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1. Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  

 

Avusturya’da dış ticaret, AB uygulamalarına göre yürütülmektedir. Avusturya’nın AB’nin Ortak 

Dış Ticaret Politikası dışında ulusal bazda bir dış ticaret mevzuatı mevcut olmayıp, dış ticaret 

alanındaki ulusal mevzuat AB direktiflerinin ulusal mevzuata uygulanması ile yürütülmektedir.  

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/) 

 

Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Avusturya, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en 

önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır. Diğer taraftan, 1 Ocak 

1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler 

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/
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arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı 

Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır. 

Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam 

anlamıyla sağlanması amacıyla benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında AB üyesi  

ülkelerin iç pazarlarında ve ithal ürünlerinde CE işaretinin olması zorunludur. CE Yönerge ve 

Düzenlemelerinin bir çoğunu yerine getiren Türkiye’den ithal edilen ürünlerde de bu işaret yer 

almaktadır.  

CE İşareti, aşağıdaki ürün gruplarının AB tarafından belirlenmiş temel güvenlik normlarına uygun 

olduğunu onaylar: 

- Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar 

- Asansörler 

- İnşaat malzemeleri 

- Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin sınırlandırılması 

- Basınçlı ekipmanlar 

- Basit basınçlı kaplar 

- Elektrik ekipmanları 

- Elektromanyetik uyumluluk 

- Sivil kullanım için patlayıcılar 

- Radyo Ekipmanları Telekomünikasyon Terminal Cihazları  

- Gaz Tüketim Aletleri-ve Ekipmanları 

- Patlama Tehlikesi Olan Alanlar Icin Güvenlik Ürünleri 

- Açıkhava Ses ve Gürültü Emisyonları 

- In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar 

- Makineler 

- Tıbbi Ürünler 

- Ölçüm Cihazları 

- Otomatik olmayan tartı aletleri 

- Kişisel koruyucu ekipmanlar-kıyafetler 

- Piroteknik eşyalar 
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- İnsan taşımak üzere tasarlanmış teleferik tesisatları 

- Oyuncaklar 

- Gezi botları, tekneler 

- Enerji ve çevre dostu ürünler 

- Sıcak su kazanları 

 

CE Logosunu Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar 

(NANDO -New Approach Notified and Designated Organisations) vermeye yetkili kılınmıştır. 

Avusturya’da CE logosunu düzenlemeye yetkili kuruluşlara 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbo

dy&cou_id=40 adresinden ulaşmak mümkündür. 

 

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin 25/10/2011 tarihli “EU 1169/2011” Sayılı Tüzüğü çerçevesinde 

AB`ye ithal edilecek tarım ve gıda ürünlerinin etiketlerine ilişkin yeni kurallar konulmuş olup, 

sözkonusu Tüzük 13 Aralık 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

Bahsekonu Tüzük, ürünün muhteviyatında yer alan süt, yerfıstığı, susam gibi alerjenlerin 

belirtilmesinden, etiketlerde kullanılacak harf boyutuna değin detaylı düzenlemeler içermekte, 

ayrıca işlenmiş gıda ürünlerinin dışında, diğer tarım ürünlerine ve gastronomi sektörüne yönelik 

hükümler de ihtiva etmektedir. Ülkede ürün güvenliği ve denetimi düzenlemelerinin 

uygulamasından sorumlu başlıca iki kamu kurumu Avusturya Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanlığı 

ile Avusturya Federal Sosyal İşler, Sağlık, Bakım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı’dır. 

 

Diğer taraftan, 20 ülkede şubesi ve 1000’in üzerinde çalışanı bulunan TÜV Austria ülkenin en 

büyük standardizasyon ve belgelendirme kurumudur. 

Gümrük Vergileri 

- İç Vergiler ve Oranları 

AB üyesi ülkeler arasında iç ticarette bir belge aranmamaktadır.  Avrupa Birliği üyesi olan 

Avusturya’da AB mevzuatı uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 

Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye menşeli veya Türkiye’de serbest dolaşımda olan sanayi 

ürünlerinde A.TR Belgesi düzenlenmis ürünlerde gümrük vergisi sözkonusu olmayıp, %20 

oranında KDV (ithalatta alınan KDV Avusturya’da “Einfuhrumsatzsteuer” olarak 

adlandırılmaktadır) alınmaktadır. 

Tarım ürünlerinde ise Türkiye menşeli ürünler için tercihli rejim uygulaması sözkonusudur. 
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Avusturya’ya yapılacak ithalattaki gümrük prosedürleri ve gümrük vergileri hakkında 

www.bmf.gv.at/zoll veya 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de&SimDate=20

120713   adreslerinden  gerekli bilgilerin temini mümkündür. 

 

Katma Değer Vergisi 

Gıda maddeleri, özel meskenler (Konut), taksi ve toplu taşıma sektörlerinde %10 oranında 

KDV tahsil edilmektedir. Diğer sektörlerde ise KDV oranı  %20 seviyesindedir. 

 

 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar/Test/Muayene ve Belgelendirmeler 

 

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 ürünlerininilave test/belgelendirmeye ihtiyaç 
olmaksızın AB menşeli ürünlerle eşit muameleye tabi tutulmasıve 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. 
  

