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DOSYA NO : 90 

Meryem SEZGİN1 | UGSAM Araştırmacısı | EKİM 2020 

 

BREZİLYA ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Brezilya Federal Cumhuriyeti 

Başkenti Brasilia 

Dili Resmi dil ve en yaygın dil Portekizcedir. 

Dini %88,3 Hristiyan,%7,9 İnançsız, %2,8 Yerel dinler, %1 Diğer2 

Nüfus 211.049.527 

Nüfusun Etnik Dağılımı 
% 53,7 Beyaz (Portekiz, İspanyol, İtalyan, Alman ve Lübnan asıllılar), % 38,5 Melez 
(siyah ve diğer ırkların karışımları), % 6,2 Siyahi, % 0,5 Asyalı (çoğunluğu Japon), 
% 0,4 Yerli, % 0,7 Tanımlanmayan 

 

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/brazil 
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Yüz Ölçümü 8.515.770 km2 world bank 

Para Birimi Brezilya Reali (BRL) 

Yönetim Şekli Başkanlık rejimiyle yönetilen Federal Cumhuriyet 

Hükûmet Devlet Başkanı : JairBolsanaro, Başkan Yardımcısı : Hamilton Mourão 

 

A. Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı  

Brezilya, yüzölçümü ve nüfus bakımından Güney Amerika’daki en büyük ülkedir. 8.515.770 km2’lik 
yüzölçümüyle kıtanın neredeyse yarısını kaplayan ülke, dünyanın yüzölçümü en büyük beşinci ülkesidir. Şili 
ve Ekvador dışındaki tüm Güney Amerika ülkeleri ve Atlas Okyanusu’yla sınırı bulunur. 

Brezilya nüfusu 2019 itibarıyla 211.049.527’dir ve dünyanın en kalabalık 7. ülkesi olup Güney Amerika 
nüfusunun üçte birine tekabül eder. Nüfusun artış hızı %0,784, nüfusun dünya nüfusuna oranı yaklaşık 
%2,7’dir. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 80,1 yıl, erkeklerde 73 yıl, genelde 76,6 yıldır. Nüfusun yaklaşık 
%87’si şehirlerde, %13’ü köylerde yaşamaktadır. Nüfus bakımından en büyük şehirler Sao Paulo (12,25 
milyon), Rio de Janeiro (6,72 milyon), Brasilia (3,02 milyon)’dur. 

B. Siyasi Yapısı 

Brezilya’nın resmi adı Brezilya Federal Cumhuriyeti’dir. Ülke başkanlık rejimiyle yönetilir. Yasama ve yürütme 
organlarının üyeleri halkoyuyla, yargı organının üyeleri ise atama yoluyla görevlerini alırlar. Devlet 
başkanları 4 yıllığına görevde kalmak üzere iki turlu seçim sistemiyle mutlak çoğunluğun oyunu almak 
şartıyla seçilirler. Günümüzde görevde bulunan devlet başkanı Jair Bolsanaro, aşırı sağcı Sosyal Liberal 
Parti’ye mensuptur. 2018’de yapılan başkanlık seçiminde ilk turda %46 oy almış ve en yakın rakibi %29 oy 
alan Fernando Haddad ile beraber ikinci tura kalmıştır. İkinci turda da oyların %55’ine sahip olmuş ve başkan 
seçilmiştir. 

Yasama organı Senato ile Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kamaradan oluşmaktadır. 81 sandalyeli 
Senato’nun üyeleri çok adaylı seçim bölgelerinde çoğunluk oyu sistemi ile 8 yıllığına seçilirler. 27 ana idari 
birimin her biri Senato’da üç sandalyeye sahiptir. Seçimlerde önce Senato’nun üçte biri, dört yıl sonra kalan 
üçte ikisi seçilir. 513 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri ise açık liste usulü nisbi temsil sistemi ile 4 
yıllığına seçilirler. Brezilya’nın seçimlere katılım oranları genelde yüksektir ve %80 bandında seyreder.3 
Brezilya’daki siyasi partilerden en önemli olanları İşçi Partisi (PT), Brezilya Demokratik Hareketi (MDB), 
Sosyal Liberal Parti (PSL) ve Demokratlar’dır (DEM). 

