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1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:   Şili Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi:  Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

Devlet Başkanı:  Michelle Bachelet 

Başkent:   Santiago 

Nüfusu:   17,402,630 (2012 verileri) 

Yüzölçümü:   756.950 km² 

Diller:    İspanyolca 

Din: Roma Katolikleri %89, Protestanlar %11, Museviler ve diğer 

Başlıca Şehirleri (nüfus) Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, Antofagasta, 

Araucania, Atacama, Bio-Bio, Coquimbo, Libertador General 

Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Maule, Metropolitan Bölgesi 

(Santiago), Tarapaca, Valparaiso 

Para Birimi: Şili Pezosu (CLP) 

 

 

 

 

1.1.  GENEL BİLGİLER 
1.1.1. Coğrafi Konum: 
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Amerika’nın güneybatı kıyısında yer alan Şili, Atlantik ve Pasifik Okyanusları arasında 
stratejik bir konuma sahiptir. Arjantin ile 5.308 km, Bolivya ile 860 km ve Peru ile 171 km 
sınıra sahip olan ve 6.435 km kıyı uzunluğu olan ülke, kıyılarda çok yüksek olmayan dağların, 
orta kesimlerde verimli vadilerin, kuzeyde Atacama Çölü’nün, doğuda ise And Dağları’nın 
çevrelediği topografik bir yapıya sahiptir.     

1.1.2. Siyasi ve İdari Yapı: 

Pasifik Savaşı’nda Peru ve Bolivya'yı yenerek kuzeydeki bölgeleri elde eden Şili’de Salvador 
Allende'nin başkanlığındaki hükümet 1973 yılında Augosto Pinochet’nin askeri diktatörlük 
rejimi ile devrilmiştir. 1990 yılında serbest başkanlık seçimi sistemine geçilene kadar ülke 
Pinochet tarafından idare edilmiştir. 11 Mart 1981’de Anayasa yürürlüğe giren ilk Anayasa, 
İspanya, Fransa ve Avusturya anayasalarından esinlenerek hazırlanmıştır. 

Şili’de Devlet Başkanı aynı zamanda Başbakanlık görevini de yürütmektedir. Dört yılda bir 
yapılan başkanlık seçimleri ile seçilen Devlet Başkanı, Bakanlar Kurulu üyelerini atama 
yetkisine sahiptir. 

1.1.3. Nüfus ve İstihdam: 

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip olan Şili’de nüfus artış hızı %0,9, yaş ortalaması 33’tür. 
Ülkedeki okur-yazarlık oranı %98,6 olup, Şili eğitim standartlarının diğer Latin Amerika 
ülkeleri ile kıyaslanınca daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Nüfusun %15,1’i yoksulluk 
sınırının altında yaşamakta olup, gelir dağılımı adaletsizdir. 

Şili nüfusunun %89’u kentli olup, nüfusun %40’ı başkent Santiago ve çevresinde 
yaşamaktadır. Kuzeyde ve güneyde tarımın yapılabildiği And Dağları’nın arasında kalan 
ovalarda ve liman şehri Valparaiso’da yerleşim yoğun iken; ülkenin kuzey ve güney uç 
noktalarına gidildikçe elverişsiz iklim koşulları sebebiyle nüfus yoğunluğu azalmaktadır. 

Yaklaşık 8,2 milyon olarak tahmin edilen toplam işgücünün %13’ü tarım, %23’ü sanayi ve 
%64’ü hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Çalışan nüfusun yarısını, yönetici 
pozisyonlarının ise dörtte birini kadınlar oluşturmaktadır. 

1.1.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre: 

Şili’nin başlıca doğal kaynakları; bakır, iyot, kereste, demir cevheri, nitrat, değerli metaller ve 
molibdendir. 