 

 

Avrupa Birliği’nde akreditasyon ve piyasa gözetimi ile denetiminin kurallarını düzenleyen 

765/2008 sayılı AB tüzüğü çerçevesinde, Avusturya’daki ürün güvenliği ve denetimi uygulamaları 

http://www.bmf.gv.at/zoll
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de&SimDate=20120713
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de&SimDate=20120713
mailto:abteknik@ticaret.gov.tr
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şeffaf olup, ürün güvenliği ve teknik engellere ilişkin mevzuat dahil tüm yasal düzenlemelere 

Avusturya Federal Başbakanlığı altında Mevzuat Bilgi Sistemi’nden ulaşmak mümkündür. 

Avusturya Federal Başbakanlığı – Mevzuat Bilgi Sistemi 

https://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx      

 

  

2. Pazarın Özellikleri 

 

- Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Patent ve marka başvuruları Avusturya Patent Kurumu Österreichische Patentamt’a 
yapılmaktadır.  

Konuya ilişkin detaylı bilgiye www.patentamt.at adresinden ulaşılmaktadır.  

- Dağıtım Kanalları 

Malların Avusturya’ya ithalatı için pek çok kanal bulunmaktadır: 

 Geleneksel ithalat 

 Toptancılar 

 Doğrudan ithalatçı perakendeciler 

 Kooperatiflerin alım birlikleri 

 Doğrudan ithalatçı sanayii kuruluşları 

 Firmanın kendi kuruluşları 

 Ticari temsilci üzerinden satış 

 

- Tüketici Tercihleri 

Avusturya ekonomisindeki serbest rekabet tüketicilerin beklentilerini de yükseltmiştir. 
Ülkede ürünlerin kalitesi, fiyatı ve sunumu sıkı bir denetime tabi tutulmaktadır. Siparişlerin 
zamanında teslimatı, numuneler ile sevkiyatı gerçekleştirilen ürünlerin kalitesinin aynı olması, 
satış sonrası hizmet beklentisi ön plana çıkmaktadır. 

 

- Kamu İhaleleri 

Federal Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum Bundesbeschaffung – Avusturya Federal Kamu 
İhale Kurumu yaklaşık 250.000 ürünün ve hizmetin kamu kurumlarına alımını koordine 
etmektedir. 

https://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx
http://www.patentamt.at/
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Kamu ihaleleri Avusturya’nın Resmi Gazetesi olan Wiener Zeitung’ta yayımlanmakta olup, 
internet ortamında www.lieferanzeiger.at adresinde de yayınlanmaktadır. Ayrıca, sektörel bazda 
www.bbg.gv.at ile www.bmwa.gv.at adreslerinden ve aşağıda bağlantıları yer alan eyalet 
yönetimlerinin ihalelerinin yer aldığı adreslerden ihale duyurularına ulaşmak mümkündür. 

- Viyana: https://www.gemeinderecht.wien.at  

-Aşağı Avusturya:http://www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-
Liegenschaften/Bekanntmachungen.html    

-Burgenland: https://www.burgenland.at/buerger-
service/bekanntmachungen/ausschreibungen   

-Yukarı Avusturya: https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/beschaffungsausschreibungen_DEU_HTML.htm   

- Salzburg: https://www.salzburg.gv.at/aktuell/ausschreibungen.htm   

- Steiermark: https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/578665/DE   

- Vorarlberg: https://bekanntmachungen.vorarlberg.at/List  

- Tirol: https://www.tirol.gv.at/buergerservice/ausschreibungen      

 

3. Önemli Sektörler 
 

- Tarım ve Hayvancılık 

Avusturya’da toplam tarımsal işletmelerin yaklaşık üçte ikisi Aşağı Avusturya, Steiermark 
ve Yukarı Avusturya’da bulunmaktadır. Tarımsal işletmelerinin yaklaşık %95’i küçük aile  
işletmelerinden oluşmaktadır. Ancak, son yıllarda büyük tarımsal işletmelerin sayısında artış 
görülmüştür. Ülkede 2018 yılında tarımsal amaçlı ekilen alan 1,33 milyon hektar olup, bu alan 
Avusturya’nın toplam yüzölçümünün yaklaşık %16’sına eşittir. Avusturya’da toplam tarımsal 
üretim değeri 2017 yılında 7,30 milyar Avro iken, 2018 yılında %0,9’luk artışla yaklaşık 7,37 milyar 
Avro olmuştur. Yaratılan üretim değerinin içinde bitkisel üretimin payı %44, hayvansal üretimin 
payı ise %47’dir.  

 
    Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde 1,91 milyon sığır bulunurken, 

bu rakamın 618 bin adedini 1 yaş altı sığır oluşturmaktadır. 1-2 yaş arası sığırların oranı 428 bin 

olurken, 2 yaş ve üzeri sığır sayısı 866 bin adet olmuştur. Avusturya, 2018 yılında 91,33 milyon 

Avro sığır ihracatı yapmış, bunun 22,95 milyon Avro’luk kısmı Türkiye’ye gerçekleştirmiş olup, bir 

önceki yıla göre %51,2 düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu yılda Türkiye Avusturya’nın sığır 

ihracatında İtalya’nın ardından ikinci sırada gelmekte olup, sığır ihracatının yaklaşık %25’ini 

Türkiye pazarına gerçekleştirmiştir.  

