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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 Kuzeybatı Avrupa'da, Fransa ile Hollanda arasında bulunan ve Kuzey Denizine sınırı olan Belçika'nın 

yüz ölçümü 30.250 km2'dir. Kuzeyde Hollanda (450 km.), Doğuda Almanya (167 km.) ve Lüksemburg 

(148 km.), Batı ve Güneyde de Fransa (620 km.) ile sınıra sahiptir. Kuzeyde, Kuzey Denizi ile de kıyısı 

vardır. Kara sınırları uzunluğu 1.385 km., deniz kıyısının uzunluğu ise 66.5 km'dir. Kuzeybatıda yer 

alan kıyı kesimleri düz olan, orta kısımlarında küçük yükseltiler yer alan Belçika'nın güneyi dağlıktır. 

Ülke yüzölçümünün % 20'sini ormanlar, % 28’ini ekilebilir alan, % 29’unu diğer tarımsal alan, % 19’unu 

ise meskun bölgeler oluşturmaktadır. Ülkenin denize yakınlığı, iklimi büyük ölçüde etkilemektedir. 

 

 

 Başlıca İhracat Ortakları: Almanya,Fransa,Hollanda,Birleşik Krallık,İngiltere, A.B.D., İspanya,Polonya 

               Başlıca İthalat Ortakları : Hollanda,Almanya,Fransa,A.B.D.,Birleşik Krallık,Çin, İrlanda,İtalya, Rusya 

 

 

 Başlıca İhracat Kalemlerimiz, Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, Tedavide/korunmada 

kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 

elmaslardır. 

 

 2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin Belçika’ya toplam ihracatı yaklaşık olarak 4 milyar dolar civarında 

gerçekleşirken ithalatı ise 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 Belçika ile 2016 yılında gerçekleşen 5 milyar 750 milyon Dolar tutarındaki ikili ticaret hacmimiz bir 
önceki yıla kıyasla % 0,7 oranında artmıştır. 2017 yılında 6 milyar 880  milyon Dolar olarak,2018 yılında 
7 milyar 522 milyar dolar gerçekleşmiştir.  

 
 

 Belçika’ya ihracatımızdaki başlıca ürünler motorlu taşıt ve ekipmanları, makine ve teçhizat, plastik 
iken, Belçika’dan ithal ettiğimiz başlıca ürünler arasında ise Kimya ve ilişkili sanayi ürünleri, plastik, 
ana metaller, makine ve teçhizatlar ön sıralardadır. 

 

 2018 yılı itibariyle , Bursa ilinden Belçika’ya  225,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat 

rakamı 243,3 milyon dolar olmuştur.2019 yılı içerisinde veriler geçici olmakla birlikte Bursa ilinden 

Belçika’ya 164 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, itahalat rakamı yaklaşık 200 milyon dolar 

olmuştur. 

 

 2019 verilerince Bursa’da Belçika sermayeli 11 firma bulunmaktadır.  

 

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Belçika’ya ihracat yapan firma sayımız 

352’dir. 
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1. GENEL BİLGİ 

 

RESMİ ADI BELÇİKA KRALLIĞI 

YÖNETİM BİÇİMİ FEDERAL PARLEMENTER MONARŞİ 

KRAL PHILIPPE LÉOPOLD 

BAŞKENT BRÜKSEL 

NÜFUS (WORLDOMETERS 2018) 11,553,628 

YÜZ ÖLÇÜMÜ ( KM² ) 30,250 

DİL FRANSIZCA, FELEMENKÇE, ALMANCA 

ETNİK YAPI 
%75 BELÇİKALI, %4,1 İTALYAN, %3,7 FASLI, %2,4 

FRANSIZ, %2 TÜRK, %2 HOLLANDALI, %12,8 DİĞER 

DİNİ YAPI HRİSTİYAN 

PARA BİRİMİ EURO 

GSYİH (MİLYON $)- 2018 IMF 562,229 

KBGSYİH ($)-2018 IMF 49,272 

BÜYÜME ORANI (%)-2018 IMF 
 
 
 

1,89 
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1.1. Coğrafi Konum 

Kuzeybatı Avrupa'da, Fransa ile Hollanda arasında bulunan ve Kuzey Denizine sınırı olan Belçika'nın yüz 

ölçümü 30.250 km2'dir. Kuzeyde Hollanda (450 km.), Doğuda Almanya (167 km.) ve Lüksemburg (148 km.), 

Batı ve Güneyde de Fransa (620 km.) ile sınıra sahiptir. Kuzeyde, Kuzey Denizi ile de kıyısı vardır. Kara sınırları 

uzunluğu 1.385 km., deniz kıyısının uzunluğu ise 66.5 km'dir. Kuzeybatıda yer alan kıyı kesimleri düz olan, orta 

kısımlarında küçük yükseltiler yer alan Belçika'nın güneyi dağlıktır. Ülke yüzölçümünün % 20'sini ormanlar, % 

28’ini ekilebilir alan, % 29’unu diğer tarımsal alan, % 19’unu ise meskun bölgeler oluşturmaktadır.  

Ülkenin denize yakınlığı, iklimi büyük ölçüde etkilemektedir. Hava, batı rüzgarlarının da etkisiyle genellikle 

kapalı, nemli, çoğunlukla da yağmurludur. Kışlar ılıman, yazlar ise serin geçmektedir. 

Belçika’nın önemli akarsuları, Meuse (183 km) , Scheldt (200 km) ve Yser (50 km)’dir. Ayrıca, Ren ve Seine 

Nehirlerinin kolları da, küçük akarsular olarak ülkede yer almaktadır. Ülkenin önemli gölleri, Bütchenbach 

Gölü, Eupen Gölü, Gileppe Gölü, Robertville Gölü,Warfaaz Gölü, Nisramont Gölü ve Eau d'Heure Gölleridir. 

Coğrafi konumu, ülke ekonomisini ve ticareti büyük ölçüde etkilemektedir. Almanya, Fransa, Hollanda ve 

Lüksemburg’a komşu olması; yaygın ulaştırma altyapısının ve özellikle, otoyolları, demiryolları ve iç su yolları 

ağının çok gelişmiş bulunması; gelişmiş limanları ve hava ulaşımı imkanları ülkenin önemli ticaret 

merkezlerinden biri olmasını sağlamıştır. 

1.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Bağımsızlığını yaklaşık 200 yıl önce kazanmış olan Belçika, Batı Avrupa’daki en genç ülkelerden biridir. İsmini, 

yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan Belgae adında bir Kelt boyundan aldığı düşünülen Belçika, tarih boyunca 

çok değişik idareler altında kalmış olup, bunlardan Roma ve Germen idarelerinin etkileri sonucunda, 

günümüzde Fransızca ve Flamanca konuşulan bölgelerin sınırları şekillenmiştir.  

Daha sonra çeşitli defalar el değiştiren Belçika toprakları, 1519-1713 yılları arasında İspanyol, 1713-1794 

yılları arasında ise Avusturya egemenliği altına girmiştir. Fransız İhtilalinin ardından, 1795 yılında Fransa 

tarafından işgal edilen topraklar, Napolyon’un yenilgisini müteakip 1815 yılında düzenlenen Viyana 

Konferansı ile Hollanda kralının hakimiyeti altında Hollanda ve Lüksemburg’la birleştirilmiştir. 

Belçika, Hollanda Krallığı’ndan 1830’da tarihinde ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşları sırasında, 1915 ve 1940 yıllarında Alman işgaline uğrayan ülke, 1944 yılında yeniden özgürlüğüne 

kavuşmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa Topluluğu’nun kurulması konusunda liderlik yapmış olan 

ülke, şu anda AB’nin başkenti durumundadır. Aynı zamanda NATO’nun da Merkezine ev sahipliği 

yapmaktadır. 1957 yılında Hollanda ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks Ekonomik Birliği’ni kurmuş olan ülke, 

Yirminci yüzyılın son yarısında gelişerek, modern ve teknolojik yönden ileri bir seviyeye gelmiş durumdadır. 

Hollanda, Lüksemburg ve Belçika ile 17 Haziran 2008 tarihinde Lahey’de yeni bir ‘Benelüks Anlaşması’ 

imzalanmıştır. Anlaşma ile, bu üç ülke ekonomik faaliyetler, adalet, uluslararası ilişkiler ve sürdürülebilir 

kalkınma gibi alanlarda daha yakın işbirliği yapma kararı almıştır. ‘Benelüks Ekonomik Birliği’ olan mevcut 

ortaklık adı ‘Benelüks Birliği’ olarak değişmiştir. 

Anayasal monarşi ile idare edilen Belçika’da, kral sembolik bir rol oynamaktadır. Kralın temel siyasi 

fonksiyonu, seçimler sonucunda ya da hükümetin istifa etmesi durumunda, yeni bir hükümet kurulması 

amacıyla görevlendirme yetkisine sahip olmasıdır. Kral, ülkede birleştirici bir rol oynayarak, ortak Belçika 

kimliğinin geliştirilmesi için çaba göstermektedir. 

1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısı federal hale getirilen Belçika, daha sonra yapılan anayasal 

düzenlemeler sonucunda, şu an mevcut üçlü federal yapıya kavuşmuştur. 1993 yılında yapılan anayasal 

düzenlemeye göre, ülkede bulunan üç federal bölge şunlardır: Brüksel-Başkent Bölgesi, Flaman Bölgesi ve 
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Valon Bölgesi. Ülkede, federal, bölgesel ve dil grupları bazında olmak üzere üçlü düzeyde, sorumlulukların 

kompleks bir şekilde dağıtıldığı bir yönetim sistemi uygulanmaktadır. 

Ülkenin yasama organı, 150 üyeli Temsilciler Meclisi ile 71 üyeli Senato’dan oluşan Federal Parlamentodur. 

Temsilciler Meclisi, hükümetin güvenoyu alması gereken ana yasama organı niteliğindeyken, Senato’nun 

yasaları veto hakkı bulunmamakta, ancak kabulünü erteleme yetkisi bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir 

anayasal ya da idari reform veya uluslararası anlaşma, Senato’nun onayı ile yürürlüğe girebilmektedir. Nispi 

temsil sisteminin geçerli olduğu genel oylama ile seçilen Temsilciler Meclisi üyelerinden farklı olarak, 

senatörler, ülkedeki dil topluluklarına göre yapılan özel bir düzenleme çerçevesinde bir kısmı doğrudan 

seçilerek, bir kısmı da çeşitli şekillerde atanarak parlamentoda görev almaktadırlar. 

Topluluk ve Bölgeler 

Belçika’nın idari yapısı, yukarıda belirtilen Federal Hükümetin dışında dört farklı düzeyde idareden daha 

oluşmaktadır. Bunlar Topluluklar (Communes), Bölgeler (Regions), Eyaletler (Provinces) ve Belediyeler 

(Municipalites)’dir. 

Topluluklar, ülkede bulunan dil grupları bazında tanımlanmış olup, Flamanca, Fransızca ve Almanca konuşan 

topluluklardan oluşmaktadır. Her topluluğun ayrı bir parlamentosu bulunmaktadır. Söz konusu 

parlamentoların yetki alanları kültür, eğitim, bilimsel araştırmalar ve bu konularla ilgili uluslararası ilişkileri 

kapsamaktadır. 

Bölgeler, Kuzeydeki Flaman Bölgesi, Güneydeki Valon Bölgesi ve Brüksel-Başkent Bölgesidir. Flaman Bölgesi, 

Flaman nüfusu içine alırken, Valon Bölgesi Fransızca konuşan Valonların yanısıra, doğuda Almanca konuşan 

nüfusu da barındırmaktadır. Brüksel Bölgesi ise çoğunlukla Fransızca konuşulan bir bölgedir. Bölgelerin de 

kendi parlamentoları bulunmakta, bu parlamentolar ekonomi, mali düzenlemeler, dış ticaret, tarım, enerji, 

bankacılık, istihdam, bölgesel kalkınma, çevre, şehir planlaması ve bölgesel mevzuata ilişkin yetkiler 

taşımaktadır. 