Ülke özellikle turizm açısından önemli doğal güzelliklere sahiptir. And dağları sayesinde 
Şili’nin büyük bir hidroelektrik enerji potansiyeli bulunmaktadır. Kıyıları boyunca ülkenin 
zengin balıkçılık kaynakları mevcuttur. Kuzeydeki kurak araziler ise maden yatakları ile 
bezenmiştir. 

Şiddetli depremlerin, volkanik faaliyetlerin ve tsunamilerin sıkça görüldüğü Şili’nin başlıca 
çevre sorunları ormanlık arazilerin tahribi, özellikle Santiago ve çevresinde endüstriyel 
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faaliyetlerin ve taşıt emisyonlarının sebep olduğu hava kirliliği ve su arıtma sistemlerinin 
yetersizliği nedeniyle Maipo, Aconcagua ve Bio Bio nehirlerinde oluşan su kirliliğidir. 

 

1.2. GENEL EKONOMİK DURUM 
1.2.1. Ekonomik Yapı: 

Siyasi istikrar, ticaret serbestisi, kişi başı gelir, yaşam standardı, basın özgürlüğü, şeffaflık ve 
rekabetçilik açısından Latin Amerika’nın önde gelen ekonomilerinden olan Şili’nin finans 
sistemi de oldukça gelişmiştir. Şili, Latin Amerika’da kredi notunu 25 yıldır A’da tutmayı 
başarabilen tek ülkedir. 

Şili ithal ikameci ekonomi politikalarını 1970’lerin ortasında, diğer Latin Amerika 
ülkelerinden yaklaşık on yıl önce terk etmiş ve liberal ekonominin uygulanması 
doğrultusunda önemli adımlar atmıştır. Bu durum, üretim artışını ve rekabeti beraberinde 
getirmiş, madencilik ve balıkçılık başta olmak üzere geleneksel ihracat endüstrilerinde 
büyüme kaydedilmiştir. Aynı zamanda, selüloz, meyve, somon, ağaç ürünleri, şarapçılık ve 
metanol gibi yeni sektörlerde, hava ve gemi taşımacılığı ile turizm gibi hizmet sektörlerinde 
gelişme sağlanmıştır. 

İhracat gelirlerinin %40’ını madencilikten, milli gelirin ise üçte birini bakırdan elde eden 
Şili’nin en büyük madencilik şirketi olan Codelco, tek başına dünya bakır üretiminin %10’unu 
gerçekleştirmektedir.  

Ülkede petrol üretimi 20 yıldır azalmakta olup, doğal gaz üretimi de tüketimi karşılayacak 
düzeyde değildir. 

Ekonomik faaliyetler özellikle ülkenin orta kısmında yoğunlaşmıştır. Ülke nüfusunun %40’ını 
barındıran Santiago, GSYİH’nin %47’sini üretmektedir. Kuzeyde madencilik sektörünün 
gelişimi; güneyde somon yetiştiriciliği, turizm ve metanol üretimi, ekonomik faaliyetlerin 
ülke geneline yayılmasını sağlamıştır. 

     
1.2.2. Ekonomi Politikaları: 

Mart 2010’da Başkanlık görevini devralan Pinera hükümetinin önceliği, makroekonomik 
istikrardan ödün verilmeden depremin hasarlarının giderilmesi olmuştur. Deprem sonrasında 
meydana gelen ihtiyaçların karşılanması amacıyla üç aylık dönem için 111 milyon Dolar 
değerinde bir önlem paketi açıklanmıştır. Yeniden inşa çalışmaları kapsamında mali 
kaynakların altyapının iyileştirilmesine aktarılması ve imalat sanayi altyapısındaki önemli 
hasarlar nedeniyle 2010 yılının ilk çeyreğinde ekonomi küçülmüş; ancak yılın ikinci yarısında 
yeniden inşa faaliyetleri ve özellikle madencilik ve enerji sektörlerine yönelik yabancı 
yatırımlar sayesinde yeniden büyüme yaşanmıştır. 