 

- Sanayi 

http://www.lieferanzeiger.at/
http://www.bbg.gv.at/
http://www.bmwa.gv.at/
http://www.gemeinderecht.wien.at/
http://www.burgenland.at/buerger-service/bekanntmachungen/ausschreibungen
http://www.burgenland.at/buerger-service/bekanntmachungen/ausschreibungen
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/beschaffungsausschreibungen_DEU_HTML.htm
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/beschaffungsausschreibungen_DEU_HTML.htm
http://www.salzburg.gv.at/aktuell/ausschreibungen.htm
http://verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/578665/DE
https://bekanntmachungen.vorarlberg.at/List
https://www.tirol.gv.at/buergerservice/ausschreibungen
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Avusturya’nın 2018 yılı Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)’sının %28,5’ini sanayi sektörü 
oluşturmuştur. 2016 ve 2017 yıllarında imalat sanayiinde yaratılan reel katma değer sırasıyla %3,3 
ve %4,7 olarak gerçekleşirken, GSYİH’daki artışı ise sırasıyla, %2,0 ve %2,6 olmuştur. 2018 yılında 
ise imalat sanayiinde yaratılan katma değer reelin yükselişi sürmüş ve söz konusu dönemde 
%4,8’lik bir artış yaşanmış olup, GSYİH’da ise %2,7 artış olmuştur. 

 
2015 yılında sanayi üretim değeri 147,74 milyar Avro iken, 2016 yılında 146,46 milyar 

Avro, 2017 yılında 160,56 milyar Avro, 2018 yılında ise 175,79 milyar Avro seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Sanayi üretim değerinde 2015-2018 yılları arasında %19 oranında artış 
gerçekleşmiştir. 

 
Üretim büyüklüğü açısından en önemli sektörlerin başında enerji, makine, gıda ve içecek, 

metal ve metal işleme, otomotiv ve otomotiv yedek parça sanayii yer almaktadır. Sektörlerin yurt 
dışı cirolarına baktığımızda enerji üretimi, makine sanayii, otomotiv ve otomotiv yedek parça 
sanayii, metal ve metal işleme sanayii yine ilk sıraları almaktadırlar.  

 
- Hizmetler 

Avusturya’nın 2018 yılı Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)’sının %70,2’sini hizmetler sektörü 

oluşturmuştur. 2018 yılı büyüme oranları sektörel bazda değerlendirildiğinde, hizmet sektörünün 

genel %2,3 olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektöründe genel büyümeye en büyük katkı %5,5 ile 

ulaştırma sektörü, %4,2 ile otelcilik ve gastronomi sektöründe ve %4,0 ile diğer ekonomik 

hizmetler sektöründe gerçekleşmiştir. 

 

- Madencilik 

    Avusturya’nın yaklaşık %50’si ormanla kaplı olup, ülke Orta Avrupa’nın en fazla ormana 
sahip ülkelerden birisi konumundadır. Diğer taraftan, madenler bakımından da oldukça zengin 
sayılan Avusturya’da demir, magnezyum, grafit ve kömür elde edilmekte olup, en çok grafit 
Avusturya’da üretilmektedir. Ülke ayrıca, magnesit ve wolfram üretiminde de dünyanın önemli 
üreticilerinin başında gelmektedir.  

Avusturya ayrıca, petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa’da dördüncü sıradadır. Petrol 

üretimi Viyana havzası ile Linz şehri civarındadır. Bunlardan başka bakır, çinko, kurşun, antimon, 

boksit ve tungsten madenleri de bulunmaktadır.  

 

- Enerji 

Avusturya’daki enerji üretimi enerji tüketimini karşılayamamakta, bu nedenle ülke 
kullanılan enerjinin yarıdan fazlasını ithal etmektedir. Bununla birlikte, Avusturya’nın enerji 
ihracatı da bulunmaktadır. Avusturya’da kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarının kısıtlı olması 
nedeniyle enerji politikasında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi oldukça fazladır. Bu 
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çerçevede, yenilenebilir enerji teknolojilerine önemli kamu kaynakları tahsis edilmiş olup, 
hükümetin öncelikli konuları arasında yer almaktadır.    
 

Avusturya’da enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin oranı 2005 yılında %23,8 iken, 
2017 yılında %32,56 olarak kaydedilmiştir. Ülkede geleneksel olarak yenilenebilir enerjide, 
hidroelektrik, rüzgar, fotovoltaik, jeotermal ve biyoyakıtlar ilk sırada gelmektedir. Ayrıca, uzaktan 
ısıtma ile sağlanan ve çöplerin yakımı ile oluşan enerjiden elde edilen elektrik ve sıcak su, güneş 
ve biyoyakıt yöntemiyle de enerji üretimi gerçekleşmektedir. 

 
Rüzgar Enerjisi 
 
Avusturya Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre, Avusturya’da 1994 yılında Marchfeld 

bölgesinde 150 KW enerji üreten ilk rüzgar türbini kurulmuştur. Avusturya genelinde 2018 sonu 
itibariyle, toplamda 1.313 rüzgar türbini 3.045 MW elektrik üretmiştir. Üretilen rüzgar enerjisi ile 
Avusturya’daki 1,9 milyon konutun elektrik ihtiyacı karşılanmakta olup, özellikle Burgenland 
Eyaletindeki rüzgar türbinlerinin kullanım yaygınlığı ve teknolojileri Almanya ve 
Danimarka’dakilerle rekabet edebilecek niteliktedir. 

