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(%8,5), Arap (%3,3), Yerli (%1,6) Asyalı ve diğerleri (%0,4) 
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SİYASİ GÖRÜNÜM 
        

23 eyalet ve 1 federal bölgeden oluşan Arjantin; Federal Cumhuriyet ile yönetilir. Yasal 
sistem 1853’de yürürlüğe giren ve 1994’de reforme edilen Anayasa’ ya dayanmaktadır. 
Devlet, her özerk bölgenin temel kurumsal normları ile oluşturduğu yasalarını tanımak 
ve asal düzenlemesinin bir parçası olarak korumakla yükümlüdür. Her dört yılda bir 
yapılan seçimlerle Devlet Başkanı seçilir ve Meclis oluşturulur; Senato seçimleri her altı 
yılda bir yapılır. Arjantin Devlet Başkanı aynı zamanda Başbakanlık görevini de yürütür. 
En son 2007 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde iktidara Zafer İçin İleri (FPV) (87 
Kongre, 31 Senato üyeliği) gelmiştir ve ana muhalefet partileri; Radikal Sivil Birliği 
(UCR) (42 Kongre, 14 Senato üyeliği) ve Sivil Koalisyon (CC-ARI) (19 Kongre, 1 
Senato üyeliği) ile toplam 257 milletvekili ve 72 senatör mecliste görev almaktadır. 
2007 Ekim tarihinden beri Başkanlık görevini Cristina Fernandez de Kirchner 
yürütmektedir. 
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ARJANTİN EKONOMİSİ 
 
2001 ve 2002 yıllarında geçirdiği ekonomik krizlerin ardından 2003 itibariyle büyük 
oranda iyileşme kaydeden Arjantin, kişi başına düşen gelir ve düşük enflasyon oranıyla 
ekonomisi iyi olan Latin Amerika ülkelerindendir. Zengin doğal kaynaklara ve nitelikli iş 
gücüne sahip olan Arjantin, dünyanın en önemli soya fasulyesi, buğday ve et 
üreticilerindendir. Aynı zamanda petrol ve doğal gaz ihracatçısı olan ülkenin önemli 
sektörleri gıda, kimyasal, petrokimyasal ve motorlu araç sektörleridir. 
 
Arjantin ekonomisi, peşpeşe yaşadığı krizlerin ardından özellikle özel tüketimin, 
yatırımların ve ihracatın artması sayesinde yüzde 41 oranındaki enflasyonu 2004 
yılında 2,3’e düşürmüş, 2003 yılında yüzde 8,8, 2004 yılında yüzde 9, 2005 yılında ise 
yüzde 9,2 oranlarında büyüme kaydetmiştir. 1999 krizinden en çok etkilenen sektörler 
olan inşaat ve genel ticaret ile 2001-2002 krizlerinden en çok etkilenen sektörler olan 
bankacılık ve kredi piyasaları ekonominin düzelmesiyle büyük oranda iyileşme 
göstermiş, turizm ve imalat ile birlikte ülkenin önemli sektörleri haline gelmiştir. 
 
Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizin Şubat 2010 Aylık Raporu’nda ifade edildiği 
üzere; 2010 yılı için her kesimde büyüme beklentisi olmakla birlikte büyümenin hangi 
oranlarda gerçekleşeceği konusunda görüş farklılıkları bulunmaktadır. Küresel 
ekonomideki toparlanma süreci devam etmesiyle Arjantin ekonomisinin 2010 yılında 
yüzde 3-5 aralığında büyümesi öngörülmektedir. Ayrıca, iklim koşullarına bağlı olarak 
bu yıl beklenen rekor düzeydeki soya hasadı ve artma eğiliminde olan tarım ürünleri 
fiyatları büyüme beklentilerini destekler niteliktedir. Sanayi sektöründe de otomotiv ve 
baz metallerin başını çektiği bir toparlanma sürecinin yaşanması beklenmektedir. Diğer 
taraftan, 2011 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan hükümet, özellikle 
kamu harcamalarını artırmak suretiyle 2010 yılında yüksek bir büyüme oranını 
tutturmaya çalışmaktadır. 
 
 

Ekonomik Göstergeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

a:Gerçekleşme 
b:EIU tahminleri 
c:EIU öngörüsü 

Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit, Argentina, Country Report, Nisan  2011. 

 2011a 
 

2012a 2013b 2014b 

GSYİH (Milyar 
Dolar) 448,2 492,5 482,0 490,1 

Kişi Başına 
GSYİH (Dolar) 17.536 18.054 18,908 19,757 

Reel GSYİH Artış 
Oranı    8,9   2,0 3,5 3,4 

Dış Borç (yıl 
sonu; milyon 
dolar) 114,704 112,057 109,823 108,537 

Tüketici Fiyatları 
Enflasyonu (yıl 
sonu) 9,5 10,8 10,4 9,0 

İşsizlik Oranı 
  7,2 7,3 7,3 7,3 

İhracat (FOB; 
milyon dolar) 83,950 81,215 85,684 87,316 

İthalat (CIF; 
milyon dolar) 70,743 65,989 68,933 73,432 
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2001 krizi sonrası dönemde Arjantin ekonomisindeki büyümenin motoru niteliğinde olan 
ihracattaki artış, başta soya mamülleri olmak üzere, özellikle ihracatın yarısından 
fazlasını oluşturan işlenmiş ve işlenmemiş tarım-hayvancılık ürünlerinden 
kaynaklanmıştır. Geleneksel olarak bir tarımsal ürünler ve sanayi ürünleri ihracatçısı 
olan Arjantin’de dış ticaretin bölgesel dağılımına bakıldığında, MERCOSUR, NAFTA ve 
AB ticari bloklarının çok öne çıktığı görülmektedir. Ülkeler bazında ele alındığında, 
ihraç ürünleri açısından Brezilya, Şili, Çin ve ABD başlıca pazarlar niteliğindedir. Bu 
dört ülke toplam ihracatın yaklaşık yarısını kapsamaktadır. Arjantin’in toplam 
ihracatında; Latin Amerika %34,3, Avrupa %30,4, Asya-Pasifik %17,2, Kuzey Amerika 
%9, Afrika ve Ortadoğu %8,6 paya sahiptir.  
 
