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1. G‹R‹fi

Dünya ekonomisinde son y›llarda giderek dikkat çe-
ken konulardan birisi “güney-güney “ticareti olarak ad-
land›r›lan ve geliflme yolundaki ülkelerin kendi aralar›n-
da yapt›klar› ticarette görülen art›flt›r. 

Bu geliflmenin ard›nda iki önemli unsur vard›r. Birin-
cisi, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin dünya eko-
nomisi ve ticaretinde daha etkin bir yer edinmesi, ikinci-
si ise, Brezilya, Meksika gibi ülkeler baflta olmak üzere,
Latin Amerika’n›n dünya ekonomisinde daha etkin bir
rol oynamaya bafllamas›d›r. 

Uzun y›llar ekonomik krizler ile hat›rlanan Latin
Amerika, art›k büyüklü¤ü 1,8 trilyon dolara yaklaflan bir
ekonomi ve 700 milyar dolar› aflan bir ticaret hacmi ile
öne ç›kmaktad›r. Özellikle son y›llarda ekonomik istikrar
ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yönünde kaydedilen

geliflmeler, dikkatlerin bölgeye yönelmesine neden ol-
mufltur.

Latin Amerika’n›n 500 milyonun üstünde insan›n ya-
flad›¤› ve dünyan›n en önemli ekonomik bölgelerinden bi-
risi oldu¤u Türkiye’de uzun süre göz ard› edilmifl, bu tab-
lo ancak son y›llarda artan temaslar sonucunda de¤ifl-
meye bafllam›flt›r. 

2. LAT‹N AMER‹KA EKONOM‹S‹ 

Dünya ekonomisinin içinde bulundu¤u büyüme e¤ili-
minden önemli ölçüde yararlanan Latin Amerika, son y›l-
larda tarihinde görülmemifl bir ekonomik geliflme göster-
mifltir. 2003-2005 y›llar› aras›nda GSY‹H bölge çap›nda
ortalama yüzde 4 oran›nda büyümüfltür. Son üç y›ll›k dö-
nemde GSY‹H kümülatif olarak yüzde 11 oran›nda art›fl
göstermifltir. 2005 y›l›nda GSY‹H yüzde 4,3; kifli bafl›na
gelir ise yüzde 3 oran›nda artm›flt›r. 
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Özet 
Uzun y›llar ekonomik krizler ile hat›rlanan Latin Amerika, art›k büyüklü¤ü 1,8 trilyon dolara yaklaflan bir eko-

nomi ve 700 milyar dolar› aflan bir ticaret hacmi ile öne ç›kmaktad›r. Özellikle, Brezilya, Arjantin ve fiili gibi Güney
Amerika ülkelerinin ihracat gelirlerinde 2005 y›l›nda yüzde 8 oran›nda büyüme kaydedilmifltir. Bu pazardan daha
çok faydalanmak üzere, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan gelifltirilen “Latin Amerika Ülkeleriyle Ticareti Gelifltir-
me Stratejisi” bu y›l uygulamaya konmufltur. Kuflkusuz, bölgenin kendi dinamikleri ve ülkeler baz›ndaki farkl›l›k-
lar dikkate al›nd›¤›nda ülke ve sektör baz›nda yaklafl›mlar gelifltirilmesi zorunludur. Latin Amerika ile Ticareti Ge-
lifltirme Stratejisi kapsam›nda hedef ülkeler Brezilya, Arjantin, fiili, Küba, Venezüella ve Meksika olarak belirlenmifl-
tir.

Abstract
Turkey’s Opening up to Latin America in the Globalizing World

Latin American countries once known for economic crises, now stands out with a market size of approximately
$ 1.8 trillion and trade volume of $ 700 billion. Especially, the export income of the South American countries like
Brazil, Argentine and Chile increased 8% in 2005. “Trade Promoting Strategy with Latin American Countries” devel-
oped by the Undersecretariat for Foreign Trade, in order to make better use of this market, was put into practice in
January 2006. Certainly, it is inevitable to develop country and sector specific approaches taking region’s own
dynamics and country level differences into consideration. The target countries of the “Trade Promoting Strategy
with Latin American Countries” are Brazil, Argentine, Chile, Cuba, Venezuela and Mexico.

* Latin Amerika iki alt bölge olarak incelenmifltir: Orta Amerika ve Güney Amerika. Orta Amerika bölgesinde Meksika, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Küba,
Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Bahama, Bermuda ve Jamaika esas al›n›rken, Güney Amerika’da ise Kolombiya, Venezüella, Guyana, Ekvador, Peru, Brezilya, fiili, Bolivya,
Paraguay, Uruguay ve Arjantin göz önünde tutularak de¤erlendirme yap›lm›flt›r.  Ticari iliflkilerin de¤erlendirilmesinde ise, son befl y›ll›k dönemde belirli bir seviyenin üs-
tünde geliflme kaydetti¤imiz Latin Amerika ülkeleri baz al›nm›flt›r. 
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Tablo.1  Latin Amerika’da Büyüme Oranlar› (yüzde)

Kaynak: BM Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu

2006 y›l›nda bölge ekonomisinin yüzde 4 oran›nda
büyümesi beklenmektedir. Bu tahminin gerçekleflmesi
halinde, kifli bafl›na düflen gelirin yüzde 2,5 oran›nda art-
mas› beklenmektedir. 

