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BREZİLYA  

 

Brezilya Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır 

ayrıca bulunduğu kıtanın en kalabalık ve en büyük 

ülkesi konumundadır. Komşuları arasında Uruguay, 

Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, 

Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası 

bulunmaktadır. Ülkenin büyük bir çoğunluğunu dini 

açıdan Katolikler ve Protestanlar oluşturmaktadır. 

Ülkenin resmi dili Portekizcedir. En büyük şehri Sao 

Paulo’dur. Ayrıca Amazon Yağmur Ormanlarının 

büyük bir kısmını sınırları içerisinde 

barındırmaktadır. Güney Amerika’nın ekonomik 

ve siyasi olarak lideri konumundadır. Para birimi 

olarak Brezilya Reali kullanılmaktadır. 

 

TARİHİ  

Ülkenin modern tarihi Portekizli bir gemici olan Pedro 

Alveras Cabrol’ın Hindistan’a gittiğini zannederek buraya 

ayak basmıştır ardından Portekiz Kralı adına burayı zapt 

ettiğini ilan etmiştir. 1530 yıllarında Martin Alfonso de 

Sousa liderliğindeki bir grup kâşif, bugünkü Rio de Janeiro 

ve Santos bölgelerine ilk koloni şehirlerini kurmuşlardır. 

Ülkenin kaderi 1690lı yıllarda altın ve ertesi yıllarda da 

elmasın bulunması ile tamamen değişmeye başlamıştır. 

Brezilya Krallığı 7 Eylül 1822’de Portekiz’den 

bağımsızlığını ilan etmiştir. 1889 yılında yapılan darbe ile 

Krallık yıkılarak Cumhuriyet ilan edilmiştir.  

 

NÜFUS  

Brezilya’nın nüfusu Dünya Bankası verilerine göre 1960 yılında 72,179,226 kişiden oluşmaktadır ayrıca 

bu yıllarda Brezilya’nın nüfus artış hızı oldukça fazla olduğundan dolayı yaklaşık 60 yılda nüfusu 

neredeyse 3 katına çıkarak 2019 yılında 211,049,527 kişiye ulaşmıştır. 

 

 



YER ALTI KAYNAKLARI 

Brezilya, yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülke sayılabilir. Ülkede çıkartılan en önemli yer altı 

kaynaklar demir ve manganezdir. Ayrıca dünyada bulunan demir rezervlerinin ciddi bir kısmı Brezilya’da 

bulunmaktadır. Boksit, tungsten, krom, kurşun, çinko, bakır dışında da değerli madenlerden biri olan 

altın madenleri bulunmaktadır.   

2019 yılının verilerine göre 

Brezilya en fazla altın üreten 

ülkeler sıralamasında 

Meksika’nın ardında bir önceki 

yıla göre 10 ton arttırarak 106.9 

ton ile 10. sırada yer almaktadır. 

Bu artıştaki en büyük sebep ise 

Amazon Yağmur Ormanlarının 

kalbinde son beş yılda yasadışı 

madencilik faaliyetleri hızla 

artması yatmaktadır. 

 

2019 yılı verilerine göre Brezilya en 

fazla kullanılabilir demir cevheri 

üretiminde Avustralya’nın ardından 

480,000,000 ton ile ikinci sırada yer 

almaktadır ve neredeyse dünyadaki 

toplam üretimin neredeyse beşte birini 

tek başına gerçekleştirmektedir. 

 

 

Şekil 1 : 2019 Yılında Dünya'da En Fazla Altın Üreten Ülkeler 

Şekil 2 : 2019 Yılında Kullanılabilir Demir Cevheri Üretimi Kaynak: Vikipedia 



 

Brezilya Petrol rezervi bakımından da Dünya’da en 

fazla petrol rezervi bulunan ilk 15 ülkeden birisidir. 

2018 yılı verilerine göre Katar’dan sonra 12,634 

milyon varil ile 15. Sıradadır ve bu miktar toplam 

rezervler arasında %0,73 bir kesimi oluşturmaktadır. 

 

 

 

TARIM 

Brezilya çeşitli tarım ürünlerinde büyük miktarda üretim yapmaktadır. 

Bunların bazıları şu şekildedir: 

 2018 yılında 746,8 milyon ton ile dünyanın en büyük şeker kamışı 

üreticisidir. 

 2020 yılında 131 milyon ton ile ABD’yi geçerek dünyanın en büyük 

soya fasulyesi üreticisi olmuştur. 

 82,2 milyon ton ile 2018 yılında dünyanın en büyük 3. mısır üreticisi 

konumundadır. 

