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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 Arjantin, Latin Amerika’nın en güneyindeki ülke olup, toplam yüzölçümü 2.737.000 km2 ‘dir. Güney

Kutbundaki alan ile yüzölçümü 3,8 milyon km2 ’ye çıkmaktadır. Kapladığı bu alan ile Arjantin dünyadaki

en büyük 8’inci, Güney Amerika’da ise 2’inci ülkedir. Kuzey’de Bolivya ve Paraguay, doğuda Uruguay ve

Brezilya, batıda ise Şili ile komşudur. Doğu yönünde ülke tamamen Atlantik Okyanusu, Güney yönünde

ise Pasifik Okyanusu ile çevrilmiştir.

 Federal Cumhuriyet rejimiyle yönetilen ve her eyaletin ayrı bir anayasaya sahip olduğu Arjantin’de

kuramsal olarak eyaletlerin ciddi anlamda yetki ve gücü bulunsa da tarihi olarak Federal Hükümet baskın

olmuştur. Arjantin 23 eyalete ve bir federal bölgeye ayrılmıştır. Ülkede en yetkin kişi devlet başkanıdır.

Yürütme devlet başkanının elindedir. Yasama yetkisi, Milletvekilleri Meclisi ve Senatodan oluşan bir

kongrenin elindedir. Yargı, Yüksek Mahkeme ve diğer mahkemelerin elindedir.

 Büyük çoğunluğu kentlerde yaşayan halkın ortalama yaşam süresi 77 yaş olup, erkekler için 74,5

yaş,  kadınlar için 81,1 yaş ortalama yaşam süresidir.  2013-2017 yıllık periyodda nüfus artış hızının % 0,7

olarak kaydedilmiştir.

 2016 yılında ekonomik durgunluk  nedeniyle ülkede büyüme oranı % - 2,14 oranında kaydedilmiştir.

Ocak 2018 istatistiklerine göre, Arjantin’de işsizlik oranı yaklaşık olarak % 8.14 , enflasyon oranı % 11

civarındadır.

 Arjantin 2017 yılında yaklaşık olarak 58 milyar dolar değerinde ihracat; 66 milyar dolarlık ithalat değerine

sahiptir.

 Ülkenin başlıca ihracat pazarlarının başında Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Vietnam ve Şili

gelmektedir.

 Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin’de krizin etkili

olduğu dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı gözlemlenmektedir. 2016 yılında ihracatımız bir önceki

yıla kıyasla %7,artış ile 127,0 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşirken, Arjantin’e ithalatımız ise %63 artış

ile 382,1 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının 11 aylık periyodunda Arjantin’e 129 Milyon

Dolar ihracat gerçekleştirilirken, Arjantin’den ithal edilen ürünlerin toplam tutarı 415 Milyon dolar

civarında seyretmiştir.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre ülkemizde ise, Arjantin sermayeli firma bulunmamaktadır.

 Türkiye İstatistik Kurumu  verileri doğrultusunda 2017 yılında, Bursa ilinden Arjantin’e yaklaşık 28,5

Milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı ise 15 Milyon dolar civarındadır. Bu doğrultuda

Bursa ile Arjantin arasındaki ticaret hacminin 45.5 Milyon dolar olarak kaydedildiğini söylemek

mümkündür.
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1. GENEL BİLGİ

Resmi Adı Arjantin Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi Federal Cumhuriyet 

Devlet Başkanı Mauricio Macri 

Başkent Buenos Aires 

Nüfus 44.082.000 (IMF, 2017) 

Yüz Ölçümü ( km² ) 2.737.000 

Dil İspanyolca 

Etnik Yapı 
%97,2'si Avrupa ve Asya kökenli (İtalyan, İspanyol, Fransız, 
Alman, Yahudi, Arap, Ermeni ve diğerleri), %2,4’ü yerli kanı 

taşıyan melez, %0,4’ü siyahi 

Dini Yapı Hristiyan Ağırlıklı 

Para Birimi Arjantin Pesosu 

GSYİH (Milyon $) 619.872 (IMF, 2017) 

KBGSYİH ($) 14.062 (IMF, 2017) 

Büyüme Oranı (%) -2,4% (IMF, 2017)
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1.1. COĞRAFİ KONUM 

Arjantin’in adı Latince ‘’Argentum’’ (gümüş) kelimesinden gelir. 

Arjantin’in sahip olduğu toprak; Güney Amerika Kıtası’nda 2. dünya genelinde ise 8. en büyük topraktır. Şili 

(5,308 km), Bolivya (832 km), Paraguay (1,880 km), Brezilya (1,261 km) ve Uruguay (580 km)’la sınırı 

bulunmaktadır. 

Arjantin yaklaşık 2,8 milyon kilometrekarelik alanıyla, uzun bir kareyi anımsatan bir şekilde kuzeyden güneye 

doğru indikçe daralır. Kuzeyden güneye kadar olan uzunluğu 3.694 km ve batıdan doğuya uzanan en geniş 

topraklarının uzunluğu ise yaklaşık 1.423 km’dir. Doğu kıyıları boyunca Atlantik Okyanusu uzanır, batısında 

Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda ise Brezilya ve Uruguay bulunur. 

Ülkenin kuzeyinde yağmur ormanları, güneydeki Patagonya’da çöl iklimi, And Dağları boyunca uzanan 

Bariloche bölgesinde ise İsviçre benzeri dağlar ve göllerle kaplı bir iklim ve Kuzey Doğuda ise karasal ve kuru 

bir iklim hüküm sürmektedir. 

Arjantin 190.000 km2 ekilebilir araziye sahiptir. Kurak bölgelerden, subtropikal ormanlara yayılan çeşitli mikro 

iklimlere ve ekosistemlere sahip Arjantin’de çok çeşitli ürünler yetiştirilebilmektedir. Toprağın düşük maliyeti 

ormancılık için çok uygundur ve yüksek orandaki ağaç sayısı bu alanda önemli yatırımların yapılması ile 

sonuçlanmıştır. 

Ülkenin ve kıtanın en yüksek dağı 6.959 metre ile And dağları üzerindeki Aconcagua zirvesidir. Batı yönünde 

ülke tamamen And Dağlarıyla çevrilmiş olup, bu sıradağlar aynı zamanda Şili ile coğrafi ve siyasi sınırları da 

oluşturmaktadır. And sıradağlarının batısında ise çok geniş Pampa ovası yer almaktadır. Pampa Ovası ülkenin 

yaklaşık olarak % 25’ini kaplamakta olup, büyük oranda doğal çayırlıklardan oluşmaktadır. Bu ova geniş bir 

alana yayılması ve iklim açısından çok şanslı olması nedeniyle fiili olarak ülkenin tarım ve hayvancılık 

havzasıdır. 

1.2. SİYASİ VE İDARİ YAPI 

Arjantin, federal bir cumhuriyettir. 1853 Anayasası, 1994 reformuna kadar pek bir değişiklik göstermemiş ve 

sistem o tarihlerde bütün kıtaya örnek olan ABD Anayasası ve idari yapısı örnek alınarak düzenlenmiştir. 

Kuvvetler ayrımı prensibi hakimdir. Yürütme kuvveti ağırlıklı olarak Devlet Başkanındadır. 1994 Anayasasına 

göre Başkan 4 yıllık süreyle üst üste en fazla 2 kez seçilebilmektedir. Çok geniş yetkilerle donatılan Başkan 

kabine başkanı ile hükümet üyelerini doğrudan, Anayasa Mahkemesi üyelerini ise Senatonun onayı ile 

atamaktadır. Başkan, hükümetin Meclis onayından geçirdiği bütçeyi de veto yetkisine sahiptir. 

Yasama erki iki meclisten, Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktadır. Halen Senatör sayısı 72’dir. 

Temsilciler Meclisi, 257 üyeden oluşmaktadır. Meclis üyeleri 4 yıl için seçilmekte olup, her 2 yılda bir Meclis 

üyelerinin yarısı yenilenmektedir. Senato üyeleri ise 6 yıl için seçilmekte olup, eyaletlerin Temsilciler Meclisi 

bulunmaktadır. 

Her Eyaletin ayrı bir anayasaya sahip olduğu Arjantin’de kuramsal olarak eyaletlerin ciddi anlamda yetki ve 

gücü bulunsa da tarihi olarak Federal Hükümet baskın olmuştur. 

Anayasa gereği bağımsız ve ayrı bir güç kaynağı olan yargının en yüksek kurulu olan Anayasa Mahkemesi 1854 

yılında kurulmuş olup, yasamanın yaptığı yasaların Anayasaya uygun olup olmadığını denetlemektedir. 

Üyelerinin Başkan tarafından senato onayıyla atandığı Anayasa Mahkemesi düzeyinin altındaki hakimler, 
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Başkanın önerisi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından atanmaktadır. Arjantin yargı sistemi ücret ve diğer 

hakları açısından tam özerkliğe sahip olup, bu konularda yürütmeden bağımsızdır. 

Arjantin 23 eyalete (provincias) ve bir federal bölgeye (distrito federal) ayrılmıştır: Buenos Aires Federal, 

Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 

Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del 

Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ve Tucuman. 

1.3. NÜFUS VE İŞGÜCÜ 

Tablo 1: Arjantin Nüfusuna ait İstatistikler 

Nüfus (milyon kişi) 2007 2012 2017 
Toplam 39,7 41,3 43,1 

 Kadın 19,4 20,6 21,5 

 Erkek 20,3 20,7 21.6 

Yaş Profili (%) 

0-14 25,9 25,2 24,4 

15-64 63,4 63,6 63,7 

 65+ 10,7 11,1 11,9 

Çalışma Çağındaki Nüfus (milyon kişi) 25,2 26,5 27,5 

Şehirleşme (%) 91,8 92,8 93,8 

İşgücü (milyon kişi) 16,2 17,3 18,1 

DÖNEMLER İTİBARiYLE 2008-12 2013-17 

Nüfus artış hızı (%) 0,9 0,7 

Çalışma çağındaki nüfus artış hızı (%) 1,0 0,7 

İşgücü artış hızı (%) 1,3 0,9 

Doğum oranı (1.000 kişi başına) 17,7 16,8 

Ölüm oranı (1.000 kişi başına) 7,4 7,3 

Bebek ölüm oranı (doğan 1.000 kişide) 11,9 11,2 

Yaşam beklentisi (yıl) 

Erkek 73,5 74,5 

Kadın 80,2 81,1 

Ortalama 76,8 77,7 

Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit 

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip olan Arjantin’in yıllık nüfus artış hızı yüzde 1 civarında bulunmaktadır. Diğer 

Latin Amerika ülkeleri ile karşılaştırıldığında doğurganlık oranı düşük ve yaşlı nüfus oranı yüksektir. 65 yaş 

üstü grubun toplam nüfusa oranı yüzde 11,1’i seviyesindedir. Nüfusun yüzde 92,8’i şehirlerde yaşamaktadır. 

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 44’ü Buenos Aires Otonom Şehri ile Buenos Aires Eyaleti’nde bulunmaktadır. 

Arjantin’de eğitim düzeyi yüksek olmakla birlikte son yıllarda eğitim kalitesi düşmektedir. Okuma yazma oranı 

yüzde 98 düzeyindedir. 13 yıllık zorunlu eğitim sistemi uygulanmaktadır. Ülkedeki 102 üniversitenin 45’i 

devlet üniversitesidir ve toplam öğrencilerin yüzde 80’i bu üniversitelerde eğitim görmektedir. Teknik eğitim 

eksikliği son yıllarda artmaktadır. 

Ülke dışında, çoğunluğu İspanya, İtalya ve ABD’de olmak üzere, 1 milyon civarında Arjantinli yaşamaktadır. 

Ülkeye çevre fakir ülkelerden göç girişi olmaktadır. Net göç oranı 1000’de 1’in altında bulunmaktadır. 

Arjantin’de yaşayan nüfusun %25,2'sini 0-14 yaş grubu, %63,6'sını 15-64 yaş grubu oluştururken 65 yaşının 

üstündekiler Arjantin nüfusunun %11,1'idir. 2012-2017 dönemi için Arjantin'de nüfus artış oranı %0,7 olarak 

tahmin edilmektedir. 
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1.4. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE 

Arjantin doğal kaynakları açısından zengin bir ülke olup, Pampas'ın verimli ovaları, kurşun, çinko, kalay, bakır, 

demir cevheri, manganez, petrol, uranyum kaynaklarına sahiptir. 

Su kirliliği önemli bir çevre sorunu olup, çevre koruma politikaları Doğal Kaynaklar ve İstikrarlı Gelişme 

Sekreterliği (Natural Resources and Sustainable Development), federal bürolar tarafından yürütülmektedir. 

Ülkenin, Bolivya ve Şili sınırlarında geniş mineral kaynakları mevcuttur. 1993 Maden Yatırım Kanunu ile sektör 

özel kesime açılmış ve mali bir denge sağlanmıştır. Andes dağlarındaki zengin maden yatakları, Catamarca ve 

San Juan’da bakır ve altın rezervleri, Mendoza’da uranyum, Jujuy’da çinko rezervleri mevcuttur. 

Arjantin, 4.700 kilometrelik sahili ile dünyanın en iyi balıkçılık alanlarından birine sahiptir. Mürekkep balığı 

gibi zor bulunan birçok cins balık bol miktarda bulunmaktadır. Yerel balık filolarının yanı sıra uluslararası 

anlaşmalarla Japonya, Kore, Rusya, İspanya ve diğer ülkeler de Arjantin sularında balıkçılık yapabilmektedirler. 

