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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 İsviçre Avrupa ülkeleri arasında en küçük coğrafi alana sahip ülkelerden biri olup, konumu itibari ile Orta 

Avrupa’da kavşak niteliğine sahiptir.Ülkenin yüzölçümü  41.277 km2  olup, bu alanın 30.741 km2 verimli 

(12.700 km2 orman,  15.300 km2 ekilebilir alan, 2.457 km2 si ise oturmaya elverişli bölgeler) ve 10.828 

km2 verimsiz topraklardan oluşmaktadır.  

 İsviçre kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. GSYH’den mal ve hizmet üretim ihracatının 

aldığı pay hızla artmıştır. İsviçre’de hizmet sektörü özellikle bankacılık ve finans sektörü lokomotif sektör 

durumundadır. Üretim sektöründe ise yüksek teknoloji ürünlerin üretimi, bilgiye dayalı üretim, nitelikli 

işçilik, gelişmiş alt yapısı, gelişmiş borsası ile dünyada rekabet gücü en yüksek ülkeler arasına yer 

almaktadır. İsviçre AB’ye üye olmamasına karşın AB ile yakın ekonomik ilişkileri mevcuttur. 

 İsviçre, ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası sıralamasında 20., kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 4. 

sıradadır. Ülkede en çok insan ticaret ve finans gibi hizmet sektörlerinde çalışır.  

 2015 yılında İsviçre’nin toplam ihracatı 292 milyar dolara yaklaşmışken, aynı sene ithalatı 253.1 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılına bakıldığında ülkenin ihracatı 304.7 milyar dolara çıkarken, ithalat 

269.1 milyar dolar olmuştur. 2016 yılında ticaret fazlası ise 35.5 milyar dolardan fazladır. 

 İsviçre’nin en fazla ürün ithal ettiği ülkeler Almanya, ABD,  İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve BAE’dir. 2016 

yılı baz alındığında Türkiye 3 milyar dolardan fazla ihracatı ile İsviçre’ye ürün ve ürün grupları satan ülkeler 

arasında 17. sırada yer almıştır. 

 İsviçre’nin en fazla ürün ithal ettiği ülkeler Almanya, ABD,  İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve BAE’dir. 2016 

yılı baz alındığında Türkiye 3 milyar dolardan fazla ihracatı ile İsviçre’ye ürün ve ürün grupları satan ülkeler 

arasında 17. sırada yer almıştır. 

 İsviçre ile ikili ticaret hacmimiz 2016 yılında 5 milyar 187 milyon dolar (ihracatımız: 2 milyar 680 milyon 

dolar, ithalatımız: 2 milyar 506 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. 

 İsviçre’ye ihracatımızda en önemli ürün ve ürün gruplarını Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) ve 

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları oluşturur. 

 Türkiye’nin 2016 yılında, İsviçre’den gerçekleştirdiği toplam ithalatta Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra 

halinde) ve Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) ürün grupları ilk 

sıralarda yer alır. 

 2016 yılında , Bursa ilinden İsviçre’ye 25.6 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirilirken, İsviçre’den 

ithal ettiğimiz ürünlerin değeri 60 milyon dolara yaklaşmıştır.  

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı verilerine göre ise Bursa’dan İsviçre’ye ihracat yapan firmaların 

toplam sayısı 205’dır. 
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1. GENEL BİLGİ 
 

 
 

Resmi Adı İsviçre Konfederasyonu 

Yönetim Biçimi Federal Cumhuriyet 

Başkan Doris Leuthard 

Başkan Yardımcısı Johann Schneider-Ammann 

Başkent Bern 

Nüfus  8 420 000(2017,IMF) 

Yüz Ölçümü ( km² ) 41,285 km2 

Dil Almanca 

Dini Yapı Genel olarak Hristiyanlık 

Para Birimi İsviçre frangı (CHF) 

GSYİH (Milyon $) 680 645 (2017,IMF) 

KBGSYİH ($) 80 837 (2017,IMF) 

Büyüme Oranı (%) 1,01 (Reel,2017,IMF) 
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1.1. COĞRAFİ KONUM 

İsviçre Avrupa ülkeleri arasında en küçük coğrafi alana sahip ülkelerden biri olup, konumu itibari ile Orta 

Avrupa’da kavşak niteliğine sahiptir.Ülkenin yüzölçümü  41.277 km2  olup, bu alanın 30.741 km2 verimli 

(12.700 km2 orman,  15.300 km2 ekilebilir alan, 2.457 km2 si ise oturmaya elverişli bölgeler) ve 10.828 km2 

verimsiz topraklardan oluşmaktadır. 

Almanya (346 km), Fransa (572 km), İtalya (734 km), Avusturya (165 km) ve Liechtenstein (41 km) ile sınırları 

bulunan İsviçre, 45 – 48 derece kuzey enlemleri ile 5 – 11 derece doğu boylamları arasında yer alan bir Orta 

Avrupa ülkesidir. 

İsviçre’nin büyük bir bölümü dağlar ve göller ile kaplı olup, en yüksek noktası deniz seviyesinden 4.634 metre 

yükseklikte bulunan “Monte Roseun Dufour Tepesi ile en alçak noktası deniz seviyesinden 193 metre 

yükseklikte bulunan “Lago Maggiore”dir. 

 

1.2. SİYASİ VE İDARİ YAPI 

Yasama 

 Yönetim Şekli: İsviçre 1291 yılında kurulmuş bir federasyondur. İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım 

kantondan oluşan bir cumhuriyettir. 1848 yılında kabul edilen Anayasa, 1874 ve 1978 yıllarında esaslı 

değişikliklere uğramıştır. Halen yürürlükte olan Anayasa ise 18 Nisan 1999 tarihinde kabul edilerek 1 Ocak 

2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İsviçrede yasama gücü iki kanatlı Federal Mecliste bulunmaktadır. Federal 

Meclis 46 üyesi bulunan (kantonlardan 2, yarım kantonlardan 1er kişi) Kantonlar Meclisi ve 200 üyesi bulunan 

Ulusal Meclisten oluşmaktadır. Kantonlar Meclisi ve Ulusal Meclis Üyeleri 4 yıllığına genel seçimler ile 

seçilirler. 

 Yürütme 

Yürütme görevi ise 7 üyeli Federal Konsey (hükümet)  ve Federal Şansölyelik yetkisindedir. Federal Konseyde 

İsviçrenin 4 büyük partisi temsil edilmektedir. 

 Yargı 

Yargı görevi bağımsız İsviçre mahkemelerince yürütülmektedir. 

 

1.3. NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI 

Ülkenin nüfusu 2015 yılı için 8,327 bindirr. Son yıllarda ülkedeki nüfus artış hızı ivme kazanmış olup bu artışta 

AB (15) vatandaşlarına oturma izni için verilen kota sınırlamasının kaldırılmasının önemli rolü olmuştur. 

İsviçre'de sürekliolarak  yaşayan yabancıların (sığınma isteyen ve mevsimlik işçiler dışında)   toplam nüfus 

içerisindeki payı 2015 yılı verilerine göre % 25 olmuş sayısı 2 milyonu aşmıştır.    

Yaşlanan nüfus ülkenin en önemli dezavantajlarından biridir. Ülkedeki 65 yaş ve üstü kişilerin toplam nüfus 

içindeki payı %17,3dür. Ülkedeki ortalama yaşam süresi AB(25) ortalamasının üzerindedir. 2030 yılında 65 yaş 

üstü nüfusun toplam içindeki payının %42,6 ye kadar yükseleceğini göstermektedir. 
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İstihdam-İşgücü 

İsviçre’de haftalık çalışma saati 38 saat olmakla birlikte, sektörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ülke 

genelinde uygulanan asgari ücret 3.600,- CHF olup, çalışanların maaşından ve işverenlerden % 1 oranında 

işsizlik sigortası kesintisi yapılmaktadır. İsviçre iş gücü piyasasını Haziran 2002 de AB vatandaşlarına açmıştır. 

2007 yılında ise AB 15ler için bu konudaki kotaların da kaldırılması ile AB den İsviçreye hızlı bir göç başlamıştır. 

Ülkede çalışan kişi sayısı 5 milyondur. 2016 yılı son ilk iki çeyreğinde işsizlik oranı % 0,6 olmuştur. 

 

2. GENEL EKONOMİK DURUM 

2.1. EKONOMİK YAPI 

İsviçre zengin ve barış içerisinde yaşayan bir ülkedir. GSYH’den mal ve hizmet üretim ihracatının aldığı pay 

hızla artmıştır. Kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. İsviçre’de hizmet sektörü özellikle 

bankacılık ve finans sektörü lokomotif sektör durumundadır. Üretim sektöründe ise yüksek teknoloji 

ürünlerin üretimi, bilgiye dayalı üretim, nitelikli işçilik, gelişmiş alt yapısı, gelişmiş Borsası ile dünyada rekabet 

gücü en yüksek ülkeler arasına yer almaktadır. İsviçre AB’ye üye olmamasına karşın AB ile yakın ekonomik 

ilişkileri mevcuttur. 

 

2.2. EKONOMİ POLİTİKALARI 

İsviçre’de, ekonomi politikaları konusundaki yetki pek çok kuruluş arasında dağıtıldığından bu konuda sıklıkla 

sorunlar yaşanmaktadır. Ancak para politikasındaki tek yetkili merci bağımsız çalışan İsviçre Merkez 

Bankasıdır. Federal hükumet vergiler konusundaki sorumluluğu kantonlarla paylaşmakta ve toplam gelirlerin 

sadece üçte biri kontrol edebilmektedir. Ancak rekabet politikası,  iş gücü piyasası gibi ekonomi politikası 

kapsamındaki diğer konular federal hükumet tarafından idare edilmektedir.  İsviçre AB’ye üye olmamasına 

karşın AB ile yakın ekonomik ilişkiler mevcuttur. 