Bölgenin önemli baflar›lar kazand›¤› bir di¤er alan ise
d›fl ticarettir. 

1990’l› y›llar›n bafl› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, geçti¤i-
miz on y›l içinde bölgenin ihracat› iki kat›na ç›karken, it-
halat üç kat›na yükselmifltir. Bölgenin dünya ticaretin-
den ald›¤› pay 1985 y›l›nda yüzde 7 iken, 2000’li y›llar-
da yüzde 10’a kadar yükselmifl ve 2005 y›l›nda Latin
Amerika’n›n ticaret hacmi 700 milyar dolara eriflmifltir. 

Tablo.2 Temel Ekonomik Göstergeler - 2004

Kaynak: BM Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu

Özellikle, Brezilya, Arjantin ve fiili gibi Güney Ameri-
ka ülkelerinin ihracat gelirlerinde 2005 y›l›nda yüzde 8
oran›nda büyüme kaydedilmifltir. Bu art›fl›n bir k›sm› Gü-
ney Amerika’n›n ticaret hadlerindeki olumlu geliflmeden
kaynaklanm›flt›r. 

Önemli hammadde ihracatç›s› olan Brezilya ve Vene-
züella gibi ülkelerin ticaret hadlerinde yüzde 4,8  oran›n-
da art›fl kaydedilirken, petrol ithalatç›s› olan ve tekstil
ürünlerinde ABD pazar›nda Çin ile rekabet etmek zorun-
da olan Orta Amerika ülkelerinin ticaret hadleri azalm›fl,
ihracat gelirlerinde de düflüfl görülmüfltür. 

Dünya ekonomisindeki geniflleme ve son y›llarda,
Çin, Hindistan gibi ülkelerdeki ekonomik geliflme saye-
sinde, 1990’l› y›llar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 2000’li y›llar-

da Güney Amerika’n›n ticaret hadlerinde yüzde 30’luk
bir iyileflme sa¤lanm›flt›r. 

Di¤er taraftan, baz› Güney Amerika ülkeleri ticaret
hadlerindeki iyileflmeyi ihracat hacimlerini art›rarak da
desteklemifllerdir. Güney Amerika ülkeleri aras›nda,
2005 y›l›nda Arjantin mal ihracat›n› yüzde 16 oran›nda
geniflletirken, Uruguay’da yüzde 15, Brezilya’da yüzde
11 oran›nda büyüme kaydedilmifltir. Buna karfl›l›k, Mek-
sika’da büyüme oran› yüzde 4, Dominik Cumhuriyeti ve
Honduras’ta yüzde 1,6 olarak gerçekleflmifltir.

Tablo.3 2005 Y›l›nda Latin Amerika Ülkelerinde
‹hracat Büyüme Oranlar›, De¤iflim (yüzde)

Tüm bu geliflmeler bir bütün olarak de¤erlendirildi-
¤inde ortaya ç›kan en önemli sonuç ise,  2003-2005 dö-
neminde bu ülkelerde ekonomik büyüme ile birlikte cari
ifllemler fazlas› verilmesidir. 

2004 y›l›nda kaydedilen GSY‹H’n›n yüzde 0,9 oran›n-
daki cari ifllem fazlas›, 2005 y›l›nda, GSY‹H’n›n yüzde
1,5’una yükselmifltir. Bu durum bölgenin ekonomi tari-
hinde daha önce görülmemifltir. 

Ancak, ülkeler baz›nda farkl›l›klar oldu¤u unutulma-
mal›d›r. Güney Amerika’da cari ifllem fazlas› yüzde 3’e
ulafl›rken, Meksika ve Orta Amerika’da cari ifllem aç›¤›
verilmifl ve aç›k GSY‹H’n›n yüzde 1,5’ine ulaflm›flt›r. 

Bölge ülkelerindeki önemli ekonomik geliflmelerden
birisi sabit yat›r›mlar›n artmas›d›r. Sabit yat›r›mlar böl-
ge çap›nda ortalama yüzde 10 oran›nda büyümüfl ve
GSY‹H’n›n yüzde 22’sine ulaflm›flt›r. Ancak, bu seviye
1998 y›l› oranlar›n›n alt›ndad›r. Art›fla ra¤men henüz
bölgedeki istihdam gibi sorunlar üzerinde iyileflme sa¤-
land›¤›n› söylemek zordur. 

Bölge ekonomisindeki büyümenin 2006 y›l›nda yüzde
4,1 oran›nda gerçekleflmesi beklenmektedir. Bu seviye-
deki bir büyüme, kifli bafl›na gelirlerin de yüzde 2,5 ora-
n›nda artmas›n› sa¤layacakt›r. 