 
2019 yılında ise 345 milyon Avro yeni yatırımla 66 rüzgar türbini kurularak 209 MW ilave 

elektrik üretilmesi hedeflenmektedir (Avusturya Rüzgar Enerjisi Birliği, 2019). 
 

Güneş Enerjisi 
 
Avusturya’nın yıllık güneş potansiyeli 1.000 kWh/m² olup, 2017 yılında yenilenebilir 

enerjinin %1.9’u (2.130 GWh) güneş enerjisinden üretilmiştir (Avusturya Sürdürülebilirlik ve 
Turizm Bakanlığı, 2019).  

 
Ülke genelinde 2017 yılı sonu itibariyle kurulumu gerçekleştirilen güneş kollektörlerinin 

kapladığı alan 5,2 milyon m² olurken, bu kollektörlerin toplam enerji üretme kapasitesi ise 5,2 
GWth olmuştur. (Avusturya Termal Güneş Enerjisini Destekleme Derneği, 2019). 

 

4. Pazarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

- Para Kullanımı 

Avrupa Birliği üyesi Avusturya 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle dolaşıma giren Birliğin ortak para birimi 

Avro’yu kullanmaya başlamıştır. Ülkede çek kullanımı yaygın olmamakla birlikte, 3,5 milyonun 

üzerinde kredi kartı dolaşımda bulunmaktadır. 

- Pasaport ve Ülkeye Geçici Giriş Vizesi uygulaması 
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Avusturya diplomatik pasaport (siyah), üst düzey memurlar için düzenlenen pasaport (yeşil) ve 

hizmet pasaportu (gri) hamili vatandaşlarımıza 90 gün ikamet için vize uygulamamaktadır.  Turist 

pasaportları (bordo) için ise vize gerekmektedir. 

 

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

türlüdür.  

1)   A Vizesi: Havayolu ile ülkeye giriş için verilmektedir. 

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

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

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

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

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

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

beş gün süreli transit geçiş hakkı tanımaktadır. 

 

 Yukarıda belirtilen vizeler için İstanbul’daki Avusturya Başkonsolosluğuna başvurmak 

gerekmektedir. 

 

Avusturya Başkonsolosluğu 

İstanbul 

Köybaşı Cad. No: 45 

80870 Yeniköy-İstanbul 

Tel:  212-2624984, 2629015 

Fax: 212-2622622 

Web: www.bmeia.gv.at/tr/bueyuekelcilik/istanbul.html  

 

- Resmi Tatiller ve Mesai Saatleri 

2020 Yılı Resmi Tatil Günleri 

01/01/2020 Çarşamba Resmi Tatil -Yeni Yıl  

http://www.bmeia.gv.at/tr/bueyuekelcilik/istanbul.html


11 
Ticaret Bakanlığı, 2020 

06/01/2020 Pazartesi Resmi Tatil – Dini Bayram 

13/04/2020 Pazartesi Resmi Tatil - Dini Bayram (Paskalya) 

01/05/2020 Cuma Resmi Tatil - İşçi Bayramı 

21/05/2020 Perşembe Resmi Tatil - Dini Bayram 

01/06/2020 Pazartesi Resmi Tatil - Dini Bayram 

11/06/2020 Perşembe Resmi Tatil - Dini Bayram 

15/08/2020 Cumartesi Resmi Tatil - Dini Bayram 

26/10/2020 Pazartesi Resmi Tatil - Avusturya Milli Günü 

01/11/2020 Pazar  Resmi Tatil - Dini Bayram 

08/12/2020 Salı Resmi Tatil - Dini Bayram 

25-26/12/2020 Cuma-Cumartesi  Resmi Tatil - Dini Bayram (Noel) 

 

Avusturya’da mesai günleri Pazartesi – Cuma arası olmak üzere 40 saattir. Diğer taraftan pek 

çok resmi ve özel ofis Cuma günü öğleden sonraları kapalı olabilmektedir. 

 

- Yerel Saat 

Avusturya kış saati uygulandığı dönemde Türkiye’den 2 saat geride bulunurken, yaz saati 

uygulandığı dönemde aradaki saat farkı 1’e inmektedir. 

 

 

 

5. Şirket Kuruluşu ve İş Yapma ile ilgili Bilgiler 
 

- Şirket Türleri 

 

Sermaye şirketleri: 

• Limited Şirket (GmbH) 

• Anonim Şirket (AG 
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• Avrupa Anonim Şirketi (Societas Europea – SE) 

 

Şahıs Şirketleri: 

• Adi Şirket (GesbR) 

• Kolektif Şirket (OG) 

• Komandit Şirket (KG) 

• Aktif Olmayan Ortaklıklar (stGes) 

 

- Şirket Kurma Prosedürü 

Avusturya’da genel olarak kurulan şirket türü Limited Şirketidir. Limited Şirket kurulumunda 

gereken asgari sermaye tutarı 35 bin Avro’dur. Bu tutar nakdi veya ayni olarak 

gösterilebilmektedir. Ortakların “imtiyazlı kuruluş” imkanından faydalanmak istemeleri 

durumunda, kuruluşta şirkete sadece nakdi olarak 5 bin Avro yatırmaları yeterli olmakla birlikte, 

sermaye tutarının geri kalan kısmının 10 yıl içinde 35.000 Avro’ya tamamlamaları gerekmektedir.  

