık bolluğu balıkçılık sektörünün 
gelişimini sağlamıştır. Sardalya, hamsi ve orkinos, Kuzey Atlantik’ten morina gibi diğer türler 
kıyılara yakın alanlarda yakalanmaktadır. Bu durum balık endüstrisini geliştirmekte ve 
ürünlerin tüm dünyada ihraç edilmesine olanak sağlamaktadır. 
 
Başlıca ithal edilen tarım ürünleri; su ürünleri, et ve hububattır (buğday- mısır).  

 

Ormancılık 

Ülkenin üçte biri (3.640 bin hektar) ormandır. Dağlık bölgeler ormancılık ve orman ürünleri için 
uygundur. Ormancılık kırsal bölgelerde önemli bir ekonomik rol oynamaktadır. Ayrıca 
ormancılık ve orman ürünleri ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlamakta ve üretimin 
artmasıyla ihracat artmakta ve ülkeye gelir sağlamaktadır. 
 
En önemli ormancılık ürünleri; mantar (özellikle şişe mantarı), odun hamuru, kağıt hamuru, 
karton, okalüptüs, selüloz ve mobilya için odundur. Ormanlık alanlar tarıma ayrılan alanlardan 
daha fazla olup, ormanlık alanın; %31’i vahşi çam ağaçlarından, %23’ü mantar ve %23’ü 
okalüptüs ağaçlarından oluşmaktadır. 
 
Orman kaynakların bolluğu fırınlama, ambalajlama ve dış pazarlara ürün satabilmek için ürün 
hazırlayan çeşitli sanayi dallarının büyümesine yol açmıştır. En önemli sanayi dalı kağıt 
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üretimidir. Selüloz ve kağıt sanayi üretiminde Portekiz Avrupa’da beşinci büyük üretici olup, 
dünyada da önemli bir üretici konumundadır. 
 
Portekiz mantar ürünlerinde, yıllık ortalama 157 bin ton üretim, 850 milyon avro ciro ve dünya 
ihracatından %60 pay alarak dünya lideri konumundadır. Şişe mantarı, mantar ürünlerinde 590 
milyon avro pay ile en büyük paya sahip olup sektöre yaklaşık 800 firma 12 bin kişiye istihdam 
sağlamaktadır. Fransa, İspanya ve ABD şişe mantarının en önemli pazarlarıdır. Yapı 
malzemeleri ise yıllık 177 milyon avro ile mantar ürünlerinde ikinci önemli üründür. 
 

 

Sanayi 
 

Portekiz ekonomisi her ne kadar hizmet sektörüne yönelse de, işgücünün üçte birini barındıran 

üretim sektörü (inşaat ve maden) ülkede önemini korumaktadır. Sanayi sektörü Portekiz 

GSYİH’sinin %22,4’lük kısmını oluşturmaktadır. Ülkede önde gelen üretim sektörleri işlenmiş 

gıda (özellikle şarap), tekstil ve hazır giyim, ayakkabı, metal, makine, inşaat, kimya, ilaç ve 

biyoteknoloji, ağaç (özellikle mantar), elektrik, elektronik ve otomotivdir.  

 
Ülkede üretim iki büyük sanayi bölgesinde yoğunlaşmıştır: Lizbon-Setúbal ve Porto-Aveiro-
Braga. Bu iki bölge Portekiz sanayi üretiminin yaklaşık dörtte üçünü gerçekleştirmektedir. 
Lizbon bölgesinde demir ve çelik, gemi inşa ve tamiri, petrol rafineri, makine, kimya, çimento, 
elektronik ve gıda ve içecek sanayisi bulunmaktadır. Lizbon’un yaklaşık seksen kilometre güney 
doğusunda bulunan Setúbal’da büyük bir tersane, otomobil montaj ve makine sanayi 
tesislerinin yanı sıra çimento, ağaç hamuru, mantar ve balık işleme tesisleri mevcuttur. 
Lizbon’un 140 km güneyinde bulunan Sines’te ise önemli bir derin deniz limanı ve ağır sanayi 
kompleksi yer almaktadır. Sines’te bir petrol rafinerisi, petrokimya tesisleri ve 1.200 
megavatlık kömür yakıtlı enerji santrali bulunmaktadır. 
 