Ülkede bankacılık sisteminin şeffaflaşması ve İsviçre’deki 26 bağımsız kantonun; özellikle holdinglere, yabancı 

firmalara ve karma firmalara düşük vergi avantajını sağlaması nedeniyle OECD ve AB olmak üzere çeşitli ülke 

ve platformlardan gelen baskılarla karşı karşıya kalmıştır. İsviçre ekonomik politikalarını değiştirme 

konusunda çalışmalar başlamış ve ülkesinde ilgili taraflarla 2016 yılı Ocak Ayına kadar düzenli olarak 

görüşmeleri sürdürme konusunda karar almıştır. Bu bağlamda ülkedeki yabancı firmaların gelirleri oranında 

vergilendirilmesi ancak patent alam konusundaki girişimlerinin desteklenebileceği yetkililerce belirtilen 

koşullar arasında yer almaktadır. 

Ülkede dış ticaret politikasının hedeflerine uygun olarak hedefi katma değer zincirinden gerek üretim gerekse 

hizmet sektörü ihracatında daha fazla pay almayı amaçlamakta. Katma değer zincirini iyi kullanmak ve 

maksimum karı sağlamak üzere özellikle yüksek teknoloji ürünlerdeki rekabetçi  performansını sürdürmek ve 

başı çekmek için politikalar üretmekte, Sahra altı, orta doğu, AB , Çin ;Ukrayna ile ilişkilerini geliştirme 

çabasındadır. 
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2.3. EKONOMİK PERFORMANS 

Çok sayıda uluslararası şirketin merkezi İsviçre'de bulunmaktadır. İsviçre'deki tüm işgücünün % 73'ü hizmet, % 

24'ü sanayi, % 3'ü ise tarım sektöründe çalışmaktadır. İsviçre ekonomisi, % 1,3'lük büyüme oranıyla mütevazı 

büyüme eğilimini 2016'da da devam ettirmiştir. 

İsviçre, ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası sıralamasında 20., kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 4. 

sıradadır. Ülkede en çok insan ticaret ve finans gibi hizmet sektörlerinde çalışır. İsviçre ekonomisinin diğer iki 

önemli sektörünü ise turizm ve endüstri oluşturur. İsviçre, INSEAD ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından 

çıkarılan "Global Innovation Index"te birinci sıradadır. 

3. EKONOMİ’DE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

3.1. TARIM VE HAYVANCILIK 

Ülkenin iklimi, toprak ve arazi yapısı tarımsal üretime çok elverişli olmayıp, hayvancılık ise genellikle küçük 

işletmelerde yapılmaktadır. 2007 yılı verileri tarımsal işletmelerin % 63’ünün hayvansal üretimde yoğunlaştığı 

ve tarımda kullanılan arazinin % 70’inin hayvan yemi üretilen yeşil alanlardan oluştuğunu göstermektedir. 

İsviçre tarımının yıllardır süren yapısal değişimi neticesinde, tarımsal işletme ve tarımda çalışan nüfusta 

önemli bir düşüş gözlenmiştir. Çalışan nüfusun % 4’ü tarım sektöründedir. 1985 – 2007 yılları arasında 

tarımsal işletmelerin sayısı % 37,5 oranında azalarak 2007 yılında 61.800 işletme kalmıştır. Tarımda 

çalışanların % 25’i gelirlerinin yarıdan fazlası tarım dışı sektörlerden sağlanmaktadır. 

Toplam tarımsal kullanım alanının son 20 yılda çok fazla değişmemesi ve tarımda çalışan nüfusun azalmasının 

sonucu olarak ortalama işletme büyüklüğü önemli ölçüde artmıştır. 1985 – 2007 yılları arasında işletme başına 

kullanılan alan, 10,8 hektardan 17,2 hektara çıkmıştır. Aynı zaman aralığında tarımda çalışan nüfus ise 

neredeyse yarı yarıya azalmıştır. 2007 yılında tarım sektöründe 173.000 çalışan kalmıştır ve bunların yalnızca 

% 45’i tamgün çalışan işçilerdir. 

Tahıllardan buğday ve arpa, köklü bitkilerden şeker pancarı, patates, havuç, meyvelerden elma, üzüm, armut 

ve çilek İsviçre’nin üretimde önde gelen ürün çeşitleridir. 2007’de yaklaşık 1 milyon ton tahıl üretilmiştir ve 

bunun % 53’ünü buğday oluşturmuştur. 

Ayrıca devlet tarafında sübvanse edilen fiyatlarla yılda 124 milyon litre şarap üretilmiştir. 

Süt mamullerinden ise 2008 yılında 4 milyon tonun üzerinde inek sütü, 21 000 ton keçi sütü üretilmiştir. 

Tarımsal gelirlerde dünyaca ünlü İsviçre peynirinin önemli bir payı vardır ve 2008 yılında 197 000 ton üretim 

yapılmıştır. 

Canlı hayvanlardan ise sığır, domuz, koyun, at ve kümes hayvanları üretilmektedir. 2008 yılında ülkede 

441.000 ton et üretilmiş bunun 231 bin tonunu domuz eti, 135 000 tonunu sığır eti olmuştur. 

İsviçreli çiftçiler, ülkede tüketilen gıda maddelerinin 3/5’ini üretmektedir. 2006 yılında, bitkisel besin enerji 

değerinin % 40’ı, hayvansal besin enerji değerinin % 93’ü yurt içinde üretilmiştir. Ancak hayvansal ürünlerde 

dikkat edilmesi gereken, üretimlerinin kısmen, yalnızca ithal vitaminli hayvan yemleriyle mümkün olabildiği 

hususudur. Dolayısıyla İsviçre, gıdada önemli ölçüde dışa bağımlıdır. 2006 yılında İsviçre’de kişi başına 400 kg 

gıda maddesi üretilmiş bir o kadar da ithal edilmiştir. 
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Besinlerin enerji değeri esas alındığında, kişi başına düşen tüketim geniş ölçüde sabit kalmaktadır. Kişi başına 

düşen gıda tüketiminin enerji değeri 30’lu yıllara nazaran 80’li yıllarda yaklaşık % 6 artmış ve o zamandan beri, 

günde kişi başına 3.200 ve 3.400 kalori arasında sabit kalmıştır. İsviçrelilerin beslenme alışkanlıkları belirgin 

bir şekilde değişmektedir. Örneğin, süt ve süt ürünleri tüketimi onlarca yıldır gerilemektedir. Kişi başına düşen 

et tüketimi de 1990 (yılda 62 kg) ve 2006 (yılda 51 kg) yılları arasında azalmıştır. İsviçreliler artık daha fazla 

sebze ve şeker tüketmektedir.  

1990’lı yıllarda İsviçre tarım politikasını iki aşama ile yeniden düzenlemiştir. 1992 yılında İsviçre Federal 

Konseyi’nin tarım hakkında yayımladığı Yedinci Raporu ile duyurulan ve Uruguay Round müzakereleri ile daha 

da güçlendirilen ilk aşamada, çiftçilere verilen fiyat desteklerinden uzaklaşılarak doğrudan ödemelere  önem 

vermiştir. Birinci aşamada fiyat indirimi, fiyat politikası ile gelir politikasının ayrılması, gelirlerdeki kaybı 

karşılayacak doğrudan ödemeler (ki bunlar kısmen çevre kriterlerine bağlıdır) ve sınır korumasının yeniden 

düzenlenmesi gibi konular ele alınmıştır. Böylelikle tarımın bütçedeki yükü hafifletilmiş diğer taraftan da 

gerek tüketicilerden gerekse ticari ortaklardan gelen baskı azaltılmıştır. 

İsviçre Parlamentosu, 1998 yılının Nisan ayında kabul ettiği “Tarım Politikası 2002” ile sektörün yapısal 

değişimini, maliyetlerin kısılmasını, bu alandaki etkili projelerin desteklenmesini, piyasaların 

liberalleştirilmesini ve doğrudan ödemelerin yapılması yoluyla tarım sektörünün gelişmesini destekleyerek 

bu sektörün rekabet edebilirliğini artırmayı amaçlamıştır. Bu aşamada tarım ürünlerindeki garantili fiyatlar 

kaldırılmış ve tüm doğrudan ödemeler asgari ekolojik standartlara (Ecological Minimum Standard) (EMS) 

bağlanmıştır. Oluşturulan bu yeni yapıda; doğrudan ödeme sisteminin kriterleri arasına ekolojik üretim 

koşulları öncelikli olarak dahil edilmiş ve genel doğrudan ödeme ile entegre üretim için yapılan ödemeler, 

bölge ödemeleri adı altında birleştirilmiştir. 

Söz konusu Ekolojik Koşullar aşağıda yer almaktadır: 

1) Çiftlik hayvanlarına, hayvanları koruma kanunlarına uygun şekilde davranılması, 

2) Ürünlerin yetiştirilmesinde aşırı gübrenin kullanılmaması, 

3) Ekolojik açıdan ek bölgelerin uygun oranda ayrılması, (özel mahsullere yönelik üretim alanlarının en az 

%3,5’inin ve diğer üretim alanlarının % 7’sinin ekolojik telafi bölgeleri olarak ayrılması vb.) 

4) Toprağın verimliliğinin korunarak, kaliteli tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi maksadıyla sıra ile farklı ekinlerin 

ekilmesi, 

5) Toprakta kimyasal madde birikiminin ve erozyonun önlenmesi amacıyla, toprağın yeterli düzeyde 

korunması, 

6) Yetiştirilecek ürünlere uygun kimyasal maddelerin kullanılması. 