Flaman Topluluğu ve Flaman Bölgesi Parlamentoları ve Hükümetleri birleştirilmiş olup, yetkiler tek 

parlamento ve hükümette toplanmıştır. Buna karşılık, Fransızca ve Almanca konuşan Toplulukların 

Parlamentoları ile Valon Bölgesi Parlamentosu ayrı olarak muhafaza edilmektedir. 

Brüksel Bölgesi Parlamentosu’ndan bazı üyeler, ait oldukları dil grubuna göre, Flaman Parlamentosu’nda veya 

Fransızca konuşan Topluluk Parlamentosunda da eş zamanlı olarak görev almaktadırlar. Bu üyeler, Flaman ve 

Valon Bölgelerini ilgilendiren kararlarda oy sahibi değildirler. 

Eyaletler ve Belediyeler 

Belçika, Flaman Bölgesi’nde 5 ve Valon Bölgesi’nde 5 olmak üzere toplam 10 eyalete ayrılmıştır. Flaman 

Bölgesi Eyaletleri, Batı Flaman Eyaleti, Doğu Flaman Eyaleti, Anvers, Limburg, Flaman Brabant; Valon Bölgesi 

Eyaletleri ise, Namur, Liege, Hainaut, Lüksemburg ve Valon Brabant’tır. 

Eyaletlerde bulunan ve doğrudan seçilen üyelerden oluşan parlamentolar, eyalet idaresinden sorumlu olan 

Daimi Temsilciyi (permanent delegation) seçmektedirler. Ancak, kral tarafından atanan vali, söz konusu 

temsilcinin bir üstü niteliğindedir. 

Eyalet idareleri, kanunların uygulanması ve düzenin sağlanması, bölgesel kalkınma, yolların bakımı, bulaşıcı 

hastalıklarla mücadele gibi konular ile belediyeleri denetlemekten sorumludur. 

Belediyeler, eyaletlere bağlı en küçük idareler olup, ülkede 589 belediye bulunmaktadır. Belediyelerin de 

kendi meclisleri bulunmakta ve belediye başkanının başkanlığında çalışan belediye encümeni tarafından 

yönetilmektedir. Belediyeler polis gücüne sahip olup, görevleri arasında, kanunların uygulanması, düzenin 

sağlanması, seçimlerin organize edilmesi, nüfus işlemlerinin takibi, ilk ve orta öğrenimin gerçekleştirilmesi, 
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sosyal yardımlar yapılması, inşaat ruhsatı verilmesi, yol tamiratı ve itfaiye hizmetleri gibi sorumlulukları 

bulunmaktadır. 

Federal makamlar ile topluluk ve bölge idareleri, eyalet ve belediyelere göre daha yetkili idareler olup, bu 

idareler, eyalet ve belediyelere yasaların izin verdiği çerçevede görev verebilmektedir. 

Yasama 

Ülkenin yasama organı, Temsilciler Meclisi ile Senato’dan oluşan Federal Parlamento’dur. Temsilciler Meclisi, 

hükümetin güvenoyu alması gereken ana yasama organı niteliğindeyken, Senato’nun yasaları veto hakkı 

bulunmamakta, ancak kabulünü erteleyebilme yetkisi bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir anayasal ya da idari 

reform veya uluslararası anlaşma, Senato’nun onayıyla yürürlüğe girebilmektedir. Nispi temsil sisteminin 

geçerli olduğu genel oylama ile seçilen Temsilciler Meclisi üyelerinden farklı olarak senatörler, ülkedeki dil 

gruplarına göre yapılan özel bir düzenleme çerçevesinde bir kısmı doğrudan seçilerek, bir kısmı da çeşitli 

şekillerde atanarak, parlamentoda görev almaktadırlar. 

Parlamento, senato ve temsilciler meclisinden oluşmaktadır. 71 üyeli senatonun 40 üyesi genel seçim ile 

doğrudan, 31’i de dolaylı olarak 4 yıl görev yapmak üzere seçilmektedir. Temsilciler kamarası ise 150 üyelidir. 

Üyeler, genel seçim ile 4 yıl görev yapmak üzere seçilmektedir. Üye sayısı, başbakanla beraber, 15 bakandan 

oluşan Federal Hükümet’in görevleri, ülke savunması, uluslararası ilişkiler, adalet, iç güvenlik, sosyal güvenlik 

ve kamu borçları idaresidir. 

1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

11.4 milyonluk bir nüfusa sahip olan Belçika, Avrupa’da, Hollanda’dan sonra en fazla nüfus yoğunluğuna sahip 

ülkelerden biridir. Ülkenin kuzeyindeki, Flamanca konuşulan Flaman bölgesi, güneydeki Fransızca konuşulan 

Valon bölgesinden çok daha fazla nüfus yoğunluğuna sahiptir. 2014 itibariyle, . Brüksel’in nüfusu  2 

milyondur. 

Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi, Belçika’da da son 30 yıldır düşen doğum oranları ve artan yaşam 

süresi nedeniyle nüfus giderek yaşlanmaktadır. Ülkenin nüfus artış hızındaki azalma, ülkeye yönelik göçler 

vasıtasıyla dengelenmektedir. Ülkenin nüfusu, yılda % 0.5 oranında artmaktadır.  Yabancı nüfusun yaklaşık % 

60’ı, özellikle İtalya, Fransa ve Hollanda’dan olmak üzere AB ülkeleri çıkışlıdır. AB dışından gelen yabancı 

nüfusun % 60’ı da Fas ve Türk kökenlidir. 2015 yılı verilerine ülkede 1.255 bin yabancı yaşamaktadır.  

2. GENEL EKONOMİK DURUM  

2.1. Ekonomik Yapı 

Belçika, 1800’lerde Avrupa kıtasında sanayi devrimini başlatan ülkelerin başında gelmektedir. Avrupa 

Birliği’nin kurucu üyesi olup, dünyanın en gelişmiş pazar ekonomilerinden biridir. Aynı zamanda, ihracat ve 

ithalat tutarının, GSMH’ye oranı açısından bakıldığında, AB ülkeleri arasındaki en açık ekonomilerden birisidir. 

Daha çok, ithal edilen hammadde ve yarı mamullerin işlenerek ihraç edilmesi şeklinde bir dış ticaret yapısı 

söz konusudur. Artık ekonomik olarak kullanılabilir durumda olmayan kömürün dışında, önemli bir doğal 

kaynağa sahip değildir. Bununla birlikte, çelik, tekstil, kimya, arıtma, gıda işleme, eczacılık, otomotiv, 

elektronik ve makina üretimi gibi geleneksel sektörler, ekonomideki ağırlıklı yerlerini korumaktadır. 

Nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu Belçika, . Limanları, kanalları, demiryolları ve otoyolları ağıyla 

son derece gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde Belçika sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş 

durumdadır. 

Bütçe sorunları, yaşlanan nüfus ve düşük istihdam oranı ülkenin gündemindeki en önemli sorunları teşkil 

etmektedir. Son yıllarda, bütçe dengesi sağlanmış olmasına karşın, kamu borçları halen yüksek seviyededir. 
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Belçika, Avrupa’da ilk sanayileşen ülkeler arasındadır. Kömür, tekstil, çelik ve ağır sanayi sektörlerinde önemli 

gelişmeler kaydetmiş olup, zamanında bu endüstrilerin bulunduğu ve Flaman Bölgesinden daha zengin olan 

Valon Bölgesinde, birinci nesil bu endüstrilerin gerilemesinden sonra, bu durum kısmen, hafif sanayiler, 

kimyasallar ve gıda sanayileri ve hizmetler sektörü gibi bazı sektörlerin gelişmesi ile telafi edilmiştir. Diğer 

taraftan, şu anda Valon Bölgesinden çok daha zengin olan Flaman Bölgesi, modern bir endüstriyel zemin 

oluşturmak ve ileri teknoloji yatırımlarını çekmekte başarılı olmuştur. Flaman Bölgesi, ileri teknoloji ve 

araştırma yoğun endüstrilerde istihdam edilen çalışan sayısı açısından, AB ülkeleri arasında önde gelmektedir. 

Limanları, kanalları, demiryolları ve otoyol ağıyla, son derece gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde Belçika 

sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır.  

2.2. Ekonomi Politikaları 

Diğer OECD ülkeleri gibi Belçika da, vergi reformları yaparken, aynı zamanda, yaşlanan nüfus ve altyapının 

yenilenmesi nedeniyle artan maliyetlerle de başa çıkma konusunda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Dolayısıyla, geçmişte yapılan vergi reformları kapsamında elde edilen sonuçlar tatminkar olmayıp, sınırlı 

kalmıştır. 

Emeklilerin, çalışan nüfusa göre oranının artacağı, bunun da kamu harcamalarına çok büyük bir yük getireceği 

tahmin edilmektedir. Bu problemle başa çıkmak üzere, ülkede bir Yaşlılık Fonu’ bulunmaktadır. yaşlanan 

nüfusun emeklilik maaşlarını ve sağlık harcamalarını finanse etmek için gerekli kamu harcamalarındaki artış, 

2030 yılı itibariyle GSMH’nın % 3.1’i oranına artış olacağı buna karşı nüfusun yaşlanması ile birlikte, işsizlik 

maliyetlerinde GSMH’nın % 1.1’i oranında bir düşüş sağlanacağı düşünülmektedir.  

3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

Yabancı sermaye, Belçika ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle ABD firmaları 1960’lardan bu 

yana hafif sanayi ve petrokimya endüstrilerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Belçika Hükümeti, yabancı 

sermayeyi, istihdamı geliştirici bir unsur olarak düşünmekte ve teşvik etmektedir. 

Ülkede yapılan yabancı yatırımlarda en büyük payı İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda; İngiltere, İsviçre ve 

ABD almaktadır. Belçika’nın en fazla yatırım yaptığı ülkeler ise Almanya, Fransa, Hollanda, Japonya, Çin ve 

Rusya Federasyonu’dur. 

Yabancı sermayenin Belçika’yı seçmesindeki en önemli nedenler arasında ülkenin coğrafi konumu nedeniyle 

büyük pazarların ortasında yer alması; gelişmiş kredi, altyapı ve ulaşım olanakları; sermaye hareketlerindeki 

serbestlik ile yetişmiş ve yüksek işgücü verimliliği yeralmaktadır. Ülkenin çok kültürlü yapısı ve başta Avrupa 

Birliği olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapması da yabancı yatırımcılar açısından önem 

arz etmektedir. 

Belçika, oldukça gelişmiş bir hizmet sektörüne sahiptir. Başta Brüksel bölgesi olmak üzere Belçika, AB 

kurumları ile bağlantılı birçok ticari, hukuki, mali danışmanlık hizmet sağlayıcılarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Birçok firma, AB kurumlarına ve diğer AB ülkelerine yakın olmak amacıyla, Belçika’da ofis açmaktadır. 

Özellikle, koordinasyon, çağrı ve dağıtım merkezlerine sağlanan vergi indirim ve destekleri, Belçika’yı yabancı 

yatırımlar için daha da cazip hale getirmiştir. 

Diğer yandan, özellikle Belçika'daki işçilik maliyetlerinin yüksekliği ve ülkedeki nisbeten karmaşık bürokratik 

yapı, doğrudan yabancı yatırımlar açısından olumsuz faktörler olarak değerlendirilebilir.  

1950’lerden 1970’lere kadar, ABD şirketleri, Avrupa’daki faaliyetleri için Belçika’yı üs olarak tercih etmişlerdir. 