 

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler 

- Şirket Sözleşmesi (Tek ortaklı ise kuruluş bildirimi) (Noter tasdikli) 

- Şirket Müdürü Tayini (Noter tasdikli imza örneği) 

- Banka hesabı açılması ve Ödenmiş Sermaye’nin yatırılması.  

 

Ayrıca; 

- Ticari Sicil Mahkemesine başvuru, 

- Şirket sözleşmesi (noter tasdikli), şirket müdürleri tarafından imzalanmış başvuru, tasdikli imza 

örnekleri,   

- Belediye’ye kayıt 

- Şirket müdürlerinin ticaretten men cezasının olmadığına dair bildirim, şirket müdürlerinin kimlik 

fotokopileri, işletme müdürleri AB üyesi ülke vatandaşı değiller ise oturma izni ibraz etmek 

gerekmektedir. 
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Katma Değer Vergisi 

Gıda maddeleri, özel meskenler (Konut), taksi ve toplu taşıma sektörlerinde %10 oranında KDV 

tahsil edilmektedir. Diğer sektörlerde ise KDV oranı  %20 seviyesindedir. 

 

Asgari kurumlar vergisi (Mindest-Körperschaftsteuer)  

Limited Şirketlerin asgari kurumlar vergisi tutarı ilk beş sene için 500 Avro olup, gelecek beş sene 

için yıllık 1.000 Avro ödenmesi gerekmektedir. On birinci yıldan itibaren ise yıllık 1.750 Avro 

ödenmesi gerekmektedir. Anonim Şirketlerin ise yıllık 3.500 Avro kurumlar vergisi ödemesi 

gerekmektedir.  

 

Kurumlar Vergisi 

Avusturya’da yerleşik kurumlar, özellikle de sermaye şirketleri (A.Ş. Ltd. Şti.) tüm gelirleriyle 

kurumlar vergisine tabidirler. Burada elde edilen kâr, %25’lik bir sabit oran ile vergilendirilir. 

 

Grup Vergilendirilmesi: Genel Merkezler İçin Büyük Bir Avantaj 

Vergi uzmanlarına göre, şirketler toplu vergilendirme sayesinde büyük avantajlar elde 

edebiliyorlar. Bu sayede uluslararası şirketlerin yan kuruluşlarını Avusturya'ya taşımaları, şirketler 

açısından cazip bir yer olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Grup vergilendirilmesinde yerli grup üyelerinin kârları ve zararları ile yabancı kardeş şirketlerin 

zararları birlikte hesaplanmaktadır ve böylece kurumlar vergisi için baz alınacak esas miktar 

azalmış olmaktadır. Grup vergilendirilmesi %50’lik bir katılım oranı ve bir hisseyle 

kullanılabilmektedir. 

Firma satın alımlarında aktif edilen firma değerinin 15 yıllık bir amortismanı söz konusudur ki, bu 

şu anda diğer ülkelerde mümkün değildir. 

 

Amortisman Olanakları 

Avrupa Ekonomik Araştırma Kuruluşu’nun verilerine göre, Limited Şirketlerin Avusturya’daki 

ortalama vergi yükü %22,4 olarak tanımlanmaktadır. Eğitim, yetiştirme, zarar ya da hareketsiz 

stoklarla sağlanan vergi muafiyeti sayesinde bu orana ulaşılabilmektedir. 

 

Araştırmalar İçin Vergiden Muaf Tutar 
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2011 başlangıcıyla Ar-Ge çalışmaları için kullanılması düşünülen, araştırma ikramiyesinin %8’den 

%10’a çıkarılması ile şirketlerin kendilerini daha fazla geliştirmeleri planlanmıştır. Bu ikramiye 

nakit olarak ödenmekte ve şirketlerin bu ikramiyeyi talep etme hakkı bulunmaktadır. 

 

            Eğitim İçin Vergiden Muaf Tutar 

Eğitim için vergiden muaf tutar, işçilerin temel ve ileri düzey eğitim çalışmaları için yapılan 

harcamaların %20’sine kadar olan orandır. Buna alternatif olarak yapılan masrafların karşılığında 

%6 oranında bir eğitim primi talep edilme hakkı da mevcuttur. 

 

Sermaye Kazançları Vergisi 

Sermaye kazançları vergisi gerçek kişiler, şahıs şirketleri ve tek işletmeler için %25’tir, ancak gelir 

vergisi ile bu vergi zaten tahsil edilmiş durumdadır. Ticari ve sınai işletmeler vergisi ya da servet 

vergisi gibi başka ülkelerde yerleşmiş vergi türleri, Avusturya'da mevcut değildir. 

 

Muhasebe Kayıtları 

Avusturya’da şirketler vergi hukukuna göre muhasebe kaydı tutmak zorundadır. Ltd. Şti. için de 

Şirketler Kanunu’nun defter tutmaya ilişkin konusundaki hükümleri geçerlidir.  

Şirket yöneticileri şirketin gereklerine uygun bir muhasebe ve bir dâhili kontrol sistemi uygulamak 

ve her mali yılın ilk beş ayı içerisinde geçmiş mali yıla ait yılsonu bilânçosunu hazırlamak 

zorundadır. Yılsonu faaliyet raporu; bilânço, kâr-zarar hesapları ve eklerden ibarettir. Ayrıca söz 

konusu raporu tamamlayıcı bir durum raporu da hazırlanması gerekmektedir.  