Fiyat art›fllar›n›n 2005 y›l›nda oldu¤u gibi, yüzde 6
civar›nda gerçekleflmesi beklenmektedir. Önümüzdeki
dönemin önceli¤i ise bütçe dengelerinin daha da iyileflti-
rilmesi ve bu kapsamda, özellikle kamu borçlar›n›n azal-
t›lmas› olacakt›r.  
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3. LAT‹N AMER‹KA’DA BÖLGESEL-
LEfiME VE T‹CARET POL‹T‹KALARI 

Türkiye ile ticari ve ekonomik iliflkiler aç›s›ndan de-
¤erlendirildi¤inde, üzerinde durulmas› gereken hususla-
r›n bafl›nda ticaret politikalar› gelmektedir. 

Tercihli ticaret düzenlemelerinin önemine inanan böl-
ge ülkelerinin, bu yöndeki ilk giriflimlerinin kökeni
1960’lara uzanmaktad›r. 

1980’li y›llarda yap›lan de¤ifliklikler sonucunda bu
ilk giriflim, Latin Amerika Entegrasyon Birli¤i ismini al-
m›fl ve bölgesel tercihli ticaret anlaflmalar›na ve enteg-
rasyon giriflimlerine yol gösteren bir çat› niteli¤i kazan-
m›flt›r. 

Bu co¤rafyada oluflturulan 4 adet gümrük birli¤ine
(Mercosur, And Birli¤i, Orta Amerika Ortak Pazar› ve
Karayipler Birli¤i), ilave olarak bölge ülkelerinin kendi
aralar›nda veya üçüncü ülkelerle, örne¤in ABD ve Kana-
da ile sonuçland›rd›klar› birçok tercihli ticaret anlaflma-
s› vard›r. 

MERCOSUR en önemli bölgesel giriflim olarak ön pla-
na ç›kmaktad›r. fiili, Bolivya ve Peru’nun ard›ndan Vene-
züella, Kolombiya ve Ekvador 2004 y›l›nda üyeli¤e kabul
edilmifltir. Meksika s›radad›r ve hatta Küba’n›n üyeli¤i
de tart›fl›lmaktad›r. 

Tüm bu giriflimler 2004 y›l›nda “Güney Amerika Bir-
li¤i”nin kurulufl anlaflmas›n›n 12 ülke taraf›ndan imza-
lanmas› ile zirveye ulaflm›flt›r. Bu Anlaflma, bölge ülkele-
rinin siyasi, ekonomik ve ticari bir ortak hedef do¤rultu-
sunda ilerleme arzular›n›n bir göstergesidir. Bu giriflim-
lerin AB benzeri ortak bir pazara dönüflmesi ihtimali de
uzun vadede gündeme gelecektir.

Latin Amerika ülkeleri, yukar›da özetle de¤indi¤imiz
bu tercihli düzenlemeler arac›l›¤›yla, kendi aralar›nda
gümrük tarifelerini önemli ölçüde indirmifl ve karfl›l›kl› ti-
careti önemli ölçüde art›rm›fllard›r.  

Sadece bölge içi de¤il, ABD, Kanada gibi üçüncü ül-
kelerle sonuçland›r›lm›fl veya müzakere edilen önemli
tercihli ticaret düzenlemeleri de vard›r.  Bu kapsamda,
örne¤in Amerikalar Serbest Ticaret Anlaflmas› gerek içe-
ri¤i gerek taraf ülkeler aç›s›ndan en kapsaml› giriflimler-
den birisidir. 

Kuflkusuz bu içile geçmifl yap›, beraberinde yeni im-
kanlar› da getirmektedir. Örne¤in, özellikle Brezilya,
Meksika gibi ülkelerin Kuzey Amerika pazar›na yönelik
bir otomotiv üssü oldu¤u dikkate al›narak, Türkiye’nin
bu sektördeki imkanlar›n›n bu pazarlarda da kullan›labi-
lece¤i akla gelmektedir.  

Avrupa Birli¤i ile MERCOSUR aras›nda imzalanabi-
lecek bir ticaret anlaflmas› Türkiye’nin bölge ülkelerine
yaklafl›m›n› ve politikalar›n› etkileyebilecek unsurlardan

birisidir. Zira, bu durumda Gümrük Birli¤i yükümlülükle-
ri kapsam›nda Türkiye’nin de, MERCOSUR ile bir serbest
ticaret anlaflmas› imzalamas› gerekecektir. Bu çerçeve-
de, AB ile efl zamanl› olarak MERCOSUR ile bir anlaflma
imzalanmas› öncelikli konu olarak ön plana ç›kmaktad›r.

Bu Anlaflman›n sonuçland›r›lmas› Türkiye’nin Latin
Amerika’da karfl›laflt›¤› gümrük vergilerinin azalt›lmas›-
n› ve dolay›s›yla, bölge ülkeleri ile ticaretimizdeki en
önemli sorunun afl›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu nedenle,
AB-MERCOSUR  müzakereleri yak›ndan izlenmektedir. 