 

3 https://www.electionguide.org/countries/id/31/ 
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Brezilya, 26 eyalet ve bir federal başkent bölgesi olmak üzere 27 ana idari birime ayrılmıştır. Eyaletler 
içlerinde toplam 5570 belediyeyi de barındırırlar. Eyaletlerde valiler seçimle işbaşına gelir ve eyaletin 
yasama işlerini tek kamaralı bir eyalet meclisi düzenler. 

C. Ekonomik Yapısı 

GSYH 1,84 trilyon ABD doları 

Kişi Başı GSYH 8.717,186 ABD doları 

GSYH Büyüme Hızı %1,137 

Kişi Başı GSYH Büyüme Hızı %0,379 

Milli Gelir 1,791 trilyon ABD doları 

Kişi Başı Milli Gelir 9.130 ABD doları 

Enflasyon %3,73 

İşsizlik Oranı %12,083 

Genç İşsizlik Oranı %27,842 

İş Gücü 106.500.038 

Kaynak: Dünya Bankası 2019 

Brezilya Güney Amerika’nın en büyük ve dünyanın 9. en büyük ekonomisidir. 21. yüzyılın önemli ekonomik 
aktörlerinden olan ülke, G20 ve BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) gibi çeşitli uluslararası 
ekonomik kuruluşların da üyeliğini sürdürmektedir.  
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Brezilya, 2003–2014 arasında 29 milyondan fazla insanın yoksulluktan kurtulduğu ve nüfusun özellikle en 
fakir %40’ında ciddi gelir artışının görüldüğü bir ekonomik gelişme dönemi geçirmiştir. Dönemin devlet 
başkanı Lula de Silva, önemli ekonomik reformlarda bulunmuş fakat başkanlık makamının 2011’de Dilma 
Rousseff’e devredilmesiyle gelişim zayıflamış ve ekonomik sıkıntılar tekrar yaşanmaya başlanmıştır. Dahası, 
2018’de yapılan yolsuzluk soruşturmaları; iki başkanın da partisi olan İşçi Partisi yetkililerinin ve iki başkanın 
da yargılanmasıyla, Silva’nın hapse atılıp Rousseff’in de azledilmesiyle sonuçlanınca politik skandallar 
ekonomiyi daha da sarsmıştır. Rousseff’in yerini alan Michael Temer kısa süre sonra iki yıldır süren 
resesyonu sonlandırmışsa da Rousseff hükumetinin yaptığı aşırı gider ve borçlanmanın yaraları henüz 
sarılamamıştır. 2019’un başında göreve gelen Jair Bolsonaro için beslenen tüm ümitler ise elde edilen düşük 
büyüme rakamlarıyla kırılmıştır. 

Jair Bolsanaro göreve geldiğinde kendisine desteğiyle bilinen borsalarda bir canlanma görülmüştür. Fakat 
başkan, “ekonomiden hiç anlamadığı” gerekçesiyle yeni Ekonomi Bakanı Paulo Guedes’e tam yetki vermiştir. 
Aldığı desteğe rağmen resesyon sonrasındaki ilk daralma rakamının da yine 2019’un ilk çeyreğinde 
görülmesi başkanın popülaritesinde önemli bir düşüşe sebep olmuştur. Başkan Bolsonaro’ya göre 
ekonomik problemlerin ana sebebi emeklilik sistemidir. 50’li yaşlarda emekli olan vatandaş “çok erken 
emekli olup çok fazla avantajlara sahiptir.” Senato’dan geçirilen emeklilik reformu vatandaşların ağır 
tepkisine maruz kalmıştır. 