 

- Sigorta 

Uluslararası karşılaştırmada Avusturya’nın yaşam kalitesinin yüksek olması gelişmiş bir sosyal 

güvenlik sistemine dayanmaktadır. Bu sayede hastalık, yaşlılık ve iş kazası rizikolarına karşı 

kapsamlı bir koruma sağlanmaktadır. Hastalıklara karşı koruyucu önlem almak ve hastalıkları 

önlemek, sağlıklı yaşam şekli hakkında bilgi vermek sosyal sigortanın sunduğu çok çeşitli 

hizmetleri tamamlamaktadır. 

 

Avusturya sosyal sigorta sistemi yaklaşık olarak tüm çalışanları içine alan mecburi bir sigorta 

özelliği taşımaktadır.  
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Avusturya sosyal sigorta sistemi sağlık, kaza ve emeklilik sigortalarından oluşan üç kuruluşuyla 

geniş çerçevede bir güvence vermektedir. Avusturya nüfusunun yaklaşık tümü Avusturya sosyal 

sigortasının en az bir kuruluşu tarafından kapsanmaktadır.  

 

Avusturya’da yaklaşık 6,8 milyon prim ödeyen mükellef kişi ile aileleri olmak üzere yaklaşık 8,8 

milyon kişi sağlık sigortası kapsamındadır. 

 

Hizmetler sigortalıların ve işverenlerin primlerinden, emekliliklerde ise kısmen vergilerden 

finanse edilmektedir. Bütün vatandaşlar ödedikleri primlerle kendi sosyal güvenliklerine yatırım 

yapmaktadırlar. Sosyal sigorta kurumu en düşük idari giderle en iyi bakım kalitesini sunmayı 

amaçlamaktadır. 2006 yılından bu yana tüm bölgelerde sigortalıların bilgilerinin elektronik olarak 

tutulduğu “e-card” sistemi yürürlüktedir. 

 

2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarının (hastalık, emeklilik ve kaza sigortası) gelirleri yaklaşık 

64,10 milyar Avro, giderleri ise 63,95 milyar Avro olmuştur.  

 

Sosyal Güvenlik Kurumları Gelir-Gider Dengesi (Milyon Avro) 2018 

Kurumlar Gelirler Giderler 

Emeklilik Sigortası Kurumları                    43.105 43.102 

Kaza Sigortası Kurumları   1.739   1.691 

Hastalık Sigortası Kasaları 19.257 19.152 

Toplam  64.101 63.945 

Kaynak: Avusturya Sosyal Sigortalar Kurumu, 2019. 

 

2018 sonu itibariyle hastalık sigortasına prim ödeyen mükelleflerin sayısı 6 milyon 772 bin, 

emeklilik sigortasına prim ödeyenlerin sayısı 4 milyon 60 bin, kaza sigortasına prim ödeyenlerin 

sayısı ise 6 milyon 511 bin kişi olmuştur. 

 

Sosyal emeklilik sigortası aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır. 

-yaş haddinden emeklilik 
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-erken emeklilik 

-çalışma kapasitesinin azalması sebebiyle emeklilik 

-geride kalanlara ödenen emeklilik 

-rehabilitasyon için tedbirler 

-sağlık önlemleri 

 

Sosyal güvenlik prim kesintilerine uygulanan “Prime Esas Tavan Aylık Sınırı” 2020 yılı için 

çalışanlar ve serbest meslek sahipleri ile çiftçiler için 5.370 Avro olarak uygulanmaktadır. 

 

Sosyal Güvenlik Prim Kesinti Oranları (%) 

İşçiler 

Sigorta Kolları Toplam İşçi Payı İşveren Payı 

Hastalık Sigortası 7,65 3,87 3,78 

Emeklilik Sigortası 22,80 10,25 12,55 

Kaza Sigortası 1,2 X 1,2 

İşsizlik Sigortası 6,0 3,0 3,0 

Hizmetliler 

Sigorta Kolları Toplam İşçi Payı İşveren Payı 

Hastalık Sigortası 7,65 3,87 3,78 

Emeklilik Sigortası 22,80 10,25 12,55 

Kaza Sigortası 1,2 X 1,2 

İşsizlik Sigortası 6,0 3,0 3,0 

Devlet Memurları 

Sigorta Kolları Toplam İşçi Payı İşveren Payı 

Hastalık Sigortası 7,635 4,10 3,535 

Emeklilik Sigortası 22,80 10,25 12,55 

Kaza Sigortası 0,47 X 0,47 
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İşsizlik Sigortası 6,0 3,0 3,0 

Serbest Çalışanlar 

Hastalık Sigortası 7,65 

Emeklilik Sigortası 22,80 

Çiftçiler 

Hastalık Sigortası 7,65 

Emeklilik Sigortası  22,80 

Kaza Sigortası 1,3 

 

İşçi veya müstahdem statüsünde çalışanların aylık ücretlerinden ve/veya bunların işverenlerinden 

genel sigorta kollarına ilaveten; İşçi Odası (%0,5), Konut Yapı Teşviki (%1,0), Kötü Hava Ödeneği 

(%1,4) ve İşletme Emeklilik Kasası (%1,53) katkı payları kesintisi yapılmaktadır.  