Arjantin’in ithalatında çok daha az bölgesel ve ülkesel çeşitlenme olduğu görülmektedir. 
MERCOSUR, NAFTA ve AB ülkeleriyle yapılan ticaret toplam ticaretin dörtte üçünü 
oluşturmaktadır. Brezilya tek başına toplam ithalatın üçte birinden sorumluyken, ABD 
ve Çin’in pazarın diğer büyük ortakları olduğu görülmektedir. Toplam ithalat içinde; 
Latin Amerika %38,3, Avrupa %24,5, Kuzey Amerika %17,8, Asya-Pasifik %17,8 paya 
sahiptir. Arjantin’in ithalatındaki en önemli ağırlığı Brezilya oluşturmaktadır. Toplam 
ithalatın üçte birine yakını Brezilya’dan yapılmaktadır. Bu gelişmede, MERCOSUR 
üyesi olarak iki ülkenin arasındaki serbest ticaret anlaşması olmasının yanında, 
Brezilya’nın birçok alanda daha ucuz ve daha ileri sanayi ürünleri ihracatçısı olması da 
önemli rol oynamaktadır.1 

 
Sektörlere Göre Dış Ticaret 
 
 
 
İHRACAT (1000 DOLAR) 

Ürün 
Kodu  Ürün Adı 2010 2011 2012 

  Tüm Ürünler 68.187 83.950 80.927 

‘2304 

Soya küspesi 8.194 9.906 10.548 

‘1005 

Mısır 3.145 4.518 4.841 

‘8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar (8702 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın 
vagonlar ve yarış arabaları dahil) 3.923 4.712 3.958 

‘1507 
Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 4.135 5.196 4.319 

‘2709 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham) 2.581 2.182 2.608 

‘1201 

Soya fasulyesi (kırılmış veya kırılmamış) 4.986 5.457 3.191 

                                                 
1
 İGEME, Mart 2011 Arjantin Ülke Raporu 
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‘9999 

Başka yerde belirtilmemiş ürünler 1.250 1.759 2.024 

‘2710 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 1.593 1.416 1.290 

‘8704 

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 2.479 3.480 3.836 

‘2711 

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1.044 1.128 808 

‘7108 
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da 
pudra halinde) 2.012 2.325 2.259 

‘3826 

Bio-dizel yakıtlar 0 0 1.774 

‘1001 
Buğday ve mahlut 901 2.508 2.951 

‘8708 

Kara taşıtları için aksam, parçaları 1.227 1.343 1.377 

‘7304 

Demir/çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profil 872 1.112 1.060 

‘2204 

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmemiş şaraplar dahil) 743 832 928 

‘1003 

Arpa 107 552 842 

‘0201 

Sığır Eti (Taze/Dondurulmuş)  631 731 688 

‘1512 

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları 559 1.195 943 

‘0402 

Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı maddeler içeren) 521 912 819 

‘2711 

Petrol gazları ve digger gazlı hidrokarbonlar 1.046 1.128 808 

‘8802 

Diğer hava taşıtları (helikopterler uçaklar gibi); uzay araçları (uydular 
dahil), uzay araçları fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 629 869 868 

‘3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık 
olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 
pozisyonundaki eşya hariç) 565 653 713 

‘0808 

Elma, armut ve ayva (taze)  477 601 481 

‘7601 

İşlenmemiş aluminyum 603 661 542 

‘4104 
Sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış veya ara kurutmalı derileri (kılları 
alınmış) 718 684 596 

‘2008 
Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen digger bitki parçaları 
konserveleri 325 488 578 

‘1007 

Darı; tane (koca darı) 224 416 566 

‘0207 

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı 379 432 529 

‘2309 

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 267 314 522 

‘0713 

Kuru baklagiller (kabuksuz; taneleri ikiye ayrılmış) 299 426 499 

‘0306 
Kabuklu hayvanlar 
(canlı/taze/soğutulmuş/dondurulmuş/kurutulmuş/tuzlanmış vb)  474 528 495 
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‘2616 

Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri 286 300 427 

‘3808 

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici 413 406 408 

‘3307 

Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları 332 377 401 

‘1202 

Yer fıstığı 203 347 372 

‘2401 

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 291 377 370 

‘1101 

Buğday unu/mahlut unu 283 387 342 

‘3901 

Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 312 364 340 

Kaynak: Trademap  
 
 
 
 
İTHALAT (1000 DOLAR) 
 

Ürün 
Kodu  Ürün Adı 2010 2011 2012 

  Tüm Ürünler 56.792 73.936 68.171 

‘8703 

Otomobil, steyşın vagonlar 4.482 5.593 5.375 

‘8708 

Kara taşıtları aksam ve parçaları 3.360 4.079 3.982 

‘2710 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2.567 5.514 4.069 

‘8517 
Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için 
olan telefonlar dahil) 1.176 2.373 2.389 

‘8802 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları 
(uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı 
araçları 1.350 955 910 

‘8471 
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler 1.021 1.163 777 

‘8704 
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 950 1.416 1.181 

‘3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya 
karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 
pozisyonundaki eşya hariç) 794 971 1.127 

‘2711 Hafif yağlar ve müstahzarları 802 2.499 3.869 

‘2931 Diğer organo-inorganik bileşikler 468 442 502 

‘3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 549 670 611 

‘3002 
İnsan ve hayvan kan, aşı, serum, toksin vb ürünler 599 631 746 

‘8529 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları 551 640 692 

‘8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu 
motorlar (patlamalı motor) 521 638 563 

‘8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, 
fanlar (vantilatörler ve aspiratörler) 463 608 569 

‘9999 
Başka yerde belirtilmemiş ürünler 398  623 679 

‘3105 

Azot, fosfor, potasyum gibi iki-üçünün karışımı 513 847 588 
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‘8443 
Levhalar, silindirler ve 8442 pozisyonundaki tabedici unsurlar 
aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, 
kopyalama ve faks makinaları 400 487 429 

‘8409 

İçten yanmalı pistonlu motorların aksam-parçaları  388 455 574 

‘3808 
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı 
mantarları ve bitkileri yok edici, sügünleri önleyici ürünler ve 
bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri 530 654 674 

‘8414 

Hava vakum pompası, hava-gaz kompresörü, ventilator, aspirator 463 608 569 

‘2601 
Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri 826 1.246 728 

‘4011 
Kauçuktan yeni dış lastikler 489 632 489 

‘8711 
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan 
tekerlekli taşıtlar (sepeti olsun olmasın)  379 526 457 

‘4810 
Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddelerle 
sıvanmış kağıt veya kartonlar  313 362 348 

‘2931 

Diğer organik-anorganik bileşikler 468 442 502 

‘8544 
İzole edilmiş te, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber 
optik kablolar 378 471 454 

‘8443 

Matbaacılığa mahsus baskı makinaları, yardımcı makinalar 400 487 429 

‘8413 

Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 297 371 415 

‘8481 

Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil 298 355 336 

‘8421 

Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 248 377 363 

‘4810 

Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar 313 362 348 

‘2716 

Elektrik enerjisi 731 456 356 

‘8536 

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 282 355 336 

‘8473 
Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makina ve 
cihazların aksamı 171 450 311 

‘3824 

Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler 252 317 307 

‘8504 

Elektril transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler 272 307 302 

‘2701 
Taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb katı 
yakıtlar 326 436 293 

‘3907 
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk 
şekillerde) 261 326 292 

‘3102 

Asitli mineral/kimyasal gübreler 321 431 291 

‘8479 

Kendine özgü fonksiyonlu makina ve cihazlar 204 346 290 

Kaynak: Trademap  
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Ülkelere Göre Dış Ticaret (1000 dólar) 
 
Ülke Adı 2010 2011 2012 

Toplam 1670,622 1014,035 52,484 
Brezilya                   14,420 17.344 16.494 

Şili 4,489 4.839 5.064 

Çin 5,798 6.237 5.021 

ABD 3,655 4.303 4.132 

İspanya 2,242 3.081 2.652 

Hollanda 2,367 2.655 2.235 

Venezüella 1,423 1.869 2.225 

Kanada 1.401 2.391 2.194 

Kolombiya 1,302 1.811 2.067 

Uruguay                  1,552 1.995 1.982 

Almanya 1,832 2.473 1.981 

Peru 1.131 1.809 1.923 

Endonezya 852 1.530 1.634 

Cezayir 1.010 1.698 1.502 

G.Kore 776 960 1.378 

Kaynak:Trademap 

 

Başlıca Sektörler 

Tarım ve Hayvancılık:  
 

GSYİH içerisideki payı yüzde 9,5 olan Arjantin’in tarım sektörü, toplam iş gücünün 
yüzde 8’inin istihdamını sağlamaktadır. Dünyanın en büyük soya fasulyesi yağı 
ihracatçısı olan ülke buğday, mısır, ayçiçeği, et, süt ürünleri, şeker pancarı ihracatı da 
gerçekleşmektedir. Tarım ve tarımsal sanayi ürünleri toplam üretim içinde yarı yarıya 
yer kaplamakta ve toplam ihracatın yaklaşık yüzde 54,3’ünü oluşturmaktadır.  
 