Bütün bu bölgesel giriflimlerin yan›s›ra, bölgenin lide-
ri konumundaki Brezilya, Arjantin, fiili gibi ülkelerin Çin
ve Hindistan gibi ülkelerle gelifltirdikleri iliflkiler de ilgi
çekicidir. Çin’in bölgede 100 milyar dolara varan yat›r›m
taahhüdü bulunmaktad›r. 

Dünyada ham madde temini konusunda oldukça ak-
tif bir politika izlemeye bafllayan Çin’in özellikle Venezü-
ella’n›n petrol yataklar›na yak›n ilgi gösterdi¤i bilinmek-
tedir. Ayr›ca, Brezilya gibi do¤al kaynaklar›n çok zengin
oldu¤u ülkeleri yak›ndan izlemesini de normal karfl›la-
mak gerekmektedir. 

Mercosur ile Hindistan aras›ndaki iliflkilerde dikkati
çeken en önemli husus ise, baz› mallarda tarife indirimi-
ne gidilmesine imkan sa¤layacak anlaflman›n sonuçlan-
d›r›lmas› için yap›lan çal›flmalard›r. 

4. TÜRK‹YE ‹LE ‹L‹fiK‹LER: MEVCUT
DURUM 

Son y›llarda Latin Amerika ekonomisinde kaydedilen
geliflmelere ra¤men, Türkiye’nin bu pazardan yeteri ka-
dar faydalanamad›¤›n› belirtmek gerekmektedir. 

Geçti¤imiz y›llarda yap›lan çeflitli temaslara ra¤men,
Latin Amerika ile ticari ve ekonomik iliflkilerimiz büyük
ölçüde resmi düzeyde kalm›flt›r. Türk firmalar› ilk temas-
lardan gerekli ticari fayday› henüz yeterince elde edeme-
mifltir. 

Türkiye’nin Latin Amerika’ya yönelik sistemli ilk aç›-
l›m› 1990’l› y›llar›n sonunda D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›n-
dan haz›rlanan “Latin Amerika Eylem Plan›” çerçevesin-
de gerçeklefltirilmifl, bu kapsamda, Latin Amerika ülke-
leri ile iliflkilerimizin gelifltirilmesi yönünde bölgeye yö-
nelik üst düzey ziyaretler gerçeklefltirilmifl; iliflkilerimizin
yasal altyap›s›n›n haz›rlanmas› için çeflitli giriflimlerde
bulunulmufltur. 

Bu dönemde bölge ülkeleri ile iliflkilerimizde özellikle
ticari ve ekonomik iliflkilerimizin yasal altyap›s›n› olufltu-
ran anlaflmalar›n sonuçland›r›lmas› konusunda ilerleme
kaydedilmifltir. Brezilya, Arjantin, fiili, Meksika, Küba ve
Jamaika ile imzalanm›fl olan ticaret ve ekonomik iflbirli-
¤i anlaflmalar› yürürlüktedir. Guyana ile 2005 y›l› Aral›k
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ay›nda Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i Anlaflmas› imzalan-
m›flt›r. Bölge ülkelerinden sadece fiili, Arjantin ve Küba
ile yat›r›mlar›n karfl›l›kl› teflviki ve korunmas› anlaflmas›
imzalanm›flt›r. Küba ile bir Çifte Vergilendirmenin Önlen-
mesi Anlaflmas› imzalanmas› için müzakereler devam et-
mektedir.

Bölge ülkelerinin önemli bir k›sm› ile ticari ve ekono-
mik iliflkilerimizin zeminini oluflturan iflbirli¤i anlaflmala-
r› henüz sonuçland›r›lamam›flt›r. Bu nedenle, önümüzde-
ki dönemin önceliklerinden birisi, bölgenin di¤er ülkeleri
ile ticari ve ekonomik içerikli anlaflmalar›n›n tamamlan-
mas›d›r. Bu kapsamda, Kolombiya, Dominik Cumhuriye-
ti ve  Venezüella’ya taslak metinler iletilmifltir. Bu tas-
laklar üzerinde çal›flmalar devam etmektedir. 

Bölge ülkelerinin Türkiye’nin genel ihracat› içindeki
pay› yüzde 1’in alt›nda iken, ithalat›m›zdaki pay› ise yüz-
de 1,50’dir. Bölgenin ithalat pastas›nda Türkiye’nin pa-
y› ise çok daha küçüktür (yüzde 0,1). 

Latin Amerika ile ticari iliflkilerimizin mevcut durumu
afla¤›da gösterilmifltir. 