2008 yılı sonunda ABD’de başlayan ve dünyaya yayılan küresel ekonomik krizden sağlam 
bankacılık sistemi ve güçlü ekonomisi sayesinde nispeten az etkilenen ve Latin Amerika 
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bölgesinin en liberal ekonomilerinden biri olan Şili sonraki yıllarda yeniden inşa çalışmaları, 
iç dinamikler ve istikrar sayesinde yeniden büyüme trendine girmiştir. 

1.2.3. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler: 

İmalat sanayinin küçük ölçekli olması sebebiyle ara malı ve sermaye malı ihtiyacını ithalat ile 
karşılayan Şili, liberal piyasa koşullarının hakim olması sebebiyle dünya piyasalarındaki 
dalgalanmalardan kolayca etkilenen ve en önemli ihraç ürünü olan bakır fiyatlarına bağlı bir 
ekonomik yapıya sahiptir.  

Ülkenin son yıllarda Çin ile yakınlaşması ise, ABD ve Avrupa kaynaklı krizlerin ülke 
ekonomisine etkisinin sınırlı tutulmasında önemli bir unsurdur. Nitekim ülkede çıkarılan 
bakır, Çin gibi hızlı büyüyen ülkelerden büyük talep görmekte ve bakır fiyatlarındaki artış Şili 
ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. 

Madencilikten sonra ülkenin ikinci büyük ihracat sektörü olan tarımdaki büyümeyi ise, artan 
küresel talep ve STA’lar sayesinde büyük bir pazara ulaşma imkanı desteklemektedir. Güçlü 
bir sanayi üretimi olmayan Şili ekonomisini gıda işleme sanayindeki büyüme güçlü 
tutmaktadır.  

Perakende, ulaştırma, taşımacılık ve turizm sektörlerinde gelişmiş bir altyapıya sahip olan ve 
bölgenin finans merkezi konumundaki Şili’de hizmetler sektöründe de büyüme 
beklenmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 
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2.1. SEKTÖRLER 
2.1.1. Tarım ve Hayvancılık: 

Şili’nin toprak çeşitliliği ve bölgelere göre farklılık gösteren iklimi, ülkeye büyük bir tarımsal 
potansiyel kazandırmaktadır. Tarım sektörü Şili’nin GSYİH’sinin %3,6’sını oluşturmakta ve 
işgücünün %9,5’ini istihdam etmektedir. Son on yılda meyve ve yem bitkileri üretim alanları 
önemli ölçüde genişlerken; hububat, sebze ve endüstriyel bitki üretimi azalmıştır. Ülke 
sertifikalı tohumların önde gelen ihracatçılarındandır.  

Kuzey yarımkürede yer alan ülkelere kıyasla ters mevsimde tarım üretimi yapılan Şili, bu 
avantajı kullanarak söz konusu bölgedeki ülkelere önemli miktarda yaş meyve sebze ihracatı 
yapmaktadır. Yaban mersini, sofralık üzüm, erik, kuru elma ve alabalıkta dünyanın lider 
üreticisi ve ihracatçısı; avokado, kuru erik, dondurulmuş ahududu, elma suyu ve somonda ise 
dünyanın 2. büyük üreticisi ve ihracatçısıdır. Armut, narenciye, kivi, nektarin, kiraz ve 
üzümsü meyvelerde de Şili’nin büyük miktarda üretimi mevcut olup; nar, incir, altın çilek ve 
guava gibi meyvelerin üretimi de yaygınlaşmaktadır. Atacama ve Aysen arasında kalan 
alanlar ile ülkenin orta kesimleri, başlıca taze meyve üretim bölgeleridir. 

Güney yarımkürenin en büyük sert kabuklu meyve ihracatçısı konumunda olan ülkede 
kabuklu ve kabuksuz ceviz ve badem ile fındık üretimi ve ihracatı yaygındır.  