Son on yıldır Brezilya’nın büyüme rakamları yavaşlamaktadır. 2006–2010 arasında görülen yıllık ortalama 
%4,5 büyüme oranı 2011–2014 arasında %2,1’e gerilemiştir. 2015–2016 yıllarında görülen ve ekonomiyi 
neredeyse %7 oranında daraltan resesyondan sonra ekonominin düzelmesi, önceki ekonomik krizlerden 
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sonraki canlanmalardan çok daha yavaş seyretmektedir. Resesyondan sonra neredeyse 5 yıl geçmiş 
olmasına rağmen hâlâ resesyon öncesi rakamlara dönülememiştir. 

Diğer ekonomik göstergelerin pek ümit vermemesine rağmen enflasyon yıllardır düşüş trendindedir. 
2019’da %3,7 oranında görülen enflasyonun COVID-19’a rağmen 2020’de %3,6; 2021’de de %3,3 civarında 
olması beklenmektedir. 

Fitch’in 2019 tahminlerine göre milli borcun GSYİH’ye oranı %92,3’tür. Hükumete göre eğer bu rakama 
müdahale edilmezse 2023 yılında borç, ekonominin büyüklüğüne ulaşacaktır. 

C.1. Sektörler 

Brezilya GSYİH’sinin önemli bölümü büyük oranda hizmet sektörüne dayalıdır. Sanayi sektörü de GSYİH’deki 
payı her yıl azalmasına rağmen yaklaşık 1/5 oranında katkıda bulunmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH’ye 
katkısı az olmasına rağmen ihracatta önde gelen sektörlerdendir. Günümüzde Brezilya önde gelen şeker, 
tavuk eti, soya, et, tütün, ananas, mısır, süt ve kakao üreticilerindendir. Ayrıca dünyanın lider kahve ve 
portakal suyu üreticisidir. Brezilya dünyanın önde gelen kalas, demir cevheri, alüminyum, kömür 
üreticilerindendir. İmalat sektöründe bulunan diğer alanlar demir-çelik üretimi, otomobil montajı, petrol, 
kimyasal maddeler, çimento ve havacılık donanımlarıdır.4 

C.2. Dış Ticaret 

Brezilya’nın dış ticaret dengesi genel olarak pozitif yöndedir. Fakat son yıllarda hammadde fiyatlarının 
düşüşü, enerji ithalatındaki artış ve real-dolar dengesinin sarsılması elde edilen dış ticaret fazlasında 
düşüşe sebep olmuştur. 

Brezilya Dış Ticaret Verileri (milyon $) 

 2017 2018 2019 

İhracat 217,739 239,889 223,998 

İthalat 150,749 181,230 177,341 

Hacim 368.488 421.069 401.339 

Denge +66.989 +58.658 +46.657 

Kaynak: ITC Trademap 

Brezilya’nın önemli ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, çeşitli tarım ürünleri, metal cevheri, et, 
makineler ve parçalarıdır. Ana ihracat ortakları ise Çin, ABD, Hollanda, Arjantin ve Japonya’dır. 

 

4 Ticaret Bakanlığı Brezilya Pazar Bilgileri Raporu 
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En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 239.889.210 223.998.669 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 29.670.809 30.039.342 

Yağlı tohumlar ve meyveler, muhtelif tahıllar, tohumlar, meyveler 33.517.529 26.455.603 

Metal cevheri, cüruf ve kül 23.663.011 25.256.609 

Et ve yenilebilir sakatat 13.292.305 15.152.373 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 14.791.209 12.465.285 

Kaynak: ITC Trademap 

Brezilya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli makineler, makineler ve parçaları, 
demir yolu harici araçlar ve organik kimyasallardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Arjantin, Almanya ve 
Güney Kore’dir. 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 181.230.569 177.341.225 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 26.233.627 23.960.281 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 21.757.779 22.083.732 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 19.096.839 21.297.173 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 14.026.499 12.238.332 