Kaynak: Avusturya Sosyal Sigortalar Kurumu, 2019.  

 

- Bankacılık 

 

           Avusturya Bankalar ve Bankacılar Birliği (Verband österreichischer Banken und Bankiers) 

kar amacı gütmeyen bir danışmanlık şirketidir. Avusturya’da kurulmuş olan banka ve kredi 

şirketlerinin temsilciliğini yürüten birlik, üyelerinin çıkarlarını etkileyen ulusal ve uluslararası 

yönetmeliklerin değerlendirilmesi, finans çevreleri ve bakanlıklar ile irtibat, vergi ve ticaret 

hukuku konularında sektörler arası işbirliği gibi konularda üyelerine hizmet vermektedir.  

Avusturya Bankalar Birliği 

A-1013 Wien 

Börsegasse 11 

Postfach 132 

Tel.: +43 1 535 17 71 0 Fax: +43 1 535 17 71 38 

Email: bv@bankenverband.at , http://www.bankenverband.at   

 

2008 yılında yaşanan ekonomik krizin etkileri ile Avusturya’da zor durumda kalan bazı küçük 

bankalar kapatılmış ya da yaygın şekliyle büyük bankaların bünyesine katılması söz konusu 

olmuştur.  

mailto:bv@bankenverband.at
http://www.bankenverband.at/
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Avusturya’daki Bankaların Sayısı (2011-2018) 

 

Yıllar  

 

Özel Bankalar 

 

Mevduat  

Bankaları 

 

Devlet  

İpotek 

Fonları 

 

Raiffeisen 

Kredi 

Kooperatifleri 

 

Volksbank 

Kredi 

Kooperatifleri 

 

Kredi 

Birlikleri 

M Ş M Ş M Ş M Ş M Ş M Ş 

2011 46 1.039 51 989 11 159 530 1.680 67 471 4 87 

2012 45 1.108 51 956 11 159 520 1.680 64 461 4 87 

2013 43 1.087 49 922 11 157 509 1.646 61 449 4 81 

2014 42 1.046 49 912 10 152 498 1.608 53 444 4 81 

2015 42 982 49 900 10 146 488 1.544 41 431 4 81 

2016 41 908 49 877 10 142 448 1.505 20 407 4 76 

2017 39 871 49 866 9 141 419 1.458 14 350 4 73 

2018 38 867 49 849 8 136 399 1.388 13 313 4 70 

M: Merkez - Ş: Şube   

Kaynak: Avusturya Merkez Bankası, 2019  

 

2017 Yılı Toplam Varlıkları İtibariyle Avusturya’da İlk On Banka (Avro) 

1 UniCredit Bank Austria AG          98,929,625,000  

2 Erste Group Bank AG          61,130,724,000  

3 Raiffeisen Bank International AG         54,741,316,000  

4 BAWAG P.S.K.         35,361,235,000  

5 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG         33,709,098,000  

6 Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG         25,183,901,000  

7 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG          24,330,487,000  

8 Österreichische Kontrollbank AG         21,110,317,000  
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9 Oberbank AG         20,022,846,000  

10 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG         13,092,060,000  

16 Denizbank AG         10,542,373,000  

85 Vakifbank International AG              986,211,000  

Kaynak: Avusturya Merkez Bankası, 2019. 

 

 Avusturya Merkez Bankası verilerine göre, 2017 yılında toplam varlıkları itibariyle ilk sırayı 

98,9 milyar Avro ile UniCredit Bank Austria AG alırken, Denizbank’ın Avusturya iştiraki olan 

Denizbank AG 10,5 milyar Avro ile 16. sırada, Türkiye Vakıflar Bankası’nın Avusturya iştiraki olan 

Vakıfbank International AG ise 986 milyon Avro ile 85. sırada yer almıştır. 

 

- Vizeler 

• Yerleşme Ve İkamet İzni 

 Avusturya’da yabancıların ülkeye giriş ve ikametlerini düzenleyen Yabancılar Yasası 

01.01.2006 tarihi itibariyle Yabancılar Polisi Yasası (Fremdenpolizeigesetz-FPG) ve Yerleşme ve 

İkamet Yasası (Niederlassungs-und Aufenthaltsgesetz-NAG) olarak ikiye ayrılmıştır. Altı aya kadar 

Avusturya’da kalacak olan yabancılar için vizeler artık Yabancılar Polisi Yasası hükümlerine göre 

düzenlenirken; altı aydan daha fazla süre ile Avusturya’da yaşayacaklar için Yerleşme ve İkamet 

Yasası hükümleri geçerli olacaktır.  

 

Avusturya diplomatik pasaport (siyah), üst düzey memurlar için düzenlenen pasaport (yeşil) ve 

hizmet pasaportu (gri) hamili vatandaşlarımıza 90 gün ikamet için vize uygulamamaktadır.  Turist 

pasaportları (bordo) için ise vize gerekmektedir. 

 

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

türlüdür.  

1)   A Vizesi: Havayolu ile ülkeye giriş için verilmektedir. 

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

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

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

seyahat hakkını tanımakta ve her yarıyıl için en fazla üç aylığına verilmektedir. 
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4)  D Vizesi: İş seyahatleri veya üç aydan fazla süreli ziyaretler için verilen oturma vizesi en fazla 

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

beş gün süreli transit geçiş hakkı tanımaktadır. 