Daha sonraları, ülkede yapılan Fransız ve Belçika yatırımları da artmıştır. Sonuç olarak, Belçika’daki imalat 
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sektöründe uzun bir süredir yabancı firmalar hakim durumdadır. 1990’ların ortalarından beri , özellikle 

Hollanda ve Belçika firmaları arasında yaşanan yeni ortaklık ve birleşme dalgası, finansal hizmetler sektöründe 

önemli bir etki yaratmıştır. Bu eğilim, euro’nun kullanılmaya başlaması ile finansal sistemin konsolidasyonu 

olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Önemli firmalar arasında, Fortis (Hollanda-Belçika), Dexia ve KBC 

(Belçika-Hollanda), Hollanda Bankası ING, Barco ve Agfa-Gevaert (görüntüleme), içecek konusunda Inbev ( 

Belçika-Brezilya, perakendecilik konusunda Delhaize ve Colruyt, kimyasallar ve ilaçlar konusunda, janssen, 

Solvay, Omega Pharma ve Union Chimique de Belgique (UCB) gibi firmalar bulunmaktadır. Bu şirketlerin 

Belçika dışında da büyük yatırımları vardır. 

Belçika’nın yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımların % 66.5’i hizmet, % 22.7’si ise imalat sanayisinde 

yoğunlaşmıştır. Hizmetler alanında emlak ve işletmelere verilen hizmetler ile, ticaret; imalat sanayisinde ise 

kimya, tarım, metalurji ve makina sektörleri öne çıkmaktadır. 

Diğer taraftan 2014 yılı sonu itibariyleTürkiye’de yerleşik kişiler tarafından  Belçika'da yapılan yatırım değeri 

193 milyon dolar iken, Belçika’da yerleşik kişilerin Türkiye’de yaptıkları yatırım değeri 2.883 milyon dolar 

olmuştur.  

3.2. Ülkede İş Kurma Mevzuatı 

Belçika’da yatırım yapan uluslararası şirketler, faaliyetlerini geliştirme stratejilerine uygun olarak, birçok 

şirket şeklinden birini seçebilmektedir. Örneğin, bir işyeri, tek bir çalışandan oluşabileceği gibi, yatırımcı satış 

temsilciliği veya acentesi kurulabilmektedir. Faaliyetlerini daha uzun süre sürdürmek isteyen şirketler ise, 

şube veya ana şirketten bağımsız şirket seçeneklerini de değerlendirme olanağına sahiptir.  

Belçika vatandaşı olmayan yabancı şahıslar da, kişisel olarak Belçika’da yatırım yapabilmektedirler. Diğer bir 

ifade ile, Belçika'da sinai ve/veya ticari faaliyetler; esnaf (bakkal, kasap, tamirci, vb.), ticari şirket (anonim 

şirket, limited şirket, vb.) veya Belçika dışındaki bir şirketin bir şubesi olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Yatırımcıların, şahıs, şube veya yeni bir şirket olup olmadığına bakılmadan önce, Belçika’da kurulan her 

kuruluş için yerine getirilmesi gereken genel şartlar vardır. Gerçek kişiler, yaşlarını ispatlayan resmi bir belge 

sunmak zorundadırlar. Ayrıca, gerçek kişiler, faaliyete geçtikten sonra 90 gün içinde, Belçika Sosyal Güvenlik 

Sistemi’ne dahil olmak zorundadırlar. Aynı şekilde, şube veya yabancı şirketin Belçika’da mevcut kanuni 

temsilcisi de sözkonusu Sosyal Güvenlik Sistemi kapsamına dahil olmak zorundadır. Bunların yanısıra, bir 

banka hesabı açmak ve her türlü hizmet ve mal satışı için de KDV kaydı gerekmektedir.Bağımsız şirketler, 

iştiraki bulundukları ana şirketten kanunen ayrı bir yapıya sahiptir. 

 Yurtdışında yerleşik bir ana şirket, Belçika’da bağımsız bir firma kurabileceği gibi, halihazırda var olan bir 

Belçikalı firmayı satın alarak da faaliyetlerini gerçekleştirebilir. En sık rastlanan iki kanuni şirket yapısı, hisseleri 

oranında sorumluluğu olan anonim şirket ve özel sınırlı sorumluluğa haiz limited şirkettir. Bunlarla birlikte, 

yine sınırlı sorumluluğa haiz kooperatif şirket ve ortaklıklar da diğer sık rastlanan şirket şekilleridir. Bağımsız 

şirketlerden farklı olarak şubeler, ana şirkete yapısal olarak bağımlılık gösteren şirket türünü teşkil 

etmektedir. Ana şirket, Belçika dışında yerleşik olmasına rağmen, Belçika’daki şubesinin her türlü 

faaliyetinden mali olarak sorumludur. Şubelerin, kanuni temsilci tarafından yönetilmesi gereklidir. 

Belçika'da sinai ve/veya ticari faaliyet göstermek üzere şirket kurulması için ilk olarak, gerekli başlangıç 

sermayesinin bankaya yatırılması ve bankanın, bu tutarın bloke edildiğini gösterir bir belge düzenlemesi 

gerekmektedir.Daha sonra, kurucuların, sermaye yeterliliğini kanıtlayan, gizli nitelikte 2 yıllık bir mali plan 

hazırlayarak noter onayı alması gerekmektedir. Bu plan, sermayenin, firmanın ilk 2 yıllık faaliyetlerini 

kapsadığını gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Şirket ana sözleşmesi, noter huzurunda imzalanarak, noter 

tarafından onaylanmaktadır. Kayıt ücretinin ödenmesinden sonra, noter, ilgili belgeleri, mahalli ticari 

mahkemede kayıt altına almakta ve ‘Belçika Resmi Gazetesi’nde- Moniteur Belge’ yayınlanmak üzere, şirketin 

yönetim şemasını gösterir (Yönetim kurulunun atanması dahil) bir belge düzenlemektedir. 
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Bu işlemlerden sonra, şirket, Şirketler Veznesi’nden (Guichet d’Enterprises), o şirkete özgü kimlik numarası 

olan, şirket numarasını ve daha sonra da Belçika Maliye Bakanlığı'ndan Katma Değer Vergisi (TVA) numarasını 

almaktadır. 

 

Ticaret sicili kaydı için, müteahhitlik hizmetleri gibi mesleki özellik arz eden faaliyetleri yürütecek şirketlerden 

ve KOBİ niteliğinde olan firmalardan, yerel "El Sanatları ve Küçük İşler" odalarından alınacak "Tesis Sertifikası" 

talep edilmektedir. Müteahhitlik hizmeti verecek şirketlerin, ayrıca Belçika Maliye Bakanlığı'ndan "Kayıt 

Sertifikası" almaları gerekmektedir. 

Şirket ana sözleşmesinin noterce onayının ardından noter tarafından, banka hesabını kullanmaya yetkili 

kişileri bankaya bildiren bir belge düzenlenmekte; sermaye hesabının açılmasının üzerinden üç ay geçmesine 

rağmen şirketin kurulamaması halinde ise, banka hesabı serbest bırakılarak sermaye sahiplerine tutar iade 

edilmektedir. 

Belçika dışında faaliyet gösteren bir şirketin Belçika'da şube açması halinde, herhangi bir minimum sermaye 

şartı bulunmamaktadır. Belçika’da şube açmak isteyen Türk firmalarının hazırlık aşamasında Türkiye’de 

yapacağı işlemler şunlardır: 

İlk olarak noter veya apostil mührü sahibi bir makam veya Belçika Konsolosluğu’ndan, ana dilde olmak üzere 

aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır: 

-Şirket ana sözleşmesi ve ilgili belgeler, 

-Belçika’da bir şube kurma, bir hukuki temsilci atama ve verilecek yetkilerin tam olarak tanımlandığı kararın 

alındığı Yönetim Kurulu Kararı, 

- Türk firmasının en son yıllık mali tabloları, 

-Firmanın Türkiye’de kayıtlı olduğu sanayi veya ticaret odasından alınacak, şirketin var olduğunu gösterir 

Ticaret Sicil Kaydı. 

Belçika’daki formaliteler ise aşağıdaki gibidir: 

-Yukarıda belirtilen belgelerin, “Hague Konvansiyonu” (Türkiye’nin de dahil olduğu Konvansiyon’a üye 

ülkelerin firmaları için) şartlarına uygun olarak “Apostil” alarak Belçika’da yerleşik resmi bir tercüman 

tarafından, Belçika içindeki şirket yerleşim yerine (Brüksel, Valon veya Flaman Bölgesi) bakılarak Fransızca 

veya Flamancaya çevrilmesi, 

-Sözkonusu belgelerin ilgili Ticaret Mahkemesi’ne ve yıllık hesapların Belçika Merkez Bankası’na teslim 

edilmesi, 

-Şirketle ilgili bilgilerin, Belçika Resmi Gazetesinde yayınlanması. 

Bu aşamada şube, ticaret sicil kaydını yaptırabilmekte ve kayıt için, yukarıda da belirtildiği gibi mesleki 

özellik arz eden faaliyetler yürütecek olan ve KOBİ niteliğinde olan şirketlerden “Tesis Sertifikası” talep 

edilmektedir. Şirket son aşamada Katma Değer Vergisi numarasını alabilmektedir. 

 

Eğer şirket, Belçika kanunlarına göre küçük veya orta ölçekli ise, Yönetici Yeterlik Belgesi, Ticaret Sicil Kaydı 

için gereklidir. 

 

Resmi işlemlerin basitleştirilmesini amaçlayan ve Belçika Hükümeti tarafından hazırlanarak 1 Haziran 2006 

tarihinden itibaren yürürlüğe konulan ‘Kafka Planı’ çerçevesinde geliştirilen yeni sistem ile Belçika’da yeni 

bir şirketin kurulma süresi, 3 güne düşürülmüştür. Bu süre ile Belçika, Avrupa’nın en hızlı şirket kurulan 

ülkesi konumuna gelmiştir. Bu sisteme göre, noter, şirketin kuruluş belgesini ve başvuru dosyasını 

elektronik olarak onaylamakta ve belgeler, bir defada resmi veri bankasına, Ticaret Odası’na ve Resmi 
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Gazete’ye gönderilmektedir. Bu şekilde girişimci, gerekli sermaye tutarını bankaya yatırmak, kuruluş 

belgesini vermek üzere notere başvurmak ve şirket numarasını almak gibi, geriye kalan 3 işlemi 3 günde 

tamamlayabilmektedir. Belçika’da faaliyet gösteren şirketler, Sosyal Güvenlik Milli Ofisi’ne (ONSS) 

başvurarak çalıştırdıkları tüm personeli bildirmek ve kaydettirmek zorundadır. 

3.3. Belçika’da Şirket Kurmak  

İşletmelerin ana şekli, sınırlı sorumlu bağımsız firmalar veya şubeleridir. Bunlar, öncelikle Kurumlar Kanunu 

ile düzenlenmiştir. Merkezleri Belçika’da bulunan bütün firmalar, başka bir yerde kurulsalar bile, Belçika 

firması olarak anılmaktadırlar. 

Bağımsız şirket veya şube arasında seçim yapmak, genellikle yatırımın yapıldığı ülkede bulunan vergi 

yapılanması ile ilgilidir (işletmenin başlangıcında Belçika’da oluşan zararların yurtdışında kullanımı; kar 

dağıtımının vergilendirilmesi gibi). Ancak, küçük ölçekli firmanın yönetiminden doğacak işletme maliyetleri, 

yerleşik firmalara yönelik uygulanan vergi anlaşmalarından sağlanacak faydalar veya korunmalar ile Belçika 

işletmesinin mali yapısı da bu kararda önemli rol oynayabilecek unsurlardır. 