Porto başta tekstil, ayakkabı, mobilya, şarap ve gıda işleme gibi hafif sanayi merkezidir. 
Porto’da ülkenin en büyük petrol rafinerisi vardır; diğeri de Lizbon’dadır. Portimão balıkçılık 
merkezidir. Aveiro’da ağaç hamuru ve diğer ahşap ürünler, ancak aynı zamanda ayakkabı ve 
makine üretimi da mevcuttur. Braga, tekstil ve hazır giyim, çatal-bıçak, mobilya ve elektronik 
konusunda uzmanlaşmıştır. Covilha aktif bir tekstil alanıdır. 
 
Üretim sektörü, düşük katma değerli ürünlerden yüksek katma değerli ürünlere geçişte 
başarısız olduğu için fiyat rekabeti için mücadele etmektedir. Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı 
gibi geleneksel ihraç endüstrisi dünya pazarlarındaki rekabet edebilirliğini kaybetmiş 
durumdadır. Portekiz Asyalı üreticilerle rekabetin dışında, 2004 yılında AB’ye üye olan orta ve 
doğu Avrupalı üreticilerle de rekabet halindedir. Tekstil sektöründeki yatırım eksikliği de son 
yıllarda sektörde verimlilik ve kalitenin düşmesine neden olmuştur. Sektöre bir başka darbe 
de 2005 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün tarife ve kotalara son vermesiyle gelmiştir.  
 
Otomotiv sektörü de tamamen yabancıların elindedir ve 43.000 kişiyi istihdam etmektedir. 
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4. PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE DİĞER BİLGİLER 
 

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler 

Portekiz iş dünyası oldukça resmidir. Doktor, mühendis ve mimar gibi resmi unvanlar oldukça 
sık kullanılmaktadır. Görüşülen kişinin unvanını sormak ve soyadından önce kullanmak önem 
arz etmektedir. Kırmızı mürekkeple yazmak hakaret olarak kabul edilir ve bu nedenle iş 
dünyasında kullanılmaz. Tanışmalarda el sıkışmak uygun bir davranış olarak 
nitelendirilmektedir.  

Nezaket, iş ve diğer alanlarda beklenmektedir. Randevu zamanına uyarlar ve aynı davranışı 
karşıdan da beklerler. Birçok Portekizli iki hatta genellikle üç dil konuşmaktadır. Anadilden 
sonra İngilizce gelmektedir.  
 

 

Para Kullanımı 

1 Mart 2002 tarihinden itibaren de tüm ödemelerde sadece avro geçerlidir. 
 
Portekiz’de başta büyük şehirler olmak üzere kredi kartları yaygın biçimde kullanılmaktadır. 
 

 

Pasaport ve Vize uygulaması  

Ülkeye girişte, Avrupa Topluluğu vatandaşları için pasaport ya da nüfus cüzdanı yeterlidir. 
Diğer ülke vatandaşlarından istenilen belgeler, yasal geçerlilik taşıyan bir pasaport ve Portekiz 
Büyükelçiliği veya konsolosluklarından alınmış geçici giriş veya oturma vizeleridir. 
 
Vize uygulamasının olmadığı ülke vatandaşları için 90 günü aşmamak ve çalışmamak kaydıyla 
geçici giriş hakkı mevcuttur. 
 

 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 

- Yeni Yıl (1 Ocak)  
- Kutsal Cuma (25 Mart)  
- Paskalya  (27 Mart)  
- Özgürlük Bayramı (25 Nisan)  
- İşçi Bayramı (1 Mayıs)  
- Katolik Yortusu (26 Mayıs)  
- Portekiz (Milli) Günü (10 Haziran)  
- Meryem Ana'nın Göğe Yükselmesi (15 Ağustos)  
- Cumhuriyet Günü (5 Ekim)  
- Azizler Yortusu (1 Kasım)  
- Özgürlük Günü (1 Aralık)  
- Meryem Ana’nın Günahsızlığı Yortusu (8 Aralık)  
- Noel (24- 25 Aralık)  
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Çalışma saatleri 09.00-18.00 saatleri arasıdır. Dükkanlar 09.00-19.00 saatleri arasında ve 
alışveriş merkezleri 10.00-23.00 saatleri arasında açıktır. 
 