Ülkenin iklim koşulları çok farklı iklim gerektiren ürünlerin üretimine müsaittir. 2009/10 
sezonunda Arjantin yıllık yaklaşık 800 bin ton elma, 140 bin ton üzüm, 1 milyon ton 
limon, 840 bin ton portakal, 700 bin ton armut, 370 bin ton mandalina üretimi 
gerçekleşmiştir. 
 
Arjantin’de yılda 16 milyon büyükbaş ve 6 milyon küçükbaş hayvan ile 3 milyon domuz 
kesimi yapılmaktadır. Et ve balıkçılık ürünleri ile kümes hayvancılığı ülkenin geleneksel 
ihracat kalemi olma özelliğini sürdürmektedir. Ülkenin yıllık kümes kanatlı et üretimi 1,7 
milyon tonu bulmaktadır. 
 
Balıkçılık da geleneksel tarımsal faaliyetlerden biri olup, balıkların büyük bir kısmı 
işlenmeden soğutularak ihraç edilmektedir. Halkın ete yoğun talebi olmasına rağmen 
balık ve deniz ürünlerine iç talep yeterli olmadığı için zengin olanaklar sunan kıyı 
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balıkçılığı dış talebe yönelmiştir. Başlıca ihracat pazarları İspanya, Brezilya, ABD, İtalya 
ve Kolombiya’dır.2

  
 
 
 
 
Sanayi:  
 
Arjantin, 1970’li yıllara kadar imalat sanayinde aşırı korumacı politikalar izlerken; 
1990’lı yıllarda daha rekabetçi, yeniliği ve etkinliği hızlandıracak politikalar izlemeye 
başlamıştır. Özelleştirmede izlenen politikalar sonucu sanayi kesiminde hızlı bir 
modernizasyon süreci yaşanmış; gıda ve içecek, motorlu taşıtlar, kimyasallar ve petro-
kimya alanında önemli bir yabancı sermaye akımı gerçekleşmiştir. Bunun sonucu 
olarak, söz konusu sektörlerin toplam üretim içerisindeki payları da artmıştır. 2010 
yılında imalat sanayisinin GSYİH içindeki payının yüzde 32,4 olması beklenmektedir. 
 
Yabancı sermayeye yönelik özel teşvik sistemi ve Brezilya ile yapılan ikili anlaşma 
neticesinde otomotiv sektöründe büyük ilerleme sağlanmıştır. Diğer ülkelere kıyasla 
Arjantin otomotiv sektörü 2009 yılındaki küresel krizden göreceli olarak daha az 
etkilenmiştir. Bu gelişmede, alım gücünü korumaya yönelik politikalar sayesinde hem 
ülke içindeki satışların hem de başlıca pazar konumundaki Brezilya’nın talebinin 
canlılığını koruması sağlanmıştır.3 
 
Bankacılık:  
 
Arjantin, 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen reformlar sonucu Latin Amerika’nın en iyi 
bankacılık denetim ve düzenlemelerine sahiptir. Sermaye piyasası gelişme açısından 
gerilerde kalmış, sigortacılık alanında ise liberalleşme ve yoğunlaşma yaşanmıştır. 
2004 yılında sigortacılık sektöründe 4,1 milyar dolar prim toplanmış olup yüzde 83’ünü 
hayat sigortası primleri oluşturmaktadır. Küresel ekonomik krizin de baskısıyla, 29 
milyar dolar tutarındaki özel emeklilik fonları 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle Federal 
Hükümetin kontrolüne geçmiştir. 
 
Müteahhitlik Hizmetleri:  
 
Son yirmi yılda altyapı yatırımları büyük ölçüde gerileyen Arjantin’de, şiddetli su 
taşkınları, yeni altyapı yatırımlarına olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Hem merkezi hem 
de mahalli düzeyde gerçekleştirilmesi gereken yüzlerce yol, su, baraj, taşkın önleme, 
herbiri on binlerle ifade dilen konut, petrol ve doğalgaz hattı projesi bulunmaktadır. 
Fakat tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. 
Gerçekleştirilmesi düşünülen projeler çoğu kez Dünya Bankası ve Inter-American 
Development Bank’tan sağlanan krediler sözkonusu olmaktadır. 
Finansman sıkıntısı nedeniyle, mevcut durumda ülkede kamuya ait ihale alabilmenin 
en mühim şartının finansman kaynağıyla beraber gelmek olduğu sektörde 
konuşulmaktadır. Ancak, sektörde genelde tutucu bir yapı gözlemlenmektedir. 
Finansmanın yabancı kaynaklı olması durumunda, yabancı müteahhitlerin yer alacağı 

                                                 
2
 İGEME, Mart 2011 Arjantin Ülke Raporu 

3
 İGEME, Mart 2011 Arjantin Ülke Raporu 
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ihale ve bayındırlık planlarına yönelik rahatsızlık sektör temsilcilerince açık bir biçimde 
dile getirilmektedir. 

Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı: 
 
Yeniden yapılanma ve özelleştime ile birlikte taşımacılık altyapısının geliştirilmesi 
yolunda önemli adımlar atılmıştır. MERCOSUR nedeniyle bölgesel ticaretin gelişmesini 
amaçlayan yeni projeler sayesinde ulaşım hizmetlerinde önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır. Arjantin’deki lojistik sektörü yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmine 
sahiptir. Sektörde çalışan sayısı ise 25 bin civarındadır. 
  
Karayolları:  Karayolu uzun veya kısa mesafeli seyahat veya nakliyecilik için en yaygın 
kullanılan yöntemdir ve büyük bir kesimi özel sektörün elindedir. Son yıllarda 
otoyolların modernizasyonu ve bakımı yapılmış ve sağlanan çeşitli imtiyazlarla özel 
sektöre devredilmiştir. Toplam karayolu ağı 229.144 km’dir. Otoban uzunluğu ise 
68.809 km’dir. Arjantin’de ülke içindeki yolcu taşımacılığının yüzde 90’ı ile kargo 
taşımacılığının yüzde 75’i karayoluyla yapılmaktadır.  
 
Deniz taşımacılığı: Nehir (özellikle Kuzeydoğu bölgeleri) ve kıyı taşımacılığı 
(Patagonia) da petrol ve kömür taşımacılığı için bir yoldur. Dış ticaretin yüzde 90’ından 
fazlası nakliyesi deniz veya nehir taşımacılığı ile yapılmaktadır. 38 limana sahip olan 
Arjantin’de deniz yoluyla yapılan ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yılda 170 
milyon tonu bulmaktadır. 
 