1.5. ÜLKENİN DAHİL OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 

Özelleştirme kapsamında gerçekleştirdiği satışlarla devletin ekonomideki rolünü azaltan ve dışa açık bir 

ekonomiyi benimseyen Arjantin, Latin Amerika Entegrasyon Birliği-ALADI, Güney Amerika Ortak Pazarı-

MERCOSUR üyesi olup Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ’nün kurucu üyelerindendir. Ayrıca Latin Amerika’daki 

birinci, dünyada sekizinci NATO müttefiki olan ülkedir. 

2. GENEL EKONOMİK DURUM 
Arjantin, GSYİH’sının büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 3. büyük 

ekonomisidir. Yaklaşık 43 milyon nüfusu olan Arjantin’de, kişi başına düşen milli gelir (satın alma gücü 

paritesine göre) 22.806 ABD Doları’dır. Gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki 

kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. 

Tablo 2: Arjantin’e Ait Genel Ekonomik Göstergeler 

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

GSYİH (milyar $) 562,5 609,6 623,9 548,1 604,8 443,1 486,9 

KBGSYİH (satın alma gücü paritesine göre) 21.065 21.308 22.052 22.270 b 22.731 22.806 23.583 

Reel GSYİH Artış Oranı (%) 8,4 0,8 2,9 0,5 1,8 -0,3 3,0 

Sınai Üretim Artış Hızı (%) 9,2 -1,7 0,7 -0,8 1,0 1,7 2,0 

Tüketici Fiyatları Enflasyonu (yıl sonu) 23,6 25,6 22,9 38,2 26,4 33,1 15,7 

İhracat (FOB; milyon $) 83.996 80.243 81.676 71.993 62.523 59.457 66.729 

İthalat (CIF; milyon $) 71.126 65.088 70.541 62.520 58.688 60.903 70.200 

Cari İşlemler Dengesi (milyon $) -2.271 -1.170 -4.568 -5.877 -9.103 -15.294 -15.107 

Dış Borç (yıl sonu; milyon $) 132.743 133.042 136.272 139.556 c 135.938 140.310 148.354 

İşsizlik Oranı (yıl sonu) 7,2 7,2 7,1 7,3 7,6 7,7 7,3 

Döviz Kuru (Ps/$) 4,11 4,54 5,46 8,08 9,23 a 16,40 18,27 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    
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2.1. EKONOMİK YAPI 

Arjantin ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklı bir yapıya sahiptir. GSYİH’nın %11'i tarım, % 29,6’sı 

sanayi, %59,1’i hizmetlerden oluşmaktadır. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli 

bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. 

Gıda ve içecek, kimya ve petrokimya, otomotiv ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi kolları durumundadır. 

Tablo 3: GSYİH'nın Sektörlere Göre Dağılımı (Faktör Maliyetlerine Göre %) 

  2011 a 2012 a 2013 a 2014 a 2015 c 2016c 2017 c 2018 c 2019 c 2020 c 

Tarım 10.7 9.1 9.7 10.2 10.5 11.0 11.3 11.6 11.8 12.1 

Sanayi 31.1 30.5 29.9 29.5 29.3 29.9 29.6 29.5 29.4 29.4 

Hizmetler 58.2 60.4 60.4 60.3 60.2 59.1 59.1 58.9 58.8 58.6 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    

 

Tablo 4: GSYİH'nın Sektörler İtibariyle Büyüme Oranı (%) 

  2011 a 2012 a 2013 b 2014 c 2015 b 2016 c 2017 c 2018 c 2019 c 2020 c 

Tarım -3.5 -8.3 10.4 5.3 4.5 4.5 6.0 6.0 6.0 6.0 

Sanayi 9.2 -1.7 0.7 -0.8 1.0 1.7 2.0 3.5 3.5 3.5 

Hizmetler 9.2 3.2 3.6 0.6 1.9 -1.9 3.1 3.6 3.9 3.3 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    

 

2.2. EKONOMİ POLİTİKALARI 

12 yıllık Kirchner hükümeti sonrası iktidara gelen Mauricio Macri hükümeti, Arjantin’i yeniden uluslararası 

siyasete ve pazara entegre ederek, neoliberal politikalar uygulamayı hedeflemektedir. Döviz kurunun piyasa 

koşullarınca belirlenmesi, sermaye üzerindeki kontrollerin ve ihracat vergilerinin kaldırılması, enflasyonun tek 

haneli seviyeye düşürülmesi konusunda taahhütte bulunan yeni hükümet Mercosur’a bağlılığını teyid etmiş, 

AB ve ABD ile ilişkilerin geliştirileceğini, ÇHC ve Rusya ile yapılan anlaşmaların gözden geçirileceğini 

belirtmiştir. 

Arjantin’in ülke borçlarının yeniden yapılandırılmasına yanaşmayan “akbaba fonları” ile yaptığı 

anlaşmalar  dünya pazarlarına yeniden dönüşünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

2.3. EKONOMİK PERFORMANS 

Arjantin ekonomisine ilişkin yapılan değerlendirme notlarına baktığımızda; döviz kuru, bankacılık, ülke ve 

ekonomik açıdan “B” risk notu, bağımsızlık “CCC” risk notu ve politik risk açısından “BB” risk notuna sahip 

sahip olduğu görülmektedir.  
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2.4. EKONOMİDE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER 

Arjantin ekonomisine yönelik tahminler genel olarak olumlu olmakla birlikte yeni hükümetin uygulamalarının 

sonuçlarına bağlı olarak değişebilecektir. IMF’e göre 2017 ve 2018 yılında büyüme hızı sırasıyla %2,73 

ve %2,76 olarak tahmin edilmekte olup; enflasyonun sırasıyla %23,2 ve %19,0 olacağı öngörülmektedir. 

3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Arjantin ekonomisinin büyümesi açısından çok önemli bir unsurdur. 

Yabancı yatırımcılar, yerli firmalarla aynı vergi yükümlülüklerine tabidir. 

Vergiler, tüketim, ithalat ve ihracat, servet, emlak ve ücretler üzerinden alınmaktadır. 

Ülkede en çok yatırım yapılan alanlar petrol üretim ve dağıtımı, iletişim, bankacılıktır. Kimya sektöründe 

görülen yatırımlar ise yine petrol ve gaz sektöründen hammadde kullanmak amacıyla yapılmıştır. Ülke bu 

günkü sanayi yapısı itibarıyla uluslararası piyasalara hammadde ve yarı işlenmiş madde sağlayan bir ülke 

konumunda olduğu görülmektedir. 

Son yıllarda Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinin ülkedeki yatırım portföylerini artırdıkları 

dikkati çekmektedir. Brezilya Arjantin’e en fazla doğrudan yatırım yapan ülke olmuştur. Brezilya’yı Şili izlerken, 

ABD ve İspanya üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştır.  

Yabancı yatırım stoku sektörler itibarıyla incelendiğinde ülkeye yapılan yatırımlarda petrol ilk sırayı almaktadır. 

Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun yaklaşık dörtte biri bu sektöre yönelmiştir. İmalat sanayi içinde kimya 

ve plastik, otomotiv ve metal önemli yatırım alanlarıdır. Uygulanan politikaların bir sonucu olarak hizmet 

sektörüne yapılan yatırımlar göreli olarak düşük düzeyde bulunmaktadır. İletişim, ulaştırma ve ticaret 

sektörleri hizmet sektörü içinde yabancı yatırımların yapıldığı en önemli alanları oluşturmaktadır. Ülkeye 

giren yabancı sermaye büyük ölçüde madencilik, petrol, kimya, kauçuk, plastik, otomotiv, gıda, makine, 

ticaret, bankacılık ve iletişim sektörlerine yönelmiştir. 

Önümüzdeki dönemde de enerji sektörü ile madencilik ve tarım sanayilerinin yabancı sermaye çekmeye 

devam edeceğine kuşku yoktur. Enerji sektöründe petrol ve doğalgazın yanında biodizel yatırımları da ciddi 

bir artış potansiyeli taşımaktadır. Ülkenin zengin bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olması ve işlenmiş 

tarım ürünlerinin ihracatına yönelik teşvik politikaları sayesinde tarıma dayalı sanayiye yabancı sermaye girişi 

devam edecektir. 

Özellikle dış ticaret ve vergi politikalarıyla başta otomotiv ile makine ve cihazlar alanındaki yabancı yatırımlar 

teşvik edilmektedir. TV, klima, soğutucular ile haberleşme cihazları ve bilgisayar teknolojileri ürünleri olmak 

üzere birçok üründe ithalatın zorlaşması üzerine Samsung, LG ve Philips başta olmak üzere yabancı firmalar 

ülkenin Tierra del Fuego özel bölgesindeki yatırımlarını artırmışlardır. Ülkede yatırımların cazibesini 

korumakla birlikte olumsuz siyasi ve ekonomi politikaları uzun vadeli yatırımların önündeki en önemli engel 

olmaya devam edecektir. 

Tablo 5: Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Milyar Dolar) ve GSYİH'ya Oranı  

  2011 2012 2013 2014 2015 b 2016c 2017c 2018c 2019c 2020c 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 10,7 15,3 8,9 6,1 9,4 10,8 11,6 12,4 13,6 13,6 

GSYİH’ya Oranı (% ) 1,9 2,5 1,4 1,1 1,6 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 
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Yurtdışındaki Doğrudan Yatırımlar -1,5 -1,1 -0,9 -1,8 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,2 -1,3 

Net Doğrudan Yabancı Yatırımlar 9,2 14,3 8,0 4,3 8,3 9,6 10,3 11,0 12,4 12,3 

Toplam Doğrudan Yabancı Sermaye Stoku 93,2 100,4 93,7 82,2 91,6 102,4 114,0 126,4 140,0 153,6 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    

3.1. ÜLKEDEKİ YATIRIM İMKANLARI 

Arjantin’in altyapı yatırımlarında Dünya Bankası ve Inter-American Development Bank’ın finansman katkıları 

önemli rol oynamaktadır. Yolların iyileştirilmesi, çeşitli su ve nehir havzalarının ıslahı gibi projelerin önemli bir 

kısmı bu kuruluşlarca finanse edilmiştir. Bu kuruluşların sağladığı kredi kaynakları ile çıkılan ihaleler, hem bu 

ihalelerde yabancı firmaların da eşit şekilde rekabet edebilmeleri hem de finansman kaynağının sağlamlığı 

dolayısıyla yabancı firmaların yatırımlarında teşvik edici bir etken olmuştur. Otoyolların önemli bir kısmı geçiş 

ücreti karşılığı yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda da çeşitli anayolları 

birbirine bağlayan bağlantı yolları dahil otoyol inşaatına hız verilmesi planlanmaktadır. Yol yapımının büyük 

bir bölümünün geçiş ücreti tahsilatı karşılığında özel sektöre yaptırılması hedeflenmektedir.  

Arjantin'deki kamu ihalelerini, aşağıdaki web siteleri yardımıyla incelemek mümkün bulunmaktadır: 

 http://www.obrapublica.com/licitaciones 

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

 http://www.e-boletin.com.ar/ 

3.2. ÜLKEDEKİ SERBEST BÖLGELER (ÖZEL EKONOMİK BÖLGELER) 

Arjantin’deki serbest bölgeler hakkındaki en genel hükümler, 22415 sayılı Gümrük Kanunu’nun genel gümrük 

alanları dışında kalan yerleri düzenleyen VII. Bölümü’nün serbest bölgelerle ilgili hükümleri içeren İkinci 

Kısmı’nda yer alan 590 ila 599. maddelerinde yer almaktadır. Bahse konu Kanun’un 591. Maddesi’nde serbest 

bölgelerin kuruluşu hakkındaki kuralların bir yasayla düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu maddede 

sözü geçen yasal dayanağı, serbest bölgelerin genel kuruluş usul ve esaslarını düzenleyen 24331 sayılı Kanun 

sağlamaktadır. Bahse konu Kanun’un 2. Maddesi’nde Hükümet, yerel yöneticilerle işbirliği halinde ekonomik 

durum ve diğer ülkelerle ilişkiler açısından coğrafi konumu da dikkate almak suretiyle serbest bölge kurmaya 

yetkili kılınmıştır.  

Serbest bölgelerin kuruluş amacı idari işlemlerin basitleştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin 

artırılması suretiyle ülke sanayisinin geliştirilmesi ve sanayi ürünleri ihracatının artırılmasıdır. 22415 sayılı 

Gümrük Kanunu’nun 590. Maddesi’ne göre, serbest bölgelerin genel gümrük uygulamalarına tabi olmadığı, 

mallların üçüncü ülkelerden bu bölgelere ithalatında ve bu bölgelerden üçüncü ülkelere ihracatında ithalat 

ve ihracat vergilerinin alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 24331 sayılı Kanun’un 24-30. maddeleri ithalat ve 

ihracat vergi istisnasını daha da açık hale getirmiştir. Buna göre, Arjantin gümrük bölgelerinden serbest 

bölgelere yapılan ihracat sırasında ihracat vergileri askıya alınmakta ve malın bu bölgelerden üçüncü ülkelere 

ihracatı gerçekleştiğinde, vergi borcu tamamen düşmektedir. Üçüncü ülkelerden serbest bölgelere yapılan 

ithalatta ise gümrük vergisi alınmamakta, malın serbest bölgelerden Arjantin gümrük bölgesine girmesi 

durumunda vergi alınmaktadır. Ayrıca serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, bu bölgedeki faaliyetleri 

sırasında enerji, haberleşme, su ve kanalizasyon gibi hizmetler üzerinden alınan vergilerden de muaf 

tutulmuştur. 22415 sayılı Kanun’un 598. Maddesi’ne göre serbest bölgelerde yüksek katma değer kazandığı 

düşünülen ürünlerin başka ülkelere satışı konusunda Hükümetin mevcut genel imtiyazlara ilaveten ek 

teşvikler uygulayabileceği belirtilmektedir. Ancak, sanayiyi teşvik amaçlı olarak ülke çapında uygulamaya 

konan teşvik araçlarının aynı zamanda serbest bölgede de uygulanması imkanı bulunmamaktadır. 

http://www.obrapublica.com/licitaciones
http://onc.mecon.gov.ar/
http://www.e-boletin.com.ar/
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Serbest bölgelerde yapılabilecek işlemleri düzenleyen 22415 sayılı Kanun’un 594. Maddesi’ne göre malların 

bu bölgelerde işlenebileceği, imal edilebileceği ve tamir ve bakım gibi iyileştirme işlemine tabi tutulabileceği 

gibi depolanabileceği ve pazarlanabileceği belirtilmektedir. 24331 sayılı Kanun’un 6. Maddesi’ne göre 

depolama, pazarlama ve diğer hizmet faaliyetleri ancak malın ihracatı amacıyla yapılabilmektedir. 