 

Belçika’da yatırım şekilleri (Şube veya Bağımsız Şirket) 

Faaliyetler, Belçika’da ana şirketten bağımsız, yeni bir şirket olarak gerçekleştirilebileceği gibi, satış veya 

üretim amaçlı olarak ana şirketin bir şubesi olarak da yapılabilir. 

 Ltd. Şti (BVBA/SPRL) ve A.Ş. (NV/SA) 

Bağımsız şirketler, iştiraki bulundukları ana şirketten kanunen ayrı bir yapıya sahiptir. Yurtdışında yerleşik 

ana şirket, Belçika’da bağımsız bir firma kurabileceği gibi, halihazırda varolan bir Belçikalı firmayı satın 

alarak faaliyetlerini gerçekleştirebilir. 

Belçika’da şirketler, Belçika vatandaşı olmayan bireyler ve kurumsal yatırımcılar için mevcut olan birçok 

kanuni yapı arasından, yatırımlarına en uygun yapıyı seçebilmektedirler. En sık rastlanan 2 kanuni şirket 

yapısı; Hisseleri oranında sorumluluğu olan Anonim Şirket ve özel sınırlı sorumluluğa haiz Limited Şirkettir. 

Bunlarla birlikte, yine sınırlı sorumluluğa haiz Kooperatif Şirket ve Ortaklıklar da diğer sık rastlanan şirket 

şekilleridir. 

 Şube: 

Bağımsız şirketlerden farklı olarak Şubeler, ana şirkete yapısal olarak bağımlılık gösteren şirket türünü teşkil 

etmektedir. Ana şirket, Belçika dışında yerleşik olmasına rağmen, Belçika’daki şubesinin her türlü 

faaliyetinden mali olarak sorumludur. Şubelerin, kanuni temsilci tarafından yönetilmesi gereklidir. 

 

Belçika’da iş kurma kararı alan yatırımcılar, yukarıda bahsedilen farklılıklar ile birlikte, kanuni 

yükümlülükleri, vergi ve mali yönleri, elde edilecek ticari kazanımları da dikkate alarak, kurulacak şirketin 

yapısına karar vermelidirler. Şirket yapılarına göre elde edilebilecek avantajlar aşağıda belirtilmiştir: 

Bağımsız şirket kurmanın avantajları: 

 

• Yeni kurulan şirket ve yatırımı gerçekleştiren ana şirket, hukuki olarak ayrı yapılar olduğundan, ana şirket, 

yeni kurulan şirkete ait hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğa haiz değildir. Yeni kurulan şirketin 

sorumluluğu, kendi varlıkları ile sınırlıdır. Buna karşılık, şubenin her türlü ticari faaliyeti için ana şirket, 

birebir sorumludur. 

• Pazarlama açısından, bağımsız şirket, yabancı bir şirket yerine, Belçika veya Avrupa firması olarak kabul 

edilecektir. 

• Bağımsız şirketin bir çok vergi avantajı bulunmaktadır: 

- Elde edilen net karın, çok az bir payla veya pay edilmeden dağıtımına imkan sağlanmaktadır. 
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-Sermaye yükümlülüğü bulunmasına rağmen, bazı şartlarda, şirket yapısı altında sermaye yükümlülüğünden 

muaf olunabilir. 

- Bağımsız şirketler, Belçika tarafından çifte vergilendirilmeden muaf tutulmaktadır. 

- Avrupa Konseyi’nin, 1990 yılında kabul edilen 90/435/EEC sayılı “Avrupa Birliği içinde Ana Şirketler ve Bağlı 

Şirketleri Direktifi”nin, 22 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe giren 2003/123/EC sayılı Direktifi ile genişletilmesi 

sonucu, Avrupa Birliği içinde Ana Şirket olarak tanımlanan bir şirketin, diğer bir ülkede hizmet merkezi, 

dağıtım merkezi veya irtibat merkezi olarak faaliyet gösteren bağımsız şirketinin de bulunması durumunda, 

bahsekonu şirketlerin özel vergi muafiyetlerinden ve avantajlarından faydalanması mümkündür. 

Şube kurmanın avantajları: 

 

• Belçika Şirketler Yasası, birkaç istisna haricinde, yönetim kurulu, kar dağıtımı veya hissedarlar toplantısı 

gibi zorunlulukları şubeler için talep etmez. 

• Sermaye yükümlülüğü veya şube karları üzerinden herhangi bir kar payı dağıtımı mecburiyeti 

bulunmamaktadır. 

• Hizmet merkezi, dağıtım merkezi veya koordinasyon merkezi olarak faaliyet gösteren şubeler için, özel 

vergi düzenlemeleri ve muafiyetleri mevcuttur. 

Belçika’da şirket kurma prosedürü  

Ltd. Şti (BVBA/SPRL) ve A.Ş. (NV/SA) 

Belçika'da sinai ve/veya ticari faaliyet göstermek üzere şirket kurulması için ilk olarak, gerekli başlangıç 

sermayesi bankaya yatırılır ve banka, bu tutarın bloke edildiğini gösterir bir belge düzenler. 

 

Kurucular, daha sonra sermaye yeterliliğini kanıtlayan gizli nitelikte 2 yıllık bir mali plan hazırlayarak noter 

onayı alırlar. Bu plan, sermayenin, firmanın ilk 2 yıllık faaliyetlerini kapsadığını gösterecek şekilde 

hazırlanmalıdır. Şirket ana sözleşmesi noter huzurunda imzalanır ve noterce onaylanır. Kayıt ücretinin 

ödenmesinden sonra, noter, ilgili belgeleri, mahalli ticari mahkemede kayıt altına alır ve Belçika Resmi 

Gazetesi’de (Moniteur Belge) yayımlamak üzere, şirketin yönetim şemasını gösterir (Yönetim kurulunun 

atanması dahil) bir belge düzenler. 

 

Bu işlemlerden sonra, şirket, Şirketler Veznesi’nden (Guichet d’Enterprises) şirket numarası alır. Bu, o 

şirkete özgü kimlik numarasıdır. Şirket, bunu takiben Belçika Maliye Bakanlığı'ndan Katma Değer Vergisi 

(TVA) numarasını alabilir. 

 

Ticaret sicili kaydı için müteahhitlik hizmetleri gibi mesleki özellik arz eden faaliyetleri yürütecek 

şirketlerden ve KOBİ niteliğinde olan firmalardan, yerel "El Sanatları ve Küçük İşler" odalarından alınacak 

"Tesis Sertifikası" talep edilmektedir. Müteahhitlik hizmeti verecek şirketlerin ayrıca Belçika Maliye 

Bakanlığı'ndan "Kayıt Sertifikası" almaları gerekmektedir. 

 

Şirket ana sözleşmesinin noterce onayının ardından noter, banka hesabını kullanmaya yetkili kişileri 

bankaya bildiren bir belge düzenler. Sermaye hesabının açılmasının üzerinden üç ay geçmesine rağmen 

şirketin kurulamaması halinde ise banka hesabı serbest bırakılarak sermaye sahiplerine tutar iade edilebilir. 

 

Şube: 

 

Belçika dışında faaliyet gösteren bir şirketin Belçika'da şube açması halinde herhangi bir minimum sermaye 

şartı bulunmamaktadır. 
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Yabancı ülkelerdeki formaliteler:(Belçika’da şube açmak isteyen Türk firmalarının hazırlık aşamasında 

Türkiye’de yapacağı işlemler) 

 

İlk olarak noter veya apostil mührü sahibi bir makam veya Belçika Konsolosluğu’ndan, ana dilde olmak 

üzere aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır: 

-Şirket ana sözleşmesi ve ilgili belgeler, 

-Belçika’da bir şube kurma, bir hukuki temsilci atama ve verilecek yetkilerin tam olarak tanımlandığı kararın 

alındığı Yönetim Kurulu Kararı, 

-Yabancı firmanın en son yıllık mali tabloları, 

-Yabancı ticaret odasından alınacak, şirketin varolduğunu gösterir Ticaret Sicil Kaydı. 

 

Belçika’daki formaliteler: 

 

-Yukarıda belirtilen belgelerin, “Hague Konvansiyonu” (Türkiye’nin de dahil olduğu Konvansiyon’a üye 

ülkelerin firmaları için) şartlarına uygun olarak “Apostil” alarak Belçika’da yerleşik resmi bir tercüman 

tarafından, Belçika içindeki şirket yerleşimine (Brüksel, Valon veya Flaman Bölgesi) bakılarak Fransızca veya 

Flamanca’ya çevrilmesi, 

-Sözkonusu belgelerin ilgili Ticari Mahkemesi’ne ve yıllık hesapların Belçika Merkez Bankası’na teslim 

edilmesi, 

- Evrakların Belçika Resmi Gazetesinde yayımlanması. 

Bu aşamada şube, ticaret sicil kaydını yaptırabilmektedir ve kayıt için, yukarıda da belirtildiği gibi mesleki 

özellik arz eden faaliyetler yürütecek olan ve KOBİ niteliğinde olan şirketlerden “Tesis Sertifikası” talep 

edilmektedir. Şirket son aşamada Katma Değer Vergisi numarasını alabilecektir.Eğer şirket, Belçika 

kanunlarına göre küçük veya orta ölçekli ise, Yönetici Yeterlik Belgesi, Ticaret Sicil Kaydı için gereklidir. 

 

Bununla birlikte, resmi işlemlerin basitleştirilmesini amaç edinen ve Belçika Hükümeti tarafından hazırlanarak 

1 Haziran 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Kafka Planı çerçevesinde geliştirilen yeni sistem ile 

Belçika’da yeni bir şirketin kurulma süresi, 3 güne düşürülmüştür. Bu süre ile Belçika, Avrupa’nın en hızlı şirket 

kurulan ülkesi konumuna gelmiştir. Bu sisteme göre, noter, şirketin kuruluş belgesini ve başvuru dosyasını 

elektronik olarak onaylamakta ve belgeler, bir defada resmi veri bankasına, Ticaret Odası’na ve Resmi 

Gazete’ye gönderilmektedir. Bu şekilde girişimci, bankaya en az gereken sermaye tutarını yatırmak, kuruluş 

belgesini vermek üzere notere başvurmak ve şirket numarasını aktive etmek gibi geriye kalan 3 işlemi 3 günde 

tamamlayabilmektedir. 

Belçika’da faaliyet gösteren şirketler, Sosyal Güvenlik Milli Ofisi’ne (ONSS) başvurarak çalıştırdıkları tüm 

personeli bildirmek ve kaydettirmek zorundadırlar. Limited Şirket, Anonim Şirket ve Şubelerin kuruluşları ve 

hukuki/mali hususlarda karşılaştırılmalı bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Sorumluluk: 

Belçika’da yeni bir şirket kurulduğunda, şirketin sorumluluğu, ayrı olarak değerlendirilir ve şirketin kendi 

varlıkları ile sınırlıdır. 

Yabancı bir şirketin Belçika’da kurulan şubesi için sorumluluk, ana şirketten ayrı olamaz ve şube kanalıyla 

gerçekleştirilen her türlü yükümlülük için ana şirket, kendi varlıkları ile sorumludur. 
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Kuruluş masrafları: 

 

-Kayıtlı sermayenin % 0,5’i + noter masrafları + Belçika Resmi Gazetesi’nde yayım ücreti 

- Yabancı şirket belgelerinin çevirisi için Belçika’da bulunan yeminli tercümanın masrafları + Belçika Resmi 

Gazetesi’nde yayım ücreti 

En az Kayıtlı Sermaye tutarı: 

 

Kanunen, 6.200 Avrosu ödenmiş olmak üzere toplam en az 18.550 Avro sermayenin olması gereklidir. 