'Tarım Politikası 2002'nin yürürlüğe girmesiyle tarımsal ürünlerin satışına devletin müdahalesi azalmış 

bulunmaktadır. 1999 yılının Nisan ayında yağ ithalatından sorumlu olan BUTYRA tasfiye edilmiş ve 2000 yılının 

Ocak ayında peynir ihracatı ile ilgili İsviçre Peynir Birliği kaldırılmıştır. Konfederasyon, et ve şeker gibi ürünlerin 

pazarlanmasında özel şirketlere görev vermiştir. Fiyat Kontrol Otoritesi 31 Aralık 1998 tarihinde feshedilmiş 

ve hassas tarım ürünlerinin durumunu takip edebilmek için Pazar İzleme Kurulu oluşturulmuştur. Fiyatı 

izlenen ürünler arasında et ve et ürünleri, süt ve süt mamulleri, yumurta, kümes hayvanları, meyve ve 

sebzeler yer almaktadır.2006 yılında tarım kesimine 2,5 milyar CHF doğrudan ödeme yapılmıştır. 
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3.2. SANAYİ 

İsviçre’de sanayi sektöründe küreselleşme ile artan dış rekabetin baskısı ve İsviçre Frangının değer kazanması 

sonucunda belirli sektörlerde uzmanlaşmaya gidilmiştir. Ülkede yüksek donanımlı ve deneyimli işgücü ile 

dünya çapında tanınmış özel tasarım ürünler üretilmektedir. Sanayi ürünleri üretiminde önde gelen ürün 

grupları; özellikle tekstil makineleri gibi makineler, ölçüm aletleri ve saatler, başta aşılar olmak üzere tıbbi 

ürünlerdir.  

Firma sayısı açısından metal sanayi başı çekmekte olup sanayi sektöründeki firmaların % 20 sini oluşturmakta 

olup çoğunluğu küçük işletmelerdir. Sanayi sektöründe çalışanların % 15’i metal sanayinde istihdam 

edilmektedir. 

1990larda sanayi sektöründe üretim hatlarında modernizasyona gidilmiş, 2000- 2003 döneminde 

ekonomideki durgunluk sonucu yatırımlar durdurulmuştur. 2004 yılından itibaren ise ihracata odaklı olarak 

artan talep ile sanayi üretimi hızla artmaya başlamıştır. Yıllık sanayi üretim artışı 2004 yılında %4, 2006 da % 

7, 2007de % 5,2 olmuştur. 

3.3. İNŞAAT 

İnşaat sektörü yatırımları 2006 yılında GSYİH’dan %9,3 oranında pay almıştır. 1990lardaki duraksamanın 

ardından 2003 yılından itibaren konut piyasası canlanmaya başlamıştır. Ev sahibi olanların oranı 1990'larda % 

31,3 iken 2000'lerde %34,6 ya yükselmiştir. Yine 2000 yılı verilerine göre konutların % 73'ü özel kişilerin 

elindedir. Sektördeki yüksek maliyetler ev alımında tüketicileri caydıran en önemli etkendir.  

İnşaat sektöründe büyük alt yapı projeleri başı çekmektedir. Demiryollarına yapılmakta olan yatırımlar Alp 

geçidi, Bahn 2000, yüksek hızlı tren projeleri, gürültü engelleme sistemleri gibi) , karayolu ağını 

genişletilmesine yönelik projeler sektör açısından fırsatlar sunmaktadır. Ancak 2005- 2008 döneminde 

hükümet, bütçenin konsolidasyonu çerçevesine alt yapı yatırımlarında kısıtlamaya gitmiştir. Ayrıca işçi 

ücretleri de ülke genel ortalamasının altında kalmıştır. 2006 yılı verilerine göre sektörde 295 bin kişi istihdam 

edilmektedir. 

 

3.4. TURİZM 

İsviçre’de turizm, hizmet sektörünün önemli bir parçasıdır. Ülke her ne kader kayak merkezi olarak tanınmış 

olsa da ülkeye gelen turistlerin önemli bölümü yaz ayların tercih etmektedirler. 2009 yılında İsviçre’de toplam 

15,6 milyon turist konaklamış olup turist sayısında bir önceki yıla göre %2,7 oranında, konaklanan gece 

sayısında ise %4,7 oranında düşüş olmuş ve toplam 35,6 milyon gecelik konaklama gerçekleşmiştir. Yabancı 

turistlerin çoğunluğu Avrupa’dan gelmekte olup Alman turistler başı çekmektedir. Anılan yıl ortalama 

konaklama süresi ise 2,9 gece olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin 2008 yılı turizm geliri 15,6 İsviçre Frangı 

olmuştur. 
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3.5. ENERJİ 

Ülke toplam tüketim miktarının % 80'ini ithal etmektedir. Bu enerji kaynakları ham petrol, doğal gaz ve yurt 

dışında üretilen elektrikten oluşmaktadır. 

İsviçre’de Alpler bölgesinde hidroelektrik santraller aracığı ile enerji üretilmekte olup bu bölgeden sağlanan 

enerji ülke üretiminin %60’ını oluşturmaktadır. Kalan % 40 oranındaki enerji üretimi 5 nükleer santralde ve 

konvansiyonel termal santrallerde gerçekleştirilmektedir. İsviçre elektrik piyasasının özelleştirilmesi 

kapsamında pazar 2009 yılında büyük firmalar için tamamen serbest hale gelmiştir. Pazarın küçük firmalara 

ve tüketicilere açılması, referanduma gidilmezse, 2014 yılında olabilecektir. 

 

3.6. BANKACILIK 

İsviçre, dünyada tarafsızlığı ve oldukça gelişmiş  bankacılık sistemi ile tanınmaktadır.  

Uluslararası bankacılık anlayışı üzerine kurulu olan ve toplam 385 bankanın faaliyet gösterdiği İsviçre 

bankacılık sistemi, dünyanın her tarafından müşteriye hitap eden ve gizlilik ilkesini esas almış bir sisteme 

sahiptir. İsviçre bankaları ayrıca; kredi temini, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı, para transfer 

işlemleri, tasarruf hesabı, menkul kıymet işlemleri, bono ve tahvil ihracı ile finansal analiz gibi muhtelif 

alanlarda hizmet vermektedirler. 

Ülke genelinde bankacılığın % 50'den fazlası UBS AG ve CREDIT SUISSE GROUP bankalarının hâkimiyeti 

altındadır. Nitekim UBS AG, dünyanın en büyük bankası hüviyetinde olup, bireysel bankacılık işlemlerinin yanı 

sıra yatırım danışmanlığı ve menkul kıymet işlemlerinde oldukça önemli bir konuma haizdir. Ülkenin ikinci en 

büyük bankası olan CREDIT SUISSE ise daha çok finans hizmetleri ve krediler alanında uzmanlaşmıştır. 

Yukarıda bahsedilen bankaların haricinde İsviçre'ye özgü kantonal bankalar da mevcuttur. Halen sayıları 24 

olan bu bankalar, devlet garantisi altında faaliyet göstermektedirler ve temel kuruluş amaçları bağlı 

bulundukları kanton ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

İsviçre'de faaliyet gösteren bir diğer banka türü de özel bankalardır. Temel faaliyet alanları, portföy yönetimi 

olan bu bankalar ferdi mülkiyet esasına göre kurulurlar. Banka sahipleri, banka borçlarından tüm mal varlıkları 

ile sorumludurlar. 

İsviçre genelinde faaliyet gösteren yabancı bankalar da mevcuttur. Ağırlıklı olarak AB ülkeleri kaynaklı olan bu 

bankaların (toplam yabancı bankaların yaklaşık % 50'si AB kökenlidir) başlıca iştigal alanı portföy yönetimidir. 

İsviçre genelinde ticari bankalar da faaliyet göstermekte ancak bu bankalar çoğunlukla müşterilerinden yılda 

asgari 300.000 ile 500.000 İsviçre Frangı işlem hacmi garantisi talep ettikleri için büyük sermayeli şirketlerle 

çalışmaktadırlar. 

İsviçre Bankacılık Sistemi hakkında daha geniş bilgi için http://www.swissbanking.org/en/home.htm adresleri 

ziyaret edilebilir. 
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4. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

4.1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GÖRÜNÜMÜ 

İsviçre yabancı yatırımlar açısından 2013 yılı verilerine göre Rusya ve Japonya’nın ardından yurt dışına 

Dünya’da en fazla DYS yatırımı yapan 3 ülke olmuştur. Diğer taraftan 2013 yılında ülkeye gelen yabancı 

sermaye girişleri negatife düşmüş olup bu durumu ile Belçika’nın ardından sondan ikinci olmuş ancak ülkedeki 

yabancı sermaye stoku 2013 itibari ile Dünyada en fazla DYS stokuna sahip 5. ülkedir.) 

2015 yılında İsviçre'nin Türkiye'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımı 4.887 milyon dolar olurken, 

Türkiye'den İsviçre'ye aynı dönemde yapılan yatırım 187 milyon dolardır. (T.C. Merkez Bankası, 2016) 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü (Milyon Amerikan Doları) 

YIL DYS YURT İÇİ İSVİÇRE'NİN YURT DIŞINA GİDEN 

2004 198 401 

2005 170 432 

2006 269 569 

2007 353 652 

2008 448 724 

2009 500 865 

2010 618 1043 

2011 693 1112 

2012 733 1168 

2013 747 1259 

2014 15222 797 

2015 59042 86458 

 

4.2. ÜLKEDE İŞ KURMA MEVZUATI 

-Limited Şirket (GmbH – Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

İsviçre’de limited şirketler bir veya birden fazla ortakla, en az 20.000,- CHF ödenmiş sermaye ile kurulabilir, 

ortaklar, gerçek veya hukuki şahıslar veya ticari şirketler olabilir, sermaye limiti yoktur. 