Aynı Kanun’un 9. Maddesi ise komşu ülkelerle ticari ilişkiler açısından önem arz ettiği düşünülen sınır 

bölgelerinde Hükümete perakende ticaret amaçlı serbest bölge kurabilme yetkisi vermektedir. Örneğin, 

Arjantin’in Paraguay ve Brezilya ile sınır bölgesi olan Misiones Eyaletinin Iguazu Serbest Bölgesi bu madde 

kapsamında faaliyet göstermektedir. 

Gerekli ücretleri ödemek kaydıyla özel ya da tüzel, yerli ya da yabancı her şahıs serbest bölgelerde faaliyette 

bulunabilmektedir. Başka yerlerde de ticari faaliyeti olan kişilerin serbest bölge faaliyetlerini ayrı olarak 

muhasebe kaydına alması zorunludur. 

Serbest bölgelerde uyulacak kuralların belirlenmesi ve denetimlerin sağlanmasında Federal Merkezi Hükümet 

ile yerel hükümetler arasında koordinasyonun sağlanamsı açısından serbest bölge yönetim örgütünde her iki 

kesimden de temsilciler yer almaktadır. Yine de genel kuralların belirlenmesinde Merkezi Hükümetin ağırlığı 

tartışmasızdır. Serbest bölge işleticileri ise özel ya da karma bir yapı göstermektedir.  

1996 yılında kurulan Buenos Aires Eyaletinin La Plata ve San Luis Eyaletinin Justo Daract serbest bölgeleri 

ülkede faaliyete geçen ilk serbest bölgelerdir. En son 2002 yılında açılan Iguazú serbest bölgesiyle birlikte 

günümüzde ülkenin farklı yerlerinde faaliyet gösteren toplam 9 tane serbest bölge bulunmaktadır.  

Arjantin’de serbest bölgeler ihracat ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle ülkedeki ihracat vergisi 

uygulaması dolayısıyla firmalar ihracatlarını mümkün olduğu kadar serbest bölgeler aracılığıyla yürütmeye 

çalışmaktadır. Üçüncü ülkelere yapılacak ihracat açısından serbest bölgeler ihracat vergisinden kurtulmak için 

bir nevi ara kademe olarak kullanılmakta; mallar önce serbest bölgeye ihraç edilmekte ve orada 

depolandıktan ya da küçük işlemlerden geçirildikten sonra üçüncü ülkelere yollanmaktadır. 

Serbest bölgelerin ihracat ağırlıklı olarak çalışması, ihracat vergisinden kurtulmak dışında bu bölgelerde çok 

önemli bir teşvik mekanizmasının olmadığını da göstermektedir. Diğer vergi kolaylıkları firmaları buralarda 

faaliyet göstermeye yönlendirecek düzeyde değildir. Bu anlamda, malların buralarda işlenip ülke içine tekrar 

ithal edilmesi, ithalat sırasında normal gümrük vergileri tahsil edildiği için cazip olmaktan uzaktır. Ayrıca, 

ülkede uygulanan işgücü mevzuatı serbest bölgelerde de geçerli olduğundan işgücü maliyetleri açısından da 

bir avantaj bulunmamaktadır. Sonuç olarak, Arjantin’deki serbest bölge uygulamasının, sanayi mallarının 

üretim ve ihracatının artırılması amacına hizmet ettiğini söylemek mümkün değildir. 

3.2.1. TIERRA DEL FUEGO ÖZEL BÖLGESİ 

Serbest bölge statüsünde olmayan, ancak dış ticaret ve iç vergiler açısından önemli ayrıcalıklar tanınan 

Arjantin’ın güneyinde yer alan Tierra del Fuego eyaleti kendine özgü bir hukuki yapıya sahip bulunmaktadır. 

1980’li yılların başından itibaren birtakım vergi avantajlarının tanındığı bölgeye 23/11/2009 tarihi itibarıyla 

Resmi Gazete’de yayınlanıp 01/12/2009 tarihinde yürülüğe giren 26539 sayılı Yasa ile yeni ayrıcalıklar 

tanınmıştır. Yeni Yasa bu bölge dışında üretilen ya da dışarıdan ithal edilen 84 ve 85. fasıllardaki bazı ürünlerin 

maliyetini yüzde 30’ları aşan oranlarda artırmak suretiyle Arjantin piyasasında tutunmak isteyen firmaları 

Tierra del Fuego’ya yatırım yapmalarına yöneltmektedir. 

Bahse konu yasanın getirdiği en önemli değişiklikler şu şekildedir: 
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 Yeni Yasa, masa üstü bilgisayar, cep telefonu, buzdolabı ve dondurucu, video ve fotograf makinesi, 

elektrikli ısıtıcılar ve sobalar, TV setleri, mikrodalga fırınlar, klimalar dahil oldukça geniş bir ürün 

yelpazesini kapsamaktadır. 

 Yeni Yasa ile Arjantin’in Tierra del Fuego adası dışındaki yerlerde bir taraftan yasada sayılan ürünlerde 

uygulanan vergi muafiyetleri yüzde 20-26 oranında düşürülürken diğer taraftan KDV yüzde 10,5’ten 

yüzde 21’e yükseltilmektedir. Yeni düzenleme, hem yerli üretimi hem de ithalatı kapsadığı için Tierra 

del Fuego dışında üretilen ya da ithal edilen söz konusu ürünlerin maliyeti yapılan hesaplamalara göre 

yüzde 30-37 oranında artmıştır. 

 Yeni Yasa ile ithal ikameci bir yaklaşım güdülmekte, ithalat caydırılmaya çalışılmaktadır. Böylece, 

Arjantin pazarına girmeye çalışan diğer ülke menşeli mal üreticileri Tierra del Fuego adasında üretim 

tesisi kurmaya zorlanmakta, hem yeni tesis maliyeti hem de adanın asıl tüketim destinasyonu olan 

ülkenin kuzeyine olan uzaklığı nedeniyle ulaşım maliyetleri açısından rekabet güçleri azaltılmaya 

çalışılmaktadır. Sonuç olarak, Arjantin’e ihracatta halihazırda mevcut lisans zorluğu ve diğer teknik 

engellerle kaşılaşan ihracatçılarımıza bahse konu sektörlerde yeni yasa ile ek engeller ortaya çıkmıştır. 

Söz konusu Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra anılan ürünlerin bölgedeki üretimi katlanarak artmıştır. 

Özellikle cep telefonu başta olmak üzere ülkede satılan elektrikli ve elektronik eşyaların büyük bir kısmı Tierra 

del Fuego’da üretilmektedir. Bununla birlikte, yaratılan katma değerin oldukça düşük düzeyde kaldığı ve 

bölgede üretim faaliyetinin birçok üründe paketleme aşamasından ileriye geçemediği bildirilmektedir. 

Özellikle cep telefonunda yaratılan yerli katma değerin yüzde 10’ları geçememektedir. 

4. YABANCI YATIRIMCI MEVZUATI 

4.1. ÜLKEDE İŞ KURMA MEVZUATI 

21382 sayılı Yabancı Yatırım Yasası’na göre yabancı sermayeli şirketlere yerli şirket muamelesi ilkesi 

getirilmiştir. Bir diğer ifade ile, kuruluş şekli olarak herhangi bir yerli sermayeli şirketin tabi olduğu kuralların 

aynısı yasal olarak yabancı sermayeli şirketlere de uygulanmaktadır. Yabancı sermayeli şirketler, ülkedeki 

kredi kaynaklarından yerli sermayeli şirketler gibi faydalanabilmektedir.  

Şirketlerin yurt dışına kâr transferinin önünde de yasal bir engel bulunmamakla birlikte, döviz alımına getirilen 

kısıtlama ve kâr transferi öncesi Merkez Bankasından izin alma zorunluluğu nedeniyle fiilen engellerle 

karşılaşılmaktadır. 

Ülkede döviz alımı, Federal Gelirler İdaresi AFIP’in iznine tabi tutulmuştur. Döviz satışının önünde bir engel 

bulunmamakla birlikte, yurt dışı seyahatler ve önceden izin alınmış ithalat işlemleri gibi sınırlı durumlar 

dışında döviz alımı tamamen imkansız hale gelmiştir. 

Yayıncılık dışında yabancılar için yatırım yasağı olan alan bulunmamaktadır. Yabancılar yayıncılıkta yüzde 

30’dan fazla hisse sahibi olamamaktadır. Ancak, ABD ile olan Yatırımların Karşılıklı Korunması anlaşması gereği 

ABD’li yatırımcılar için yayıncılıkta da herhangi bir yatırım kısıtlaması bulunmamaktadır. 

26737 sayılı Yasa, yabancıların Arjantin’de toprak edinmelerine bazı sınırlamalar getirmiştir. Buna göre, her 

bir yabancının edinebileceği arazinin üst sınırı 1000 hektarla, yabancıların edinebileceği toplam arazi eyalet 

ve tüm ülke bazında yüzde 15’le ve herhangi bir ülkenin vatandaşlarının toplamda edinebileceği toplam arazi 

yabancıların edinebileceği toplam arazinin en fazla yüzde 30’u ile sınırlanmıştır. Diğer taraftan, özel güvenlik 

alanı olarak belirlenmiş yerlere komşu arazilerin yabancılar tarafından satın alınmasında önceden izin şartı 

aranmaktadır. 
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19550 sayılı Arjantin Şirketler Kanunu’na göre yabancılar ülkede çeşitli şekillerde (A.Ş., Ltd. Şti., vb.) şirket 

kurabildikleri gibi yabancı bir şirket olarak şube açma yoluna da gidebilmektedir. Ancak, şube açıldığı takdirde 

merkezden bağımsız muhasebe kaydı tutmak ve ülkedeki diğer şirketlere uygulanan kuralların gereğini yerine 

getirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Anonim şirket kurabilmek için gerçek ya da tüzel kişi iki ortağın toplam 

12.000 Arjantin pesosu (yaklaşık 2.400 ABD doları) sermaye koyması yeterlidir. Anonim şirketin borçlarına 

karşı hissedarlar koydukları sermaye dışında kişisel olarak sorumlu değildir. Limited şirketler en az 2 ve en 

fazla 50 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilmektedir. 

Resmi kurumlarca bir şirketin kuruluşunun 30 günde tamamlanabildiği bildirilmekle birlikte bu süre çeşitli 

nedenlerle çoğunlukla uzayabilmektedir. İş kurma sırasında takip edilmesi gereken prosedürleri sırayla şu 

şekilde özetlemek mümkündür: 

 Şirketin ismi Ticaret Sicili (Inspección General de Justicia -IGJ) tarafından onaylanmalıdır. 

 Kurucuların imzası noter tarafından tasdik edilmelidir. 

 Ön sermaye Arjantin Ulusal Bankası nezdindeki hesaba yatırılmalıdır. 

 Yeni şirketin ilanı resmi gazete Boletín Oficial’da yayınlanmalıdır. 

 Ticaret Siciline (IGJ) kayıt yapılmalıdır. 

 Muhasebe defteri satın alınmalıdır. 

 Şirket yöneticisi Mali Kod (Fiscal Code) almalıdır. 

 Vergi (AFIP) idaresinden vergi numarası (CUIT) alınmalıdır. 

 Sosyal güvenlik kaydı yapılmalıdır. 

 Çalışanlar için risk sigortası (ART, Aseguradora de Riesgos del Trabajo) yaptırılmalıdır. 

 Emeklilik sigortası kaydı yaptırılmalıdır. 

 Çalışma Bakanlığı nezdinde ücret muhasebe defteri kaydedilmelidir. 

4.2. OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNLERİ 

Oturma izni 25871 sayılı Göçmenlik Yasası hükümleri uyarınca verilmektedir. Ülkeye yatırımcı olarak gelen 

kişiler geçici oturma izni alabilmektedir. Bunun için yatırım miktarının belli bir miktarın üzerinde olması ve 

yapılacak yatırıma ilişkin detaylı bilgileri içeren bilgilerin Göçmenlik Ofisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca, 

yabancı statüdeki bir şirket temsilcisi ile Arjantin’de yerleşik bir şirketle ülkeye gelmeden önce ya da yasal 

olarak ülkede bulunduğu süre içinde iş akdi imzalayan yabancılara da geçici oturma ve çalışma izni 

verilmektedir. 

Şirketler, yasal oturma izni olmak kaydıyla yabancı işçi çalıştırma konusunda özel yasalarda belirtilen spesifik 

sektörler dışında yasal bir engel ve kota uygulamasına tabi değildir. Sürekli veya geçici olmak üzere iki türlü 

olan oturma izninin herhangi biri ülkede çalışabilmek için yeterlidir. Çalışmak amacıyla geçici oturma izni 

talebinde bulunan kişilerin iş kontratının bulunması gerekmektedir. Belli bir süreyle geçici oturma izni olanlar 

ve bir Arjantin vatandaşı ile evlilik ya da aile bağı olan kişiler sürekli oturma izni başvurusunda 

bulunabilmektedir. 