Hava Yolları: Arjantin’de hava taşımacılığı da oldukça gelişmiştir. Havayollarının büyük 
bir çoğunluğu yabancı (Avrupa) ortaklı özel havayollarıdır. Özelleştirme sonrası hava 
nakliye ücretleri rekabet nedeniyle düşmüştür. 2005 yılında, iç pazara LAN (Şili) önemli 
bir rakip olarak girmiştir. 1991 yılında özelleştirilen Argentinas (AA), 2008 yılı Temmuz 
ayında tekrar ulusallaştırılmıştır.  
 
Demiryolları: Ülkede çoğu demiryolu da özelleştirilmiş olup; demiryollarının toplam 
uzunluğu 34.091 km’dir. Demiryolu taşımacılığında son yıllarda önemli yönde 
canlanma ve gelişmeler oluşmaktadır. Arjantin’de tren yoluyla kargo taşımacılığı yapan 
yedi tane özel şirket yer almaktadır ve ülkedeki yıllık toplam tren yoluyla kargo 
taşımacılığı yaklaşık 13 milyon ton/km’dir. 
 
Telekomünikasyon: 1990’ların başlarında özelleştirilen telefon hizmetlerinde hızlı bir 
gelişme yaşanmış, telefon hatlarında artışın yanı sıra hizmet çeşit ve kalitesinde 
dikkate değer gelişmeler yaşanmıştır. 1996 ylında her yüz kişiden ikisi mobil telefon 
kullanıcısı iken, 2000 yılında bu sayı 16,3 kişiye yükselmiştir. Ancak 2001 krizi bu 
sektörde de ciddi gerilemelere yol açmıştır. 2003-2005 döneminde yüzde 166 büyüme 
ile sektör eski gücünün de ötesine geçmiştir. 2003-2007 yıllarında cep telefonu 
pazarında yüzde 450 büyüme gerçekleşmiştir. 
 
İnternet kullanıcı sayısı 14 milyon olup, nüfusun yüzde 35’ine karşılık gelmektedir. 
Tüketicilere ve iş çevrelerine yönelik ticarette elektronik ticaret büyük bir potansiyel 
barındırmaktadır. Özelleştirmeden sonra posta hizmetlerinde daha etkin hizmet 
sunulmaya başlanmıştır. 
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Enerji:  
 
Arjantin enerji ihtiyacını büyük ölçüde kendi kaynaklarından sağlamaktadır. Petrol, 
doğal gaz, kömür üretime, hidroelektrik jeneratörler ve nükleer güç santralleri ile kendi 
kendine yetebilmektedir. Ayrıca, komşu ülkeler için önemli bir doğal gaz rezervine 
sahiptir.  
 
Özelleştirme ve yapılan düzenlemelerle enerji sektöründe önemli bir dönüşüm 
yaşanmıştır. 2001’de elektrik üretim kapasitesi 1990’a göre yüzde 64 artış göstermiştir. 
2001 yılı için elektrik üretim kapasitesi 25.312 mw olmuştur. 2005 yılı için elektrik 
üretim kapasitesi 25,7 mw olarak gerçekleşmiştir. Mevcut kapasitenin %56’sı termal, 
%40’ı hidroelektrik santrallerinden gelmektedir. Kalan kısım ise nükleer santralden 
sağlamaktadır. Toplam elektrik tüketimi 97,7 mw’dır. 
 
Hidroelektrik santralleri 7,4 milyon kilowatt üretimle Arjantin’in elektrik kapasitesinin 
yüzde 40’ını karşılamaktadır. Gelecek 4 yıl içinde, yeni santrallerin faaliyete geçmesiyle 
hidroelektrik üretim kapasitesi yüzde 30 daha artacaktır. 
 
Doğal gaz ve petrol çıkartılması, nakliyesi ve dağıtımı işleri de özelleştirilmiştir. Doğal 
gaz taşımacılığı 3, dağıtımcılığı 8 özel firma tarafından yapılmaktadır. Doğal gaz 
boruları üretim sahasından tüketici pazarlar olan Brezilya ve Şili’ye kadar uzanmakta 
ve bölgesel pazar yaratmaktadır.4

 

 
Madencilik: 
 
Doğal gaz ve petrol rezervleri Arjantin’in önemli gelir kaynaklarındandır. Doğal gaz ve 
petrol hariç diğer madenlerin (Demir cevheri, kömür, kurşun, boraks, uranyum, lityum, 
altın ve gümüş) çıkarılması konusunda benzer coğrafi özelliklere sahip ve daha ileri 
madencilik faaliyetlerinde bulunan komşu ülkeler nedeniyle geride kalan Arjantin 1990’lı 
yıllardan itibaren yabancı sermayenin bu alandaki yoğun girişimleri sonucu olumlu 
ilerlemeler kaydetmiştir. Andes dağlarındaki zengin rezervler, Catamarca ve san 
Juan’daki altın ve bakır, Mendoza’daki uranyum, Jujuy’daki çinko yatakları yabancı 
yatırımcılar açısından cazip hale gelmiştir. 
 
 
Dağıtım Kanalları: 
 
Süper market ve diğer büyük perakende satış mağazaları sayı artışı sebebiyle küçük 
perakendecilerin sayısı azalmış, franchising, katalog ve televizyondan satış yöntemleri 
de gelişmeye başlamıştır. 
Geçtiğimiz yıllarda yaygın olan küçük boyutlu ticarethanelerin yerini büyük ölçekli 
ve/veya zincir mağazalara ve süpermarketler almaktadır. Hemen hemen her alanda 
zincir mağaza yapısı oluşmuştur (lokanta, spor kulüpleri, giyim-kuşam, market, 
emlakçılık, video kiralama, kuru temizleme, kuaför, eczane, inşaat malzemeleri vs). 
Ülkenin sosyal altyapısı bu durumdan etkilenmiştir ve orta sınıf ile küçük esnaf azalmış, 
sermaye daha az sayıda kişinin elinde toplanmıştır. Bu değişim sürecinin hızlı 
gelişmesi sebebiyle de işsizlik sorunu ortaya çıkmıştır. 

                                                 
4
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Satışta kullanılan yöntem acenta/distribütör sistemidir. Ana şirket ve acenta arasındaki 
ilişkiler medeni ve Ticaret Kanunlarına göre yürütülmektedir. Acenta anlaşmalarının 
feshi için herhangibir kanun düzenlenmemiştir. 
 
Yapılan anlaşmalarda taraflar, yabancı kanunların uygulanmasını tercih 
etmemektedirler. Bir sözleşme, Arjantin kanunlarının uygulanmaması için yurtdışında 
gerçekleşmişse, bu sözleşme Arjantin mahkemeleri tarafından yürütülmemektedir. 
 