 16,7 milyon ton ile 2018 yılında dünyanın en büyük portakal üreticisidir. 

 Pirinç üretiminde ise 2018 yılında 11,7 milyon ton ile dünyada 9. 

Sıradadır. 

 4,9 milyon ton ile 2018 yılında dünyanın en büyük 4. Pamuk 

üreticisidir. 

 Kahve üretiminde 3,5 milyon ton ile 2018 yılında dünyada ilk 

sırada yer almaktadır 

 762 bin ton ile 2018 yılında 

Çin’den sonra en büyük 2. tütün üreticisidir 

 2018 yılında 2,6 milyon ton ile ananas üretiminde 3. sırada yer 

almaktadır. 

 2,3 milyon ton ile dünyada 2018 yılında karpuz üretiminde 4. 

sıradadır. 

Şekil 3 : Ülkelere Göre Petrol Rezervi (Milyon Varil) Kaynak: enerjiatlasi.com 



 2018 yılında 239 bin ton ile dünyada kakao üretiminde 6. 

Sırada bulunmaktadır. 

 156 bin ton ile 2018 yılında en büyük 6. Hurma üreticisidir. 

 Limon üretiminde 2018 yılında 1,4 milyon ton ile 5. Sırada 

bulunmaktadır. 

 Hindistan’ın ardından 2018 yılında 1 milyon ton ile 

dünyanın en büyük 2. papaya üreticisidir. 

Brezilya aynı zamanda bu ürettiği tarım ürünlerinin çoğunu 

ihraç etmektedir.  

 

EKONOMİK VERİLER 

Brezilya Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılındaki gayri safi 

yurt içi hasılası 1 milyar 839 milyon 758 bin Amerikan doları 

olarak ölçülmüştür. Ve bu rakam ile dünyanın en büyük 9. 

ekonomisi olarak listede yer almaktadır. Bu rakama kişi başına 

düşen gayri safi yurt içi hasılası olarak bakacak olursak 8,717 

Amerikan doları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi başına düşen 

gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında tüm dünya ülkeleri 

arasında 77. sırada yer almaktadır. 

 

 

 

 

Son 11 yıldaki bir önceki yıla göre büyüme 

yüzdelerine bakacak olursak en fazla 

büyümeyi %7,55 ile 2010 yılında 

yapmıştır. En fazla küçülmeyi de %5,3 ile 

2020 yılında yapması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 4:Ülkelere Göre GSYİH Sıralaması Kaynak: 

Vikipedia 

Şekil 5: Son 11 Yıldaki Bir Önceki Yıla Göre GSYİH Büyüme Oranları Kaynak: Statista 



Bu grafikte ise Brezilya’nın yıllar 

içerisindeki kişi başına düşen 

2012 yılında tarihinin en yüksek 

seviyesine çıkarak 13 bin 

Amerikan dolarının üstüne 

çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

Ülkeler arasında gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren bir katsayı olan gini katsayısına bakacak olursak, 

Dünya Bankası verilerine göre Brezilya dünyada gelir adaletsizliğinin en fazla olduğu 9. ülke 

konumundadır. Gini katsayısı 1 ile 0 arasında hesaplanmaktadır ve 0.539dur, bu sayı ne kadar 

artarsa gelir adaletsizliği o kadar çok artmaktadır. Dünyada gini katsayısı en fazla olan ülke 0.630 ile 

Güney Afrika’dır. Gini katsayısı en düşük olan ülke ise 0,232 ile Slovakya’dır. 

Bir ülkenin ekonomisini incelerken bakılması gerek önemli verilerden biri olan satın alma gücü 

paritesine bakacak olursa Brezilya dünya sıralamasında 8. sırada yer almaktadır, ilk sırada Çin 

bulunmaktadır. 

 

Brezilya’nın enflasyon 

rakamlarına bakacak olursak 

son 20 yılda en fazla 2003 

yılında %14,71 seviyelerine 

çıkmıştır. En Düşük olduğu yıl 

ise 2017 yılında %3.45tir. Son 

birkaç yılda istikrarlı bir şekilde 

enflasyon oranı %5in  

 

 

Şekil 6:Brezilyanın Yıllar içinde Kişi Başına Düşen GSYİH Miktarı Kaynak: Statista 

Şekil 7: 2000 Yılından İtibaren Enflasyon Oranları Kaynak Statista 



19.11.2020 tarihi itibari ile 1 Amerikan 

doları 5.31 Brezilya reali etmektedir. 

Son 25 yıldaki en yüksek seviyesine 2020 

Mayıs ayında 5,95 civarına gelerek 

çıkmıştır. 