Ülkedeki bütün iş akidleri 20744 sayılı İş Akdi Yasası’na göre düzenlenmek zorundadır. İşçi ücretleri, aylık 

asgari ücretten aşağı olmamak kaydıyla işin niteliğine göre aylık, günlük ya da saatlik olarak düzenlenebilir. 

Yine İş Kanunu’na göre işçilere Haziran ve Aralık aylarında önceki altı ayın en yüksek aylığı üzerinden 

hesaplanan aylık ücretin yarısı kadar ikramiye verilmesi zorunludur. Normal çalışma süresi günlük 8 saat ve 

haftalık 48 saattir. Mesai günlerinde fazla çalışma süresi için ek mesai ücreti normal ücretin %150’si ve tatil 

günleri için %200’ü oranından hesaplanarak ödenmek zorundadır. Sağlık, emeklilik ve iş kazası riski olmak 
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üzere üç grup altında ücretlerin yaklaşık yüzde 25’ini bulan oranlarda işverenin sosyal güvenlik ödemesi 

maliyeti bulunmaktadır. 

Çalışma süresine bağlı olarak işçilerin 14-35 gün arasında değişen ücretli izin hakkı vardır. Ayrıca doğum, ölüm, 

evlilik vb. gibi durumlarda da işverenin işçiye izin vermesi zorunludur. Diğer taraftan kadınların doğum öncesi 

45 ve doğum sonrası da 45 olmak üzere 90 gün ücretli izin hakkı vardır. 

Ülkedeki vergi sistemine göre vergiler vergi koyma yetkisine sahip kamu idareleri açısından üçe ayrılmaktadır. 

Ulusal vergiler federal bütçe için toplanmaktadır. Bunlardan ilki şirket kazançları üzerinden tahsil edilen yüzde 

35 düzeyinde ulusal kurumlar vergisidir. Şirketler ayrıca varlık değerinin yüzde 1’i oranında varlık vergisi 

ödemekle yükümlüdür. Gerçek kişiler için varlık vergisi, varlık değerinin büyüklüğüne göre yüzde 0,5 ile yüzde 

1,25 arasında değişmektedir. Genel olarak yüzde 21 oranındaki KDV de ulusal vergi niteliğindedir. Sigara, 

alkollü içkiler, altın, kürk gibi bazı ürünler üzerinde de özel tüketim vergisi mevcuttur. Ticari işlemler üzerinden 

alınan ve işlem türüne göre yüzde 1,5-4 arasında değişen işlem vergisi eyaletler tarafından tahsil edilmektedir. 

Gayrimenkul üzerinden alınan vergiler ile damga vergisi de eyalet bazında alınan vergilerdir. Diğer taraftan 

yerel idarelerin tahsil ettiği, türü ve oranı çeşitli kriterlere göre değişen çeşitli vergiler mevcuttur. 

İnşaat sektörüne ilişkin özel düzenlemeler 22250 Sayılı İnşaat Kanunu’nda yer almaktadır. Söz konusu yasaya 

göre mühendislik ve mimarlık faaliyetleri dahil inşaat sektörü tanımı içinde yer alan faaliyetlere başlayan 

müteşebbisin 15 gün içinde Çalışma Bakanlığı bünyesinde bulunan İnşaat Sektörü Ulusal Kayıt sistemine kayıt 

yaptırması gerekmektedir. 

5. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

Dış ticaret politikasının ithalat ayağını bir taraftan “ithal ikamesi” yoluyla yerli üretimin korunarak ülkenin 

sanayileşmesinin sağlanması diğer taraftan aynı zamanda ithalatın mümkün olduğunca düşük tutulmak 

suretiyle dış ticaret fazlasının belli bir seviyede korunması şeklinde özetlemek mümkündür. 

Dış ticaret politikasının ihracat ayağında ise bir taraftan ihracatın artırılması suretiyle dış ticaret fazlası 

sağlanması diğer taraftan ihracatın az sayıda emtia ürününe dayalı bir şekilde gelişmesinin önlenmesi yer 

almaktadır. Bu anlamda, ülkenin dünya piyasalarında hakim olduğu başta soya ihracatında en yüksek olmak 

üzere ihracat üzerinde vergi uygulanmakta ve bu vergiler ürünün ülkedeki işlenme seviyesi artıkça azalan bir 

yapı göstermektedir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçlarına göre, muhalefet adayı Mauricio Macri ülkenin yeni 

Cumhurbaşkanı olmuştur. 

Yeni hükümet dış ticaret konusunda; 

 vatandaşların döviz satın almasına uygulanan yasağı hemen kaldıracağını, 

 ithalat üzerindeki kısıtlamaları aşamalı olarak kaldıracağını, 

 döviz kurunun piyasa koşullarında oluşması politikasını uygulayacağını, 

 buğday ve mısır ihracatından tahsil edilen ihracat vergisini kaldıracağını, 

 soya ihracatından alınan %35 düzeyindeki verginin ilk aşamada %30 düzeyine indirileceğini ve 

müteakip yıllarda her sene %5 oranında azaltılacağını  

taahhüt etmiştir. 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Brezilya Ülke Raporu, Şubat 2018                                                                Asena Gülşah İşbitiren  17 

 

Macri dışilişkiler konusunda da diğer hususların yanısıra, Mercosur’a olan bağlılığını teyid etmiş, Brezilya, AB 

ve ABD ile ilişkilerin geliştirileceğini, ÇHC ve Rusya ile son zamanlarda akdedilmiş olan anlaşmaların gözden 

geçirileceğini vaat etmiştir. 

5.1. DIŞ TİCARET MEVZUATI 

Ülkemizin Arjantin’e ihracatı bakımından önem taşıyan ithalat izin sistemi (DJAI), Dünya Ticaret Örgütü’nün 

ilgili Panel kararları uyarınca 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Yerli üretimin korunabilmesini 

teminen 22 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5/2015 sayılı  Karar ile Kapsamlı İthalat Gözetim 

Sistemi (SIMI) ihdas edilmiştir. Otomatik  ve Otomatik Olmayan Lisans şeklinde uygulamanın olduğu yeni 

sistem 7 Ocak 2016 tarihli resmi Gazetede yayınlanan 2/2016 sayılı karar ile revize edilmiştir. 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Doing Business 2016” raporuna göre Arjantin, dünya genelinde 189 

ülke arasında iş yapma kolaylığı açısından bir önceki yıla göre 4 sıra gerileyerek 121. sırada yer almıştır. 

İhracat ve ithalat prosedürleri açısından ise bir önceki yıla göre aynı sırada kalmış ve 143. olmuştur. İthalat 

için toplam 300 saat ve yaklaşık 1.200 Dolar maliyet tahmin edilmektedir. İthalatta istenen belgeler; Akreditif 

mektubu, menşe şahadetnamesi, fatura, gümrük beyannamesi, otomatik olmayan lisans belgesi, koli listesi, 

İç Ticaret Sekretaryası formu, teknik standart/sağlık sertifikası, liman makbuzudur. 

Deniz nakliyesinde değeri ne olursa olsun gerekli belgeler şunlardır: 

 Ticari Fatura (orijinal ve 3 kopya/İspanyolca) 

 Konşimento (minimum 1 ciro edilebilir kopya) 

 Koli Listesi (Büyük hacimli mallar ve cins, bileşim, ağırlık vs. yönlerden birbirine benzeyen mallar için 

genelde gerekmemektedir.) 

 Sigorta Sertifikası (Eğer sigorta bedeli ihracatçı tarafından karşılanmışsa bir tane gereklidir.) 

Hava kargo nakliyesinde değeri ne olursa olsun gerekli belgeler şunlardır: 

 Ticari Fatura (orijinal ve 3 kopya) 

 Hava taşıma senedi (Kopya sayısı ithalatçının ihtiyacına ve kullanılan havayoluna göre değişmektedir.) 

 Koli Listesi 

TİCARİ FATURA 

Ticari faturalar (İspanyolca), yasal olarak 1 adet orijinal ve 3 kopya olmak üzere hazırlanmalıdır. Karbon, 

basılmış veya fotokopi faturalar, orijinali yerine geçmemektedir. Ayrıca, faturaların her bir kopyası (aslı ve üç 

kopyası) şirketin yetkili bir çalışanı tarafından mürekkeple imzalanmış olmalıdır. Söz konusu yetkili imzasının 

altına tam ismini ve şirketteki unvanını yazmak zorundadır. Faturaların nakliyeciler veya aracılar tarafından 

kullanılması halinde yetkili bir temsilci aynı işlemleri ihracatçı ya da imalatçı adına yapar. Fatura eğer İngilizce 

ise İspanyolca tercümesi mutlaka yapılmalıdır. Faturada ayrıca bir “yemin” beyanı da bulunması zorunlu olup 

bu yeminle faturadaki bilgilerin (ürünün fiyatı, kalitesi, miktarı vb.) doğru olduğu belirtilir. Arjantin’e yapılan 

ihracatta, menşe şahadetnamesi ve faturaların Arjantin’in Ankara’daki Büyükelçiliği’ne onaylatılması 

gerekmektedir. 

İhracatçı veya imalatçı için faturaları ayrıca imzalayan bütün temsilciler ve nakliyeciler, şirketin isminden 

sonra kendi telefon numaralarını yazmak zorundadırlar.  

Fatura aşağıdaki unsurları içermelidir: 
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 Fatura Numarası 

 Teslimatın yapılacağı yer ve tarih 

 İhracatçının tam ismi ve adresi 

 Konsinye ve taşıma aracısının tam ismi ve adresi 

 Ürünün adı ve açıklaması (İspanyolca) 

 Birim fiyat ve toplam 

 Kullanılan döviz cinsi 

 Ödeme koşulları ve teslimat şekli (INCOTERMS) 

 İhraç yeri veya limanı (Menşei) 

 Taşıma aracı (deniz, hava veya parsiyel posta ile) 

 Arjantin’e giriş limanı veya yeri 

KONŞİMENTO 

Konşimento en az bir ciro edilebilir kopyadan oluşmalıdır. İlave ciro edilebilir kopyalar ithalatçının, bankanın, 

ya da ilgili başka birinin ihtiyacı üzerine daha fazla hazırlanabilir. Konşimento aşağıdaki unsurları içermelidir: 

 Geminin adı 

 Gemi kaptanının ismi 

 Tescil limanı ve tonajı 

 Nakliyecinin ismi 

 Konsinyenin ismi 

 Koli adedi, içeriği, miktarı, kalitesi 

 Yükleme ve boşaltma limanı 

 Navlun miktarı 

 Ödemenin tarihi, şekli ve yeri 

 Belgenin hazırlanış tarihi, kaptan ve nakliyecinin imzaları 

Ayrıca fatura numarası’nın da yazılması da önerilir. 

KOLİ LİSTESİ 

Koli listeleri, Arjantin’de gümrük muayenesi için gereklidirler ve her paketin içeriğini tanımlamak 

zorundadırlar. Aynı parti içinde bulunan koliler birbirlerinin aynı ise, ambalajın üzerindeki bir tek tanımlama 

yeterlidir. Koli listesi tercihen İspanyolca olmalıdır. Kömür, petrol, kum vs. gibi büyük hacimli ithal mallar ve 

aynı bileşimi, ağırlığı ve özelliği taşıyan ürünler için Koli listesine gerek yoktur. 

 

5.2. İHRACAT POLİTİKALARI 

MERCOSUR gümrük birliği kapsamında ticaretteki liberalizasyon hızla gerçekleştirilmiş, ihracatta uygulanan 

bütün vergi ve kısıtlamalar kaldırılmış, ihracat prosedürleri kolaylaştırılmış, vergi iadesi ile ihracat teşvik 

edilmiştir.. Öte yandan otomotiv sanayi yabancı ülkelerin rekabetine karşı ithal yasakları ile korunmaktadır. 

Benzer şekilde tekstil sektörü de rakip ülkelere karşı dampingli ürünler için bir önlem olarak özel vergilerle 

korunmaktadır. 
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5.3. İTHALAT POLİTİKALARI 

Ocak 1995’te Arjantin MERCOSUR’daki diğer ortakları ile birlikte Ortak Gümrük Tarifeleri belirlemiştir. Tarife 

oranları % 0-20 arasında değişen 11 tarife oranından oluşmaktadır. Ortalama tarife oranı % 17‘dir. Her ne 

kadar bazı hassas ürünler geçici olarak gümrük tarifeleri ve ithalat lisansları ile korunmaya alınmışsa da, 

hükümetin ticaret politikasının yönetimi konusunda müdahalesi azalmıştır.  İthalatta referans fiyat 

uygulanmakta, referans fiyatın %80’inden az değerle ithalat yapıldığında KDV artırılmakta, fiyat farkı için 

kamu borçlanma senedi garantisi istenmektedir. Referans fiyat listesi sürekli güncellenmekte, referans fiyatın 

altındaki faturaların menşe ülkedeki Arjantin Büyükelçiliği’nce onaylanması istenmektedir. 

Arjantin Gümrük Ofisi, belirli ürünlerin ithalatında (ev eşyaları, elektronik parçalar, motosikletler, hazır giyim, 

ayakkabı ve oyuncak gibi korunması amaçlanan) belirli gümrük noktalarında kontrolüne izin vermektedir. 