Bölgede yerleşik AB, ABD ve Uzakdoğu şirketlerinin hemen hemen hepsi zincir 
mağazalar, hipermarketler ve küçük mağazalar yoluyla satış ve dağıtım yapmaktadırlar 
(otomobil hariç). Güzellik malzemeleri, spor aletleri, bazı özel ev aletleri (su filtresi gibi), 
kitap gibi ürünlerde kapıdan satış yöntemi kullanılmaktadır. Her alanda promosyon 
hizmeti çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Telefonda satış ise son yıllarda gittikçe 
gelişen bir yöntemdir. 
 
Franchising sözleşmeleri Arjantin Ticaret Kanunu’nun korusması altındadır. 
 
Joint-ventures (yabancı ortaklık) kurulmasına Arjantin kanunları izin vermektedir. 
Sözleşmenin hazırlandıktan sonra imzalanıp Ticaret Siciline tescil edilmesi 
gerekmektedir. İçeriğinde spesifik maddelri ve ayrıca yasal bir temsilcinin atandığına 
dair bilgileri içermesi gerekmektedir. 
 
 
 
 

Arjantin’de Yabancı Yatırımlar 
 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Arjantin ekonomisinin büyümesinde en 
önemli ögedir. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla aynı vergi 
yükümlülüklerine tabi olmaktadır. 
 
Arjantin’de 500’ü aşkın ABD’li firma faaliyet göstermekte olup, 155.000 Arjantin 
vatandaşını istihdam etmektedir. Yerli ve yabancı iş adamları eşit hak ve olanaklara 
sahiptir. Bu açıdan Arjantin, Güney Amerika’da en uygun yabancı yatırım imkanlarını 
sağlayan ülkelerden birisidir.  
 
Yabancı yatırımlar; serbest döviz kuru, ücret ve fiyat kontrolleri olmaksızın gerçekleşen 
sermaye hareketleri gibi uygulamalarla teşvik edilmektedir. Yabancı yatırımcılar, 
Arjantin’de herhangi bir kayıt yaptırmadan veya önceden hükümetin iznini almadan 
Arjantin’de yerleşik firmalarla aynı sahip olarak yatırım yapabilmektedir. 
 

Otoyolların büyük bir kısmı geçiş ücreti karşılığında yap-işlet-devret modeline göre 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Arjantin’deki kamu ihaleleri için inceleyebilenebilecek web siteleri aşağıdaki gibidir: 
www.obrarepublica.com/licitaciones 

http://onc.mecon.gov.ar/ 

www.e-boletin.com.ar 

http://www.obrarepublica.com/licitaciones
http://onc.mecon.gov.ar/
http://www.e-boletin.com.ar/
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Kümülatif Doğrudan Yabancı Yatırımlar ( Milyar $ ) 
 

 2010a 2011a 2012b 2013c 2014c 2015c 2016c 2017c 

Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar 

7,1 7,2 7,9 7,2 8,0 9,0 11,2 12,8 

GSYİH’ya Oranı (%) 1,9 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 

Yurtdışındaki 
Doğrudan Yatırımlar 

-1,0 -1,5 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

Toplam Doğrudan 
Yabancı Sermaye 
Stoku 

86,7 93,9 101,8 109,0 117,0 126,0 137,2 150,0 

a:Gerçekleşme b:E.I.U tahminleri c:E.I.U öngörü 
 
Kaynak: EIU-Economist Intelligence Unit, Argentina, Country Forecast, Mart 2013. 
 
 

 

Ġhracat Rejimi: 

 
MERCOSUR gümrük birliği kapsamında ticaretteki liberalizasyon hızla 
gerçekleştirilmiş, ihracat prosedürleri kolaylaştırılmış, ihracatta uygulanan bütün vergi 
ve kısıtlamalar kaldırılmış, vergi iadesi ile ihracat teşvik edilmiştir. Konvertibilite Planı ile 
1996’da uygulamaya konulan mali önlemler, hükümeti sermaye malları ithalatında 
uygulanan gümrük vergilerini artırmaya ve ihracatta uygulanan teşvikleri kısmaya 
zorlamıştır. Ayrıca, otomotiv-sanayi, yabancı ülkelerin rekabetine karşı ithal yasakları 
ile korunmaktadır. Benzer şekilde tekstil sektörü de rakip ülkelere karşı dampingli 
ürünler için bir inlem olarak özel vergilerle korunmaktadır. 
Küresel krizin etkilerini hafifletmek için hükümet, önemli ihracat sektörlerinden ihracat 
vergisi almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Türkiye-Arjantin Ekonomik İlişkileri 

Türkiye’nin son dönemde izlediği Latin Amerika ile ilişkileri geliştirme stratejisi 
kapsamında Arjantin öncelikli ülkeler arasında yer almakta ve bu doğrultuda, karşılıklı 
ilişkilerin geliştirilmesi için hem resmi makamlarca, hem de özel sektör kuruluşları 
tarafından girişimlerde bulunulmaktadır. Öte yandan, MERCOSUR’la yürütülen STA 
müzakereleri neticelendirildiği takdirde Türkiye-Arjantin dış ticaretinin hem miktar, hem 
de ürün çeşitliliği açısından büyük gelişme kaydedeceği düşünülmektedir. Fakat yine 
de iki ülke arasındaki dış ticaretinin gelecekteki ulaşacağı seyrin ve büyüklüğünün 
tahmini tam olarak net değildir. Zira, ticaretin öenmli bir bölümünü ülkemizde açığı olan 
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tarım ürünleri oluşturmaktadır. İki ülkenin tarım ürünleri alanındaki ihracat ve ithalat 
kapasiteleri de her iki ülkedeki iklim ve üretim gibi faktörler dışında dünya koşullarından 
ve fiyatlarından da büyük ölçüde etkilenmektedir. Ancak, sanayi ürünleri alanında, 
özellikle de makine ve otomobbil yedek parça ticaretinde gözlenen mevcut eğilimin 
devamı halinde daha kalıcı ve öngörülebilir bir ticareti ilişkinin yerleşebileceği 
düşünülmektedir. 
 
Türkiye-Arjantin dış ticaretine bakıldığında ticaret hacminin son 5 yıldır artış gösterdiği, 
ancak Arjantin’in ihracat açısından üstün olduğu, Türkiye’nin dış ticaret açığının gittikçe 
arttığı görülmektedir. Yine de Türkiye’nin Arjantin’e ihraç ettiği ürünlerin çeşitlendiği 
göze çarpmaktadır. 
Türkiye’nin Arjantin’e ihracatında elektrikli ve mekanik aletler, basit metaller, tütün, 
zeytinyağı ve kimyasallar ilk sırada yer alırken, otomotiv yedek parçaları, soğutucular, 
buzdolapları ve diğer beyaz eşyalar ve inşaat malzemeleri ihracatı da gittikçe 
artmaktadır. Ülkemizin Arjantin’den ithal ettiği başlıca ürünler ise soya fasulyesi, yağı 
ve küspesi, petrol yağları, mısır ve mısır yağıdır.   
 
 
 

Ticari ve Ekonomik Nitelikli Anlaşmalar 
 
• Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması: 1992 yılında imzalanmıştır.  
• Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması: 1992 yılında imzalanmıştır.   
• Hava Ulaştıma Anlaşması (HUA): 2010 yılında imzalanmıştır. 
• Serbest Ticaret Anlaşması (STA): Arjantin Mercosur üyesidir. Mercosur ile STA 

müzakereleri devam etmektedir. 
 