Diğer taraftan, İsviçre Borçlar Kanunu’nun 814. maddesinin 3. fıkrasına istinaden, şirketin İsviçre’de mukim 

birisi tarafından temsil edilmesi gerekmektedir ve bu zorunluluğun gereği bir yönetici veya müdür ile yerine 

getirilebilir. 
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-Anonim Şirket (AG – Die Aktiengesellschaft) 

İsviçre’de anonim şirketler bir veya birden fazla ortakla, 100.000,- CHF sermaye ile kurulabilir, en az 50.000,- 

CHF olmak üzere, sermayenin % 20’sinin, kuruluşa kadar bir İsviçre bankasına yatırılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, İsviçre Borçlar Kanunu’nun 718. maddesinin 4. fıkrasına istinaden, şirketin İsviçre’de mukim 

birisi tarafından temsil edilmesi gerekmektedir ve bu zorunluluğun gereği bir yönetim kurulu üyesi veya 

müdür ile yerine getirilebilir. 

4.3. İSVİÇRE’DE YABANCILARIN ÇALIŞMASI 

İsviçre’de çalışabilmek için oturma izninin bulunması gerekmektedir. 

İsviçre'de oturum izni almak için öncelikle, bulunulan yerin bağlı olduğu kantonun yabancılar dairesine 

başvurulması gerekmektedir. 

İsviçre'de prensip olarak B kodlu Oturma İzni (Aufenthaltsbewilligung) ile C kodlu Yerleşim İzni 

(Niederlassungsbewilligung) verilmektedir. 

B kodlu oturma izni 1 yıl süreyle geçerli olup, hamiline, izin verilmek suretiyle çalışma hakkı tanımaktadır (bu 

tür izne sahip olan yabancıların çalışmak için ayrıca izin almaları gerekmektedir). Bu durumda olan 

yabancıların çalışma izinlerine ilişkin genel izin kotası (yabancılar için her sene Federal Hükümet tarafından 

belirlenmektedir) ile AB ve EFTA üyesi ülke vatandaşlarına öncelik tanınmaktadır. 

C kodlu Yerleşim İzni ise İsviçre'de 10 yıllık yasal ikamet süresini dolduran yabancılara verilmektedir. Ancak, 

10 yıllık sözkonusu süre, İsviçre vatandaşı ile evli yabancılar için 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu izne sahip bir 

yabancı, çalışma izni aranmaksızın iş piyasasına girme ve serbest ticaret yapma hakkına sahiptir. 

B ve C kodlu izinlerin haricinde; 

- Sınır çalışanlarına G, 

- Staj yapan yabancılara L, 

- Mültecilere F, 

- İltica talebinde bulunanlara N, 

-İnsani nedenlerle 3 aya kadar süreyle kabul edilen, korunmaya muhtaç yabancılara ise S, kodlu oturma izin 

belgeleri tesis edilmektedir. 

5. DIŞ TİCARET 

İsviçre dış ticaretinde oldukça stabil ve düzenli bir görüntü sergilemektedir. 

2015 yılında İsviçre’nin toplam ihracatı 292 milyar dolara yaklaşmışken, aynı sene ithalatı 253.1 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılına bakıldığında ülkenin ihracatı 304.7 milyar dolara çıkarken, ithalat 269.1 

milyar dolar olmuştur. 2016 yılında ticaret fazlası ise 35.5 milyar dolardan fazladır. 
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Tablo 1: İsviçre’nin Dış Ticareti (1000$) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2012 312,282,673 295,071,061 607,353,734 17,211,612 

2013 357,905,224 321,050,462 678,955,686 36,854,762 

2014 311,145,884 275,053,993 586,199,877 36,091,891 

2015 291,959,194 253,152,460 545,111,654 38,806,734 

2016* 304,691,297 269,157,232 573,848,529 35,534,065 

*Yansıma veri, Kaynak: Trademap 

 

Tablo 2: İsviçre’nin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon $) 

GTİP No GTİP Açıklama 2014 2015 2016 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 74.088 72.447 81.615 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 35.467 34.544 39.729 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 25.898 24.943 26.195 

9102 Kol, cep ve diğer saatler (9001 hariç) 14.259 13.212 12.241 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 10.789 11.057 10.947 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 6.378 6.670 8.403 

9101 Kol, cep ve diğer saatler 8.698 8.015 6.349 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 6.412 6.237 6.075 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 4.106 3.617 3.289 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 3.205 3.087 3.269 

2937 Hormonlar, vb. Öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri 2.956 2.708 2.829 

7102 Elmaslar 1.870 2.145 2.052 

0901 Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları 2.211 2.032 2.046 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 1.940 2.015 1.978 

2202 Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 1.909 1.905 1.883 

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 2.076 1.634 1.796 

3302 Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları 1.869 1.660 1.617 

2716 Elektrik enerjisi 2.477 2.193 1.614 

8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil 1.478 1.408 1.508 

2924 Karboksiamid gruplu, karbonik asidin amid gruplu bileşikleri 2.335 1.858 1.504 

Kaynak: Trade Map 
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İsviçre’nin başlıca ihraç pazarları arasında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Çin, Hong Kong, Fransa ve İtalya 

bulunmaktadır. 

 

2016 yılında Türkiye, İsviçre’den 2.33 milyar dolar ithalat yapmıştır. (İsviçre’nin ihracat pazarında 20. Sırada) 

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

ÜLKE 2014 2015 2016 

ALMANYA 47.334 41.454 43.518 

ABD 31.484 30.805 36.975 

BİRLEŞİK KRALLIK 13.794 13.691 32.677 

ÇİN 18.407 20.292 26.964 

HONG KONG 24.188 25.344 18.441 

FRANSA 19.040 17.648 17.648 

İTALYA 17.661 15.610 14.813 

HİNDİSTAN 21.118 21.580 14.521 

JAPONYA 6.981 6.898 7.659 

AVUSTURYA 8.551 7.873 7.512 

Kaynak: Trade Map 

 

5.1. İSVİÇRE’NİN İTHALATI 

Tablo 4: İsviçre’nin İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon $) 

GTİP 

No 
GTİP Açıklama 2014 2015 2016 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 71.349 70.738 82.196 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 15.839 14.058 16.528 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 10.500 10.508 10.232 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 9.430 9.908 8.846 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 7.158 7.162 7.442 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 6.915 5.737 7.044 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 5.591 4.437 3.354 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 850 1.099 3.103 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 3.176 3.205 3.098 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 3.406 3.141 2.894 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – İsviçre Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                                    Burak DİK 16 

 

7102 Elmaslar 2.784 2.772 2.494 

7112 Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri 557 933 2.305 

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 2.246 2.058 2.040 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 2.018 1.984 2.018 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 1.795 1.757 1.814 

9101 Kol, cep ve diğer saatler 1.352 1.502 1.604 

2716 Elektrik enerjisi 1.998 1.857 1.475 

9701 Tamamen elle yapılmış tablo/resim ve kolajlar, vb. Dekoratif pano 1.292 1.577 1.258 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.354 1.239 1.152 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 1.160 1.102 1.077 

Kaynak: Trade Map 

İsviçre’nin en fazla ürün ithal ettiği ülkeler Almanya, ABD,  İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve BAE’dir. 

2016 yılı baz alındığında Türkiye 3 milyar dolardan fazla ihracatı ile İsviçre’ye ürün ve ürün grupları satan 

ülkeler arasında 17. sırada yer almıştır. 

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

ÜLKE 2014 2015 2016 

ALMANYA 59.377 52.237 51.832 

ABD 21.317 20.313 24.012 

İTALYA 22.594 19.588 19.720 

BİRLEŞİK KRALLIK 33.710 32.450 18.704 

FRANSA 18.117 16.713 16.619 

B.A.E. 3.314 3.871 16.551 

ÇİN 13.285 12.958 12.488 

HONG KONG 3.094 2.722 8.200 

AVUSTURYA 9.667 7.835 7.899 

İRLANDA 7.858 7.336 7.770 

Kaynak: Trade Map   
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6. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

6.1. DIŞ TİCARET POLİTİKASI 

İsviçre 1960 yılında kurulan Avrupa Serbest Ticaret Birliğini (EFTA) kurucuları arasında yer almıştır. Bugün 

anılan birliğin İsviçre ile birlikte 4 üyesi vardır. Norveç, İzlanda ve Liechtenstein diğer üyeleridir.  

AB ve EFTA ülkelerinin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması (European 

Free Trade Area ) ile üye ülkelerin oluşturduğu iç pazarda taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin homojen 

özelliklere sahip Tek Pazar oluşturulması amaçlanmış ancak İsviçre yapılan referandum ile Avrupa Serbest 

Ticaret Bölgesi Anlaşmasına taraf olmayı reddetmiştir.  

AB-İsviçre ticari ilişkileri hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki adresten yararlanılması mümkündür. 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/switzerland/ 

http://ec.europa.eu/external_relations/switzerland/index_en.htm 

İsviçre, AB ile 2009 yılında gümrüksüz satış ve gümrük güvenliği konularında anlaşmalar imzalamıştır. 

İsviçre ayrıca EFTA şemsiyesi altında, AB dışındaki üçüncü ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 

dünyada geniş bir coğrafi alanda ticari ilişkilerini yürütmektedir. Eylül 2009 da Japonya ile Serbest ticaret 

anlaşması imzalamıştır. Halen İsviçre’nin AB ve EFTA ülkeleri dışında 23 ülke ile serbest ticaret anlaşması 

bulunmaktadır. 

İsviçre Dünya Ticaret Örgütü’nün üyesidir ve ticaretin serbestleştirilmesini desteklemektedir. 