5.3.1. GÜMRÜK DEĞERLERİ 

Mevcut tarife rejimi çerçevesinde Arjantin’in uyguladığı ağırlıksız ortalama gümrük vergisi oranı %12,6 

düzeyinde bulunmaktadır. Tarifeler tarım ve tarım dışı ürünlerde birbirine yakındır. Ortalama tarife tarım 

ürünlerinde %10,3 iken, sanayi ürünlerinde %12,9 düzeyindedir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında tarım 

ürünlerindeki tarifelerin daha düşük, sanayi ürünlerindeki tarifelerin ise daha yüksek olduğu dikkati 

çekmektedir. Başta tekstil, ayakkabılar ve otomotiv olmak üzere bazı sanayi dallarının diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında oldukça yüksek gümrük vergileriyle korunduğu görülmektedir. 

Arjantin’de CIF değerine uygulanan tarifelerin yapısı aşağıdaki gibidir: 

 Çoğu sermaye malında %10 tarife 

 Tarım ürünlerinde %2-%14 

 Çoğu sanayi malı girdilerinde ve hammaddelerde %12-%16 

 Çoğu tüketim malında, tekstil ve giyimde %16-20 

Yukarıda sayılan tarifeler dışında aşağıda belirtilen ücret ve vergiler de uygulanmaktadır: 

 Sermaye malları hariç olmak üzere, CIF değeri üzerinden uygulanan %0,5 istatistik ücreti. 

 CIF değeri, tarife ve istatistik ücretinin toplamından oluşan değere uygulanan %21 ya da %10 

oranındaki KDV. 

 İthalat yapılma sıklığına göre, CIF artı tarifeler üzerine uygulanan %10 ya da % 5,5 oranında KDV 

(Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere). 

 Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere, bütün tüketim malları 

üzerinden %3 oranında ek vergi alınmaktadır. 

Geçici kabul rejimi temel ve ara malların ithalatında kullanılmaktadır. İthal girdilerin girişinden 180 gün sonra 

ihracatın yapılması gereklidir. 

5.4. VERGİ MEVZUATI 

Gümrük vergisi dışında ithalat sırasında KDV de tahsil edilmektedir. Genel KDV oranı %21 düzeyinde olup, 

bazı mal ve hizmetlerde %27 ve bazılarında %10,5 olarak uygulanmaktadır. Gümrük vergisinden istisna 

tutulan (turistler, bilim adamları ve diplomatlara tanınan istisnalar; dini gruplar yada kar amacı gütmeyen 

kuruluşların bazı faaliyetleri sırasında yaptıkları ithalata tanınan istisnalar) ithalat ile örnek (sample) 

niteliğindeki ürünlerin ithalatı ve federal, il ya da yerel yönetimlerin yaptıkları ithalat KDV’ye tabi değildir. 
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Ayrıca, ihracat da KDV’den istisna tutulmuştur. Canlı hayvanlar ve bunların et ve türevleri, meyve ve sebze 

ithalatı sırasında yurt içi satışta olduğu gibi %10,5’lik düşük oran uygulanmaktadır. 

Arjantin’de Ulusal Vergi Bürosu (http://www.mecon.gov.ar/sip/basehome/dir1.htm) ve Gümrük Bürosundan 

(http://www.afip.gob.ar/english/) fiyatlandırma ve vergiler konusunda detaylı bilgi alınması mümkündür. 

5.5. TARİFE DIŞI ENGELLER 

5.5.1. OTOMATİK OLMAYAN LİSANS UYGULAMASI 

OOL uygulaması, Hükümetin lisans verme süresini konjonktüre, yerli üretimin ihtiyaçlarına, ürünün niteliğine, 

toplam ve sektörel dış ticaret dengesine ve firma bazındaki sübjektif kararlara göre belirlemek suretiyle 

Arjantin’e olan ihracatı olumsuz etkilemektedir. İthalat yapan firmalar ve sektör temsilcileri lisans alma 

sürelerinin dönem dönem 6 aya kadar uzayabildiğini açıklamaktadır. Uygulamanın her ürün ve firma bazında 

objektif kriterlere dayanmaması nedeniyle etkilenen sektörler ve firmalar farklılıklar göstermektedir. 

Diğer kısıtlamaların yanında özellikle OOL engelini aşmak isteyen birçok yabancı firma Arjantin’de yerli bazı 

firmalarla da ortaklık yaparak başta elektrikli ve elektronik eşya sektörleri olmak üzere birçok üründe montaj 

tesisi kurmuştur. Beyaz ve kahverengi eşya ile bilgisayar ve cep telefonu gibi ev ve kişisel tüketim ürünlerinde 

çok bariz olan söz konusu gelişmelerin bir sonucu olarak bu sektörlerde piyasadaki pazar hakimiyeti belli başlı 

çokuluslu şirketler tarafından muhafaza edilmiştir. 

5.5.2. NET İHRACATÇI OLMA ŞARTI 

İthalat yapan firmalara ithalat izinleri verilirken yaptıkları ithalattan fazla ihracat yapmaları şart koşulmaktadır. 

Bu uygulamadan geçtiğimiz yıllarda özellikle büyük otomotiv firmaları ile büyük süpermarket zincirleri başta 

olmak üzere genellikle büyük ithalatçılar etkilendiği halde, 2012 yılının Şubat ayından itibaren yürürlüğe giren 

ithalat izin zorunluluğu sistemiyle birlikte bütün ithalatçılar etkilenmeye başlamıştır. Otomotiv firmalarından 

Arjantin’de üretimi olanlar genellikle bir şekilde Hükümetle pazarlık yapabildikleri halde sadece ithalat ağırlıklı 

firmalar büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

5.6. ÜRÜN STANDARTLARI VE İLGİLİ UYGULAMALAR 

Teknik düzenlemeler ürün grubuna göre farklı kuruluşlar tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Ulusal 

kalite standartları ve sertifikasyona ilişkin genel kurallar 1474/94 sayılı Karar’la düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Standardizasyondan sorumlu Instituto Argentino de Normalización (IRAM) ve akreditasyondan sorumlu 

Organısmo Argentıno de Acredıtacıón (OAA) bahse konu kararla verilen yetkileri yerine getiren başlıca 

kuruluşlardır. Bu çerçevede, IRAM ulusal kalite sisteminin kurulmasında gerekli olan teknik düzenlemelerin 

onaylanması ve gözden geçirilmesinden sorumluyken, OAA sertifikasyon kuruluşlarının, ölçüm ve test 

labaratuarlarının akreditasyonunu yapmaktadır. 

Arjantin’de gıda üretim ve ticaretine ilişkin düzenlemelerin ana kaynağını 18284 sayılı Gıda Yasası 

belirlemektedir. Yasanın öngördüğü kuralların hayata geçirilmesi açısından sağlık ve kalite standartlarının 

belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak üç temel kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan Tarımsal Gıda 

Sağlık ve Kalite Ulusal İdaresi (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA) taze ve 

dondurulmuş hayvansal ve bitkisel ürünlerle ilgili görevleri yerine getiriken,  Ulusal Gıda Enstitüsü (Instituto 

Nacional de Alimentos – INAL) işlenmiş gıda ile şarap dışındaki içeceklere ilişkin düzenlemelerde bulunmakta, 

şarapla ilgili konular ise Ulusal Şarap Enstitüsünün  (Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV) görev alanına 

girmektedir. Ayrıca, Tarım Bakanlığı da spesifik konularda düzenlemeler getirme yetkisine sahip 
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bulunmaktadır. Diğer taraftan, kurumların aradığı standart ve düzenlemelerin gümrük işlemleri açısından 

uygulamalarına ilişkin olarak Federal Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP) de kararlar çıkarmaktadır. 

6. DIŞ TİCARET 

Tablo 6: Dış Ticaret Göstergeleri (1.000.000 USD) 

  2011 a 2012 a 2013a 2014 a 2015 b 2016 b 2017 b 2018 b 

İhracat 84,0 80,2 81,7 72,0 62,5 59,5 66,7 76,2 

İthalat 71,1 65,1 70,5 62,5 58,7 60,9 70,2 78,1 

Denge 12,9 15,2 11,1 9,5 3,8 -1,4 -3,5 -1,9 

a: gerçekleşen b: EIU tahmini  c: EIU öngörüsü. 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Country Report 

6.1. ARJANTİN’İN İHRACATI 
Arjantin’in başlıca ihraç ürünleri; Soya fasulyesi ve türevleri, mısır, kamyon, kamyonet, altın, buğday, 

otomobiller,ham petrol, bio-dizel yakıtlar, kabuklu hayvanlar, şarap, oto yedek parçaları, ilaç, bakır ve sığır 

etidir. 

Tablo 7: Arjantin'in İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 USD) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 68.407.382 56.752.410 57.733.363 

'2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 11.837.636 9.674.749 9.970.589 

'1005 Mısır 3.525.380 3.131.402 4.186.586 

'1507 Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 3.467.651 3.815.439 4.105.836 

'1201 Soya fasulyesi 3.776.387 4.270.463 3.233.303 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3.856.517 3.001.160 2.583.200 

'7108 
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş 

ya da pudra halinde) 
1.826.016 2.274.429 2.044.530 

'1001 Buğday ve mahlut 603.676 1.034.630 1.867.745 

'8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 
3.085.405 1.914.448 1.532.790 

'3826 
Biodizel ve bunların karışımları (petrol yağları veya bitümenli 

mineral yağ oranı <%70 veya hiç içermeyen) 
1.305.165 505.609 1.239.560 

'0306 
Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 

kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş) 
776.836 780.234 1.018.342 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Arjantin, başta soya fasulyesi, buğday, mısır ve et ürünleri olmak üzere, dünyanın önemli tarımsal ürün 

tedarikçilerinden biri olma konumunu devam ettirmektedir. Son yıllarda, özellikle kolay pazarlanabilir bir 

ihraç ürünü olması ve elverişli dünya fiyatları nedenleriyle soya ekimi yapılan alanlarda hızlı bir genişleme 
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başlamış ve bu durum bir yandan ekolojik kaygılara, diğer yandan ise tek ürün ve pazara bağımlılığa (başlıca 

alıcı Çin) yol açmaya başlamıştır. 

Arjantin’de yılda 14 milyon büyükbaş ve 5 milyon küçükbaş hayvan ile 2 milyon domuz kesimi yapılmaktadır. 

Et ve balıkçılık ürünleri ile kümes hayvancılığı ülkenin geleneksel ihracat kalemi olma özelliğini sürdürmektedir. 

Arjantin ayrıca büyük bir petrol, petrol yağ ve yakıtları, doğal gaz ve elektrik üretici ve ihracatçısı 

konumundadır. 

Arjantin’in ihracatının değer itibariyle yaklaşık %6’sını KOBİ adı verilen küçük ve orta ölçekli işletmeler, geri 

kalan bölümünü ise büyük ölçekli firmalar gerçekleştirmektedir. İhracatta firma yoğunlaşması oldukça yüksek 

düzeyde bulunmaktadır. Arjantin’in toplam ihracatının değer olarak dörtte birinden fazlasını ihracatta en 

büyük paya sahip ilk 5 firma, yaklaşık %60’ını ilk 20 firma gerçekleştirmektedir. Ayrıca, yabancı sermayeli 

firmaların ihracat payları oldukça yüksek düzeydedir. Toplam ihracatın yaklaşık dörtte üçü yabancı sermayeli 

şirketlerce gerçekleştirilmiştir. Firma yoğunlaşmasına paralel olarak bunların temsil ettiği sektörlerde de 

yoğunlaşma oranı oldukça yüksektir. En büyük 10 ihracatçının 9 tanesi hububat ve yağ sektöründe faaliyet 

gösterirken diğer firma otomotiv sektörü ihracatçısıdır. 

Arjantin toplamda olduğu gibi çoğu ülkeyle olan ticaretinde dış ticaret fazlası vermekle birlikte başta Brezilya, 

Çin ve ABD olmak üzere en büyük ticaret ortaklarına karşı dış ticaret açığı vermektedir. 

Arjantin’in en büyük ihraç pazarını Brezilya oluşturmaktadır. 2016 yılı itibarıyla toplam 9 milyar ABD Dolar 

değer ile ihracatın yaklaşık yüzde 15,6’sını Brezilya’ya gerçekleştirmiştir. 

ABD Arjantin’in Latin Amerika dışındaki en büyük pazarıdır (%7,8 pay). Arjantin’in ihracatında üçüncü sırada 

yer alan Çin’e ihracat 2016 yılı itibarıyla % 7,7 pay ile 4,4 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 8: Arjantin’in İhracatında Başlıca Ülkeler (1.000 USD) 

Sıra Ülke Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 68.407.382 56.752.410 57.733.363 

1 Brezilya 13.882.517 10.081.115 9.027.619 

2 ABD 4.081.933 3.422.832 4.482.604 

3 Çin 4.459.978 5.174.432 4.425.230 

4 Vietnam 1.550.427 1.801.363 2.546.073 

5 Şili 2.791.564 2.398.278 2.297.397 

6 Hindistan 1.810.469 2.003.132 2.208.521 

7 Mısır 1.051.060 1.073.384 1.791.720 

8 İspanya 1.693.787 1.352.932 1.627.951 

9 Almanya 1.536.492 1.341.905 1.272.249 

10 Endonezya 1.239.159 1.079.289 1.243.438 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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6.2. ARJANTİN’İN İTHALATI 

Arjantin’in başlıca ithal ürünleri; otomobil, oto yedek parçaları, telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, petrol 

yağları ve doğalgaz, kamyon-kamyonet, ilaçlar, diğer hava taşıtları, serum ve aşılar, haşarat öldürücü, 

dezenfekte ediciler, otomatik bilgi işlem makineleridir. 