 

Kullanılan Lisan 

Birçok Portekizli iki hatta üç dil bilmektedir. Portekizceden sonra İngilizce tercih edilmektedir. 

 

Ulaşım 

Portekiz son yıllarda Avrupa Birliği fonlarıyla ulaşım altyapısını oldukça geliştirmiştir.  
 
Ülke, otoyollar dahil Avrupa’daki en gelişmiş karayolu sistemlerinden birine sahiptir. Ülkede 
71.294 km.lik karayolu ağının 2.988 km’ sini otoyollar oluşturmaktadır. 
 
Var olan demiryolu ağı 2.544 km olup kuzey-güney bağlantısını ve doğu-batı sağlamaktadır. 
Demiryolu ağı nüfusun fazla olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Porto, Lizbon, Madrid ve diğer 
üç İspanyol şehrine bağlantı sağlayacak olan yüksek hızlı TGV tren hattı projesinin 
tamamlanmasıyla Portekiz sadece İspanya’ya değil diğer AB ülkelerine de ulaşım sağlayacaktır. 
 
Ülkede 15 adet havaalanı mevcuttur. Anakarada üç adet uluslararası havaalanı: kıyı şeridinde 
Lizbon (Portela Havaalanı), Porto (Francisco Sá Carneiro Havaalanı) ve Faro’dadır. Diğer önemli 
havaalanları Funchal (Madeira) ve Ponta Delgada’dır (Azorlar).  
 
Portekiz anakarasında 9 adet liman bulunmaktadır: Viana do Castelo ve Leixoes (kuzey; Aveiro 
ve Figueira da Foz (merkez); Lizbon ve Setubal (Lizbon bölgesi); Sines (Alentejo); Faro ve 
Portimao (Algarve). Azores özerk bölgesinde beş ve Madeira’da üç adet liman bulunmaktadır. 
En önemlileri; Funchal (Madeira Adaları), Horta, Ponta Delgada ve Praia da Vitoria (Azores)’dır. 
Anakarada sadece Lizbon ve Leixoes limanlarında yolcu taşınabilmektedir. 
 
Türk Hava Yolları’nın haftanın dört günü (salı, perşembe, cuma, pazar) İstanbul- Lizbon 
seferleri mevcuttur. Yine aynı günlerde Lizbon-İstanbul dönüş seferleri mevcuttur. 
 

 

Yerel Saat 

Portekiz, Greenwich’le aynı saat dilimindedir (GMT). Yani Türkiye’den 2 saat geridedir. 
 
 
Yerel Ölçü Birimleri 
 
Ülkede metrik sistem kullanılmaktadır. 
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Telefon Kodları 

Portekiz ile telefon ya da faks yoluyla iletişim kurmak için öncelikle uluslararası telefon kodu 
+351 tuşlandıktan sonra 9 haneli telefon numarası girilir.  
 

 

Bankacılık 

Portekiz 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren avroya geçen AB ülkelerinden birisidir. Avroya 

geçişle Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’ne uyum sağlanmış ve Avrupa Merkez Bankası’nın 

yetkileri tanınmıştır. AB para politikaları Avrupa Merkez Bankası tarafından yürütülmektedir. 

Ülkede 45 bankacılık kuruluşu bulunmakta olup, altı büyük banka grubu sektörün toplam 
varlıklarının %78’ini oluşturmaktadır. Ülkenin en büyük bankası Caixa Geral de Depositos 
(ÇGD) Portekiz hükümeti tarafından kontrol edilmektedir. Ülkedeki diğer büyük bankalar (özel 
sektör); Millennium BCP, BES- Banco Espirito Santo, BPI- Banco Portuges de Investimento ve 
Banco Santander Totta. 
 
Portekiz sermaye piyasaları kodu (CVM) 1 Mart 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Lizbon 
borsası, Paris, Brüksel ve Amsterdam piyasalarını içeren Euronext’in bir parçasıdır.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