  

6.2. TARİFELER VE DİĞER VERGİLER 

6.2.1. Genel Olarak Gümrük Vergileri 

01 Ocak1988 tarihinden itibaren Harmonize Sistem uygulamasına geçen İsviçre’de gümrük vergileri genellikle 

advalorem olarak, ancak belirli durumlarda kg üzerinden hesaplanmaktadır. Bira, malt hazırlanmasında 

kullanılan hububatlar, şarap ve alkollü içecekler, içki imalinde kullanılan alkollü içecekler ve yakıtlarda ek 

vergiler uygulanmaktadır. Yakıtlarda ayrıca telafi edici vergiler de uygulanmaktadır.    

Transit ticarette, İsviçre tarafından herhangi bir vergi veya harç tahsil edilmemektedir. Sadece silah, narkotik 

ürünler, nükleer yakıtlar ve nükleer artıklar gibi stratejik ürünlerin geçişinde özel izin alınması gerekmektedir.    

İsviçre Gümrük Prosedürleri ile ilgili bilgi için İsviçre Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün adresi aşağıda 

verilmiştir.    

Direction Generale Des Douanes  

Monbijoustrasse 40, CH-3003 Bern/SUISSE  

Tel  : + 41 (0) 31 – 322 65 11 Faks: + 41 (0) 31 – 322 78 72  

İnternet: www.zoll.admin.ch 
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6.2.2. İsviçre'de Uygulanan  Diğer Vergiler 

• Federal Vergiler 

1. Doğrudan Federal Vergiler: 

a. Gerçek Şahısların Gelirinin Vergilendirilmesi: İsviçre’de ikamet eden veya bulunan ve burada bir meslek icra 

eden tüm kişiler, sınırsız vergi mükellefidir. Federal gelir vergisi, artan oranda uygulanmakta ve gerek medeni 

duruma, gerekse kanton veya belediyeye bağlı olarak değişmektedir, ancak her halükarda % 11,5’i geçemez. 

b. Tüzel Şahısların Kazanç Vergisi: Kural olarak, ikametleri veya gerçek yönetimleri İsviçre’de bulunan tüzel 

şahıslar vergi mükellefidir. 

- Sermaye Şirketleri:  Anonim şirketler, limitet şirketler ve kooperatifler sermaye şirketleridir ve net kazançları % 

8,5 oranında vergilendirilir. 

- Diğer Tüzel Şahıslar: Derneklerin, vakıfların ve doğrudan gayrimenkul sahibi yatırım fonlarının kazançları % 

4,25 oranında vergilendirilir. 5.000,- CHF’nin altındaki kazançlar vergiden muaftır.  

2. Mahsup Vergisi:  

Mahsup vergisi, menkul sermaye kazançları (özellikle faiz ve temettü), piyango ikramiyeleri ve bazı sigorta 

ödemelerinden, kaynağında kesilir. Temelde kazancın sahibinin anonim olması durumunda, vergi 

kaçırılmasına engel olmak amacıyla ihdas edilmiştir. Sermaye kazançlarında ve piyango ikramiyelerinde % 35, 

ömür boyu alınan gelirler ve emekli maaşlarında % 15 ve diğer sigorta ödemelerinde % 8 oranında uygulanır. 

İsviçre’de mukim gerçek ve tüzel kişilerin, mahsup vergisine matrah teşkil eden gelirlerinin mevzuata uygun 

olarak beyan edilmesinden sonra, mahsup vergisi gerçek kişilere kantonlar tarafından iade edilir, daha ziyade 

vergiden mahsup edilir; tüzel şahıslara ise Federal İdare tarafından iade edilir.  

3. Damga Vergileri: 

a. Emisyon Vergisi: Yurt içinde ortaklık haklarının (hisse senedi, limitet şirket hisseleri, kooperatif hisseleri, 

intifa senetleri), tahvillerin ihracında% 1 oranında ödenir. 1.000.000,- CHF vergiden muaftır. 

b. Muamele Vergisi: Taraflardan veya aracılardan birinin İsviçreli olması durumunda, yerli veya yabancı 

kıymetli evrak devrinde ödenir. Yerli evraklarda %0 1,5, yabancı evraklarda %0 3’dür. 

c. Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi: Mali sorumluluk sigortası, kasko sigortaları ve belli mal sigortalarının 

prim ödemeleri vergilendirilmektedir. Hayat, hastalık, kaza, sakatlık ve işsizlik sigortaları hariçtir. 

4. Federal Kumarhane Vergisi: 

Brüt oyun gelirinin azami % 80’i oranında tahsil edilir. Brüt oyun geliri, miza edilen (konulan) toplam paradan, 

ödenen toplam kazançların çıkarılmasıyla hesaplanır. 

5. Askerlik Bedeli: 

20-30 yaş arasında bulunan İsviçreli erkeklerin her sene yapmaları zorunlu olan askerlik hizmetinin kısmen 

veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda ödenen vergi.  
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6. Katma Değer Vergisi: 

İndirimli oran % 2,4’e tabi ürünler: 

• Şebeke suyu 

• Alkollü içecekler hariç, yiyecek ve içecek 

• Kesimlik olmasa da, at, eşek, katır, sığır, koyun, keçi, domuz, tavuk, ördek, kaz, hindi, beç tavuğu ve besin 

olarak kullanılacak balıklar 

• Tahıl 

• Tohumlar, bitki yumru ve kökleri, canlı bitkiler, çelik aşılar, kalem aşısı, kesme çiçek ve dallar, aranjmanlar, 

buketler, çelenkler ve benzeri şekilde işlenmişler 

• Yemler, silo asitleri, hayvan yataklığı, gübreler 

• Zirai ilaçlar, humus ve diğer bitkisel örtüler 

• İlaçlar 

• Reklam özelliği taşımayan, kitap, gazete ve dergiler. 

Otelcilik hizmetlerinde % 3,6 oranında uygulanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen ürünlerin haricinde % 7,6’lık normal oran uygulanmaktadır. 

7. Özel Tüketim Vergileri: 

a. Tütün Vergisi 

b. Bira Vergisi 

c. Damıtılmış İçki Vergisi 

d. Petrol Vergisi 

e. Otomobil Vergisi 

• Kantonlar ve Belediyelerin Vergileri 

1. Gelir ve Varlık Vergileri: 

a. Gerçek Şahısların Gelirinin Vergilendirilmesi 

b. Gerçek Şahısların Varlıklarının Vergilendirilmesi 
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2. Tüzel Şahısların Kazanç ve Sermaye Vergisi: 

Doğrudan federal vergilerde olduğu gibi, tüzel şahıslar, mukim oldukları veya yönetimlerinin bulunduğu veya 

iktisadi olarak dahil oldukları kanton ve belediyelerde vergilendirilir. Kanton ve belediyeler, sermaye 

şirketlerinin net kazançlarını, ödenmiş sermayelerini ve ihtiyatlarını, bazen sabit oranda, bazen artan oranda, 

asgari ve azami oranlar tespit edilmek suretiyle vergilendirmektedir.  

Vergi Kolaylıkları: Holdingler, kantonda mukim olan ancak faaliyetinin tamamı veya bir kısmı yurt dışında olan 

firmalar için özel düzenlemeler bulunmaktadır. Kazancı kısmen veya tamamen yabancı iştiraklerden 

kaynaklanan sermaye şirketlerinin (holding ve iştirak şirketleri) vergi yükü muhtelif şekillerde hafifletilir ve bu 

şekilde birden fazla vergilendirmenin önüne geçilir. Kantonlar, iktisadi teşvik çerçevesinde, yeni kurulan 

şirketlere, belli sürelerle sınırlı, kısmen veya tamamen vergi muafiyeti tanımaktadır. 

Bazı kantonlarda tüzel kişilikler, normal vergi yerine minimum bir vergi ödemektedir. Özellikle gıda alanında 

birçok işletme ya çok düşük kazanca sahip olmakta ya da hiç kazanamamaktadır. Bazı kantonların vergi 

kanunları, bu tür işletmelerin, ekonomik önemleri sebebiyle, vergi kapsamına alınmasını öngörmektedir. Bu 

tür işletmelerin ciroları, malları ve sermayeleri minimum oranda vergilendirilir. Söz konusu kantonlar 

şunlardır: LU, OW, NW, FR, BS, SH, AR, AI, SG, TG, TI, VD, VS ve AG. 

3. Nüfus Başına Alınan Vergiler: 

FR, LU, NW, GR, SH, SO, TI, UR, VD, VS, GE ve ZH kantonlarında, gerçek şahıslardan 18 yaşından itibaren nüfus 

başına vergi alınmaktadır. 

Örneğin Zürich kantonunda senede 24,- CHF nüfus başına vergi tahsil edilmektedir. 

4. Veraset ve Hediye Vergisi 

5. Gayrimenkul Kazanç Vergisi: 

Gayrimenkul kazanç vergisi, gayrimenkullerin, tapuya kayıtlı hakların ve maden ocaklarının veya paylarının el 

değiştirmesinden kaynaklanan kazançlardan tahsil edilir. 

Örneğin Zürich Kantonunda Gayrimenkul Kazanç Vergisi: 

% 10 ilk 4.000,- CHF için 

% 15 bir sonraki 6.000,- CHF için 

% 20 bir sonraki 8.000,- CHF için 

% 25 bir sonraki 12.000,- CHF için 

% 30 bir sonraki 20.000,- CHF için 

% 35 bir sonraki 50.000,- CHF için 

% 40 100.000,- CHF üzeri için 
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Yukarıda belirtilen vergi oranları mülkiyet süresine bağlı olarak artmaktadır: 

- 1 seneden az mülkiyet durumunda % 50 ve - 2 seneden az mülkiyet durumunda % 25. 

Gayrimenkulün mülkiyet süresinin 5 yıldan fazla olması halinde gayrimenkul kazanç vergisi % 5 oranında 

düşer. Sonraki her sene için % 3 oranında düşer, 20 yıllık mülkiyetten sonra % 50 oranında indirim talep 

edilebilir. 