Tablo 9: Arjantin’in İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 USD) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 65.229.692 59.786.946 55.609.530 

'8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış arabaları dahil) 
3.570.091 3.345.044 4.470.384 

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 3.151.642 2.820.645 2.484.940 

'8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya 

veya vermeye mahsus diğer cihazlar 
2.036.288 2.778.540 2.122.575 

'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 4.080.814 2.120.983 1.873.204 

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 5.909.145 3.553.035 1.754.847 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 940.766 941.232 1.355.796 

'3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 
1.075.385 1.227.255 1.186.638 

'8802 
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay 

araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 
828.066 649.347 1.175.435 

'3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 855.855 965.085 789.739 

'3808 

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok 

edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici 

ürünler 

709.673 610.029 642.062 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Arjantin’in ithalatında en önemli ağırlığı Brezilya oluşturmaktadır. Toplam ithalatın %24,5’i Brezilya’dan 

yapılmaktadır. Bu gelişmede, MERCOSUR üyesi olarak iki ülkenin arasında serbest ticaret anlaşması olmasının 

yanında, Brezilya’nın birçok alanda daha ucuz ve daha ileri sanayi ürünleri ihracatçısı olması da önemli rol 

oynamaktadır. 

Çin ve ABD, Arjantin’in ithalatında Brezilya’dan sonra gelen önemli ülkelerdir. Tek tek ülkeler itibarıyla Avrupa 

ülkeleri Arjantin’in ithalatında göreli olarak alt sıralarda yer almaktadır.  

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre ve İngiltere AB ülkeleri arasında ithalatta ilk sıralarda yer alan 

ülkelerken, Türkiye ise listede 38. Sırada yer alır. 
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Tablo 10: Arjantin’in İthalatında Başlıca Ülkeler (1.000 USD) 

Sıra Ülke Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 65.229.692 59.786.946 55.609.530 

1 Brezilya 14.159.893 13.005.591 13.597.452 

2 Çin 10.708.722 11.749.039 10.467.476 

3 ABD 8.833.822 7.705.939 6.984.637 

4 Almanya 3.506.641 3.127.228 3.053.219 

5 Meksika 1.640.771 1.822.055 1.784.854 

6 Fransa 1.415.750 1.450.005 1.447.324 

7 İtalya 1.628.567 1.370.153 1.435.769 

8 Tayland 809.753 813.960 1.132.210 

9 Japonya 1.373.941 1.223.677 953.419 

10 İspanya 1.073.109 957.153 920.999 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

7. TÜRKİYE İLE TİCARET 

Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin’de krizin etkili olduğu 

dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı gözlemlenmektedir. 2016 yılında ihracatımız bir önceki yıla 

kıyasla %7,artış ile 127,0 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşirken, Arjantin’e ithalatımız ise %63 artış ile 382,1 

milyon ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 11: Türkiye-Arjantin İkili Ticaret Verileri (1.000 USD) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2006 44.396 300.761 345.158 -256.365 

2007 64.496 417.506 482.002 -353.010 

2008 107.099 789.811 896.911 -682.712 

2009 73.734 225.821 299.555 -152.087 

2010 179.216 281.128 460.344 -101.912 

2011 214.104 490.574 704.678 -276.469 

2012 316.482 367.894 684.376 -51.411 

2013 318.181 394.100 712.281 -75.919 

2014 141.320 325.407 466.727 -184.087 

2015 118.307 234.495 352.802 -116.189 
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2016 126.870 382.191 509.061 -255.321 

2016 / (1-11 ) 111.535 311.256 422.791 -199.721 

2017 / (1-11 ) 129.078 415.004 557.569 -272.439 

Kaynak: TUİK 

İki ülke ticaretinin gelecekte ulaşacağı seyrin ve büyüklüğün tahmini çok kolay görünmemektedir. Zira, 

mevcut ticaretin önemli bölümünü ülkemizde üretim açığı olan tarım ürünleri oluşturmaktadır. İki ülkenin 

tarım ürünleri alanındaki ithalat ve ihracat kapasiteleri de her iki ülkedeki yıllık iklim ve üretim gibi faktörler 

dışında dünya koşullarından ve fiyatlarından da büyük ölçüde etkilenmektedir. Ancak, sanayi ürünleri 

alanında, özellikle de makine ve otomobil yedek parça ticaretinde gözlenen mevcut eğilimin devamı halinde 

daha kalıcı ve öngörülebilir bir ticari ilişkinin yerleşebileceği düşünülmektedir.    

7.1. TÜRKİYE’NİN ARJANTİN’E İHRACATI 

Arjantin’e ihracatımızın üçte ikisinden fazlasını otomotiv ana ve yan sanayi oluşturmakta; demir-çelik, tütün, 

çimento, elektrikli ev aletleri, makine ve cihazlar, tekstil ve plastik ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. 

Tablo 12: Türkiye'nin Arjantin'e İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 USD) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 141.320 118.307 126.880 

'8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 20.739 19.643 14.004 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 16.038 6.290 9.842 

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 7.338 5.115 5.585 

'8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 

liflerden oluşan fiber optik kablolar 

3.469 869 5.486 

'5509 Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan) 2.851 4.009 4.956 

'7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 2.157 1.716 4.561 

'8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı 

pompaları 

2.997 1.969 3.793 

'8456 Maddelerin aşındırılarak, lazerle, foton, ultrasonik,diğer ışınlarla vb 

yöntemlerle işlenmesine mahsus makina ve aletler 

990 1.328 3.377 

'8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 

motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

4.200 3.857 3.050 

'4009 Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla 

birlikte olsun olmasın) 

3.975 2.315 3.015 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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7.2. TÜRKİYE’NİN ARJANTİN’DEN İTHALATI 
Arjantin'den ithalatımızdaki başlıca maddeleri; toplam ithalatın yarıdan fazlasını soya fasulyesi, yağı ve 

küspesi, kalanını ise motorlu taşıtlar, ayçiçeği tohumu, yer fıstığı, tütün, kuru baklagiller, yün, dozlandırılmış 

ilaçlar, demir cevherleri, jelatin ve diğer yağlı tohumlar oluşturmaktadır. 

Arjantin’den ülkemize yapılan ithalat görece yüksek düzeyde seyretmekle beraber, söz konusu ithalatın 

kompozisyonuna bakıldığında, buradaki ürün çeşitliliğinin ülkemiz ihracatına kıyasla çok daha düşük olduğu 

görülmektedir. Toplam ithalatın yaklaşık dörtte üçü tarım ürünlerinden oluştuğu gibi, bunlar da soya, ayçiçek, 

mısır ve hububat gibi son derece az bir ürün grubunda yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu ürünlerin dünya fiyat 

gelişmeleri ile Türkiye’de üretim imkanı olanlarının ülkemizdeki iklime bağlı üretim koşulları Arjantin’den 

yapılan ithalat büyüklüğü üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaktadır. 

Tablo 13: Türkiye’nin Arjantin’den İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 USD) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016 

  Toplam 325.407 234.495 382.191 

'2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 133.012 84.167 182.061 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 29.554 53.867 37.699 

'1201 Soya fasulyesi 45.288 5.723 34.285 

'1206 Ayçiçeği tohumu 1.687 1.034 20.264 

'1202 Yer fıstığı 12.537 12.481 14.972 

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 14.681 6.030 12.811 

'5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 8.021 18.828 12.516 

'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 5.691 7.060 9.655 

'5105 Yün, ince veya kaba hayvan kılları (kardeli/taranmış) 10.100 6.407 8.638 

'3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış) 
1.290 1.260 8.177 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

7.3. TÜRKİYE-ARJANTİN TİCARETİNDE POTANSİYEL ARZ EDEN ÜRÜNLER 

Ülkemizin ihraç potansiyeli olan tarım ve gıda ürünleri: tütün, maya, konserve meyve sebze özellikle 

dilimlenmiş domates konserveleri ve kornişon, fındık, kuru kayısı, kuru incir, tütün, şekerli ve çikolatalı 

mamuller ile baharatlardır. 

Ülkemizin ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri: oto ana ve yan sanayi, traktörler, takım tezgahları, ağır iş 

makinelerinin aksam ve parçaları, elektrik kabloları, otomobil lastiği, buzdolabı ve soğutucular, demir-çelik 

profiller, yassı ürünler, klimalar, çamaşır makineleri, camdan sofra mutfak ve ev eşyaları, kümes 

hayvancılığına mahsus makineler, PVC borular ve bağlantı parçaları, elyaf ve iplik, işlenmiş mermerdir. 

7.4. TÜRKİYE-ARJANTİN YATIRIM İLİŞKİLERİ 

Arjantin ile Türkiye arasında yatırım ilişkisi yok denecek kadar azdır. Türk firmalarının ortaklık ya da tamamına 

sahip olduğu endüstriyel kord bezi üretimi yapan bir şirketi, kiraz üretimi yapan bir şirketi ile makine imalat 
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sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi Arjantin’de faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz kayıtlarına göre 

Türkiye’de faaliyet gösteren Arjantin sermayeli sadece iki şirket bulunmaktadır.  

Arjantin'de yatırım ortamı ve yatırım şartları, Arjantin hükümetince yatırımlara sağlanan destekler 

hususundaki detaylı bilgilere Arjantin Yatırım Ajansının http://www.prosperar.gov.ar/web sayfasından 

ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

7.5. TÜRKİYE-ARJANTİN TİCARETİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Arjantin tarafından uygulanmakta olan “Otomatik olmayan ithalat lisansları” sistemi ve ithalatı kısıtlayıcı diğer 

uygulamalar ülkemiz de dahil olmak üzere, Arjantin’e ihracat yapan ülkelerin ihracatlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Uygulamanın her ürün ve firma bazında farklılıklar göstermesi nedeniyle gelecek öngörüsü 

yapmakta ve potansiyel ürünler belirlemekte güçlük yaşanmaktadır. Arjantin’e ihracatımız yıllar itibarıyla 

keskin bir şekilde dalgalanmaktadır. Özetle başlıca sorunlar şunlardır; 

7.5.1. COĞRAFİ UZAKLIK VE GÜVEN EKSİKLİĞİ 

İhracatçılarımızın sektörel fuarlara katılım yoluyla, Arjantin ve diğer bölge ülkelerindeki muhataplarıyla bir 

araya gelmesinin, ülkemizin bölge ülkeleriyle kalıcı ticari ilişkiler kurmasını engelleyen önemli bir faktör olan 

coğrafi uzaklık ve bundan kaynaklanan güven eksikliği sorununu azaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca olası 

alıcı firmaların geçmiş ticari ilişkileri ve finansal açılardan referans bilgilerine ulaşmak üzere, bu konuda 

hizmet veren çokuluslu bir danışman firmadan ya da çok sayıdaki mahalli danışmandan profesyonel yardım 

alınması mümkündür. 

7.5.2. DİLE YABANCILIK 

Bölge pazarına ilgi duyan ihracatçılarımız kendi ihtiyaç duydukları bilgileri internet üzerinden edindikten sonra 

iş geliştirmek istedikleri bölge ülkeleri ithalatçılarıyla İngilizce yazışma yapabileceklerdir. Başta KOBİ’ler olmak 

üzere bölgedeki şirketler arasında İngilizce çok yaygın olarak konuşulmasa da, iş sahipleri bazen dışarıdan 

yardım alarak, bazen on-line çeviri olanaklarını kullanarak İngilizce yazışma yapmaktadırlar.  İspanyolca 

iletişim kurmak Türk firmalarına önemli bir avantaj sağlayacaktır. 

7.5.3. KARMAŞIK TERCİHLİ TİCARET AĞI 

Latin Amerika alanındaki Gümrük Birlikleri, STA’lar ve diğer tercihli anlaşmalar nedeniyle ortaya çıkan 

karmaşık tercihli ticaret yapısı pek çok sektörde rekabet gücümüzü azaltıcı etki yapmaktadır. Yakın gelecekte 

mevcut yapının bir çok yeni ve kapsamlı STA ile daha da karmaşıklaşması beklenmektedir. 

7.5.4. TÜRKİYE’NİN DOĞRU TANINMAMASI  

Genel olarak bakıldığında, Arjantin vatandaşlarında tarım üretimi yapan oryantal bir Türkiye imajı 

bulunmaktadır. Ülkemizin sanayi alanındaki düzeyi yeterince bilinmemektedir. 

7.5.5. KORUMACILIK 

 Arjantin hükümeti sektörlerden gelen şikayetlere çok duyarlı bir yapı sergilemektedir. Bunun sonucunda, 

otomotiv, beyaz eşya, tekstil, ayakkabı, oyuncak gibi pek çok sektörde sıklıkla gümrük vergisi artırımı, ithalat 

izni gibi engellere başvurmaktadır. Otomatik olmayan lisans, ön kayıt ve referans fiyat en sık uygulanan 

önlemlerdir. Halen ülkemizin Arjantin’e yönelik ihracatı çok düşük düzeyde olduğu için, bu konuda sınırlı 

http://www.prosperar.gov.ar/
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sayıda şikayet bulunmaktadır. Ancak, özellikle sayılan sektörlerdeki ihracatımızda artış olması halinde zaman 

içerisinde bu konudaki kısıtlamaların artması beklenmelidir. 

7.5.6. KAMU İHALELERİNDE FİNANSMAN SIKINTISI 

Arjantin’de kamu ihalesi almak, finansman kaynağıyla beraber gelindiği takdirde mümkün olabilmektedir. 

Finansman temininde yaşanacak güçlüğün yanı sıra, coğrafi açıdan uzaklık ve pazara yabancılık gibi faktörlerin 

de etkisiyle ülkemiz müteahhitlik sektörü tarafından bu aşamada Arjantin’de kamu ihalesi alınması kolay 

görünmemektedir. 