Peru’dan sonra Latin Amerika’nın 2. büyük balık üreticisi olan Şili, balık çiftliklerinde 
üretilen somon ihracatında %35 pay ile Norveç’ten sonra gelmektedir. Son 30 yılda sektörde 
yüksek oranda büyüme kaydedilmiş; HACCP, ISO 9000:2000 ve ISO 14000 gibi uluslararası 
standartlarda üretime geçilmiştir. Dünya talebinin her yıl yaklaşık %10 oranında arttığı ve 
balıkçılık sektörü ihracatının %80’ini oluşturan kültür balıkçılığının Şili’nin gelecek on yılki 
büyümesinde aktif rol oynayacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde 100’ün üzerinde 
pazara (Japonya, ABD, Çin, Brezilya ve İsoanya gibi) ihracat yapılmaktadır. 

Kümes hayvancılığı, domuz, koyun ve dana eti ihracatı da son yıllarda artmıştır. Konsantre 
süt, Gouda peyniri, süt tozu, tereyağı ve süt karameli gibi ürünlerle modern süt ürünleri en 
fazla büyüyen sektörlerdendir. Süt üretim ve işleme tesisleri daha çok ülkenin güneyindeki 
bölgelerde yoğunlaşmıştır. Süt ürünleri ihracatında Meksika, Venezüella, Peru, ABD ve 
Brezilya ilk sıralarda yer almakla beraber; Suudi Arabistan, BAE, Rusya ve Çin gibi ülkeler 
de bu ürünler için yeni hedef pazarlardır. 2020 yılında süt ürünleri üretiminin iki katına 
çıkarılması (4 milyar litreye) hedeflenmektedir. 

İşlenmiş tarım ürünleri ihracatı da artmakta olup, Şili, güney yarımkürenin en büyük salça ve 
dondurulmuş üzümsü meyve üreticisidir. Gurme Gıda Üreticileri ve İhracatçıları Birliği, 
ülkede katma değerli işlenmiş gıda alanında KOBİ’lere hizmet veren kar amacı gütmeyen bir 
kuruluştur.  

Ülkede etnik, koşer ve helal ürünlerin yanı sıra Şarap, hububat, meyve-sebze, baharat, 
zeytinyağı, dondurulmuş ürünler ve bal gibi otuzdan fazla organik ürünün üretim ve ihracatı 
da yapılmaktadır. 
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Şili günümüzde dünyanın en büyük 16. gıda ihracatçısı olmakla beraber, 2015 yılında ülkenin 
dünyanın en büyük 10 gıda ihracatçısı arasında yer alması hedeflenmektedir. ABD, Japonya, 
Brezilya, Birleşik Krallık ve Çin, Şili gıda ürünleri için başlıca pazarları oluşturmaktadır. 

2.1.2. Sanayi: 

GSYİH’nin %40’ını teşkil eden sanayi sektörleri içinde elektrikli olmayan makineler, cam ve 
cam ürünleri, plastik ürünler, kağıt ve kağıt ürünleri, demir ve çelik ürünleri imalatında artış 
görülmektedir. Son on yılda seramik üretimi düşüş içinde olup, tekstil ve hazır giyim, 
ayakkabı ve deri sektörlerinde Asya ülkelerinden gerçekleştirilen ithalat sebebiyle yoğun 
rekabet yaşanmaktadır. 

1999 yılında Punta Arenas yakınlarında açılan metanol üretim tesisi Cabo Negro, dünyanın en 
büyük metanol kompleksi olup, dünya üretiminin %20’sini gerçekleştirmektedir.  

10,5 milyon hektarlık doğal ormana sahip olan Şili’de, son yıllarda hızla gelişen sektörlerden 
biri de selüloz endüstrisidir. Selüloz üretimi yıllık 4,8 milyon ton (dünya selüloz üretiminin 
%10’u) düzeyindedir.  

Cam, metal, kağıt, karton, ahşap ve plastik gibi çeşitli malzemelerden ve yeni teknolojiler 
kullanılarak üretilen ambalajlar, gıda işleme sanayinde katma değer yaratılmasında ve 
ihracatta önemli bir unsurdur. Arjantin, Peru, Meksika, Kolombiya ve Brezilya gibi ülkeler 
sektörün başlıca ihraç pazarlarıdır.  