6. Alım-Satım Vergisi: 

Bu vergi, gayrimenkullerin el değiştirmesinde, satış fiyatının % 1-3’ü oranında tahsil edilir. Zürich Kantonunda 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 

7. Piyango ve Toto Kazançları Vergisi: 

SZ, JU, TI ve VS kantonlarında, piyango ve benzeri oyun kazançları, diğer gelirlerden farklı olarak özel 

vergilendirilir. Diğer kantonlarda bu kazançlar normal gelire eklenir ve normal gelir vergisi uygulanır. 

8. Diğer Vergiler 

a. Motorlu Taşıt Vergisi: 

Aracın özelliklerine ve kantonlara göre değişmektedir. 

b. Köpek Vergisi: 

Tüm kantonlarda, çoğu zaman köpeğin büyüklüğüne ve ağırlığına göre değişen köpek vergisi alınmaktadır. 

Çoğu kantonda, körler için olan köpekler, kurtarma ve hizmet köpekleri için vergi kolaylıkları veya muafiyeti 

bulunmaktadır. 

c. Eğlence Vergisi: 

AR, BE, FR, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TI ve VD kantonlarında, umuma açık organizasyonlarda bazen bilet vergisi 

olarak bazen de götürü usulüyle, kural olarak % 10 oranında tahsil edilir. 

d. İbate Vergisi: 

Çoğu kantonda alınan nispeten küçük bir vergi.  

e. Damga Vergisi: 

Federal damga vergisinin yanı sıra, BS, TI, VD, VS ve GE kantonlarında ayrıca damga vergisi alınmaktadır. 

Mahkeme veya idari makamlar tarafından özel şahıslar için düzenlenen belgeler (ilamlar, kimlik yazıları, sicil 

kayıt örnekleri), özel şahıslar tarafından anılan makamlara verilen belgeler (dava yazışmaları, dilekçeler, 

şikayetler) ve her türlü hukuki işleme ilişkin belgeler (sözleşmeler, vasiyetnameler, makbuzlar) 

vergilendirilmektedir. Wallis (VS) kantonunda iskambil kağıtlarından da damga vergisi alınmaktadır. Cenevre 

(GE) kantonunda kayıt harcı tahsil edilmektedir.  
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f. Reklam Tabelası Vergisi: 

Uri (UR) kantonunda, kamuya açık yerlerdeki ticari amaçlı reklam düzenlemeleri, görsel ve sesli reklamlar 

vergilendirilmektedir. 

g. Piyango Vergisi: 

Çoğu kantonda piyango düzenlenmesi vergiye tabidir. 

h. Hidroelektrik Santral Vergisi: 

NW, GL, GR ve VS kantonları bu vergiyi, imtiyazlı hidroelektrik santrali sahiplerinden almaktadır. 

İsviçre’de Sermaye Şirketlerinin Vergilendirilmesi 

• Doğrudan Federal Vergi: Net gelirin % 8,5’i + 

• Kanton ve Belediye Vergileri: Kanton ve belediyesine göre net gelirin % 2-6’sı. 

• Katma Değer Vergisi: İsviçre’deki cironun, yıllık 100.000,- CHF’yi aşması durumunda, % 7,6’sı. 

 

6.2.3. Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

İthalat ve ihracata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun 

veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon 

Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmektedir. 

İsviçre ISO 9000 standartlarını tanımaktadır. DTÖ kapsamındaki standartlara sahip olan ürünlerde SNV 

standardlarına uyumda önemli bir zorlukla karşılaşılmamaktadır. 

İsviçre firmalarının ülkemiz İyi Üretim Uygulamaları’na (GMP Sertifikaları) ilişkin sorunlar yaşadığı bilinmekte 

olup, konu hakkında çalışmalar sürdürülmektedir. 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile muadil İsviçre kuruluşu olan İsviçre Standartlar Teşkilatı (SNV) ile herhangi 

bir işbirliği anlaşması bulunmamaktadır.  

İsviçre Standartlar Teşkilartı iletişim bilgileri: 

SNV - Schweizerische Normen-Vereinigung ,Bürgli str. 29 

CH-8400 Winterthur 

Tel: +41 52 224 54 54 

Faks:  +41 52 224 54 74 

E-posta:info@snv.ch 

Web: http://www.snv.ch/?en/home/.. 
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7. TÜRKİYE İLE TİCARET 

2002-2016 döneminde İsviçre’nin ülkemizdeki yatırımlarının toplamı 2 milyar 326 milyon dolara ulaşmıştır. 

Aynı dönemde İsviçre’deki Türk yatırımlarının toplamı ise 760 milyon dolardır.  

Ülkemizde İsviçre sermayesi veya İsviçreli girişimci ile ortak olarak kurulmuş firma sayısı 800 civarındadır. Bu 

firmaların büyük kısmı hizmetler ve imalat, diğerleri ise tarım ve madencilik alanlarında faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  

2016 yılında 215.194 İsviçreli turist ziyaret etmiştir. 

İsviçre ile ikili ticaret hacmimiz 2016 yılında 5 milyar 187 milyon dolar (ihracatımız: 2 milyar 680 milyon dolar, 

ithalatımız: 2 milyar 506 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 6:Türkiye’nin İsviçre ile Dış Ticareti (1000$) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2012 2,134,517 4,307,344 6,441,861 -2,172,827 

2013 1,029,568 9,647,999 10,677,567 -8,618,431 

2014 3,219,481 4,825,458 8,044,939 -1,605,977 

2015 5,680,809 2,449,606 8,130,415 3,231,203 

2016 2,680,779 2,506,258 5,187,037 174,521 

*Yansıma veri, Kaynak: Trademap 

İsviçre’ye ihracatımızda en önemli ürün ve ürün gruplarını Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) ve 

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları oluşturur. 

Tablo 7: Türkiye’nin İsviçre’ye İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 2.334 4.881 1.890 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 85 60 73 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 13 48 69 

0802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 63 96 67 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 60 47 59 

7606 Alüminyum sac, levha ve şeritler, kalınlık>0, 2mm 56 49 47 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 54 55 41 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri 29 27 26 

6109 Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) 25 21 23 
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6115 Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme) 15 12 13 

2008 Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçaları konserveleri 16 18 13 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k 13 13 13 

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler 7 11 12 

0804 Hurma, incir, avokado ve guava armudu, mango, mangost (taze/kurutulmuş) 12 8 10 

7610 Alüminyum inşaat ve aksamı 8 8 10 

7106 Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra halinde) 0 1 10 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 10 10 9 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler 67 26 9 

7604 Alüminyum çubuk ve profiller 10 8 8 

4819 Kağıt/karton vb. esaslı kutu, kılıf, torba vb. eşya 2 2 8 

Kaynak: Trade Map 

Türkiye’nin 2016 yılında, İsviçre’den gerçekleştirdiği toplam ithalatta Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 

ve Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) ürün grupları ilk sıralarda yer alır. 

Tablo 8: Türkiye’nin İsviçre’den İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon $) 

GTİP No GTİP Açıklama 2014 2015 2016 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 2.724 631 928 

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış 246 241 205 

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 147 146 145 

9102 Kol, cep ve diğer saatler (9001 hariç) 92 85 85 

8445 Lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler 234 114 81 

3302 Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları 63 53 49 

9021 Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb. 53 44 49 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 52 45 46 

9101 Kol, cep ve diğer saatler 43 37 29 

8456 Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makineler 29 21 24 

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 42 31 23 

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 21 22 22 

8422 Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. İşler için makine, cihaz 13 10 21 

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici 16 19 20 

2101 Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans, konsantreleri ve müstahzarları 23 25 19 

3215 Matbaa, yazı, çizim ve diğer mürekkepler 31 27 19 
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8448 Yardımcı tekstil makine, cihazları ve aksam-parçalar 29 21 19 

3204 Sentetik organik boyayıcı maddeler 17 16 18 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar 18 7 16 

8447 Örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları 64 28 16 

Kaynak: Trade Map 

8. BURSA İLİNİN İSVİÇRE İLE DIŞ TİCARETİ 

2016 yılında , Bursa ilinden İsviçre’ye 25.6 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirilirken, İsviçre’den ithal 

ettiğimiz ürünlerin değeri 60 milyon dolara yaklaşmıştır. 

2017 Ocak ayı baz alındığında, Bursa’da İsviçre sermayeli 23 firma bulunmaktadır. Bu firmaların çoğu 

motorlu taşıtlar – parçaları ve akseuararı sektörlerindendir. 

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı verilerine göre ise Bursa’dan İsviçre’ye ihracat yapan firmaların 

toplam sayısı 205’dır. 

Tablo 9: Bursa ilinin İsviçre ile Dış Ticareti ($) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2014 27.206.756 81.615.371 108.822.127 -54.408.615 

2015 23.464.303 80.905.592 104.369.895 -57.441.289 

2016 25.681.110 52.901.510 78.582.620 -27.220.400 

2017* (İlk 9 Ay) 21.628.786 37.943.871 59.572.657 -16.315.085 

Kaynak: TUİK, 2017 verileri geçicidir. 

 

9. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ 

Türkiye-İsviçre Ticaret Mukavelesi 13.11.1930 

Ticari Mübadelelere ve Tediyelerin Tanzimine Müteallik Anlaşma 28.03.1942 

Uluslararası Karayolu Taşımacılık Anlaşması  18.08.1977 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 03.03.1988 

Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması 10.12.1991 

İş Konseyi Kuruluş Anlaşması 05.02.2000 

Türkiye-İsviçre Arasında Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı 06.02.2001// 28.01.2002 

Türkiye-İsviçre Arasında II.Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı 21.05.2008 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 22.05.2008//18. 06.2010 

Türkiye-EFTA Uygunluk Değerlendirmesi Alanında Karşılıklı Tanıma Anlaşması 03.12.2009 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
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10. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

10.1. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

İsviçre, Avrupa Patent Konvansiyonu ve Patent İşbirliği Anlaşmalarına imzalamıştır. Bu kapsamda anılan 

anlaşmalara taraf olan ülkelerdeki kişilerle birlikte kendi vatandaşlarının da patent haklarını korumaktadır. 