  

 

 

 

Bu grafikte 1999 yılından itibaren 

Brezilyadaki işsizlik oranı verilmiştir. 

En yüksek işsizlik oranı %12,82 ile 

2017 yıla aittir. En düşük oran ise 

2014 yılında %6,66 yılındadır. 

 

 

 

 

 

Brezilya verilere göre 2018 yılında 242 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ihracatın büyük bir 

bölümünü soya fasulyesi (33,2 milyar dolar), Ham Petrol (25,2 milyar dolar), Demir Cevheri (20,5 milyar 

dolar), Sülfat Kimyasal Ağaç Hamuru (8,26 milyar dolar) ve Soya Küspesi (6,8 milyar dolar) 

oluşturmaktadır. En fazla ihracat yaptığı ülkeler ise Çin (64,3 milyar dolar), Amerika Birleşik Devletleri 

(29,3 milyar dolar), Arjantin (15 milyar dolar), Hollanda (11,9 milyar dolar) ve Şili ($6.45m milyar dolar) 

oluşturmaktadır. 

İthalat verilerine bakacak olursak 173 milyar dolar ithalat gerçekleştirmişlerdir. Bu ithalatın büyük bir 

bölümünü Rafine Petrol (11,7 milyar dolar), Araç Parçaları (6,12 milyar dolar), Ham Petrol (4,5 milyar 

dolar), Arabalar (4,24 milyar dolar) ve Entegre Devreler (4,17 milyar dolar) oluşturmaktadır. En fazla 

ithalatı yaptığı ülkeler ise Çin (33,9 milyar dolar), Amerika Birleşik Devletleri (29,3 milyar dolar), 

Almanya (11,1 milyar dolar), Arjantin (11 milyar dolar) ve Fransa (5,12 milyar dolar). 

 

Brezilya borsası Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bulunmaktadır. Resmi adı B3 SA Brasil, Bolsa, 

Balcão’dır. 2018 yılı verilerine göre borsanın toplam değeri 1 trilyon Amerikan dolarıdır. Dünyanın 

Şekil 8:Son 25 Yıldaki Amerikan doları /Brezilya Reali Paritesi 

Şekil 9: Brezilya’da 1999 Yılından Günümüze İşsizlik Oranları Kaynak: Statista 



en büyük 13. Borsasıdır. Ana endeksinin adı Ibovespa’dır. Endekste 31 Mart 2020 itibariyle 354 tane 

şirket işlem görmektedir. 23 Ocak 2020'de, Ibovespa endeksi 119.527 puanın üzerinde kapanarak 

rekor seviyeye gelmiştir.   

Brezilya dışarıdan gelecek yatırımcılar için en liberal ortamlardan birine sahiptir. Yerleşik olmayan 

yatırımcılar hem gerçek hem de tüzel kişiler, yerleşik yatırımcıların kullanımına sunulan mali ve sermaye 

piyasası araçlarının çoğuna herhangi bir kısıtlama olmaksızın yatırım yapabilirler. Ancak, yerleşik 

olmayan yatırımcıların düzenleyici ve vergiyle ilgili konularda saklama ve temsilcili olarak hareket 

etmeleri için yerel kuruluşları çalışmaları gerekmektedir. Yatırımcıların ayrıca Brezilya Merkez Bankası, 

borsa düzenleyicisi CVM ve Federal Gelir Servisi'ne kaydolmak gibi diğer formaliteleri tamamlamaları 

gerekmektedir. Borsada emir vermek için ayrıca BM&F Bovespa üye aracı kurumunu seçmeniz gerekir. 

Brezilya'da bulunan finans kuruluşlarının çoğu aynı çatı altında kayıt ve yatırım ile ilgili çeşitli hizmetler 

sunmaktadır. 

  



RUANDA 

Ruanda Afrika kıtasının doğu orta kısmında bulunmaktadır. 

Yüz ölçümü 26.338 km2’dir kuzeyinde Uganda, doğusunda 

Tanzanya, güneyinde Burindi ve batısında Zaire (Kongo) ve 

Kivu Gölü ile çevrili bir cumhuriyet. Ülkenin büyük bir 

çoğunluğunu dini açıdan Katolikler ve Protestanlar 

oluşturmaktadır ayrıca az da olsa İslam’a ve yerli dinlere 

inanan insanlarda bulunmaktadır. Ülkenin resmi dili 

Fransızca ve bir Bantu dili olan Kinyarwarda’dır. En büyük 

şehri Kigali’dir. Para birimi olarak Ruanda Frankı 

kullanılmaktadır. 