Arjantin’de yatırım yapmayı planlayan girişimciler açısından da bu hususların bir kez daha yinelenmesinde; 

böylece Latin Amerika’ya özgü korumacı yapı, karmaşık ticaret anlaşmaları ağı, dile ve kültüre yabancılık gibi 

faktörlerin yanında çok da basit ve şeffaf olarak değerlendirilemeyecek idari yapı ve yatırım mevzuatları göz 

önünde tutularak, bölge ülkeleriyle öncelikle sağlam ticari ilişkiler kurulmaya çalışılmasında ve bölgenin belirli 

bir düzeyde tanınmasının ardından yatırımcılığa yönlenilmesinde yarar görülmektedir. 

8. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

Tablo 14: İki Ülke Arasında İmzalanan Anlaşma ve Protokoller 

ANLAŞMALAR TARİH İMZA YERİ 

Konsolosluk Protokolü 11 Haziran 1910 ROMA 

Dostluk Anlaşması 29 Haziran 1926 ROMA 

Kültür Ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması 19 Ağustos 1965 ANKARA 

Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılmas İşbirliği Anlaşması 3 Mayıs 1988 BUENOS AIRES 

YKTK 8 Mayıs 1992 ANKARA 

Turizm İşbirliği Anlaşması 8 Mayıs 1992 ANKARA 

Vize Muafiyet Anlaşması 8 Mayıs 1992 ANKARA 

Ticari Ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 9 Mayıs 1992 ANKARA 

Sağlık Alanında Mutabakat Zaptı 17 Kasım 1992 ANKARA 

Kültürel Değişim Programı 4 Nisan 1995 BUENOS AIRES 

Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Anlaşması 4 Nisan 1995 BUENOS AIRES 

Uyuşturucu Ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm 
Ve Organize Suçlarla Mücadele İşbirliği Anlaşması 

4 Nisan 1995 BUENOS AIRES 

Turizm Karma Komisyonu I. Toplantısı Protokolü (1995-1996) 30 Mayıs 1995 BUENOS AIRES 

Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı 17 Ekim 1997 İSTANBUL 

Siyasi İstişareler Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat 
Muhtırası 

10 Kasım 1998 BUENOS AIRES 

Kek I. Dönem Mutabakat Zaptı 28 Temmuz 1999 BUENOS AIRES 

KEK II. Dönem Mutabakat Zaptı 6 Ekim 2003 ANKARA 

Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 29 Mart 2005 ANKARA 

Bitki Korunması Alanında İşbirliği Anlaşması 29 Mart 2005 ANKARA 

Kültür Ve Eğitim İşbirliği Programı (2005-2008) 28 Mart 2005 ANKARA 

KEK III. Dönem Mutabakat Zaptı  28 Ekim 2009 BUENOS AIRES 

Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı 20 Ocak 2011 ANKARA 

Hükümetler Arası 2011-2014 Yılları Kültür İşbirliği Anlaşması 20 Ocak 2011 ANKARA 

Hava Ulaştırma Anlaşması 20 Ocak 2011 ANKARA 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

“Kuzey ve Latin Amerika Ülkeleriyle Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirme Stratejisi” kapsamında MERCOSUR 

ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri yapılmaktadır. 
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9. BURSA İLİNİN ARJANTİN İLE DIŞ TİCARETİ 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017 yılında, Bursa ilinden Arjantin’e 28 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirilirken, ithalat rakamı ise 15 milyon dolar civarındadır. 

TOBB’nin 2016 verilerine göre Bursa’da Arjantin sermayeli firma bulunmamaktadır.  

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Arjantin’e ihracat yapan firma sayımız 45’dir. 

 
Tablo 15: Bursa İlinin Arjantin İle Dış Ticareti (USD) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2014 13.310.149 691.867 14.002.016 12.618.282 

2015 6.642.751 4.384.900 11.027.651 2.257.851 

2016 12.819.061 729.659 13.548.720 12.089.402 

2017 28.512.546 15.080.642 43.593.188 13.431.904 
Kaynak: TUİK 

10. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Bu bölümde fikri, sınai mülkiyet hakları, dağıtım kanalları, tüketici tercihleri, ambalaj, paketleme ve 

etiketleme, satış teknikleri ve satışı etkileyen faktörler, fiyatlandırma ve ödeme koşulları, kamu ihaleleri gibi 

pazar ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 

10.1. FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

Arjantin WIPO üyesidir, 5 Ocak 1995 tarih, 24425 sayılı Fikri Mülkiyet Hakları Kanunu yürürlüktedir. 

LİSANS ANLAŞMALARI 

Tescilli bir bilginin yabancı bir gerçek ya da tüzel kişiden Arjantin’li bir gerçek ya da tüzel kişiye transferi ve 

patentlerin ve ticari markaların transferi 22 426 sayılı kanuna göre yürütülmektedir. 

Arjantin Patent Ofisi 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

Paseo Colon 717 

1063 Buenos Aires 

Tel :00 54 11 4344 4901/02 

Faks :00 54 11 4343 5286 

Tescilli bilgilerin bağlantılı firmalarca transferi daha önceden Hükümetin onayına tabidir. Onayın olmaması 

sözleşmeleri geçersiz hale getirmez ancak sözleşmeler üzerinde yapılan ödemelere vergi amaçları bakımından 

izin verilmez ve %27 vergiye tabidirler. Lisans anlaşmaları ve ortak girişimler, aynı zamanda MERCOSUR’ a 

girişin en uygun yoludur. 

10.2. DAĞITIM KANALLARI 

Süper marketlerin ve diğer büyük perakende satış mağazalarının artmasıyla küçük perakendecilerin sayısı 

azalmış ayrıca franchising, katalog ve televizyondan satış yöntemleri de gelişmeye başlamıştır. Toplam 

tüketim malları ticaretinin % 63’ü self-service mağazalarda yapılmaktadır. Yerli ve yabancı sermayeli süper 

marketler ise büyük şehirlerde yayılmaya başlamışlardır. 
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Ülkede son yıllarda işsizliğin artışında önemli rol oynadığı belirtilen hiper market, süper market ile alış veriş 

merkezleri gittikçe yaygınlaşmıştır. Önceki yıllarda yaygın olan küçük boyutlardaki ticarethaneler yerini çok 

büyük boyutlu ve /veya zincir mağazalara ve süper marketlere bırakmaktadır. Ülkede hemen hemen her 

alanda (lokanta, video kiralama, spor kulüpleri, giyim kuşam, süper market, emlakçilik, kuru temizleme, 

kuaför, eczane, inşaat malzemeleri, vb.) zincir mağaza yapısı oluşmuştur. Bu durum ülkenin sosyal yapısını 

etkilemiş ve orta sınıf küçük esnafın azalmasına ve sermayenin daha az sayıdaki kişinin elinde toplanmasına 

neden olmuştur. Bu durum her ne kadar verimliliği artırsa da esasen işsizliği de artırmıştır. Değişim sürecinin 

hızlı olması ve bu durumun sanayinin de zayıfladığı bir döneme denk gelmesi büyük bir işsizlik sorununu 

ortaya çıkarmıştır. 

Satış için kullanılan yöntem acenta/distribütör sistemidir. Ana şirket ve acenta arasındaki ilişkiler Medeni ve 

Ticaret Kanunlarına göre yürütülmektedir. Acente anlaşmalarının fesih işlemlerini düzenleyen herhangi özel 

bir yasa yoktur. 

Taraflar, yaptıkları anlaşmaya yabancı kanunların uygulanması yolunu tercih etmemektedirler. Eğer bir 

sözleşme Arjantin kanunlarının uygulanmaması için yurtdışında gerçekleştirilmiş ise, sözleşme Arjantin 

mahkemeleri tarafından yürütülmemektedir. 

Arjantin’de 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. Pek 

çok mağaza caddelerde tanıtım malzemeleri ve örnek ürünler dağıtmakta ve işlek her alış veriş noktasında 

tanıtım masaları bulunmaktadır. Promosyon hizmeti ülkede çok yoğun olarak her alanda kullanılmaktadır. 

Ülkede son yıllarda ciddi yükseliş gösteren bir satış yöntemi ise telefonla satıştır. 

FRANCHISING: 

Franchising sözleşmeleri Arjantin Ticaret Kanunu’nun koruması altındadır. Hizmet, ticari ünvan, uzmanlık ve 

paylaşılan üretimin unsurları gerek franchisor gerekse franchisee tarafından sözleşme yükümlülükleri olarak 

belirtilir. Sözleşme, lisans, metodlar/sistemler ve tescilli bilginin franchisee’te transferi, girdilerin temini, satış 

yöntemleri, kalite standartları ve franchisor tarafından sözleşme unsurlarının kontrolü gibi konuları içerir. 

Franchising, Arjantin’de başarı ile uygulanmakla beraber, işleticinin borcunu ödeyememesi ya da iflası halinde 

yasal yükümlülüklerden kaçınabilmesi için franchisor’ın yükümlülüklerinin sözleşmede açıkça belirtilmesi 

gereklidir. Arjantin kanunları ticari başarısızlık ve iflas hallerinde franchisor’ın yükümlülükleri konusunda açık 

hükümlere sahip değildir. Sözleşme imzalamadan önce yasal konularda bir danışmana başvurulması tavsiye 

edilmektedir. 

JOINT-VENTURES- YABANCI ORTAKLIK: 

Arjantin yasaları joint ventures kurulmasına izin vermektedir. Bir sözleşmenin hazırlanıp imzalanması ve 

Ticaret Siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin spesifik maddeleri ve ayrıca yasal bir temsilcinin 

atandığına dair bilgileri içermesi gerekmektedir. 

10.3. TÜKETİCİ TERCİHLERİ 

Arjantin’de son kullanıcılar bir ürünü satın alırken fiyat, kalite ve satış sonrası hizmetler arasındaki dengeyi 

göz önünde bulundururlar. Fiyat her zaman belirleyici faktör değildir. Finansman, ülkede mevcut yüksek faiz 

oranları neticesinde oldukça önemlidir. 
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Pazarlama teknikleri arasında: ticari fuarlar, sektörel dergilerde reklamlar ve stratejik ortaklıklar öne 

çıkmaktadır. 

10.4. AMBALAJ, PAKETLEME VE ETİKETLEME 

Ülkedeki etiketleme standartlarını belirleyen 22.802/1983 sayılı kanunla temel etiketleme kuralları 

belirlenmiştir. Ayrıca malların özelliklerine göre (gıda, içecek, ilaç, kimyasallar, zararlı maddeler, tekstil ve 

hazır giyim, ayakkabı) daha ayrıntılı ve teknik etiketlemeler ilgili bakanlığın çıkardığı tebliğler gereğince 

yapılmaktadır. Etiket üzerinde, 

 Malın adının, 

 Malın menşei ülkesinin, 

 Malın kalitesinin, saflığının veya karışımının, 

 Net ağırlığının belirtilmesi gerekmektedir. 

Etiketler İspanyolca yazılmalıdır ancak, çıkartma şeklinde ürün üzerine sonradan yapıştırmak da 

mümkündür. 

Tüm etiketlerdeki ölçü birimleri metrik sisteme göre olmalıdır. 

Ülke menşeini gösteren işaretlemeler için genel kurallar aşağıdaki gibidir: 

 İşaret eşyanın üzerinde yer alıyorsa, ülke menşei de görülebilir bir yerde bulunmalıdır. 

 Eşyanın üzerindeki asıl etiket ya da ambalaj diğer işaretlerin gözükebilmesi için çok küçükse, ülke 

menşeinin konteynerin üzerinde görülebilir bir şekilde bulunması yeterlidir. Eğer, asıl etiket ülke 

menşeini gösteremeyecek şekilde küçükse gerekli işaret konteynere asıl işaretle aynı tarafa 

yapıştırılacak ek bir işaretle yapılmalıdır. 

 İthal malları taşıyan konteynerler (yaklaşık 1/4, 1/2, 3/4 ve 1 litre) net içeriklerini gösteren 

ibareler taşımak zorundadırlar. 

 Gıda, ilaç, temizlik ve kozmetik ürünlerinin Sağlık İdaresi’nce tescilli olması zorunludur. Bu konuda 

mutlaka ithalatçı taraf ile detayların konuşulması gümrük işlemlerindeki gecikme riskini 

azaltacaktır. 

Tüm ürünlere (giyim kuşam, elektronik, beyaz eşya, vb.) muhakkak surette malın ithal olduğunu gösteren 

(menşe belirtmeksizin) bir pul yapıştırılmakta, bu suretle hem gümrüklerden kaçak mal girişi kontrol 

edilmekte hem de ulusal ürünlerin tüketilmesi yönünde bir bilinçlenme sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca, Arjantin’de üretilen ürünler üzerinde Industria Argentina ibaresinin bulunması zorunludur. Yalnızca 

montaj gibi yüzeysel işlemler sonucunda yabancı parça/maddelerden üretilen ürünler Arjantin malı 

sayılmamaktadır. İthal malların etiketlerindeki bilgilerin doğruluğundan ithalatçı firmalar sorumludur. Gıda, 

ilaç gibi alanlarda görevli kurum ANMAT (http://www.anmat.gov.ar) olup, kurumun web adresinde pek çok 

faydalı bilgi yer almaktadır. 

Arjantin’de ürüne göre değişmekle birlikte, ISO ve Pan Amerikan Standartları uygulanmaktadır. 