Bu bağlamda gümrükten geçen mallarda da patent ihlali tespit edilmesi halinde patent sahibinin hak ihlaline 

karşı korumayı gümrük makamlarından talep etmeye hakkı vardır. 

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Hakları Enstitüsü https://www.ige.ch/en.html 

Avrupa Patent Ofisi: 

European Patent Office Erhardtstrasse 27 80298 Munich, Germany Tel: (49 89) 23 99 46 36 

Web Site: http://www.european-patent-office.org 

10.2. Dağıtım ve Satış Kanalları 

İsviçre’de dağıtım kanalları incelendiğinde perakendecilerin dikey bir yapıda entegre oldukları 

görülmektedir. Böylelikle merkezi bir sitem içinde alımlarını gerçekleştirmekte ve bağımsız çalışan 

perakendecilere karşı rekabet güçlerini artırmaktadırlar.Ülkede bağımsız çalışan perakendecilerin sayısı gün 

geçtikçe azalmakta ve yerlerini indirim mağazaları (magasins discount) ve süpermarketlere 

bırakmaktadırlar. Önde gelen perakendeciler ise kooperatif kurarak güçlenmeye çalışmaktadırlar. 

Büyük mağazalar (department stores), zincir mağazalar, tüketici kooperatifleri, indirim mağazaları, ve 

supermarketler tekstil,deri,spor eşyaları, oyuncak ve farmasotik ürünlerin satışında en büyük pay 

almaktadırlar. 

İsviçre'deki öncelikli perakende kanallarının çeşitleri, isim ve satılan ürün çeşitleri aşağıda sıralanmaktadır. 

 –Çok katlı büyük mağazalar (department stores) : Giyim, kozmetik, mücevher, gıda ( Globus,Manor). 

- Süper ve hipermarketler: Bakkaliye, genel ihtiyaç malzemeleri (Coop, SPAR, REWE group) 

- Geleneksel mağazalar (convenience stores) :Gıda, içecek, günlük ihtiyaç ürünleri (Swiss Valley, Swiss 

Farms) 

- İndirim mağazaları: Giyim, kozmetik ve gündelik ihtiyaca yönelik ürünler ( Aldi, Lidl) 

- Reçetesiz ilaç satan mağazalar (drug stores): İlaç, kozmetik ve parfüm (Galencia yeni adı ile Arnavita) 

- Uzmanlaşmamış mağazalar( Specialized stores): Özel tasarım ürünler, giyim (C&A), mobilya (Ikea), ev 

aksesuarları vd. eşyalar 

İsviçre’de uzaktan satışlarda son yıllarda bir patlama yaşanmaktadır. Bu büyümede internetin yaygın 

kullanımı önemli rol oynamaktadır. En çok kullanılan alt gruplar ise internet (mail order), televizyon ve cep 

telefonu ile yapılmakta olup (televizyon ve internet aracığı ile yapılan satışlar öne çıkmaktadır. Hemen her 

çeşit ürün bu yolla satılmaktadır. Kitap, müzik eşyaları, kozmetik, mücevherat, ev aletleri, iç çamaşırı, 

temizlik malzemeleri gibi çok geniş bir yelpazedeki ürünler satılmaktadır. Eve teslim olarak yapılan 

doğrudan satışlar da giderek daha yaygın hale gelmiştir. Ülkede nüfusun %70’inin internet kullanmasının bu 

büyümede etkisi büyüktür. Perakende mağazalarında bulunmayan yüksek kalitedeki  ve özel tasarımlı 
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ürünler doğrudan satış yöntemi ile temin edilebilmektedir. Bu mağazaların 5700 üyesi vardır ve satın alınan 

ürünler 7 gün içerisinde iade edilebilmektedir. 

10.3. Tüketici Tercihleri 

Tüketicilerin satın alma kararları kalite, fiyat ve satış sonrası hizmetlere göre değişmektedir. Fiyatın tüketici 

tercihlerindeki önemi önceki yıllara göre artırmıştır. 

Ülkedeki kültürel eğilimler tüketicilerin satın alma davranış ve alışkanlıklarını etkilemektedir. Örneğin 

tüketicilerin hazır gıdalara olan talebinin artmasına paralel olarak ambalajlı gıdalara olan talep hızla artış 

göstermektedir. Sağlıkla ilgili endişelerin artmasıyla sigara ve bazı alkollü içecek satışlarındaki düşüşün 

devam etmesi beklenmektedir. Elektronik ticaret gittikçe yaygınlaşmaktadır. Birçok ürünün 

pazarlanmasında e- ticaret satışların %10’undan fazlasını oluşturmaktadır. E ticarete konu olan ürünlerin 

başında tüketici elektroniği, bilgisayarlar ve seyahat sayılabilir. 

 Reklam ve Promosyon 

Reklam ve promosyon için medyanın kullanımı büyük önem arz etmektedir. Aşağıda ülkedeki en önemli 

gazete ve dergilerin isimleri verilmektedir. 

Blick (www.blick.ch) 

Cash (www.cash.ch) 

Die Weltwoche (www.weltwoche.ch) 

Sonntags Zeitung (www.sonntagszeitung.ch) 

Neue Zurcher Zeitung (www.nzz.ch) 

Tages Anzeiger (www.tagesanzeiger.ch). 

10.4. Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Etiketlerde ülkedeki resmi diller kullanılmalıdır(Almanca ,Fransızca, İtalyanca) 

• Ürün adı 

• Marka (Marka ismi, sembolü veya işareti ambalajın dış yüzeyindeki etikette bulunmalıdır. Şişede üstte 

veya kapakta bulunmalıdır.) 

• Ürün içeriği (Ürün içeriğinde bulunan tüm ürünler listelenmelidir.) 

• Kullanım şekli (Ürünün nasıl kullanılacağı belirtilmelidir.) 

• Üretim ve son kullanma tarihi 

• Üretici ya da satıcı firmanın adı ve adresi 

• Spesifikasyonlar (Ürünle ilgili herhangi bir kısıtlama ya da satış koşulları varsa belirtilmelidir.) 

• Ürünün fiyatı (Postayla satılan ürünler haricindeki ambalajlı ürünlerin fiyatları tüm vergileri içerecek 

şekilde bulunmak zorundadır.) 
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• Bar kodu 

• Ürün fiyat etiketi 

Şarap için sorumlu ithalatçı firma ayrıca ; 

• Üreticinin adı ve adresi 

• Menşei ülke 

• Alkol içeriği, 

• Coğrafi işareti, 

• Hacim,(Metrik ölçülerle), 

• Net içerik 

• Alerjen maddeler 

Etikette satıcının ismi, ürün içeriği, ürün içeriğinde kullanılan maddelerin miktarları, net ağırlığı, son 

kullanım tarihi, ürünün coğrafi orijini, kullanım talimatları ve alkol oranı belirtilmek zorundadır. 

İsviçre ISO 9000 standartlarını tanımaktadır. DTÖ kapsamındaki standartlara sahip olan ürünlerin SNV 

standartlarına uyumda da önemli bir zorluk zorlukla karşılaşmayacaklardır. 

11. 2018’de İsviçre’de Gerçekleşecek Önemli Fuarlar 

 Fuar Adı: SWISSBAU 

Tarih: 16 – 20 OCAK 2018 

Yer: Basel / İsviçre 

Sektör: İnşaat ve Yapı Malzemeleri 

Web Adresi: www.swissbau.ch 

 Fuar Adı: BASELWORLD 

Tarih: 22 – 27 MART 2018 

Yer: Basel / İsviçre 

Sektör: Saat, Hediyelik Eşya, Aksesuar, Mücevherat 

Web Adresi: www.baselworld.com 

 Fuar Adı: SALON DU LIVRE 

Tarih: 25 – 29 NİSAN 2018 

Yer: Genova / İsviçre 

Sektör: Kitap, Eğitim, Yazım 

Web Adresi: www.salondulivre.ch 

 Fuar Adı: AUTOMNALES 

Tarih: 2 – 11 KASIM 2018 

Yer: Genova / İsviçre 

Sektör: Tüketim mamülleri 

Web Adresi: www.automnales.ch 
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12. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

12.1. GENEL BİLGİLER 

İsviçre iş çevrelerinde dakik ve planlı olmak, en çok önem verilen konulardan biridir. İsviçreliler çalışma 

saatleri konusunda son derece duyarlıdırlar.. Her şeyin zamanında yapılması, iş hayatında dakik olunması iş 

çevrelerinin üstünde titizlikle durdukları konuların başında gelmekte olup 5- 10 dakikalık gecikme saygısızlık 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle iyi bir iş ilişkisi için dakiklik İsviçre’de kritik öneme sahiptir Randevuya 

gecikmenin kaçınılmaz olması halinde durum en kısa sürede karşı tarafa bildirilmelidir. İş görüşmeleri için 

randevular önceden alınmalıdır. 

Toplantı öncesi, toplantı gündemi toplantının amacına uygun olarak ayrıntılı olarak titizlikle planlanmalıdır. 

İş görüşmeleri analitik, eleştirel ve mantıklı konuşma ve fikirler paralelinde geçmektedir. Uygulanması 

planlanan bir proje tüm ayrıntıları ile incelenmektedir. Verimlilik iş yaşamındaki önceliklerden biridir. Bu 

bağlamda görüşmeler önceden planlanmış konular ile sınırlandırılmaktadır. İş görüşmeleri resmi bir havada 

yapılmaktadır. 