Şili’nin gelişmiş sanayi dallarından olan kimya sektöründe, 130’dan fazla kamu ve özel şirket 
faaliyet göstermekte ve 300 farklı kimyasal üretilmektedir. Özellikle nitrat, iyodür, iyot, 
metanol ve lityum karbonat üretimi yapan yerel şirketler dünya liderleridir. Ülkede üretilen ve 
ihraç edilen diğer başlıca kimyasallar ise sodyum klorid, motor yakıtları, su yosunundan 
üretilen yan ürünler ve plastik reçinelerdir. Güney Amerika, AB, Asya ve ABD kimya 
ihracatında başlıca bölgelerdir.  

Atacama, Coquimbo ve Valparaíso gibi kuzey şehirlerinde kabuklu deniz hayvanları 
üretiminin, Los Lagos ve Aysén şehirlerinde ise balıkçılığın yaygın olması dolayısıyla su 
ürünleri yan sanayi (malzeme, makine ve ekipman, yem, katkı maddeleri ve hizmetler) 
Şili’nin önemli sanayi sektörlerinden biridir. 

Madencilik yan sanayi de ABD, Avustralya, Kanada, Güney Afrika ve İsveç gibi ülkelerle 
rekabet edebilecek ve küresel pazarlarda istenen en yüksek standartlara uygun mal ve hizmet 
üretebilecek güçtedir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler coğrafi yakınlık ve bu ülkelerdeki 
madencilik potansiyeli dolayısıyla özellikle bölge ülkelerine ihracat yapmaktadır. 

  

Etnik takı ve mücevherat, seramik, tekstil, sepetçilik, çömlekçilik, ahşap sofra ve mutfak 
eşyaları ve diğer süs eşyalarını kapsayan el sanatları da bir diğer önemli sektör olup; ABD, 
Almanya, İtalya, Avusturya ve Belçika gibi ülkeler bu kategoride başlıca ihraç pazarlarıdır. 
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2.1.3. Madencilik: 

Madencilik, hem Şili’nin ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, hem de uluslararası pazarlara 
entegrasyonunda önemli katkı yapmaktadır. Çin, Japonya, Güney Kore, ABD ve Brezilya Şili 
madencilik sektörünün başlıca ihraç pazarlarıdır. 

Madencilik sektöründe bakır en önemli maden olup dünya bakır rezervlerinin üçte birine 
sahip olan Şili, yine yaklaşık üçte bir pay ile dünyanın en büyük bakır üreticisidir. Çin ve Peru 
ise yaklaşık %7’şer pay ile Şili’nin ardından gelmektedir. Tüm dünyada imalat sanayinde 
yaygın olarak kullanılan bir hammadde olan katot ve konsantre bakır, bu grupta en fazla ihraç 
edilen ürünlerdir. Asya ve Batı Avrupa ülkeleri en fazla bakır ihracatının yapıldığı ülke 
gruplarıdır.  

Şili’de bakırın yanı sıra demir, molibden, altın, gümüş, manganez, çinko, kurşun, kireç taşı, 
sodyum nitrat, iyot, lityum, potasyum klorit, potasyum sülfat ve borik asit de üretilmektedir. 
Liberal yabancı yatırım mevzuatı ve mülkiyet haklarının korunması sayesinde 1990’lı yıllarda 
sektöre yönelik yabancı yatırımlar artmıştır. 

Mevcut petrol kuyularının yetersiz hale gelmesi ve yeni rezervlerin keşfi çalışmalarının 
yapılamaması nedeniyle Şili’de petrol üretimi son yirmi yıldır azalma eğilimindedir. 
Halihazırda ülkedeki 3 rafinerinin modernizasyonuna yönelik olarak son yıllarda önemli 
yatırımlar yapılmıştır.  