Organik kimyasallar 10.593.785 10.961.155 

Kaynak: ITC Trademap 

D. Türkiye-Brezilya İlişkileri 

Türkiye-Brezilya ilişkileri, coğrafi uzaklıkları ve dış politikadaki öncelik farkları sebebiyle 21. yüzyıla kadar 
gelişim gösterememiştir. Ancak arada gerçekleşen karşılıklı ziyaretler ve 2010 yılında imzalanan Stratejik 
Ortaklık Eylem Planı sayesinde daha iyi bir noktaya varılmıştır. 2019 yılında Türkiye’nin bölgedeki en büyük 
ticaret ortağı Brezilya ile ticaret hacmi 3,1 milyar; ihracatı 478,7 milyon, ithalatı 2,6 milyar dolar olmuştur. 
İhracat kalemleri arasında karbonat, meyve-sebze, çimento, iplik, cam; ithalat kalemleri arasında demir, 
odun, pamuk, kahve, soya, tütün, altın, uçak bulunmaktadır. 
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E. Ülkede İslamiyet 

Ülkenin İslam ile tanışması, 1500 yılında sömürgeleştirilen Brezilya’ya diğer sömürgelerden getirilen 
Müslüman kölelerin buraya yerleşmesiyle olmuştur. Müslümanların nüfusa oranı %1’den düşük olmasına 
rağmen tahminen 1 milyondan fazla Müslümanın ülkede yaşadığı söylenebilir. Ülkedeki cami sayısı yaklaşık 
100 civarındadır. Müslümanların birçok ülkede yaşadıkları helal gıda ve dini öğretim problemleri Brezilya’da 
da mevcuttur. 

F. COVID-19 

Brezilya, günümüzde COVID-19’dan en çok etkilenen ikinci ülkedir. 27 Ocak 2020’de ilk vakanın kaydedildiği 
Brezilya’da 10 Temmuz 2020 itibarıyla vaka sayısı 1.755.779, ölüm sayısı 69.184 kişiye ulaşmıştır. Pandeminin 
ilk aylarında ismi çok duyulmayan Brezilya’daki vakaların çoğalmasının temel sebebi, Başkan Bolsonaro’nun 
politikalarıdır. 

Bolsonaro; koronavirüs önlemlerini gereksiz gördüğünü, bunun “küçük bir gripten” farkı olmadığını ve küçük 
bir nezleye boyun eğmeyeceğini bildiren açıklamalar yapmış, halkı normale dönmeye çağırmıştır. Bölgesel 
karantinaların ekonomiye vereceği zararın virüsün vereceği zarardan çok daha tehlikeli olduğunu savunan 
başkan karantina kararlarını eyalet valilerine bırakmıştır. Sosyal mesafe ve karantina tavsiyesinde bulunan 
sağlık bakanlarından biri görevden alınmış, diğeri ise başkanla görüş ayrılığından dolayı istifa etmiştir. Ne 
var ki, 4 Temmuz’da basına düşen haberler arasında Jair Bolsanaro’nun da COVID-19’a yakalandığı haberi de 
yer almış, bu trajikomik durum basında büyük dikkat çekmiştir. 
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IMF tarafından yayınlanan veriler ise salgının ekonomiyi oldukça etkileyeceğini göstermektedir. Nisan 
ayında yayınlanan verilerde dünya ekonomisinin %3 oranında, Brezilya ekonomisinin ise %5,3 oranında 
daralacağını açıklayan IMF, Haziran ayında ise tahminlerini daha da düşürerek dünya için %4,9, Brezilya için 
%9,1 oranında daralma olarak yayınlamıştır. Bunun sebebi, başta Brezilya olmak üzere salgının sabit 
seyrettiği bazı ülkelerde vaka artışı yaşanmasıdır. 2020’nin ilk çeyreğinde tahminlerden daha kötü bir tablo 
ile karşılaşıldı. Brezilya’yı ve salgının yoğun olduğu diğer ülkeleri zor bir dönem beklemektedir. 

Kaynakça 

1)https://www.britannica.com/place/Brazil 
2)https://data.worldbank.org/country/BR 
3)http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?df53c4da-9d8c-8c21-9c89-df45d3d1f53a 
4)https://www.statista.com/topics/1537/brazil/ 
5) https://www.bbc.com/ 