 

 Yukarıda belirtilen vizeler Avusturya’nın ülkemizdeki temsilciliği tarafından verilmekte ve 

Avusturya’da uzatılamamaktadır.  

Avusturya Başkonsolosluğu 

İstanbul 

Köybaşı Cad. No: 45 

80870 Yeniköy-İstanbul 

Tel:  212-2624984, 2629015 

Fax: 212-2622622 

Web: www.bmeia.gv.at/tr/bueyuekelcilik/istanbul.html  

 

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

1) Oturma izni (Aufenthaltsbewilligung) 

2) Yerleşim izni (Niederlassungsbewilligung)  

3) Aile bireyleri izinleri (Familienangehöriger) 

4) Daimi ikamet izni (Daueraufenthalt) 

 

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

düzenlenmekte ve kimlik belgesi görevi de görmektedir.  

 

Yerleşme ve oturma izinleri verme ve kartları düzenleme görevi belediyeler bünyesinde 

oluşturulan dairelere verilmiştir. Bu görevi Viyana Eyaletinde MA 20 Belediye Dairesi üstlenmiştir. 

 

• Çalışma İzni 

http://www.bmeia.gv.at/tr/bueyuekelcilik/istanbul.html
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 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıları Çalıştırma Yasası’nın 1. maddesine göre 

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

toplanmıştır: 

Çalıştırma izni (Beschäftigungsbewilligung) 

Çalışma izni (Arbeitserlaubnis) 

Muafiyet belgesi (Befreiungsschein) 

Çalıştırma İzni: İş piyasasının durumunun ve gelişiminin imkan vermesi ve kamu çıkarına ters 

düşmemesi halinde belirli bir yabancıyı çalıştırabilmesi için işverene verilen izindir ve en fazla bir 

yıl sürelidir. Çalıştırma izni sadece belirli bir iş yerinde ve belirli bir iş için geçerlidir.  

 

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

bağlıdır. 

 

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

çalıştırılması için çalışma izinleri kontenjanının saptanabileceği öngörülmüştür. Hali hazırda 

Avusturya’da çalışan ve işsiz yabancıların payının bütün ülkedeki toplam işgücü potansiyelinin 

%8’ini aşmaması gerekmektedir. Bu oranın kendilerine çalışma izni verilmesi bir hak teşkil eden 

gruplar da söz konusu olduğunda %9’a çıkarılması mümkün bulunmaktadır. 

 

Çalışma İzni: Son 14 ay içinde toplam olarak 52 hafta yasal çalışması bulunan yabancıya veya 

çalışma iznine sahip yabancıların en az bir yıl süreyle Avusturya’da yasal yerleşmiş eşleri veya reşit 

olmayan bekar çocuklarına çalışma izni verilir. Bu izin son çalışma izninin verildiği eyalet içinde ve 

azami 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde düzenlenir.  

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

geçerli olacak şekilde uzatılır. Çalışma izni için yaptığı başvuruda izin verilmesinde etkili olabilecek 

hususlarda bilerek yanlış beyanda bulunan veya bunları gizleyenlerin izinleri iptal edilir.  

Muafiyet Belgesi: Muafiyet Belgesi Avusturya'nın her yerinde ve her iş için geçerlidir. Ancak bazı 

meslekler için sınırlama getirilebilmektedir. 

 

 Kilit İşgücü İstihdamı  

 İş ve İşçi Bulma Kurumu (AMS) ve Belediye Dairesi MA35 ortaklaşa bir işlemle yabancıya 

kilit personel olarak yerleşme izni verilip, verilmeyeceğini tespit etmektedir. Yabancıyı 

çalıştırmaya hazır bir işyerinin bulunması şarttır. Kilit işgücü olarak yerleşme izni önce 18 ay 
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süreyle verilir. Bu izin çalışma iznini de içerir. Eğer bu sürede toplam 12 ay kilit işgücü olarak 

çalışılırsa, uzatmada sınırsız yerleşme izni (Niederlassungsbewilligung-unbeschränkt) verilir. 

Yüksek öğrenimlerini Avusturya’da tamamlamış olan üniversite mezunları, kilit işgücü olma 

şartlarını yerine getirdiklerinde, kontenjana bağlı kalınmadan bu yerleşme iznini alabilirler. 

 

Kilit işgücü sayılabilmek için; 

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

 -  Hedeflenen işte her yıl belirlenen en yüksek prime esas kazancın halen ayda 30 yaş altı 

için %50’si tutarında 2.685 Avro, 30 yaş üzeri için %60’ı tutarında 3.222 Avro brüt aylık ücret 

alınması gerekmektedir. 

Kilit işgücü olarak bir yabancının çalıştırılabilmesi için ayrıca; 

 -  Söz konusu istihdamın ilgili bölge iş piyasası için özel bir önem taşıması veya - Yeni iş 

yerlerinin sağlanmasına ya da mevcut iş yerlerinin güvence altına alınmasına katkıda bulunması 

veya 

 -  Yabancının şirket yönetiminde söz sahibi olması veya 

 -  Söz konusu belirli bir yatırımının transferini de beraberinde getirmesi veya 

 - Yabancının yüksek okul eğitiminin ya da özel kabul edilen bir eğitiminin bulunması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