Tablo.4 Türkiye-Latin Amerika D›fl Ticareti (Mil-
yon ABD Dolar›)

Mevcut veriler incelendi¤inde Latin Amerika’dan it-
halat›m›zda özellikle 2003 y›l›nda önemli bir s›çrama gö-
rülmektedir.  2003 y›l›nda bu bölgeden genel olarak bü-
tün kalemlerde ithalat art›fl› kaydedilmifl olmakla birlik-
te; özellikle bak›r, ya¤l› tohumlar, m›s›r, taflkömürü gibi
ara madde veya hammadde ithalat›ndaki art›fllar dikkat
çekmektedir. Son y›llarda özellikle hammadde fiyatlar›n-
da görülen art›fl›n ithalat›m›z›n büyümesi üzerinde etkisi
oldu¤u da göz önünde tutulmal›d›r.

Bölge ülkeleri ile ticaretimizin yap›s›na iliflkin ekte
sunulan tablolar incelendi¤inde, Latin Amerika’dan itha-
lat›m›z›n yar›s›ndan fazlas›n›n demir d›fl› metaller, hurda
metaller, yem ve g›da kal›nt›lar›, ya¤l› tohumlar ve elek-
trikli makina ve cihazlar gibi ürünlerden olufltu¤u görül-
mektedir. 

Genel ithalat›m›z›n büyük ölçüde girdi olarak kullan›-
lan hammadde ve yar› mamuller ile baz› yat›r›m malla-
r›ndan olufltu¤u görülmektedir. Bu haliyle, Latin Ameri-
ka’dan yap›lan ithalat Türkiye’nin genel ithalat yap›s›y-
la benzerlik tafl›maktad›r. 

Di¤er taraftan, ihracat kalemleri incelendi¤inde, ih-
racat›m›z›n yaklafl›k dörtte birinin otomotiv ürünlerin-
den olufltu¤u, ayr›ca demir-çelik, g›da sanayi ürünleri ile
tekstil elyaf›n›n ihracat›m›zda önemli yer tuttu¤u görül-
mektedir. Dikkati çeken bir di¤er husus ise özellikle ma-
kina sanayi ürünlerinin ihracat›n›n genel kalemler ara-
s›nda öne ç›kmas›d›r.  

Tablo.5 Türkiye-Latin Amerika D›fl Ticareti (ABD
Dolar›)

‹HRACAT

‹THALAT

Yukar›da yer alan verilerin incelenmesinden de görü-
lece¤i üzere, ticari iliflkilerimize iliflkin ortaya ç›kan dört
çarp›c› sonuç vard›r. 

Birincisi, ticaretimiz ülkeler baz›nda yo¤unlaflm›flt›r.
Genifl co¤rafyaya ra¤men, Türk firmalar› a¤›rl›kl› olarak
Brezilya ve Meksika’ya ihracat yapmaktad›r. Bu iki ülke-
nin bölgeye yönelik toplam ihracat›m›zda içindeki pay›
yüzde 50’dir. Meksika tart›flmas›z bölgede Türkiye’nin
en önemli ihracat pazar›d›r.  

‹kincisi,  Brezilya, Arjantin gibi Güney Amerika’n›n
büyük ekonomileri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Venezüella,
Kolombiya gibi ülkelere ihracat›m›zdaki art›fl yüzde 75-
yüzde 230 gibi oranlara eriflmifl ve Türkiye ortalamas›-
n›n çok üstüne ç›km›flt›r.
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Üçüncüsü, ticaret büyük ölçüde tek yönlü, daha so-
mut olmak gerekirse, Latin Amerika’dan Türkiye’ye ya-
p›lan ithalat fleklindedir. Latin Amerika ülkelerinden
2005 y›l›n›n ilk on bir ayl›k döneminde 1,7 milyar dolar
tutar›nda ithalat yap›l›r iken, ihracat›m›z henüz 490 mil-
yon dolar seviyesine yeni eriflmifltir. 

‹thalat cephesinde de, Brezilya’n›n yüzde 40’l›k pay-
la öne ç›kt›¤› görülmektedir. Ayr›ca, ithalat boyutunda
fiili ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinin ön plana
ç›kt›¤›  görülmektedir. 

Dördüncü ve son olarak ise, artan ticaret hacmi ve it-
halat rakamlar›na yans›yan, bölgeye yönelik artan bir il-
gi vard›r. Türk firmalar› bölgeyi izlemekte, artan bir h›z-
la ifl ba¤lant›s› kurmaktad›r. Türkiye’de “Latin Amerika
ve Karayipler Ticaret Derne¤i”nin kurulmas› da bu ilgiyi
teyit etmektedir. Önemli olan bu ilgiyi ticarete yans›t-
makt›r. 

Kuflkusuz ticari ve ekonomik iliflkilerimizin arzu edi-
len seviyede geliflmemesinin çeflitli nedenleri bulunmak-
tad›r. 

Öncelikle, bölge ülkelerinde gümrük vergileri çok
yüksektir. Bu kapsamda, örne¤in Brezilya pazar›na yap›-
lan 100 birimlik bir ürünün maliyeti, Brezilya’da da¤›t›-
c›/ithalatç›ya ulaflt›¤›nda 165-170 birime kadar ç›kmak-
tad›r.