Sadece bir ortağın bulunması veya bir ortağın mevcut kalması halinde, ödenmiş sermayenin en az 12.400 

Avro olması gerekmektedir 

 

Kanunlar, en az 61.500 Avro tutarındaki sermayenin kayıtlı olmasını zorunlu kılmıştır. 61.500 Avro’nun 

üzerindeki sermayenin sadece % 25’lik kısmı kayıtlı olmalıdır. Ortaklar, ödenmemiş sermayenin tamamı için 

sorumludurlar. 

 

 Yasal statü: 

 

Şirket, hissedarlarından ayrı bir kanuni yapı oluşturmaktadır. Sorumluluklar, şirketin kayıtlı sermayesi 

oranında kısıtlanmıştır.Şirket, hissedarlarından ayrı bir kanuni yapı oluşturmaktadır. 

 Şube, merkez büronun bir parçasıdır ve Belçika’da ayrı bir kanuni yapıya sahip değildir. 

Şube için sınırsız sorumluluk mevcuttur. 

Muhasebe açısından zorunluluk: 

 

Belçika şubesinin her türlü faaliyeti için Muhasebe Hukuku’na tabidir.  

Yapısal gereklilikler: 

•Bir adet hissedar (eğer gerçek şahıssa) + eğer tek ortak bir şirket ise: sınırlı sorumluluk yoktur. 

•Bir adet Yönetici 

 

Ortakların ve müdürün Belçika’da ikamet etme zorunluluğu yoktur. 

Eğer aşağıdaki şartlardan en az iki veya daha fazlası sağlanıyorsa, bu durumda Şirket Müfettişleri 

Enstitüsü’ne bağlı resmi bir muhasebecinin de, ortaklar tarafından 3 yıllığına atanması sözkonusudur; 

•6.250.000 Avroluk ciro 

•Toplam bilanço tutarının 3.125.000 Avro olması 

•50 çalışan 

 

Resmi muhasebeci, eğer şirket çalışan sayısı 100’ü geçiyor ise, her şartta atanmalıdır. Bu şartlara göre 

herhangi bir zorunluluk olmaması halinde bile, istenirse resmi muhasebeci atanabilir.Atanacak resmi 

muhasebecilerin sayısı ve maaşı, Hissedarlar Toplantısı’nda belirlenir ve muhasebecilerin çalışma süreleri 3 

yıldır (süre uzatılabilir). 

En az: 

•2 hissedar 

•3 yönetici veya 2 hissedarın olması durumunda 2 yönetici 

 

Eğer aşağıdaki şartlardan en az iki veya daha fazlası sağlanıyorsa, bu durumda Şirket Müfettişleri 

Enstitüsü’ne bağlı resmi bir muhasebecinin de, ortaklar tarafından 3 yıllığına atanması sözkonusudur: 
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•6.250.000 Avroluk ciro 

•Toplam bilanço tutarının 3.125.000 Avro olması 

•50 çalışan 

 

Resmi muhasebeci, eğer şirket çalışan sayısı 100’ü geçiyor ise, her şartta atanmalıdır. Bu şartlara göre 

herhangi bir zorunluluk olmaması halinde bile, istenirse resmi muhasebeci atanabilir. 

Atanacak resmi muhasebecilerin sayısı ve maaşı, Hissedarlar Toplantısı’nda belirlenir ve muhasebecilerin 

çalışma süreleri 3 yıldır (süre uzatılabilir). 

  

Resmi temsilcinin atanması. Temsilci, Belçika firması direktörü ile aynı sorumluluklara sahiptir. Resmi 

muhasebeci, Belçika’daki şube çalışanlar sayısının 100’ü geçmesi halinde zorunludur. 

Resmi Bildirim: 

 

Her yıl, şirket, yıllık hesaplarını açıklamak zorundadır (bilanço, Kar/Zarar Cetveli, hisseler) 

 

Yıllık hesapların büyüklüğüne göre, yönetici(ler) yıllık raporu ve eğer mevcutsa, resmi muhasebeci raporu da 

açıklanmak zorundadır. 

 

Her yıl, şirket, yıllık hesaplarını açıklamak zorundadır (bilanço, Kar/Zarar Cetveli, hisseler) 

 

Yıllık hesapların büyüklüğüne göre, yönetici(ler) yıllık raporu ve eğer mevcutsa, resmi muhasebeci raporu da 

açıklanmak zorundadır. 

  

Her yıl, merkez büronun yıllık hesapları açıklanmalıdır. Bu açıklamada, resmi temsilci hakkında bilgiler (eğer 

gerekiyor ise, merkez büro yöneticilerinin de detay bilgileri) yer almalıdır. 

 

İş Kurmak İçin Tabi Olunan Kanunlar 

Belçika’da yatırım yapan her yatırımcının uyması zorunlu olan Kanunlar vardır. Bunlar, işyerinin kanuni 

gereklerinden ticaret odaklı mevzuata kadar kapsamı geniş olan Ticaret Kanunu, gerekli izinleri almak üzere 

Çevre Kanunu, adil ve rekabetçi ortamı korumak üzere uygulanan Rekabet Kanunlarıdır. 

3.4. Belçika'da Vergilendirme 

 
Belçika’da kişilerin vergilendirilecek meblağ üzerinden gelir vergisi oranı, % 25 ila % 50 arasında 
değişmektedir. Belçika’da yerleşik şahıslar, dünya üzerindeki tüm gelirlerinden vergiye tabidirler. Burada 
yerleşik şahıs, Belçika’da yaşamını sürdüren veya ekonomik kazanç merkezi olan kişi demektir. Yerleşik 
olmayanlar, Belçika’daki faaliyetleri sonucu kazandıkları gelir üzerinden yerleşik olmayan gelir vergisi ödemek 
durumundadırlar. 
 
Burada vergiye tabi meblağ, vergi mükellefinin her türlü gelirinin toplamı ile hesaplanır. Ancak, net 
vergilendirilecek tutar, elde edilen gelirin cinsine bağlıdır. Her türlü indirimden sonra, yerleşik vergi mükellefi, 
4 çeşit gelirden dolayı vergilendirmeye tabidir: taşınmaz maldan gelir, şahsına ait taşınabilir maldan (örneğin 
hisse senetleri) gelir, herhangi bir işten veya meslekten elde edilen gelir ve diğer gelirler. Yerleşik olmayan 
vergi mükellefleri için de özel uygulamalar mevcuttur. 
 
Belçika’da gelir vergisi hesaplamalarında, vergi mükellefi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının 
toplam gelirleri esas alınır. Götürü usulde vergilendirme de mümkündür. Ancak, gelir vergisine tabi tutarın 
büyük olduğu durumlarda, götürü usülde vergilendirme yapılamamaktadır. 
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3.4.1. Kurumlar Gelir Vergisi 
 
Belçika’da uygulanan kurumlar vergisi oranı genel olarak % 33,99’dur. Ancak, bazı durumlarda (örneğin 
şirket hisselerinin % 50’sinden fazlası gerçek kişilere aitse ve şirketin vergilendirilebilecek toplam geliri 
322,500 Avro’yu geçmiyorsa), daha düşük bir oran olan % 24,98 uygulanmaktadır. Tüzel kişiliğe sahip 
şirketler ve kar amacı güden, Belçika’da ana merkezleri, yönetim birimi veya kayıtlı ofisi olan kuruluşlar, 
Belçika kurumlar vergisi hükümlerine tabidirler. Belçikalı olmayan firmaların Belçika’da kayıtlı şubeleri de, 
yerleşik olmayan kurumlar gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. 
 
Belçikalı firmalar, tüm dünya üzerinde kazandıkları toplam gelirleri üzerinden vergi ödemek zorundadırlar. 
Ancak, başka bir ülkede faaliyet gösteren şubenin gelirleri, eğer bahsekonu ülke ile Belçika arasında çifte 
vergilendirmenin düzenlenmesine yönelik bir anlaşma var ise, o zaman toplam gelirlerden bu şubenin gelirleri 
düşülerek vergi matrahı bulunur. Belçikalı şubeler, sadece Belçika kaynaklarından elde ettikleri gelirler ile 
yükümlüdürler. Bir şirketin vergilendirmeye esas geliri; dağıtılmamış kazançlar, düşülemeyen kazançlar ve 
hissedarlara dağıtılan kar payının toplamı üzerinden hesaplanır.Vergilendirmeye esas toplam gelirden; 
Belçika ile arasında çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşma olan ülkede bulunan şubeler vasıtasıyla 
elde edilen kazançlar, bağışlar, ilave personel, pay dağıtımı ve önceki yıla ait zararlar düşülebilir. 
Yapılan harcamaların, ödeme yapılan taraf belli ise ve ticari faaliyetler ile ilgili olarak yapıldığı gösterilebiliyor 
ise, genel olarak, bu tutar vergilendirilecek meblağdan düşülebilmektedir. Bazı özel harcamaların ise bir kısmı 
veya hiçbiri, gider olarak gösterilemez ve ödenmesi gereken vergiden düşürülemez. 

3.4.2. Katma Değer Vergisi 

 
Mal veya hizmet alım satımı ile uğraşan her türlü tüzel veya gerçek kişi, katma değer vergisine tabidir. Belçika 
içinde mal ve hizmet satışı, Avrupa Birliği dışından Belçika’ya mal ithalatı ve Birlik içindeki malların Belçika’da 
satın alımı, katma değer vergisine tabidir. Ancak, KDV’den bazı muafiyetler de mümkündür ve bu muafiyetler 
KDV koduna göre belirlenmektedir. 
 
KDV oranları, % 0, % 6, % 12 ve % 21 olmak üzere 4 ayrı orandadır. En çok kullanılan oran, % 21’dir. 
 

3.4.3. Teşvikler 
 
Belçika’da değişik mali, yarı mali ve finansal teşvikler mevcuttur. Bunlar ya bölgesel yönetimler ya da federal 
yönetimler tarafından idare edilmektedir. Bazı önemli teşvikler; 
 
• vergi, 
• araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 
• istihdam 
• küçük ve orta ölçekli işletmeler 
 
için uygulanmaktadır. Bunlarla birlikte, yatırım, ihracat ve çevre ile de ilgili teşvikler verilebilmektedir. 

3.5. Oturma ve Çalışma İzinleri 
Belçika'da Çalışma İzinleri 
 
Yabancıların Belçika'da çalışma ve ikamet koşullarını düzenleyen 26 Haziran 1999 tarihli Belçika Resmi 
Gazete'sinde yayımlanan 9 Haziran 1999 tarihli Krallık Kararnamesi uyarınca yabancı bir kişinin Belçika'da 
çalışabilmesi için iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.  
 
Bunlar: 
-Yabancı kişinin çalışmak istediği sektörde işgücü açığının bulunması gerekmektedir. Başka bir ifade ile Belçika 
iş piyasasında yabancı kişinin vasıflarını taşıyan ve çalışabilecek durumda olan işsiz bir kişinin bulunmaması 
ve meslek eğitimi yolu ile de bunun temin edilememesi gerekmektedir (madde 8). 
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-Yabancı kişinin ülkesi ile Belçika arasında bir işgücü anlaşmasının bulunması gerekmektedir. 
 
Türkiye ile Belçika arasınhda halen geçerli olan bir İşgücü Anlaşması bulunmaktadır. Türkiye ile Belçika 
arasında "Türk İşçilerinin Belçika'da istihdamına ilişkin Anlaşma" 16.07.1964 tarihinde Belçika'da 
imzalanmıştır. 
  
Yasal düzenlemede A-B-C olmak üzere üç çeşit çalışma izni bulunmaktadır. A sınıfı çalışma kartı beş yıl geçerli 
olup, her sektör için geçerlidir. 
 