 
                                     

İki ülke arasındaki vize uygulamaları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış Ticaret 
 
 
Arjantin Türkiye’nin Latin Amerika’daki en büyük dış ticaret partnerlerindendir. 2010 
yılında Türkiye ile Arjantin arasındaki dış ticaret hacmi %53,6 artmıştır.  
 

TÜRKĠYE’NĠN UYGULADIĞI 

REJĠM 

TÜRKĠYE’YE UYGULANAN 

REJĠM 

Diplomatik Resmi 
Umuma 

Mahsus 
Diplomatik Resmi 

Umuma 

Mahsusu 

Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf 
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YILLAR 

İHRACAT 
(X) 

İTHALAT 
(M) 

DENGE HACİM 

2000 23.399 86.151 -62.752 109.550 

2001 22.799 70.049 -47.250 92.848 

2002 2.377 111.650 -109.273 114.027 

2003 10.807 265.045 -254.238 275.852 

2004 19.910 264.669 -244.759 284.579 

2005 37.798 261.269 -223.471 299.067 

2006 44.396 300.761 -256.365 345.157 

2007 64.495 417.506 -353.011 482.001 

2008 107.099 789.811 -682.712 896.910 

2009 73.734 225.820 -152.086 299.554 

2010 179.194 281.128 -101.934 460.322 

2011 214.104 490.573 -276.469 704.677 

2012 316.482 367.893 -51.411 684.375 

2012* 172.586 226.865 -54.411 399.451 

2013* 189.619 166.760 22.859 356.379 
(* Ocak-Temmuz) 
 
Kaynak: TUIK 

  
 
Arjantin’e İhracatımızda Başlıca Maddeler: Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları, Demir 
veya çelikten profiller, Binek otomobilleri, Başka yerde sınıflandırılmamış gübreler, Klima 
cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı, Polietilen, Çamaşır ve kurutma 
makinaları:kapasitesi=<10 kg, Örme halatlar, dikenli teller, burulmuş çelik tel-şeritler, İçten 
yanmalı motorlarda kullanılan tertibat ve kara taşıtlarının aydınlatma, vs. cihazları, Eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar.  
 
Arjantin’den İthalatımızda Başlıca Maddeler: Bitkisel sıvı yağ üretiminden arta kalan küsbe 
ve diğer katı artıklar, Soya fasulyesi, Yün ve ince veya kaba hayvan kılı-karde edilmiş, 
taranmış, Tütün (tamamen veya kısmen sap koparılmış, damarı çıkarılmış), Demir cevheri 
(aglomere edilmemiş), Baklagiller (kabuksuz)-kuru, Ayçiçeği ve yalancı safran yağları, 
fraksiyonları, Pamuk (karde edilmemiş, taranmamış), Mısır-diğer, Beyazlatılmış, yarı 
beyazlatılmış ve kırılmış pirinç. 
 
 

Türkiye’nin Arjantin’e İhracatı (Dolar)  
 

Ürün  Ürün Adı 2010 2011 2012 

 
Kodu Tüm Ürünler 179.215 214.104 316.516 

8703 Binek otomobiller ve insan  taşımak için imal edilmiş taşıtlar 13.854 33.207 86.745 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 4.395 9.628 64.447 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuar 36.602 53.915 46.180 

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu-dondurucu 
cihazlar ve ısı pompaları 4.067 2.134 16.037 

2401 Yaprak tütün ve döküntüleri 2.224 5.239 9.178 

8701 Traktörler 2.199 3.035 7.000 
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8512 
Motorlu taşıtlar, bisiklet, motorsikletlerde aydınlatma, işaretleme 
cihazları, cam siliciler vb 4.286 7.808 6.137 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 6.570 6.744 6.085 

8407 
Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner 
pistonlu motorlar (patlamalı) 2.102 8.565 4.862 

2818 Suni korundum, alüminyum oksit/hidroksit 2.696 4.453 4.671 

8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.280 2.219 4.665 

5509 Sentetik devamsız liften iplik (toptan; dikiş ipliği hariç) 3.438 3.588 3.388 

4009 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı 
elemanlarıyla birlikte veya değil) 1.234 1.061 3.358 

7312 
Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve 
kablolar, örme halatlar, bucurgat halatları 4.552 4.722 3.306 

4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 1.576 3.411 2.940 

8462 Çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus cihazlar 2.035 2.620 2.376 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 23.407 4.825 2.148 

3005 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan pamuk, 
sargılar, gaz bezleri, bandaj vb - - 2.009 

8474 
Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, 
yıkama, kırma, öğütme, yoğurma kalıpları - - 1.998 

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı 
hariç), mozaik için küp şeklinde taşlar 1.438 1.906 1.938 

2002 
Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış/konserve edilmiş) 1.088 2.257 1.859 

8456 
Maddelerin aşındırılarak, lazerle, foton, ultrasonik, diğer 
ışınlarla vb yöntemlerle işlenmesine mahsus cihazlar 386 104 1.330 

8302 
Adi metallerden donanım, tertibat vb eşya (mobilya, kapı, 
pencere, bavul, askılık vb için) 237 1.094 1.205 

9303 Diğer ateşli silahlar (av tüfekleri, işaret fişeği, ok silahları vb) 750 759 994 

5903 
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine 
edilmiş mensucat 64 42 975 

8450 
Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama-kurutma 
tertibatı birarada olanlar dahil)  6.598 2.964 904 

8429 
Buldozer, greyder, toprak tasviye makinaları, skreyper, mekanik 
küreyiciler, ekskavatör vs - - 888 

5209 
Pamuklu mensucat (ağırlığı %85 veya daha fazla pamuk içeren 
ve m2 ağırlığı 200 gr. Üstünde) 689 1.027 823 

8465 
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik  maddeler vb sert 
maddeleri işlemeye mahsus makinalar 273 514 810 

8431 
Özellikle 8425 ve 8430 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile 
birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar 1.686 3.195 768 

8537 
Elektrik kontrol,dağıtım  tabloları, panolar, konsollar, kabinler, 
diğer mesnetler 1.377 1.472 715 

8311 Adi metallerden tel, çubuk,inceboru, levha, elektrot vb eşya 700 822 710 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folyo (gözeneksiz) 1.156 790 619 

8409 
Sadece veya esas itibariyle 8407 ve 8408 pozisyonlarındaki 
motorların aksam ve parçaları 795 753 607 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 361 788 602 

8414 
Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz 
kompresörleri, fanlar, aspiratör ve havalandırması olan 737 497 523 

3917 
Plastikten hortumlar, borular, ve bağlantı elemanları (manşon, 
nipel, dirsek, flanşlar vb) 441 1.061 522 

8419 
Isı değişikliği yöntemiyle maddeleri işlemek için cihazlar, 
elektrikli olmayan şofbenler veya depolar 80 56 516 
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7410 Bakırdan ince yaprak ve şeritler (kalınlık <0,15 mm) 160 186 502 

8451 
Dokuma iplikleri, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, 
kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması için makina - - 487 

Kaynak: TUIK 

 
 
 
 
Türkiye’nin Arjantin’den İthalatı (Dolar)  

 
Ürün   Ürün Adı 2010 2011 2012 

Kodu Tüm Ürünler 281.127 490.573 367.893 

2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta küspe ve katı atıklar 86.924 82.397 107.725 