Ayn› ürün Brezilya içinde tedarik edildi¤inde ise ma-
liyet 125-130 birim aras›nda kalmaktad›r. Dolay›s›yla,
koruma duvarlar›n›n yüksek oldu¤u bu bölge ile ifl yap-
mak kolay de¤ildir. Özelikle, bölgedeki tercihli ticaret
düzenlemeleri dikkate al›nd›¤›nda, rekabet daha da yo-
¤unlaflmaktad›r. 

Yukar›da belirtildi¤i üzere, Latin Amerika’da oldukça
geliflmifl bir tercihli ticaret ve bölgesel kurulufl a¤› var-
d›r. Bu yap›n›n en önemli sonucu, korumac›l›¤›n çok yay-
g›n oldu¤u bölge pazar›na girmek isteyen Türkiye gibi
üçüncü ülkeler aç›s›ndan pazara girifl daha da zorlafl-
maktad›r. Zira, firmalar sadece yerli üreticilerle de¤il,
tercihli anlaflmalardan yararlanan bölge ülkelerinin fir-
malar› ile bafla ç›kmak,  rekabet etmek zorunda kalmak-
tad›r. 

Bölgenin ticaret politikalar›ndan kaynaklanan yap›-
sal sorunlar›n yan›s›ra, özellikle Türk firmalar›n›n arad›-
¤› bilgi ve lojistik deste¤i sa¤layacak örgütlenmenin La-
tin Amerika’da kurulamam›fl olmas› da ticari iliflkilerin
önündeki önemli engellerden birisidir. 

Latin Amerika’da halen sadece Arjantin’de Ticaret
Müflavirli¤i bulunmaktad›r. Brezilya ve Meksika gibi böl-
genin önemli ülkelerinde ise ticaret temsilcili¤i aç›lmas›
için çal›flmalar sürmektedir.  

Hâlihaz›rda, Latin Amerika ülkelerinin baz›lar› ile ti-
cari ve ekonomik iliflkilerimizin de¤erlendirildi¤i tek ku-
rumsal yap› Karma Ekonomik Komisyonlar’d›r. Brezilya,
Arjantin, fiili, Meksika ve Küba ile kurulmufl olan bu Ko-
misyonlar›n toplant›lar› s›ras›nda ticari ve ekonomik ilifl-
kiler bütün yönleriyle ele almaktad›r. 

Özellikle, ticari ve ekonomik iliflkilerden kaynaklanan
veya ticari ve ekonomik sonuçlar› olan faaliyetlerin iz-
lendi¤i bu Komisyon toplant›lar› s›ras›nda, iliflkilerin ge-
lifltirilmesine yönelik projeler, sorunlar ele al›nmakta,
çözüm yollar› gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Özel sektörün karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar›n ilgili ülkelere en
üst düzeyde iletildi¤i söz konusu mekanizma, iliflkilerin
makro düzeyde de¤erlendirilmesi için önemli bir plat-
form sa¤lamaktad›r. Ancak, bu kurumsal yap›lar çok ya-
k›n zamanda faal hale gelmifltir. Dolay›s›yla, henüz tica-
ri ve ekonomik iliflkilerimiz üzerindeki etkileri s›n›rl›d›r.

Özellikle ifladamlar›n› bir araya getirecek ve do¤ru-
dan ifl imkânlar›n›n konuflulmas›n› sa¤layacak düzenle-
melerde önemli eksiklikler hissedilmektedir. Bu konuda,
Türkiye’nin yararland›¤› en önemli imkân olan ‹fl Kon-
seylerinin eksikli¤i de hissedilmektedir. 

Brezilya ile bir ‹fl Konseyi 19 Ocak 2006 tarihinde ku-
rulmufltur. Di¤er ülkeler ile ‹fl Konseyleri kurulmas› yö-
nünde çal›flmalar sürmekle birlikte, henüz ilerleme kay-
dedildi¤ini söylemek güçtür. 

Zaman zaman uzakl›k, farkl› dil gibi nedenler bölge
ile ticaretimizin artt›r›lamamas›n›n nedenleri aras›nda
gösterilmifltir. Ancak, bölge ülkelerinden yap›lan ithalat
hacmi dikkate al›nd›¤›nda, söz konusu s›k›nt›lar›n da
fazlaca büyütülmemesi gerekti¤i görülmektedir.  

Di¤er taraftan, teorik olarak co¤rafi uzakl›¤›n mali-
yetleri yükselterek ticareti s›n›rlad›¤› do¤rudur. Ancak,
ticaret hacmi artt›kça söz konusu maliyetlerin azald›¤›,
ulaflt›rma imkânlar›n›n geliflti¤i ve ilave ticaret ak›fl›n›
destekledi¤i bir gerçektir.1

THY taraf›ndan Brezilya’n›n Sao Paolo ve Arjantin’in
Buenos Aires flehirlerine 2006 y›l›nda bafllat›lmas› plan-
lanan do¤rudan uçufl seferleri bu s›k›nt›lar›n afl›lmas›na
büyük ölçüde yard›mc› olacakt›r. 