İş görüşmeleri aracılar ile değil doğrudan ilgili kişilerle yapılmaktadır. Bu nokta ticari ilişkilerin gerçekleşmesi 

açısından önemlidir. 

Ayrıca, iş akış sürecinde,  iyi organize edilmiş ve tüm detaylar plandırılmış olarak çalışmayı tercih 

etmektedirler. 

İsviçre iş kültüründe, ticari ilişkiler ancak otoriteye sahip üst düzey yöneticilerin onayı ile başlayabilmektedir. 

İş yaşamında hiyerarşik yapının çok net olarak belirlenmiş olmakla birlikte, yöneticiler çalışanlarına karşı 

sağduyulu, nazik ve saygılı davranırlar. İş yaşamında takım çalışmasına önem verilirken diğer yandan her bir 

çalışanın görüşüne başvurulur. Kararların takım halinde ve görüş birliği içinde alınmasına özen gösterilir. 

İsviçreli yetkililer hedef odaklı çalışırlar ve iletişimde açık sözlüdürler. Karar aşaması tartışma ve görüş 

alışverişi ile geçen uzun bir süreç almaktadır. Bu nedenle İsviçre tarafına baskı ve ısrara dayalı satış 

tekniklerinden kaçınılması ve karar sürecinin sabırla beklenilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan onlardan 

gelecek ayrıntılı sorulara hazırlıklı olunmalıdır. 

 

12.2. PARA KULLANIMI 

İsviçre ve Lihtenştayn'nda kullanılan para birimi İsviçre frangıdır. İsviçre Ulusal Bankası tarafından piyasaya 

sürülmekte olan İsviçre frangı, euroya geçişten sonra Avrupa'da kullanılan tek ve son frank para birimidir. 

Uluslararası kısa kodu, Confederatio Helvetica Franc'ın kısaltması olan CHF'dir. 

 

 

 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – İsviçre Ülke Raporu, Kasım 2017                                                                                    Burak DİK 30 

 

12.3. PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİ 

İsviçre’ye yapılacak seyahatlerde Umuma Mahsus (Lacivert) Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik 

(Kırmızı), Hizmet ve Hususi (Yeşil) Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye 

yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. 

Vize işlemleri için Ankara İsviçre Büyükelçiliği ve Türkiye’de bulunan konsolosluklarının vize servislerine 

başvurmak gerekmekte olup vize bölümünde randevulu sistem uygulanmaktadır. 

Vize başvurusu için gerekli formlar ve belgeler ile ilgili detaylı bilgi ise İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği’nin 

http://www.eda.admin.ch/ankara adresindeki internet sayfasında bulunmaktadır. 

Seyahatlerde aksama yaşanmaması için başvurular sırasında İsviçre Büyükelçiliğin ve konsoloslukların kapalı 

olduğu günler yukarıda verilen adresten kontrol edilmelidir. 

 

12.4. RESMİ TATİLLER VE ÇALIŞMA SAATLERİ 

İsviçre’de çalışma saatleri genellikle 09:00- 12:00 ile 14:00 -18:30 saatleri arasındadır. Mesai bitiş saati ise 

18:30 – 19:00 olarak değişebilmektedir. . Öğle arası ise 12:00-14:00 arasında iki saat sürmekte olup çalışanın 

haklarını bu konuda koruyan oldukça sıkı kanunlar bulunmaktadır. Bu uygulama resmi dairelerin yanı sıra 

bankaları, postaneleri, süpermarketleri ve dükkanları kapsamaktadır. 

Dükkanların açılış saatleri Pazartesi- Cuma arasında 9:00- 12:00 14:00- 18:30, Cumartesi günleri 8:83- 

12:00dir. Ancak büyük şehirlerde yaygınlaşmaya başlayan uygulama ile bazı dükkanlar hafta içi öğle arasında 

da ve Cumartesi günleri 16:00 ya kadar açık kalmakta ve bu süreyi Pazartesi günleri öğleye kadar tatil ile telafi 

etmektedirler. 

Ülkede birçok resmi tatil günü bulunmaktadır. İsviçre’deki resmi tatil günlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki 

web adresinden elde edebilirsiniz. 

12.5. YEREL SAAT 

İsviçre’deki yerel saat Orta Avrupa Saati bölgesinde olup, Greenwich Saatine göre 1 saat ilerdedir (GMT + 1). 

Türkiye yerel saatinin ise 1 saat gerisindedir. 

12.6. İSVİÇRE’DE YABANCILARIN ÇALIŞMASI 

İsviçre’de çalışabilmek için oturma izninin bulunması gerekmektedir. 

İsviçre'de oturum izni almak için öncelikle, bulunulan yerin bağlı olduğu kantonun yabancılar dairesine 

başvurulması gerekmektedir. 

İsviçre'de prensip olarak B kodlu Oturma İzni (Aufenthaltsbewilligung) ile C kodlu Yerleşim İzni 

(Niederlassungsbewilligung) verilmektedir. 
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B kodlu oturma izni 1 yıl süreyle geçerli olup, hamiline, izin verilmek suretiyle çalışma hakkı tanımaktadır (bu 

tür izne sahip olan yabancıların çalışmak için ayrıca izin almaları gerekmektedir). Bu durumda olan 

yabancıların çalışma izinlerine ilişkin genel izin kotası (yabancılar için her sene Federal Hükümet tarafından 

belirlenmektedir) ile AB ve EFTA üyesi ülke vatandaşlarına öncelik tanınmaktadır. 

C kodlu Yerleşim İzni ise İsviçre'de 10 yıllık yasal ikamet süresini dolduran yabancılara verilmektedir. Ancak, 

10 yıllık söz konusu süre, İsviçre vatandaşı ile evli yabancılar için 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu izne sahip bir 

yabancı, çalışma izni aranmaksızın iş piyasasına girme ve serbest ticaret yapma hakkına sahiptir. 

B ve C kodlu izinlerin haricinde; 

- Sınır çalışanlarına G, 

- Staj yapan yabancılara L, 

- Mültecilere F, 

- İltica talebinde bulunanlara N, 

-İnsani nedenlerle 3 aya kadar süreyle kabul edilen, korunmaya muhtaç yabancılara ise S, kodlu oturma izin 

belgeleri tesis edilmektedir. 
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13. SWOT ANALİZİ 

 

 

GÜÇLÜ YANLAR 
 

 Güçlü sanayi (Büyük ve küçük firmalar) 

 Siyasi,ekonomik ve sosyal istikrar 

 Bir çok sektöründe yenilikçilik ve araştırma 

yönünden iyi olması 

 Çok iyi üniversite sektörü ve akademik 

yayınlar 

 Tüm sektörlerde kaliteli yaklaşım 

 Dil becerileri ve kültürlerarası yetenenk ve 

yaklaşımlarda uzmanlaşma 

 Yüksek yaşam standartı 

 

ZAYIF YANLAR 
 

 İsviçre Frangı’nın çok değerlenmesi 

 Zayıf tarımsal üretkenlik 

 Çok uluslu şirket/firma azlığı 

 Yüksek ve youğun bankacılık sektörü 

 İnovasyon konularında talep eksiği 

 

FIRSATLAR 
 

 Nispeten düşük vergi uygulamaları 

 Oldukça düşük işsizlik seviyesi 

 Araştırma ve geliştirme konusunda başarılı 

 Yatırım yapılabilecek iyi ülkeler arasında 

olmaları (S&P kredi notu AAA) 

 Dengeli kamu hesapları  

 Girişimcilik ve rekabet ortamında eksiklikler 

 

TEHDİTLER 
 

 Ulusal ve AB inovasyonları finansmanları 

arasındaki farklılıklar 

 KOBİ’lerin yeni uluslararası rekabete maruz 

kalması 

 Kamu açıkları ve sosyal güvenlik 

harcamalarının inovasyonun önüne geçebilmesi 

 Maliyetler ve harcamaların artış göstermesi  
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14. YARARLI ADRESLER 

T.C. İSVİÇRE ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
Adres: Atatürk Bulvarı, No: 247, P.K. 25, 06692 Kavaklıdere / ANKARA 

Telefon: +90 312 457 31 00 

Fax: +90 312 467 11 99 

E-posta: - 

 

BERN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 
Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Lombachweg 33, CH-3006 

BERN/SWITZERLAND  

Telefon: 00 41 31 351 43 75 

Fax: 00 41 31 351 43 55 

E-posta: bern@ekonomi.gov.tr 

 

TÜRKİYE’DE İSVİÇRE TİCARET ODASI DERNEĞİ 
Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No 10, Celil Ağa İş Merkezi Kat 11 Daire 45, Mecidiyeköy-Şişli 

Telefon: +90 212 211 14 35 

Fax: +90 212 211 14 36 

E-posta: info@tr-ch.org 

İsviçre Sanayi ve Ticaret Odası /Chamber of Commerce and Industry of Switzerland 
Adres: Corso Elvezia 16 Casella postale 5399 6901 Lugano 

Telefon: +41 91 911 51 11 

Faks: - 

E-posta: info@cc-ti.ch 

 

SWITZERLAND FDFA (İSVİÇRE DIŞİŞLERİ) 

Adres: Effingerstrasse 27 3003 Bern 

Telefon: +41 800 24-7-365 

Faks: +41 58 465 33 33 

E-posta: helpline@eda.admin.ch 
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15. KAYNAKÇA 

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

2. Trademap – www.trademap.org  

3. TUIK – Türkiye İstatistik Kurumu 

4. http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Switzerland 

5. Uludağ İhracatçı Birlikleri 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.trademap.org/
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Switzerland