1201 Soya fasulyesi 43.338 68.601 77.275 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 145 56.305 48.539 

5105 Yün, ince veya kaba hayvan kılları (kardeli/taranmış) 22.273 26.077 20.686 

2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 17.261 17.108 17.075 

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz; taneleri ikiye ayrılmış) 9.091 11.467 16.739 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 6.922 29.035 16.264 

1202 Yer fıstığı 2.878 3.015 9.082 

1312 
Ayçiçeği, aspir, pamuk tuhumu yağları ve bunların fraksiyonları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 6.723 66.488 7.834 

3503 
Jelatin ve türevleri, katı ihtiyokol, hayvansal menşeli diğer 
tutkallar 4.755 4.332 5.615 

3201 
Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar, tanenler ve 
bunların tuzları, esterleri vb 3.041 3.071 3.453 

8479 
Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik 
cihazlar 113 547 3.372 

4302 Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler 1.917 2.114 2.769 

1005 Mısır 6.465 3.139 2.073 

0405 Sütten elde edilen yağlar, sürülerek yenilen süt ürünleri 4.654 4.291 1.961 

5402 
Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç, perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş) - 5.523 1.565 

1515 
Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal 
olarak değiştirilmemiş) 2.948 580 1.558 

3507 Enzimler, müstahzar enzimler 1.297 1.641 1.442 

9019 
Mekanoterapi, masaj psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, 
aeroterapi, suni teneffüs 1.187 770 1.323 

3307 
Traş ve banyo müstahzarları, vücut deodorantları, tüy 
dökücüler vb 3.823 2.745 1.123 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça, aksesuar 1.227 1.022 928 

1006 Pirinç 5.270 1.177 886 

8433 
Hasat ve harman, çim biçme makinaları ile yumurta ve tarım 
ürünlerini büyüklerine göre ayıran makinalar - 213 809 

1206 Ayçiçeği tohumu 1.061 868 687 

7202 Ferro alyajlar 138 44 646 

3006 
Tarifenin başka yerinde bulunmayan eczacılık ve 
müstahzarları 166 301 574 

5103 Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (ditme hariç) 485 315 566 

1108 Nişastalar ve inülin 303 465 545 

2208 
Etil alkol (derecesi <%80 tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde 
edilmiş likör ve diğer alkol 525 567 533 

0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 197 - 530 
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8409 
Sadece ve esas itibariyle 8407 veya 8408 pozisyonlarindaki 
motorların aksam ve parçaları 620 680 529 

7304 
Demir (dökme demir hariç) ve çelikten kalın borular ve içi boş 
profiller (dikişsiz) 2.593 7.718 503 

3822 Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan reaktifler 217 388 481 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılan ilaçlar (dozlandırılmış) 147 385 457 

1518 
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları 
(1516’dakiler hariç) 427 513 434 

9021 
Ortopedik cihazlar; cebireler, kırıklar için cihazlar, elektrikli 
olmayan şofben ve depo 350 432 428 

8419 
Isı değişikliği yöntemiyle maddeleri işlemek için cihazlar, 
elektrikli olmayan şofben ve depo 88 72 411 

4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 47 145 406 

4010 Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları 22 312 394 

4102 Koyun ve kuzuların ham derileri 60 134 393 

Kaynak: TUIK 

 
 
 

Türkiye-Arjantin Ekonomik İlişkilerinde Öncelikli Sektörler 
 

- Otomobil yedek parçaları, 

- Otomobil kord bezi, 

- İnşaat malzemeleri (özellikle inşaat demiri), 

- Gıda işleme ve paketleme makineleri ve malzemeleri, 

- Metal işleme ve kaynak makineleri, 

- Tarım makineleri (hassas cihazlar, hasat makineleri-üzüm, şeker, elma, armut, 
patates, zeytin, limon- tarım makineleri parçaları, 

- Elektrik ekipmanları (özellikle jeneratör, transformatör, gaz türbinleri, buhar 
türbini, şalt cihazı), 

- Nohut, mercimek, 

- Tütün, zeytinyağı, baharat, 

- Beyaz eşya, 

- Tıbbi ekipmanlar, 

- Kimyasallar (özellikle kauçuk), 

- Yaş meyve (narenciye), kurutulmuş meyve (çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, 
kuru kayısı, antep fıstığı, yer fıstığı), 

- Dokuma, 

- İşlenmiş deri, 

- Plastik doğrama, 

- Sentetik iplik, 

- Cam mamulleri, 

- Seramik, 

- Madeni mutfak eşyası, 

- Halı ve kilim. 
 
 

T.C.Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ne göre İki Ülke Arasındaki 
Ticarette Yaşanan Sorunlar   
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1- Coğrafi uzaklık ve güven eksikliği 
2- Dile yabancılık 
3- Karmaşık tercihli ticaret ağı 
4- Türkiye’nin doğru tanınmaması 
5- Korumacılık 
6- Kamu ihalelerinde finansman sıkıntısı 

 
İdari yapı ve yatırım mevzuatlarını gözönünde bulundurarak, bölge ülkeleriyle öncelikle 
sağlam ticari ilişkiler kurulmaya çalışılmasında ve bölgenin belirli bir düzeyde 
tanınmasından sonra yatırımcılığa yönelinmesinde fayda olduğunu da belirtmekte 
yarar var. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEİK/Türk – Amerika İş Konseyleri Arjantin Etkinlikleri  
 

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner’in katılımlarıyla Türkiye-Arjantin İş 
Forumu, 21 Ocak 2011, İstanbul 
 