1 Inmaculada Martinez-Zarzoso, Celestino Suárez-Burguet, “Transport Costs and Trade: Empirical Evidence for Latin American Imports from the European Union”, The Jo-
urnal of International Trade and Economic Development, Eylül 2005, Vol.14, No.3, ss. 353-371.
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5. LAT‹N AMER‹KA AÇILIMI:
HEDEFLER VE BEKLENT‹LER

Latin Amerika ile ticari iliflkilerimizin gelifltirilmesi
ve özellikle bölgeye yönelik ihracat›m›z›n art›r›lmas› için
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan 2006 y›l›nda, ilgili
kamu ve özel sektör kurulufllar› ile iflbirli¤i halinde haz›r-
lanan “Latin Amerika Ülkeleri ile Ticaretin Gelifltirilmesi
Stratejisi” yürürlü¤e konmufltur. 

Strateji ile iliflkilerimize dinamik bir yap› kazand›r-
mak, ticari ve ekonomik ba¤lar› iliflkilerimizin itici gücü
haline getirmek hedeflenmektedir. 

Böylece, Türk firmalar›n›n dünyan›n di¤er bölgeleri-
ne göre uzun süre ihmal ettikleri Latin Amerika’ya aç›l-
malar›n›n yolunu haz›rlayaca¤›z. Amac›m›z 350 milyar
dolar› aflk›n ithalat yapan bu bölgedeki pazar pay›m›z›n
art›r›lmas› ve halen yar›m milyar dolar civar›nda olan ih-
racat›m›z›n önümüzdeki iki-üç y›ll›k dönemde en az 1
milyar dolar seviyesine ç›kar›lmas›d›r.

Bölgeye yönelik ilgi mevcuttur. Bölgenin potansiyeli
aç›kt›r. ‹htiyaç duyulan unsur ise, bölgeye olan ilginin
mevcut potansiyel ile birlefltirilmesini sa¤lamak ve do¤a-
cak sinerjiyi Türkiye’nin ihracat›n› art›racak flekilde yön-
lendirmektir.   

Kuflkusuz, bölgenin kendi dinamikleri ve ülkeler ba-
z›ndaki farkl›l›klar dikkate al›nd›¤›nda ülke ve sektör ba-
z›nda yaklafl›mlar gelifltirilmesi zorunludur. Latin Ameri-
ka ile Ticareti Gelifltirme Stratejisi kapsam›nda hedef ül-
keler Brezilya, Arjantin, fiili, Küba, Venezüella ve Meksi-

ka olarak belirlenmifltir. Bu ülkeler ile ihracat›n gelifltiril-
mesi, Latin Amerika’n›n kap›s›n› aralayacakt›r. 

Stratejinin iki temel aya¤› vard›r:

Birincisi, tan›t›m ata¤›d›r. Stratejinin temel arac›, bu
pazarda Türk firmalar›n›n ve Türk ürünlerinin daha et-
kin bir flekilde tan›t›lmas›d›r. Böylece, Türk firmalar›n›
ve Türk ürünlerini Latin Amerika pazar›nda daha etkin
bir flekilde tan›tmak, Türk sanayisinin kapasitesini gös-
termek ve  firmalar aras›nda ticaretten, ortak yat›r›mla-
ra her türlü iflbirli¤i modelini gelifltirmek planlanmakta-
d›r.

Bu kapsamda, Latin Amerika’dan gelecek al›m heyet-
leri, ticaret heyetleri gibi programlar›n yan› s›ra, Türki-
ye’den de bu bölgeye yönelik olarak kamu ve özel sektör-
lerimiz aras›nda yo¤un bir temas trafi¤i bafllat›lacakt›r. 

Bölgede 176 adet uluslararas› nitelikte fuar tespit
edilmifltir. Bu fuarlar aras›nda, 6’s› inflaat ve tüketim
mallar›, 4’ü g›da ve içecek, deri, tekstil ve ev tekstili, 3’ü
cam-seramik ve otomotiv, 2’si plastikten malzemeler, 1’i
de kuyumculuk ve turizm sektörlerinde olmak üzere ulus-
lararas› niteli¤e haiz toplam 34 fuar belirlenmifltir.  

Bu fuarlar›n, 11’i Brezilya’da, 8’i Meksika’da, 6’s› Ar-
jantin’de, 2’si Küba ve Kolombiya’da,  1’er adedi de Pe-
ru, Ekvator, Uruguay, Panama ve Bolivya’da bulunmak-
tad›r. Sektörel ve ürün baz›nda yap›lacak detayl›  çal›fl-
malar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan kat›l›m organize
edebilece¤imiz fuarlar seçilecektir. 

Bu çabalar›m›z›n zirve noktas›n› 2006 y›l›n›n ikinci
yar›s›nda Meksika, Brezilya, Arjantin ve fiili’ye düzenle-
necek ticaret heyetleri program› oluflturacakt›r. Ayr›ca,
Türkiye’nin önemli baflar› öykülerinden birisi olan müte-
ahhitlik sektörü de strateji kapsam›na al›nm›flt›r. Latin
Amerika’da ilk kez Arjantin ve Küba’ya müteahhitlik
sektörü ziyaretleri düzenlenecektir.