 

TARİHİ  

Ülkenin bulunduğu coğrafyada yaşan ilk 

kabilenin Twalar olduğu tahmin edilmektedir, 

günümüzde de Twalar Ruanda’da azınlık 

konumundadır. 13. Yüzyılda bu topraklarda 

Ruanda Krallığı kurulmuştur. 1890lı yıllardan 1. 

Dünya Savaşına kadar Alman Doğu Afrika’sına 

bağlıdır. 1. Dünya Savaşı sırasında Belçika bu 

bölgeyi ele geçirmiştir. 1962 yılında 

Belçika’dan bağımsızlığını ilan ederek 

cumhuriyet kurulmuştur. 

 

NÜFUS  

Ruanda nüfusu Dünya Bankası verilerine göre 1960 yılında yaklaşık olarak 2,935,000 kişiden 

oluşmaktadır. 2019 yılı verilerine göre ise nüfus son 60 yılda 4 katına ulaşarak yaklaşık 12,626,000 

kişiden oluşmaktadır. Ülke nüfusunun dikkat çeken bir özelliği ise 1990-1995 yılları arasında nüfusun 

azalma göstermesidir. Bunun en büyük sebebi de o yıllar arasında ülkede iç savaşın yaşanmasıdır. 

 

 

 

 



YER ALTI KAYNAKLARI 

Ruanda yer altı kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olarak 

tanınmamaktadır. Genellikle madencilik sektörü kalay, tantal ve 

tungsten ve diğer ülkelere göre az miktarda altın çıkarılmasından 

ibarettir. Ruanda, elektronik üretiminde kullanılan tantalının 

yaklaşık %9'unu ve küresel tungstenin yaklaşık% 4'ünü 

üretmektedir. Ekim 2012'de Ruanda Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 

Sebeya Nehri'ni tehlikeye attığı gerekçesiyle ülkenin batı 

eyaletindeki madencilik faaliyetlerini askıya aldı.  

 

TARIM 

Ruanda’nın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık üçte birini tarım sektörü oluşturmaktadır ve iş gücünün %80’ni istihdam 

etmektedir. Çay, kahve, muz, fasulye, mısır, tatlı patates, buğday ve pirinç gibi temel gıdalar yetiştirilmektedir.Tarım 

ürünlerinden  çay ve kahve ihracatın bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

EKONOMİK VERİLER  

Dünya Bankası verilerine göre 

Ruanda’nın gayri safi yurt içi 

hasılası 2019 yılında yaklaşık 

olarak 10 milyar 122 milyon 

dolardır.  Bu sayılarla Ruanda 

Kongo Cumhuriyetinden sonra 

dünyanın en büyük 139. ekonomisi 

konumundadır. 

 

Son 50 yıldaki bir önceki yıla göre 

GSYİH büyüme oranlarına bakacak 

olursak en fazla büyümeyi ülkedeki iç 

savaşın bittiği ve ülkenin normal 

haline döndüğü 1995 yılında %35 

büyüme sağlamıştır. Son 10 yılda da 

yıllık düzenli olarak ortalama %7lik 

bir büyüme göstermektedir. 

  

Şekil 10: Ruanda'nın Son 50 Yıldaki GSYİH Miktarı (Milyar Dolar) 

Şekil 11: Ruanda’nın Bir Önceki Yıla Göre Yıllık Büyüme Oranları 



Dünya Bankası verilerine göre 2019 

yılında kişi başına düşün gayri safi yurt içi 

hasıla miktarı 801 dolar civarındadır. Bu 

rakam Ruanda tarihinin en yüksek kişi 

başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 

miktarıdır. 

 

 

 

 

Ülkelerin gelir adaletsizliğini göstermeye yarayan gini katsayısına bakacak olursak Dünya Bankası 2016 

yılı verilerine göre 0.437dır. Ve Dominik Cumhuriyetinden sonra gelir adaletsizliğinin en yüksek 

olduğu 41. Ülke konumundadır. 

 

IMF’ye göre 2020 yılında tahmini olarak satın alma gücü paritesinde Nijer’den sonra 130. Sırada yer 

almaktadır. Bu listenin ilk sırasını Çin son sırasını Tuvalu oluşturmaktadır 

 

Yine Dünya Bankası verilerine göre 2019 

yılında Ruanda’nın enflasyon miktarı 

%3.,35dir. Son 30 yılda enflasyon 

neredeyse %20leri görse de 1999,2010 

ve 2018 yıllarında enflasyon sıfırın 

altına düşmüştür. Ve en son 2012 

yılında %10’nun üstüne çıkmaktadır. 