Standartlarla ilgili kuruluşlar; 

 Arjantin Standart Enstitüsü- IRAM (Instuto Argentino de Normalizacion) 

Peru 552 

1068/ Buenos Aires 

Tel :00 54 11 4345 3465 
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Faks :00 54 11 4345 3469 

E-mail:iram@iram.org.ar

http://www.iram.org.ar (İspanyolca)

 Akreditasyon Kurumu-OAA(Organismo Argentino de Acreditacion)

Av. Julio A. Roca 651

5to. Piso Sectores 8 y 9

(1067) Buenos Aires

Tel : 00 54 (11) 4349-3962

Faks : 00 54 (11) 4349-3962

e-mail: info@oaa.org.ar

http://www.oaa.org.ar

 Teknik Ticari Engeller Bildirim Merkezi

Direccion Nacional de Comercia Interior, Secretaria de Comercio Interior

Ministerio de Economia y Produccion

Tel :00 54 11 43494051-52

Faks :00 54 11 43494038

E-mail:dirnaci@mecon.gov.ar

http://www.mecon.gov.ar (İspanyolca)

Canlı hayvan, bitki, çiçek soğanı, budanmış parçalar, kök gövdeler, yumrular, arpa, yer fıstığı, bütün 

tohumların yüklenmesi halinde, ihracatçı ülkenin yetkili bir kurumundan bitki ya da hayvan sağlığıyla ilgili 

belgelerin alınması gereklidir. 

 ANMAT-Ulusal İlaç, Gıda ve Tıbbi Teknoloji İdaresi

Avda. de Mayo 869, Piso 3

(C1084AAD) Buenos Aires

Tel/Faks: 00 54 11 4345-7145; 4340-0800

Faks: 00 54 11 4342-4578

E-mail: direccion@anmat.gov.ar

Web Site: http://www.anmat.gov.ar

10.5. ULAŞTIRMA VE TAŞIMACILIK MALİYETLERİ 

Türkiye’den Buenos Aires’e 40’lık konteyner yaklaşık 2000 $’a gitmektedir. Yaklaşık 28-35 civarında nakliye 

süresi tutmaktadır. 

10.6. KAMU İHALELERİ 

Arjantin’de kamu ihalesi almak, finansman kaynağıyla beraber gelindiği takdirde mümkün olabilmektedir. 

Finansman temininde yaşanacak güçlüğün yanı sıra, coğrafi açıdan uzaklık ve pazara yabancılık gibi faktörlerin 

de etkisiyle ülkemiz Müteahhitlik sektörü tarafından bu aşamada Arjantin’de kamu ihalesi alınması kolay 

görünmemektedir. 

Kamu ihaleleri veri tabanı (www.uape.org.ar) ve Ulusal İhale Kurumu (www.argentinacompra.gov.ar) web 

sayfalarında ihalelere ilişkin bilgiler İspanyolca olarak mevcuttur. 

Arjantin'deki kamu ihalelerini, aşağıdaki web siteleri yardımıyla incelemek mümkün bulunmaktadır: 

http://www.anmat.gov.ar/
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 http://www.obrapublica.com/licitaciones 

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

 http://www.e-boletin.com.ar/ 

10.7. FUAR KATILIMLARININ SAĞLANMASI 

Arjantin ticari fuarları hakkında bilgi bulmak için odamızın fuarcılık birimi olan Küresel Fuar Acentesi’nin, 

KOSGEB’in ve yerel fuar organizatörlerinin web siteleri takip edilebilir. 

10.7.1. 2018 YILI İÇERİSİNDE ÖNE ÇIKAN FUARLAR 

 Fuar Adı: FIMAQH 

Tarih: 15 – 19 Mayıs  

Yer: Buenos Aires 

Sektör: Makine Takımları, Alet, Edevat vb. 

 

 Fuar Adı: ARGENPLAS – Uluslararası Plastik Fuarı 

Tarih: 11 – 14 Haziran 2018 

Yer: Buenos Aires 

Sektör: Plastik, Kauçuk vb. 

 

 Fuar Adı: EXPIMA  

Tarih: 8 – 10 Ağustos 2018 

Yer: Marcos Juarez 

Sektör: Metal İşleme, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 

 

 Fuar Adı: Fit Latin Amerika 

Tarih: 28 – 31 Ekim 

Yer: Buenos Aires 

Sektör: Turizm 

 

 Fuar Adı: Automechanika Buenos Aires 

Tarih: 7 – 10 Kasım 2018 

Yer: Buenos Aires 

Sektör: Otomotiv Sanayii 

 

11. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

11.1. TİCARETİ ETKİLEYEN KÜLTÜREL FAKTÖRLER 

İş görüşmelerinden önce randevu almak gereklidir. Görüşmeler kişisel bağlantılara bağlıdır. Firmanın 

isminden çok kiminle bağlantı kurulduğuna değer verilir. İş bağlantılarında süreklilik ve güvenilirliği sağlamak 

çok önemlidir. Latin Amerika ve Avrupa kültürlerinden etkilenen Arjantin’de iş kıyafetleri, görünüş ve genel 

yaklaşım gösterişsiz olmalıdır. 

Arjantinliler geleneksel olarak izinlerini yaz sezonu olan Ocak ve Şubat aylarında alırlar. Dolayısıyla ülkeye iş 

seyahati düzenlemek için en uygun aylar Nisan-Kasım arasındaki aylardır. 

http://www.obrapublica.com/licitaciones
http://onc.mecon.gov.ar/
http://www.e-boletin.com.ar/
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Lokantalar için akşam yemeği saati en erken 8.30 olup 9.30 ‘dan itibaren servis yoğunlaşmaktadır. 

11.2. PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİ 

1992’de iki ülke arasında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde Arjantin, Türk vatandaşlarına vize 

uygulamamaktadır. 3 aya kadar girişlerde vize gerekmemektedir. 

11.3. RESMİ TATİLLER VE ÇALIŞMA SAATLERİ 

Arjantin’de mesai saatleri genelde 9.00 ve 18.00 arasındadır (Pazartesi-Cuma), Bankalar ise 10.00 ve 15.00 

saatleri arasında çalışmaktadırlar (Pazartesi-Cuma). Alışveriş merkezleri 10.00-22.00 (her gün), Süper 

marketler 08.30-20.30 (Pazartesi-Cumartesi), 10.00-20.00 (Pazar) saatlerinde açıktır. Posta İdaresi 08.00-

20.00 (Pazartesi-Cuma), 08.00-13.00 (Cumartesi) saatlerinde açıktır. 
Tablo 16: Arjantin'deki Resmi Tatil Günleri 

1 Ocak Yeni Yıl 

29 Mart Paskalya Tatili 

2 Nisan Malvinas Günü 

1 Mayıs İşçi Bayramı 

25 Mayıs Devrim Günü (1810) 

10 Haziran Egemenlik Günü 

20 Haziran Bayrak Günü 

9 Temmuz Bağımsızlık Günü 

17 Ağustos General J.de San Martin’in ölümü 

12 Ekim Columbus Günü 

8 Aralık Meryem ana Günü (Immaculate Conception) 

22 Aralık Noel Tatili 

25 Aralık Noel 
Kaynak: EIU 

11.4. ULAŞIM 

Buenos Aires oldukça geniş metro ve otobüs sistemine sahiptir. Taksiler oldukça bol ve ucuzdur. Şehirde iki 

önemli havaalanı bulunmaktadır. Bunlardan biri tüm iç hat yolculuklarının ve Uruguay, Brezilya ve Paraguay’a 

bazı uçuşların gerçekleştirildiği Aeroparque Jorge Newbery havaalanıdır. Diğer tüm uluslararası uçuşlar 

Buenos Aires’e 45 dakikalık mesafede olan (taksi ile 50 dolar) Ezeiza havaalanından yapılmaktadır. 

Uluslararası araba kiralama şirketleri Arjantin'de faaliyet göstermekte olup, bunların web sayfalarından 

gerekli bağlantıları yapmak mümkündür. Ancak, Arjantin'de kısa sürede uyum sağlanması güç bir trafik düzeni 

vardır. Bu nedenle, oldukça düşük maliyetli olan ve şehrin iş bölgelerinde çok kolaylıkla bulunabilen 

taksilerden yararlanılması önerilmektedir. 

Arjantin’deki önemli limanlar Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Concepcion del Uruguay, La 

Plata, Mar Del Plata, Necochea, Rio Gallegos, Rosario, Santa Fe, Ushuaia’dır. 

11.5. HABERLEŞME 

Uluslararası hizmetler yeterli düzeydedir. Özelleştirilen telefon sisteminin yeni sahipleri operasyonları büyük 

ölçüde geliştirmişlerdir. Birçok işadamı daha hızlı ve verimli çalışabilmek için cep telefonu kullanmaktadırlar. 

Gerek yurtiçi gerekse uluslararası uzak mesafe konuşmaları oldukça pahalıdır.(Otellerde iki katı) AT&T, MCI 

ve Sprint maliyetleri düşürücü yerel telefon numaraları sağlamaktadırlar, ancak iş saatleri içinde bağlantı 

sağlamak son derece güçtür. 
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11.6. İKLİM 

Arjantin güney yarım kürede yer aldığından mevsimler kuzey yarım kürenin simetriğidir. Yılın en soğuk ayları 

Temmuz ve Ağustos iken, Ocak ve Şubat en sıcak aylar olmaktadır. Gerek çok sıcak olması, gerekse çok sayıda 

işadamının yaz dönemini (Ocak-Mart) Buenos Aires dışında geçirmesi nedeniyle iş seyahatleri için en elverişsiz 

dönem yaz dönemidir.  

Buenos Aires'te şu andaki hava durumunu öğrenmek için http://www.weather.com/ adresi ziyaret edilebilir. 
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12. SWOT ANALİZİ 

 

Güçlü yanlar 

 Arjantin, yeni işlere dönüşebilecek çok 

sayıda doğal kaynağa sahiptir 

 Arjantin hükümetinin start-up şirketleri 

destekleme amacıyla para ve diğer 

hizmetleri sunmak için finansal değişikliler 

üzerinde çalışması 

 Ülke kaynaklarının ve ürün yelpazesinin 

girişimcilik için anahtar önem taşıması 

 Uluslararası sermaye piyasası faaliyetlerinin 

2017'de artarak devam etmesi ve Arjantin 

kredisine yönelik sürekli bir talebi ifade 

etme beklentisi 

 

 

Zayıf yanlar 

 

 Arjantin'de yeni girişim yaratımındaki yavaş 

büyümenin, sermaye finansmanının yanı 

sıra yeni iş kurma lisansları ve prosedürleri 

elde etmedeki güçlüklerden kaynaklanıyor 

olması 

 Girişimciliğin sınırlandırılmasının, 

yolsuzlukğun yanı sıra telif hakkı 

korumasının eksikliği hususunda ve 

çalışanların işe alımında güçlükler yaratıyor 

olması 

 Pezo tahvillerinin ve kredi piyasaların, yerel 

pazarda derinlemesine bir boşluk yaratan 

tedavüldeki paradan daha kıymetli oluşu 

 

Fırsatlar 

 

 Turizm ve şarap üretimi sektörlerinde artan 

yatırım olanakları 

 Yerel piyasalarda ucuz dolar likiditesi arzı 

bulunması 

 Arjantin'in geniş altyapı gereksinimleri, 

ekonomiyi durgunluğun ötesine taşıması 

beklenen sektörle bir dizi yatırım imkanı 

sunuyor oluşu 

 Hükümetin yenilenebilir enerjiye ve 

konvansiyonel enerjiye olan bağlılığının, 

uzun vadeli ve yoğun sermaye gerektiren 

enerji projelerinin gelişmesine sebep 

olacağı beklentisi 

 

Tehditler 

 

 Dünya çapında yaşanan durgunluk etkisi 

altında yeni girişimlere kapalı oluşu 

 Ekonominin son zamanlarda beklenenden 

daha kötü bir performans göstermesi 

sebebiyle reform sürecinin sürdürülebilirliği 

için tehditler oluşması 
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13. YARARLI ADRESLER

 TÜRKİYE BUENOS AIRES BÜYÜKELÇİLİĞİ

Embassy of the Republic of Turkey in Buenos Aires 

Adres: 11 DE SEPTIEMBRE 1382 1426 CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA 

Telefon: 00 54 11 47 85 72 03 - 00 54 11 47 88 32 39 - 00 54 11 47 88 51 06 

Faks: 00 54 11 47 84 91 79 

e-posta: embajada.buenosaires@mfa.gov.tr

Görev Bölgesi: Arjantin, Uruguay, Paraguay

 ARJANTİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Adres: 11 DE SEPTIEMBRE 1382 1426 BUENOS AIRES ARGENTINA 

Telefon: 00 54 11 47 87 12 45 

Faks: 00 54 11 47 87 12 48 

e-posta: dtbue@fibertel.com.ar

Görev Bölgesi: Arjantin

 ARJANTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA

Adres: Karaca Sokak No:19 06700  

Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara, Türkiye 

Telefon: +90 312 446 20 61 

E-Posta: eturq@mrecic.gov.ar

 ARJANTİN BAŞKONSOLOSLUĞU İSTANBUL

Adres: Sezer Plaza Askerocağı Cad. No: 9, Kat:16 

Elmadağ / Şişli 34367 İstanbul – Türkiye 

Telefon: +90 212 243 11 70 

E-posta: cges@mrecic.gov.tr

mailto:eturq@mrecic.gov.ar
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14. KAYNAKÇA

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

2. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr

3. Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr

4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr

5. Uludağ İhracatçılar Birliği - http://www.uib.org.tr/tr

6. Trademap – www.trademap.org

7. Expodatabase - http://www.expodatabase.com/

8. World Meters - http://www.worldometers.info/tr/

9. The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx

10. Arjantin Hükümeti Resmi Web Sitesi – http://www.argentina.gov.tr

11. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi –

http://www.latinamerika.ankara.edu.tr

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tobb.org.tr/
http://www.trademap.org/
http://www.expodatabase.com/
http://www.worldometers.info/tr/
http://www.eiu.com/home.aspx
http://www.argentina.gov.tr/
http://www.latinamerika.ankara.edu.tr/