Di¤er taraftan, Brezilya gibi ülkeler aç›s›ndan, Türki-
ye’nin Orta Asya, Orta Do¤u, Afrika ve Rusya gibi pazar-
lara yönelik bir lojistik merkez haline gelebilece¤i de dik-
kate al›narak, bu ülkelerin ticaretinin Türkiye üzerinden
üçüncü ülkelere yönlendirilmesinin sa¤lanmas› da önem-
li amaçlar›m›zdan birisidir. 

Özellikle Türkiye’deki serbest bölgelerin böyle bir ifl-
levi baflar›yla yerine getirece¤i düflünülmektedir. Bu
amaçla, Brezilya’n›n ilgili makamlar›n›n May›s veya Ha-
ziran aylar›nda ülkemizi ziyareti organize edilecek, Mer-
sin ve ‹zmir serbest bölgelerinde incelemeler yapmalar›
sa¤lanacakt›r. 

Stratejinin ikinci önemli aya¤›n› ise, Amerika pazar›-
na giriflte firmalar›m›z›n karfl›laflt›klar› sorunlar›n azal-
t›lmas›, mümkün oldu¤unca h›zl› ve kolay bir flekilde mal
ak›fl›n›n sa¤lanmas› yönünde gerekli çal›flmalar›n ta-
mamlanmas› oluflturmaktad›r. 
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Bu çerçevede, özellikle serbest ticaret anlaflmalar›
üzerinde durulmaktad›r. Mercosur, fiili ve Meksika ile ça-
l›flmalar› sürdürülen serbest ticaret anlaflmalar›n›n en
k›sa sürede sonuçland›r›lmas› hedeflenmektedir. 

Ayr›ca, özellikle ticari iliflkilerimizin kolaylaflt›r›lmas›
için al›nabilecek tedbirleri de¤erlendirmek üzere, 2006
y›l› içinde Brezilya, Arjantin, fiili ve Küba ile Karma Eko-
nomik Komisyon toplant›lar› gerçeklefltirilecektir. Bu
toplant›lar öncesinde Türk firmalar› ile yak›n bir iflbirli¤i
kurulacak ve bölgeye yönelik ihracat›m›z›n önündeki en-
geller tespit edilerek, s›k›nt›lar›n azalt›lmas› için çaba
gösterilecektir. 

Di¤er taraftan, geçti¤imiz aylarda çal›flmalar› baflla-
t›lan, Kolombiya, Venezüella ve Dominik Cumhuriyeti ile
ticaret ve ekonomik iflbirli¤i anlaflmalar›n imzalanmas›-
na iliflkin çal›flmalar›n da 2006 y›l› içinde sonuçland›r›l-
mas› amaçlanmaktad›r. 

Ayr›ca, Peru,  Bolivya, Uruguay, Paraguay, Kolombi-
ya, Guetemala, Ekvador, Panama  gibi  ticaretimizde ön
plana ç›kan ülkeler ile de ticari ve ekonomik iflbirli¤i an-
laflmas› imzalanmas› için giriflimlerde bulunulacakt›r. 

6. SONUÇ

2002 y›l›ndan bu yana y›ll›k ortalama yüzde 8 ora-
n›nda büyüyen Türkiye ekonomisi, 2005 y›l› sonu itiba-
riyle 359 milyar dolarl›k bir büyüklü¤e ulaflm›flt›r. Türki-
ye önümüzdeki on y›ll›k dönemde dünyan›n ekonomisi en
büyük on ülkesi aras›nda yer almak yolunda h›zla ilerle-
mektedir. 

Üç y›l gibi k›sa bir sürede sa¤lanan bu geliflmenin ar-
d›nda, dünya pazarlar›na aç›lmak ve ihracat›m›z› art›r-
mak yönünde kaydetti¤imiz baflar›n›n önemli bir pay›
vard›r. ‹hracat›m›z üç y›l gibi k›sa bir sürede iki kat›na
ç›km›fl ve 2005 y›l› sonunda 73 milyar dolara ulaflm›flt›r.
100 milyar dolar hedefine ulaflmak yönünde ad›m ad›m
ilerlenmektedir. 

Ancak, bu hedefe dünyan›n önemli ve giderek büyü-
yen bir k›tas›n› göz ard› ederek ulafl›lamayaca¤› aç›kt›r. 

Türkiye’nin ulaflt›¤› ekonomik güç itibariyle, art›k ti-
caret politikalar›n› küreselleflen dünyada daha büyük öl-
çekli düflünerek flekillendirmesi ve dünyan›n tüm pazar-
lar›nda boy göstermesi zorunludur ve Latin Amerika Aç›-
l›m›n›n temel hedefi de bu vizyonu gerçe¤e dönüfltürmek-
tir. 
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