 

 

Şekil 12:Ruanda'nın Yıllık Kişi Başına Düşen GSYİH Miktarı 

Şekil 13:Son 30 Yılda Ruanda Enflasyon Oranları 



 

20 Kasım 2020 tarihi itibariyle 1 

Amerikan doları 988 Ruanda 

frankı etmektedir. Son 18 yılda 

Ruanda frankı Amerikan doları 

karşısında neredeyse %100 

oranında değer kaybetmiş 

bulunmaktadır. 

 

Ruanda’daki işsizlik oranlarına 

bakacak olursak son 20 yılda işsizlik 

oranı en fazla 2013 yılında %1.18 

olmuştur. En az 1999 yılında %0.71 

olmuştu. İstikrarlı bir şekilde 

işsizlik orasını her sene %1 

civarındadır. Ruanda gibi bir 

ülkenin neredeyse tam istihdam 

kapasitesinde çalışması büyük bir 

başarıdır. 

 

 

 

Ruanda 2018 verilerine göre Ruanda toplam 970 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve bu da onu 

dünyadaki 152 numaralı ihracatçısı yaptı. Rapor edilen son beş yıl içinde Ruanda'nın ihracatı 2013'te 

876 milyon dolardan 2018'de 970 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın başında Altın (637 milyon dolar), 

Niobium, Tantalum, Vanadyum ve Zirkonyum Cevheri (76,7 milyon dolar), Kahve (66,4 milyon dolar), 

Kalay Cevheri (60,7 milyon dolar) ve Çay (56,1 milyon dolar) geliyor. Ruanda'nın en çok ihracat 

gerçekleştiği ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri (638 milyon dolar), Amerika Birleşik Devletleri (66,4 milyon 

dolar), Tayland (42,9 milyon dolar), Pakistan (42,2 milyon dolar) ve Çin (39,8 milyon dolar). 

 

2018'de Ruanda 1,98 milyar dolar ithalat gerçekleştirerek onu dünyadaki 156 numaralı ithalatçısı 

haline getirdi. Rapor edilen son beş yılda Ruanda'nın ithalatı 91,8 milyon dolar azalarak 2013'te 2,07 

milyar dolardan 2018'de 1,98 milyar dolara düşmüştür. Ruanda’nın en çok ithalat gerçekleştrdiği 

ürünler Mobilya ($ 120M), Yayın Ekipmanları ($ 94.3M), İşlenmiş Gıda Ürünler ($ 81.4M), Plastik 

Züccaciye ($ 77.1M) ve Kasnak Sistemleri ($ 70.4M). Ruanda için en çok ithalat yaptığı ülkeler ise 

Şekil 14: Son 20 Yıldaki Amerikan Doları / Ruanda Frankı Paritesi 



Tanzanya (667 milyon dolar), Uganda (197 milyon dolar), Kenya (176 milyon dolar), Çin (165 milyon 

dolar) ve Hindistan (132 milyon dolar). 

 

Resmi olarak 31 Ocak 2011'de tamamen tevdi edilmiş bir şirket olarak faaliyete geçti. Borsanın yapısı 

borsa (%60), Ruanda Hükümeti (%20) üyelerinden oluşmaktadır. kurumsal yatırımcılar (%20). 

Yönetim yapısı üç seviyeden oluşur: Hissedarlar Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yönetim. Pazarda 

9 tane şirket bulunmaktadır. Bunların 4 tanesi bankacılık ve finans alanında geri kalanlar ise süper 

market, şişeleme, televizyon, telekomünikasyon ve sağlık alanında hizmet vermektedir. 

Ruanda da yatırımcıyı yatırım yapmak için teşvik eden kampanyalar bulunmaktadır. Küresel iş 

faaliyetleri, özel sermaye fonları, fon yönetimi, varlık yönetimi; yatırım fonları, toplu yatırım planları, 

tutsak sigorta programları, risk sermayesi ve varlığa dayalı menkul kıymetler de yatırım yapan 

yatırımcıya 5 yıla kadar kurumlar vergisi istenmemektedir. Kayıtlı bir yatırımcı, sermaye kazancı 

vergisi ödemez. Ancak ticari gayrimenkul satışından elde edilen gelir yatırımcının vergiye tabi gelirine 

dahil edilir. Kayıtlı bir yatırımcı, yatırım yasası kapsamındaki kriterleri karşılıyorsa, yeni veya 

kullanılmış varlıklar için ilk yıl için sabit hızlandırılmış yüzde elli amortisman oranına hak kazanır. 

Kayıtlı bir yatırımcıya ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ilgili kanunlar kapsamında oturma izni 

verilir.  

 

  



 