B sınıfı çalışma kartı sadece bir yıl için ve iznin alındığı sektör için geçerlidir. İşverenin talebi üzerine verilmekte 
ve yine işverenin talebi üzerine yenilenmektedir. İkamet veya B sınıfı çalışma kartına bağlı olarak geçen 
çalışma süresi şartlarının (yasada belirtilen kısıtlayıcı hükümler kapsamına girmemek kaydi ile) yerine 
getirilmesi durumunda A sınıfı çalışma kartı talep edilebilmektedir. 
 
C sınıfı çalışma kartı ise bir yıl geçerli olup, hak kazandıran çeşitli koşullar yanında eşi Belçika'da belirsiz süreli 
iş sözleşmesi ile çalışan kişilere verilmektedir. Her sektör için geçerlidir. 
  
Çalışma İzni Muafiyeti :  
 
Bazı durumlarda çalışma izni muafiyeti söz konusu olabilmektedir. 
Çalışma izninin verilmesi işlemlerinde hangi durumlarda iş piyasasının konumunun dikkate alınmayacağı 
09.06.1999 tarihli Krallık Kararnamesi´nin 9. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Sözkonusu ayrıntılar 
aşağıdaki gibidir : 
" 9° ülke dışında yerleşik bulunan bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı bulunan ve Belçika´ya montaj ve piyasaya 
sürme ya da yurtdışındaki işverenleri tarafından imal edilmiş bir teçhizatın onarımını gerçekleştirmek üzere 
en fazla 6 ay süreyle gelen kalifiye teknisyenler." 
Bu durumda, ülke dışında üretilen bir mamulün Belçika´da montajı amacıyla gelen yabancılara çalışma 
izinlerinin verilmesinde istihdam piyasası araştırması yapılmayacaktır 

4. DIŞ TİCARET  
2018 yılında ihracat 467 milyar dolar olup, ithalat 450 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.Ticaret hacmi 

toplam 917 milyar dolardır. 

 

Tablo 1: Belçika’nın Dış Ticareti (1000 $) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2013 511,505,015 488,527,197 1,000,032,212 22,977,818 

2014 472,201,274 452,772,541 924,973,815 19,428,733 

2015 397,739,157 371,025,047 768,764,204 26,714,110 

2016 398,033,265 372,712,713 770,745,978 25,320,52 

2017 429,980,168 406,412,281 836,392,449 23,567,887 

2018 466,653,580 450,388,977 917,042,557 16,264,603 

Kaynak: Trademap 
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5.1. Belçika’nın İhracatı 
Belçika’nın ihracatında öne çıkan ürünler arasında otomobil,yarış arabaları,tedavide kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar,petrol yağları yer almaktadır. 

Tablo 2: Belçika’nın  İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP 
NO 

GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 30,330,313 33,088,318 34,118,875 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 26,469,018 26,531,576 27,391,621 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 20,003,871 25,532,401 31,600,335 

7102 Elmaslar 15,866,813 15,262,191 14,986,418 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 13,169,106 14,184,062 17,726,781 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 8,683,470 7,655,055 13,610,968 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 6,512,254 7,099,383 6,126,824 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 5,603,482 5,874,656 6,138,597 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 5,431,062 6,228,021 6,440,968 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 4,560,755 6,494,668 7,666,632 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 3,916,725 3,969,509 3,763,512 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3,818,855 5,083,669 3,829,944 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 3,785,743 4,204,927 4,692,982 

2922 Oksijen gruplu amino bileşikleri 3,376,991 2,817,313 2,860,986 

6404 Ayakkabı; yüzü dokuma maddelerinden, tabanı kauçuk, plastik vb 2,930,628 3,348,051 3,689,840 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 2,912,291 3,029,564 3,074,506 

7219 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş) 2,821,787 3,541,464 3,875,150 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş) 2,795,611 3,608,151 4,144,524 

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde) 2,412,466 2,497,778 3,590,432 

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç 2,101,525 2,276,872 2,483,196 

Kaynak: Trade Map 

Belçika’nın ihracat ortakları arasında  Almanya,Fransa,Hollanda,Birleşik Krallık,İngiltere, A.B.D., İspanya, 

Polonya yer almaktadır. 
 

Tablo 3: Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018 

ALMANYA 79,287,074 66,997,073 66,355,358 71,402,594 82,906,138 

FRANSA 74,131,793 61,290,085 61,287,861 64,007,152 67,372,826 

HOLLANDA 55,855,623 45,479,121 44,726,392 51,628,607 56,994,848 

BİRLEŞİK KRALLIK 39,372,626 35,154,485 35,417,367 36,217,354 37,166,629 

İTALYA 20,653,639 20,021,211 20,817,329 21,115,521 23,840,020 

A.B.D. 25,383,044 23,789,319 23,043,243 20,987,206 24,280,601 

İSPANYA 11,753,499 10,396,925 10,608,132 11,842,356 13,110,113 

POLONYA 8,323,468 7,507,227 7,970,447 9,215,656 9,997,248 

ÇİN 9,971,675 7,525,951 7,668,111 9,139,725 8,256,031 

Kaynak: Trade Map 
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5.2. Belçika’nın  İthalatı 
Belçika’nın ithalatında otomobil,yarış arabaları,ilaçlar,petrol yağları,elmaslar yer almaktadır. 

Tablo 4: Belçika’nın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

8703 Otomobil. steyşın vagonlar. yarış arabaları 31,446,548 36,407,605 38,476,096 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 21,509,192 19,530,621 20,336,909 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 15,870,592 18,837,607 23,793,643 

7102 Elmaslar 15,357,721 13,687,791 13,846,924 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 11,543,746 15,284,857 19,529,082 

3002 İnsan ve hayvan kanı. serum. aşı. toksin vb. Ürünler 11,270,793 13,176,134 18,179,543 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 8,600,188 7,999,201 13,314,915 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 8,094,045 10,887,775 14,422,946 

8708 Kara taşıtları için aksam. parçaları 7,278,987 7,776,135 8,140,544 

9018 Tıp. cerrahi. dişçilik. veterinerlik alet ve cihazları 5,384,337 5,589,137 5,646,905 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 4,181,814 4,802,462 4,816,502 

2922 Oksijen gruplu amino bileşikleri 3,241,437 2,777,092 2,908,507 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 3,206,168 3,707,432 3,544,769 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri. üniteleri 3,026,564 3,271,812 3,679,384 

9021 Ortopedik cihazlar. kırıklara mahsus cihazlar. işitme cihazı vb. 2,952,763 2,900,012 2,905,102 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 2,912,518 3,044,248 3,125,034 

2902 Siklik hidrokarbonlar 2,646,581 3,831,428 3,646,808 

2901 Asiklik hidrokarbonlar 2,569,439 3,159,284 3,619,166 

6403 Ayakkabı; yüzü deri. tabanı kauçuk. plastik. tabii. suni vb kösele 1,768,953 1,890,638 1,994,492 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1,721,376 1,783,400 1,888,530 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 1,657,377 2,003,697 2,187,295 

7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları. bunların külçeleri 1,648,634 2,096,188 2,387,660 

Kaynak: Trade Map 

Belçika’nın başlıca ithalat yaptığı ülkeler arasında  Hollanda,Almanya,Fransa,A.B.D.,Birleşik Krallık,Çin, 

İrlanda,İtalya, Rusya yer almaktadır. 

 
Tablo 5: Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018 

HOLLANDA 90,435,664 61,901,789 60,037,963 69,904,793 80,681,412 

ALMANYA 59,552,294 47,140,020 50,606,489 56,265,054 58,525,339 

FRANSA 46,132,438 35,321,581 35,258,063 38,535,216 42,287,891 

A.B.D. 33,275,899 32,388,432 30,104,228 29,208,303 31,042,147 

BİRLEŞİK KRALLIK 22,140,231 18,742,829 17,775,658 19,637,751 21,057,567 

ÇİN 18,108,907 16,212,822 16,173,278 16,922,778 17,887,480 

İRLANDA 16,917,740 17,675,811 16,601,959 16,575,177 23,156,026 

İTALYA 15,727,118 14,302,907 14,636,330 14,486,880 15,367,304 

RUSYA 14,059,088 9,225,068 8,318,032 10,543,258 11,705,756 

JAPONYA 7,357,522 8,197,090 9,187,565 9,923,355 10,963,922 

İSPANYA 8,233,219 6,923,533 8,842,483 9,446,213 9,926,960 

Kaynak: Trade Map                    
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6. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

6.1. Dış Ticaret Politikası 
Belçika'nın dış ticaret politikası üyesi olduğu AB ile BLEB ve BENELUX Anlaşmaları çerçevesinde 

belirlenmektedir.Bu kapsamda, açık pazar ekonomisi uygulayan Belçika'da ihracatın artırılması öncelikli konu 

olarak belirlenmiştir. GSMH'nın önemli bölümünü oluşturan ihracat gelirleri ülke için hayati önem arz 

etmektedir. Kayda değer bir doğal zenginliği bulunmayan Belçika'da, bürokratik yapı ile meslek kuruluşları bu 

amaca en iyi hizmet verebilecek biçimde şekillendirilmiştir. Öte yandan, ihraç ürünlerinin rekabet gücünün 

korunması ve artırılması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verilmekte bu amaçla 

nitelikli insan gücü yetiştirilmesine özen gösterilmektedir. 

Ülke ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçeklidir. Bu itibarla, söz 

konusu işletmelerin performansını yükseltmeye yönelik çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. 

6.2. Tarifeler ve Diğer Vergiler 

6.2.1. Tarifeler 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi 

ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük Birliği uygulaması yürürlüktedir. Bu suretle gümrük 

vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır. 

Ayrıca, bazı istisnalar dışında (topluluğun Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan tarımsal ürünler, yaş meyve 

sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer 

domates konservesi) AB ülkelerine Türkiye’den ithal edilen tarım ürünlerinde de gümrük vergileri tamamen 

kaldırılmış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Belçika’ya diğer AB ülkelerinden (Norveç, İzlanda, İsviçre, Liechtenstein, Andorra ve San Marino 

dahil) ve Türkiye’den yapılan ithalat gümrük vergisinden muaftır. Diğer ülkelerden yapılan ithalatta Avrupa 

Toplulukları Birleştirilmiş Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmakta, ithalatta 

alınan vergiler KDV oranları dışında aynı olmaktadır. AB’de yürürlükte bulunan gümrük vergilerine 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm adresinden ulaşmak mümkündür. 

6.2.2. Vergiler 

Katma Değer Vergisi 

Katma değer vergisi, genel uygulamada olduğu üzere Belçika’da da üretim ve dağıtım zincirinin tüm 

aşamalarında alınmakta ve her bir aşamadaki katma değer üzerinden hesaplanmaktadır. Her aşamadaki vergi 

mükellefi, alımda ödediği KDV’yi satışlarında kendi alıcısına fatura etmekte ve sonuçta ortaya çıkan meblağ, 

nihai tüketici tarafından ödenmektedir. 

Sistem, Belçika’da 1971 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Belçika’da birçok mal ve hizmetin tesliminde, AB 

dışı ülkelerden yapılan mal ithalatında, diğer AB ülkelerinden yapılan mal alımlarında ve bazı hizmetlerin 

yurtdışına ihracında uygulanmaktadır. 

Belçika’da, KDV kaydı için herhangi bir limit uygulanmamaktadır. Vergilendirilebilir her tüccar (KDV mahsubu 

yapamayanlar hariç) her türlü ekonomik faaliyetin bildirimini yapmak zorundadır.Kuruluş yeri, KDV kaydı için 

bir kriter değildir. Sistem, Belçika’da yerleşik olmadığı halde Belçika ile ticaret yapmak isteyen firmalara KDV 

kaydı olmaksızın iş yapma kolaylığı getirmektedir. 