DEİK/Türk-Amerika İş Konseyleri tarafından Arjantin Devlet Başkanı’nın Türkiye’yi 
ziyareti vesilesi ile düzenlenen Türk-Arjantin İş Forumu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
TOBB/DEİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcıları Halim Mete ve 
Tanıl Küçük, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Nejat Koçer, Türk-Brezilya İş Konseyi 
Başkanı Aykut Eken, Türk-Meksika İş Konseyi Başkanı Varol Dereli başta olmak üzere 
300 Türk ve Arjantinli firmanın katılımı ile gerçekleşti. Forum’da TOBB/DEİK Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Arjantin’in Ortadoğu’ya olan ilgisini yakından takip 
ettiklerini bildirdi ve Türkiye ile Arjantin arasında güçlü bir işbirliği tesis edilmesinin 
gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin Dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığı 
otomotiv, müteahhitlik ve turizm sektörlerinde ortak çalışmaya gidilmesinin iki ülke için 
de oldukça faydalı olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, bu ilişkilerin güçlenebilmesi için 
müzakereleri devam etmekte olan Türkiye-Mercosur Serbest Ticaret Antlaşması’nın 
sonuçlanmasının gerektiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, aynı gün DEİK ile Arjantin 
Sanayiciler Birliği arasında imzalanan anlaşmanın yakınlaşma sürecini hızlandıracağını 
altını çizerek sözlerine son verdi. T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise hitabında iki 
ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine paralel olarak siyasi ilişkilerin de 
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gelişeceğini belirtti. Hükümet olarak Latin Amerika ülkeleri ile ticari ilişkilerin 
arttırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Çağlayan, iki ülkenin birbirini tanımasının ticari 
ilişkileri geliştireceğini belirtti. Arjantin ile Çin arasında inşaat sektörü ile ilgili imzalanan 
15 milyar dolarlık anlaşmanın Türkiye Hükümeti tarafından takip edildiğini de sözlerine 
ekleyen Çağlayan; Türk ve Arjantinli müteahhitlerin de işbirliği yapması gerektiğini; bu 
alanda iki ülkenin birbirine rakip değil, tamalayıcı olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin 4 
saatlik uçuş mesafesinde 56 ülkenin bulunduğu ticarete çok uygun bir coğrafyada yer 
aldığını da belirten Çağlayan; Forum’da yer alan kişilerin Türkiye’nin en büyük 16. 
Ekonomi olmasını sağlayan kişiler olduğunu vurgulayarak ve İş Forumu’nun 
düzenlenmesini sağlayan TOBB/DEİK Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
teşekkürlerini ileterek sözlerine son verdi. Arjantin Devlet Başkanı Christina Kirchner 
ise hitabında, Türkiye ziyareti sırasında 80 milyon dolar değerinde et satışının 
gerçekleştiğini belirtti. Ülkesinin sadece hayvancılıkta değil başka sektörlerde de 
başarılı olduğunu vurgulayan Kirchner; G-8’in başarısız olma sebebinin iletişimsizlik 
olduğunu, ülkelerin güçlerinin biraraya getirerek barış ortamanın sağlanabileceğinin 
altını çizdi. İş Forumu’na katılan kişilere teşekkürlerini sunan Kirchner, konu etkinlik 
sonrasında Türkiye ile daha sıkı ilişkilere sahip olacaklarına duyduğu inancı belirterek 
sözlerine son verdi. 
 
 

Arjantin Büyükelçisi Juan Jose Maffei ile Toplantı, 11 Ağustos 2011, Hilton Hotel, 
İstanbul 
 
DEİK Bölge Koordinatörü Aslı Özelli ile Koordinatör Yardımcısı Merih Kepez’in Amerika 
Bölgesinde görev yapan ekip olarak kendilerini tanıtmaları, Amerika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkan Yardımcısı, Güney Amerika Sorumlusu olan Aykut Eken’in de 
katılımlarıyla bazı hususlarda Büyükelçi Juan Jose Maffei’nin görüşlerini almaları 
amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Maffei Türk-Arjantin İş Konseyi’nin kuruluşu 
sayesinde DEİK ile daha yakın çalışacaklarını belirtti. Büyükelçi’den Türk-Arjantin İş 
Konseyinde yer almak üzere firma öneri listesi talep eden DEİK temsilcileri, bu listenin 
iletilmesinin ardından firmalar ile iletişime geçerek Konsey kuruluşuna hız verileceğini 
belirttiler. Maffei, daha önce bahse konu Konseyin kuruluşu hakkında Güler Sabancı ve 
Ümit Boyner ile görüştüğünü; kendilerinin Konseyin Başkanı olmakla 
ilgilenebileceklerini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Devlet Başkanı Cristina Kirchner’in 
katılımyla yapılan Türk-Arjantin İş Forumunda yer alan ikili görüşmelerin takibini 
yaparak aldığı sonuçları DEİK’e aktaracağını bildirdi. Toplantı en kısa zamanda tekrar 
temasa geçilmesi dileğiyle sona erdi. 
 
 

Arjantin Başkonsolosu Mercedes Parodi ile Toplantı, 29 Ağustos 2012,  TOBB 
Plaza, İstanbul 
 
DEİK/Türk-Brezilya İş Konseyi Başkanı Aykut Eken, DEİK/Türk-Meksika İş Konseyi 
Başkanı Varol Ziya Dereli ve YK üyesi Kayhan Çolakel’in katılımlarıyla gerçekleştirilen 
toplantı, Aykut Eken’in DEİK’i tanıtmasıyla başladı. Aykut Bey’in daha önce Arjantin 
Ticaret Odası Başkanı ile yaptığı toplantıda üzerinde durulan; hayvancılık, otomotiv ve 
tarımsal makinacılık sektöründe iş birliğinin artması hususu görüşüldü. Arjantin 
Başkonsolosu Mercedes Parodi, 25 Eylül 2012 tarihinde, Ritz Carlton Otel’de 
düzenleyecekleri Arjantin Turizmini tanıtım amaçlı toplantı için davetli listesini 
oluşturma konusunda DEİK’in yardımlarını talep etti. Arjantindeki büyük tur 
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operatörlerinden biri olarak kabul edilen Connex Tour’un sahibinin konuşmacı olarak 
katılacağı toplantının Türkiye’deki duyurusu için TÜRSAB ile iletişime geçmeleri tavsiye 
edildi. Aykut Eken, Türkiye ve Arjantin arasındaki ekonomik iş birliğinin artması 
gerektiğini, özellikle turizm ve küçük yat üretimi konularında yoğunlaşabilineceğini 
belirtti. Bu ekonomik işbirliğinin, sağlıklı ve sistemli bir şekilde yürütülmesi için, karşılıklı 
iş konseylerinin kurulması gerektiği ve hala DEİK karşı kanat kuruluşunun kurulmadığı 
bilgisi Başkonsolos Mercedes Parodi ile paylaşıldı ve bu konuda kendisinin desteği 
talep edildi. Toplantı sonunda, ikili iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğine ve en yakın 
zamanda yeniden toplanılmasına karar verildi. 
 
 

Arjantin Turizm Bakanı Enrique Meyer ile Yuvarlak Masa Toplantısı, 25 Ocak 
2013, Ceylan Intercontinental, İstanbul 
 
DEİK/Türk-Arjantin İş Konseyi tarafından 25 Ocak Cuma akşamı İstanbul Ceylan 
Intercontinental Hotel’de Arjantin Turizm Bakanı Enrique Meyer’in katılımlarıyla bir 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. DEİK/Türk-Arjantin İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı Kayhan Çolakel’in Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya turizm alanında 
faaliyet gösteren DEİK üyeleri katılım sağladı. Toplantıda iki ülke arasındaki potansiyel 
aktiviteler konuşuldu. Türk Hava Yolları’nın Buenos Aires’e Sao Paulo aktarmalı uçuş 
başlatmasının ilişkilerin artmasında önemli bir adım olduğu ifade edildi. Arjantin’e uçuş 
başlaması ve vize gereksimi olmamasının ülkeyi önemli bir destinasyon yaptığı 
vurgulandı. Futbol kampları, üniversite öğrencileri için değişim programları ve dil 
okulları gibi alanlarda işbirliği yapılması ortaya çıkan önemli fikirler arasında yer aldı. 
Doğal güzellikleri ve sıcak kültürü ile önemli bir turistik ülke olan Arjantin’in, aynı 
zamanda şarabı ve doğal ürünleri ile gastronomi turistlerinin ilk on listesinde yer aldığı 
ifade edildi. Latin Amerika’nın en güvenli ülkesi sayılan Arjantin’in bölgedeki en çok 
Avrupalı nüfusa sahip ülkelerden biri olarak Avrupa kültürün yansıttığının altı çizildi. 
Toplantı Bakan Meyer’e hediye takdim edilmesiyle son buldu. 
 
 
 