Diğer taraftan, Belçika’da yerleşik KDV mükellefleri ile Belçika dışında yerleşik mükelleflere uygulanan kayıt 

sistemi farklıdır. Belçika’da yerleşik mükellefler, kayıt için işyerlerinin bulunduğu bölgenin KDV Kontrol 
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Bürosu’na başvurmak zorundadır. AB üyesi ülkelerde yerleşik mükellefler doğrudan KDV kayıtlarını 

yaptırabilmekte iken, AB üyesi olmayan ülkelerde yerleşik mükellefler bir KDV temsilcisi atamak 

durumundadırlar. Bu temsilci iki şekilde atanabilir: Belçika dışında yerleşik tacirin Belçika’daki tüm 

vergilendirilebilir faaliyetleri için bir temsilci atanabilir veya yalnızca sınırlı sayıdaki işlem için bir yetkilendirme 

yapılabilir. 

AB ülkelerinde yerleşik tacirlerin KDV temsilcisi atamaları isteğe bağlıdır. Ancak, KDV’siz fatura kesilmesine 

imkan sağladığı için bazı durumlarda bu satıcının yararına olabilmektedir.KDV temsilcisi, Belçika’da yerleşik 

olmayan tacirin KDV ile ilişkili tüm borçlarından müteselsilen sorumludur. Uygulamada, Hazine’ye bir banka 

garantisi sunulması zorunludur. 

1 Nisan 2007’den itibaren, Belçika KDV gruplandırma sistemini kabul etmiştir. Bu sistem, bağımsız tüzel 

kişilere eğer finansal, ekonomik ve organik açıdan bağlı iseler tek bir KDV mükellefi olarak muamele 

edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Bu sistemin avantajı, aynı KDV grubuna dahil birimler arası işlemlerin 

KDV sistemi dışında tutulabilmesi ve bu suretle grup üyeleri arasındaki nakit akışına olumlu etki yapmasıdır. 

Belçika’da uygulanan standart KDV oranı % 21’dir. Ancak fito-farmatik ürünler, margarin, iç lastikler, ödemeli 

televizyon ve sosyal barınma gibi bazı ürün ve hizmetlerde % 12 olmak üzere, indirimli oran uygulanmaktadır. 

KDV, mal veya hizmetin teslimi esnasında tahakkuk etmektedir. Belçika’da mal ve hizmetler için “teslim 

zamanı” kuralları farklı uygulanmaktadır. Mallar için, aşağıdaki durumlarda teslim gerçekleşmiş sayılmaktadır: 

Mallar alıcının mülkiyetine geçtiğinde, 

Yüklemenin satıcı tarafından yapıldığı durumlarda mal alıcının işyerine ulaştığında, 

Satıcının montaj yükümlülüğü olduğu durumda montaj tamamlandığında.  

Hizmetler için ise teslim zamanı, hizmetin tamamlandığı andır. Hizmetin süreklilik arz ettiği (ödeme veya 

faturanın periyodik olarak yapıldığı) durumlarda teslim zamanı, mutabık kalınan her bir faturalama veya 

ödeme döneminin sonudur. 

Fatura kesimi veya ödemenin yapılmasının, teslimden önce gerçekleşmesi halinde KDV teslimden önce 

tahakkuk etmektedir. AB içi mal teslimlerinde teslim zamanı, alımın yapıldığı ayı takip eden ayın 15. günüdür. 

Eğer satıcı faturayı bu tarihten önce keserse, teslim zamanı fatura kesim tarihidir. 

İthal mallarda kural olarak KDV, ithalatın yapıldığı tarihte tahakkuk eder. Fakat Belçika’da KDV sistemine 

kayıtlı bir şirket, ithalat lisansı başvurusunda bulunabilir. Bu durumda KDV, ithalat sırasında değil, bir sonraki 

iade döneminde ödenir. 

KDV, aylık bildirge ile ödenmekte olup, KDV sisteminin uygulandığı ödemeden mahsup etme formülü ile 

hesaplanan KDV’nin geri alınması da mümkündür. 

KDV beyannameleri dört şekilde verilebilmektedir: 

-Resmi KDV beyannamesi (Yeşil belge) 

-Muhasebe kayıtlarından alınan doküman 

-EDIVAT ((güvenli elektronik şebeke üzerinden) sisteminden elektronik olarak alınan belge 

-INTERVAT (internet üzerinden) sisteminden elektronik olarak alınan belge 
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6.3. Ürün Standartlarıyla İlgili Uygulamalar 
Belçika, ithal ürünlerde AB mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, ürünlerin AB pazarına girişte 

tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. 

Ürünlerin mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da 

denetlenebilmektedir. 

CE işareti, HACCP ve REACH uygulamaları hem AB içinde üretilen hem de AB’ye ithal edilen ürünleri kapsayan 

zorunlu sertifikasyon uygulamalarıdır. Bu suretle tarife dışı engellerden veya uygulanması zorunlu olmayan 

standartlardan farklı bir durum arz etmektedirler. 

AB mevzuatı gereğince birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün İtalya’ya (veya herhangi 

bir AB ülkesine) ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. AB ülkelerinde üretilen ürünlerin CE 

işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. AB pazarına ithal edilen ürünler içinse bu 

sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB 

normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Ancak bu yasal zorunluluk uygulamada kaçınılmaz 

olarak üçüncü ülke üreticilerine yüklenmektedir. Başka bir deyişle, eğer ürün CE işareti taşımıyor ise AB’deki 

ithalatçı bu zorunluluğu yerine getiremeyeceğinden söz konusu ürünü ithal etmeyecektir. 

Gıdalar ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır. 

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 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 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. 

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir AB düzenlemesidir. 

Zorunlu bir uygulama olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem 

altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal madde, müstahzar veya bunları 

içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH mevzuatına tabiidir. REACH hakkında detaylı bilgiye 

http://reach.immib.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP sertifikası tüketici 

tercihleri açısından önem taşımaktadır.  
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7. TÜRKİYE İLE TİCARET  

 
Belçika ile 2016 yılında gerçekleşen 5 milyar 750 milyon Dolar (ihracat: 2 milyar 549 milyon Dolar, ithalat: 3 
milyar 201 milyon Dolar) tutarındaki ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla % 0,7 oranında artmıştır. 2017 
yılında ikili ticaret hacmimiz 6,9 milyar dolardır.  
 
2002-2016 döneminde Belçika’dan ülkemize yapılan toplam yatırım miktarı 8 milyar 209 milyon Dolar 
olmuştur. Aynı dönemde ülkemizden Belçika’ya yapılan doğrudan yatırımların miktarı 312 milyon Dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu itibariyle ülkemizde 595 Belçika firması faaliyet göstermektedir.  
 
 
Tablo 6: Türkiye’nin Belçika ile Dış Ticareti (1000$) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2015 2,557,901 3,146,924 5.704.825 -589.023 

2016 2,548,240 3,200,764 5.749.004 -652.524 

2017 3,151,422 3,728,941 6,880,263 -577,519 

2018 3,950,970 3,571,445 7,522,415 381,090 
Kaynak: Trademap 

Tablo 7: Türkiye’nin Belçika’ya  İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

Türkiye’nin Belçika’ya ihracatında otomobil,motorlu taşıtlar,demir çelik,kara taşıtları için aksam ve parçaları 

yer almaktadır. 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

TOTAL TÜM ÜRÜNLER 2,548,240 3,151,422 3,950,970 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 277,385 477,675 595,067 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 302,406 356,965 434,561 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 16,587 72,810 215,192 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 199,943 217,960 195,835 

2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 88,180 189,983 189,711 

7213 
Düzensiz sargılı rulolarda, sıcak haddelenmiş, demir veya alaşımsız 

çelik çubuklar ve çubuklar 
4,343 20,313 180,092 

5402 Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) (toptan) 116,560 112,592 103,781 

2710 
Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar (ham 

hariç) 
21,714 53,365 92,836 

2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 34,777 68,103 85,716 

6109 Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) 102,669 83,565 83,529 

7210 
Yassı çelik veya alaşımsız çelikten mamul, genişliği = = 600 mm, 

sıcak veya soğuk olarak haddelenmiş ürünler 
1,507 13,701 73,539 

4011 lastikten yeni pnömatik lastikler 34,398 37,384 67,989 
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7112 
Değerli metal veya değerli metalle kaplanmış metal atıkları ve 

hurdaları; diğer atık 
3,851 21,029 50,322 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 35,244 45,829 48,582 

7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller 17,407 28,994 47,827 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 72,270 129,164 43,375 

2836 
Karbonatlar; perokso karbonatlar "perkarbonatlar"; amonyum 

içeren ticari amonyum karbonat 
21,980 16,065 40,714 

 

Tablo 8: Türkiye’nin Belçika’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)  

Türkiye’nin Belçika’dan ithalatında demir çelik ve hurdaları, dokuma tezgahları,stiren polimerleri,propilen 

ve diğer olefinlerin polimerleri yer almaktadır. 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

TOTAL TÜM ÜRÜNLER 3,200,764 3,728,941 3,571,445 

7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri 442,540 575,722 666,395 

8446 Dokuma tezgahları (makineleri) 133,267 140,029 200,133 

3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) 145,688 179,807 182,542 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 128,331 156,261 166,689 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 97,921 106,011 112,465 

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç 71,528 90,242 98,274 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış) 
97,448 84,050 76,206 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş) 64,474 72,356 72,729 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 54,208 65,990 71,467 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 142,548 228,295 66,086 

3906 Akrilik polimerleri (ilk şekillerde) 24,431 36,627 65,870 

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde) 57,485 75,594 64,543 

7225 
Paslanmaz çelik hariç yassı haddelenmiş ürünler, genişliği> = 600 

mm, sıcak haddelenmiş 
49,285 52,830 64,123 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtla 
55,286 44,296 63,104 

2917 Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri ve türevleri 84,797 73,041 60,163 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 46,367 77,160 57,262 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 125,418 160,416 46,901 
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8701 Traktörler 34,999 43,687 46,545 

3907 
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, 

alkit reçineler, polialiester 
35,328 26,220 42,661 

7219 
Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. 

veya fazla olanlar) 
57,212 51,457 41,429 

3811 

Vuruntuyu önleyici, oksidasyonu durdurucu müstahzarlar, 

peptizan katkılar, aşınmayı önleyiDemir veya alaşımsız çelikten 

yassı hadde mamulleri (genişliği > 600 mm, soğuk haddeler 

37,009 43,585 38,392 

7209 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği > 

600 mm, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış) 
27,507 58,423 35,433 

Kaynak: Trade Map 

8. BURSA İLİNİN BELÇİKA İLE DIŞ TİCARETİ 

2018 yılı itibariyle , Bursa ilinden Belçika’ya  226 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 

243,2 milyon dolar olmuştur. 

2019 verilerince Bursa’da Belçika sermayeli 11 firma bulunmaktadır.  

ANILEKS TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 

EFLATUN TEKS.-GIDA ÜR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 

LOTUS FIRAT BİLİŞİM KALİTE SOSY.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ DİĞER İŞ FAALİYETLERİ 

MAGIC HALI SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 

TRUCK TECHNIC OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
MOTORLU KARA TAŞITI , RÖMORK VE YARI-RÖMORK 
İMALATI 

TUNAM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ 

MEUBELCO MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT 

SOFİCON TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 

BRABANDER TURİZM VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. OTELLER VE LOKANTALAR 

İNOX EUROTECH MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. B.Y.S. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI 

MAGIC CARPETS TEKSTİL İÇ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 

 

MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA 
KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET 
KOMİSYONCULUĞU 

 

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Belçika’ya ihracat yapan firma sayımız 

352’dir. 
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Tablo 9: Bursa ilinin Belçika ile Dış Ticareti ($)  

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2015 172,246,971 213,721,660 385,968,631 -41,474,689 

2016 201,441,830 210,936,285 412,378,115 -9,494,455 

2017 227,754,655 211,229,210 438,983,865 16,525,445 

2018 225,882,465 243,262,777 469,145,242 -17,380,312 

2019 163.932.608 199.438.414 363.371.022 -35.505.806 

Kaynak: TUİK*2019 verileri geçicidir. 

9. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 
Türkiye ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği (BLEB) arasında Ticaret ve 
Ödeme Anlaşması 

2 Aralık 1948 

Türkiye-Belçika Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 9 Haziran 1969 

Türkiye-BLEB Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 27 Ağustos 1986 

Türkiye-BLEB Ekonomik, Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması 2 Haziran 1987 

Denizcilik Anlaşması 31 Ocak 1989 

Tarım Alt Komitesi Toplantısı Mutabakat Zaptı 14 Şubat 1990 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 15 Eylül 1991 

Türkiye-Belçika Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 2 Haziran 1987 

Türkiye-Lüksemburg Hava Ulaştırma Anlaşması 12 Ekim 1988 

Telekomünikasyon Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması 30 Ekim 1995 

Türk EXİMBANK ile Ducroire/Delcedere Arasında Genel İşbirliği Anlaşması 10 Mart 1997 

Türkiye-BLEB KEK III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı 1 Ekim1998 

Türkiye ile Belçika Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı İdari Yardım 
Anlaşması 

3 Kasım 2003 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

 

10. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

10.1. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 
Belçika, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) üyesidir. Ülkenin iç mevzuatındaki fikri mülkiyet konuları Avrupa 

Patent Sözleşmesi (Münih Sözleşmesi) ile uyumludur. Ülkedeki patent uygulamaları Avrupa Patent Kurumu 

(European Patent Organization) tarafından yürütülmektedir. 

10.2. Tüketici Tercihleri 
Ülkede bölgesel ekonomik ve kültürel farklılıklar, tüketicilerin satın alma davranış ve alışkanlıklarının yanı sıra 

dağıtımcıların satın alma kararları ile pazarlama tekniklerini de etkilemektedir. 
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10.3.  Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 
Ülkede AB tarafından belirlenen zorunlu ve isteğe bağlı etiketleme kurallarının yanı sıra ulusal düzeyde isteğe 

bağlı etiketleme kuralları da uygulanmaktadır. Bu nedenle, etiketleme ve belgeleme yükümlülüklerine ilişkin 

mevzuatın karmaşıklığı ve sıklıkla değişmesinden dolayı, nakliye öncesinde ithalatçılardan uygun bilgiler talep 

etmek gereklidir. 

AB belirli ürünlerin standart miktarda ambalajlanması için düzenleme yapmıştır. 80/232/EC no’lu Konsey 

Direktifi ürün ambalajlarının sahip olması gereken boyutları düzenlemektedir. 

10.4. Kamu İhaleleri 
Kamu ihaleleri verilişine ilişkin usul ve esaslar AB direktifleri çerçevesinde hazırlanmış 11.02.1994 tarih ve 109 

sayılı Kamu İhaleleri Çerçeve Kanunu ile belirlenmiştir. Söz konusu kanun 1999’da yürürlüğe giren uygulama 

esasları ve 2000 yılında yürürlüğe giren 554 sayılı uygulama kanunu ile bazı değişikliklere uğramıştır. Söz 

konusu mevzuat AB’nin belirlediği limit olan 5 milyon euronun altındaki ve üstündeki tüm iş ihalelerine 

uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra eyalet ihale kanunları ve konuya ilişkin belediye yönetmelikleri de 

uygulanmaktadır. Teknik spesifikasyonlar konusunda eyaletlerin münferit düzenlemeleri özellikle dikkate 

alınmalıdır. Hizmet ve tedarik ihalelerinde AB sınırı 200 bin euro olup, ihalenin bakanlıklar tarafından açılması 

halinde bu sınır 130 bin euro tutarındadır. Söz konusu ihaleler AB limitinin üstünde ve altında olmalarına göre 

farklı mevzuata tabi bulunmaktadır. 

Belçika kamu ihaleleri, Kamu İhale Bülteninde yayınlanmaktadır. 

(http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm) İnşaat ihaleleri, Avrupa Birliği’nin ilgili direktiflerine 

tamamen uyumlu düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede, 8 Ocak 1996 tarihli Kraliyet Kararı 

ile, ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olan üçüncü ülkelerin (Karar’da bu anlaşmalar Avrupa Ekonomik Alanı 

Anlaşması ve GATT anlaşması olarak zikredilmiştir.) yaklaşık maliyeti 5.150.000 euro üzerinde olan ihalelere 

katılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

11. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

11.1. Para Kullanımı 
Ülkede 2002 yılından itibaren Euro kullanılmaktadır. 

11.2. Pasaport ve Vize İşlemleri 
Ülkeye girişte, Avrupa Topluluğu vatandaşları için pasaport ya da nüfus cüzdanı yeterlidir. Diğer ülke 

vatandaşlarından istenilen belgeler, yasal geçerlilik taşıyan bir pasaport ve Belçika 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. 

Belçika, lacivert pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize talep etmektedir. Gri, yeşil ve kırmızı 

pasaportlarda ise vize uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür pasaportları olan Türk vatandaşları 90 günü 

aşmamak kaydıyla, Belçika’ya giriş yapabilmektedirler. 

11.3. Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 

2018 için Resmi Tatil Günleri: 

Tarih İsim Yerel İsim 

1 Ocak Yeni yıl Nouvel An 
* Paskalya Paques 
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Paskalya’dan sonraki ilk Pazartesi Paskalya’dan Sonraki Pazartesi Lundi de Paques 
1 Mayıs İşçi Bayramı Fete du Travail 
Paskalya’dan sonraki 6. Perşembe   Ascension 
Paskalya’dan sonraki 7. Pazar Pentekot Pentecote 
21 Temmuz Ulusal Tatil Fete Nationale 
15 Ağustos   Assomption 
1 Kasım Tüm Azizler Toussaint 
11 Kasım   Jour de l’Armistice 
25 Aralık Noel Noel 

* Her yıl Mart’ın son haftasında veya Nisan ayında bir güne rastlamaktadır.     

11.4. Yerel Saat ve Telefon Kodları 
Ülke Kodu: +32 

Yerel Saat: GMT +2 

11.5. İklim 
Belçika'nın iklimi deniz etkisi ile oldukça ılımandır, kışlar yağışlı geçmesine rağmen havalar aşırı soğuk olmaz, 

Ocak ayında ortalama sıcaklık 3°C, Haziran ayında ortalama sıcaklık 18°C'dir. Yıl boyunca bulutlu günlerin 

sayısı oldukça fazladır. 

11.6. Lisan 
Belçika,  ülkenin anayasasına göre üç dilli bir ülkedir. Anayasada belirtilen diller Flamanca, Fransızca ve 

Almanca’dır. Bir başka deyişle, ülke göçmenler dışında Almanca, Fransızca ve Flamanca konuşan üç halktan 

oluşur.  
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12. SWOT ANALİZİ   
 

 
GÜÇLÜ YANLAR 

 

 Yüksek popülasyon 

 Enerji maliyetleri 

 Ekonomi payı olarak yüksek net yardım 
hacmi 

 Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa arasında 
ideal konum 

 Net dış alacaklı konumunda olması 

 Mükemmel iş ortamı 

 
ZAYIF YANLAR 

 

 Flandre ve Wallonia arasındaki siyasi ve 
mali gerilimler 

 Batı Avrupa ekonomik döngüsüne oldukça 
bağımlılık 

 Yüksek yapısal işsizlik 
 Ağır kamu borç yükü 
 Sıkı konut piyasası 

 
FIRSATLAR 

 

 Büyüme Oranları ve Karlılık 

 Büyüyen Ekonomi 

 Yeni satın alma talepleri 

 Gelir seviyesindeki sürekli artış 
 

 
TEHDİTLER 

 
 Artan faiz oranları 
 İşgücü maliyetlerindeki artış 
 Dış Riskler 
 Hükümet Düzenlemeleri 
 Finansal Kapasite 
 Hammadde maliyetleri 
 Artan trafik 
 Nakit akımı 
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13. YARARLI ADRESLER 
BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ 

Adres: 4,RUE MONTOYER 1000 BRUXELLES BELGIQUE 

Telefon: 00 32 2 513 40 95 - 506 11 20 00 32 2 506 11 36 - 506 11 41 00 32 2 506 11 42 00 32 2 506 11 32 

Faks: 00 32 2 514 07 48 

embassy.brussels@mfa.gov.tr  

http://bruksel.be.mfa.gov.tr 

Görev Bölgesi: Belçika 

 

ANVERS BAŞKONSOLOSLUĞU 

Adres: SORBENLAAN 16, 2610 WILRIJK ANTWERPEN 

Telefon: 00 32 3 820 71 00 

Faks: 00 32 3 830 05 63 

consulate.antwerp@mfa.gov.tr  

http://anvers.bk.mfa.gov.tr 

Görev Bölgesi: Anvers, Doğu ve Batı Flandre ile Limburg Eyaletleri 

 

BRÜKSEL BAŞKONSOLOSLUĞU 

Adres: 4,RUE MONTOYER 1000 BRUXELLES 

Telefon: 00 32 02 548 93 49 - 548 93 50 

Faks: 00 32 2 512 44 01 

consulat.bruxelles@mfa.gov.tr  

http://bruksel.bk.mfa.gov.tr 

Görev Bölgesi: Brüksel Bölgesi, Brabant Flaman Eyaleti, Brabant, Valon Eyaleti, Liege Eyaleti, Namur eyaleti, 

Hainaut eyaleti, Luxembourg Eyaleti 

 

AB D.T. 

Adres: AVENUE DES ARTS, 36-38, B-1040 BRUXELLES/BELGIQUE  

Telefon: 00 32-2 289 62 40 

Faks: 00 32-2 511 04 50 

tr-delegation.eu@mfa.gov.tr 

http://avbir.dt.mfa.gov.tr 

Görev Bölgesi: Belçika 

 

NATO D.T. 

Adres: BOULEVARD LEOPOLD III, 1110 BRUXELLES, BELGIQUE 

Telefon: 00 32-2 707 68 01 / 00 32-2 707 68 05 

Faks: 00 32-2 707 68 33 

tr-delegation.nato@mfa.gov.tr 

BELÇİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA  

Adres: Mahatma Gandi Cad., no: 55, 06700 Gop/Ankara 

Telefon: +90 312 405 61 66 

BELÇİKA BAŞKONSOLOSLUĞU İSTANBUL 

Adres: Sıraselviler Cad, No: 39 Taksim - İstanbul - Türkiye 

Telefon: +90 212 243 20 68  

 E-Mail: Istanbul@diplobel.fed.be 

mailto:embassy.brussels@mfa.gov.tr
http://bruksel.be.mfa.gov.tr/
mailto:consulate.antwerp@mfa.gov.tr
http://anvers.bk.mfa.gov.tr/
mailto:consulat.bruxelles@mfa.gov.tr
http://bruksel.bk.mfa.gov.tr/
mailto:tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
http://avbir.dt.mfa.gov.tr/
mailto:tr-delegation.nato@mfa.gov.tr
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14. KAYNAKÇA 
 

1. Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr  

2. Trademap – www.trademap.org  

3. Worldometers - www.worldometers.com 

4. CIA World Factbook- https://www.cia.gov/ 

5. Uludağ İhracatçı Birlikleri 

6. DEIK- https://www.deik.org.tr/ 

7. T.C. Dış İşleri Bakanlığı- http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa 
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