Petrol ve Doğal Gaz İstatistikleri (2014) 
Ham Petrol 
Üretim (milyar varil/gün) 17.340            (2012 tahmini) 
İhracat (milyar varil/gün) 0            (2010 tahmini) 
İthalat (milyar varil/gün) 169.700             (2010 tahmini) 
Kanıtlanmış rezerv (milyon varil) 150 (1 Ocak 2013 tahmini) 
Üretim (milyar varil/gün) 187.200              (2010 tahmini) 
Tüketim (milyar varil/gün) 321.700              (2011 tahmini) 
İhracat (milyar varil/gün) 13.040              (2010 tahmini) 
İthalat (milyar varil/gün) 154.100              (2010 tahmini) 
Üretim (milyar m3) 1,1             (2012 tahmini) 
Tüketim (milyar m3) 5,3              (2010 tahmini) 
İhracat (milyar m3) 0                           (2011) 
İthalat (milyar m3) 3,8              (2012 tahmini) 
Kanıtlanmış rezerv (milyar m3) 97,97  (1 Ocak 2013 tahmini) 
Kaynak: CIA The World Factbook. 

 

 

2.1.4. Müteahhitlik Hizmetleri: 

Şili kamu kurumları her türlü mal ve hizmet alımlarını bir tür Kamu İhale Kurumu ya da 
Devlet Malzeme Ofisi niteliğindeki “Chile Compras” adlı kuruluşun organizasyonu altında 
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gerçekleştirmektedir. Kuruluş tarafından yönetilen web tabanlı sistemde her türlü mal ve 
hizmete yönelik tedarikçilerin ürün tip, spesifikasyon ve fiyat bilgileri yer almakta olup, 
kurumlar tüm alımlarını sistemde kayıtlı bu tedarikçilerden yapmak zorundadır. Sistemin iki 
istisnası askeri alımlar ile büyük müteahhitlik hizmetleridir. Büyük müteahhitlik hizmetlerinin 
bütününe yakını İmar Bakanlığı bünyesindeki İmtiyazlar İdaresi tarafından ve imtiyaz 
sözleşmeleri kapsamında yürütülmektedir. 

Şili’de kamu inşaat işlerinin imtiyaz sözleşmeleri yoluyla yapılmasına 1992 yılında 
başlanmıştır. Sistem kamunun inşaat ihtiyaçlarının müteahhit firma tecrübelerinden 
yararlanılarak ve daha az bütçesel kaynak kullanılarak karşılanmasını 
amaçlamaktadır.   Uygulama yıllar içinde gelişerek sadece geleneksel imtiyaz 
sözleşmelerinden olan yollar, limanlar, havaalanları değil, okullar, hastaneler, hatta cezaevleri 
bile kapsama alınmıştır. 

2.1.5. İnşaat: 

İnşaat sektörü 1990–1997 yılları arasında hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 1998 yılında yaşanan 
ekonomik kriz sürecinde kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi sektörde daralma 
yaşanmasına sebep olsa da, 2005 yılından itibaren sektör eski gücüne ve canlılığına 
kavuşmuş, 2005–2007 yıllarında yüksek talebin etkisiyle inşaat sektöründe önemli atılımlar 
gerçekleştirilmiştir.  

Sismik mimari konusunda eğitimli, deneyimli ve teknolojik altyapısı güçlü bir ülke olan Şili, 
Arjantin, Peru, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Porto Riko, ABD, İspanya ve BAE gibi pek 
çok ülkeye bu bilgi birikimini ihraç etmekte, son yıllarda Çin de söz konusu hizmetlere ilgi 
göstermektedir. İnşaat sektöründe rekabet yoğun olup, modern teknolojilerin kullanımı 
yaygındır. Konut sektörüne yönelik finansman olanakları da oldukça geniştir. 

Yaklaşık yirmi yıllık düzenli ekonomik gelişme sürecinde orta büyüklükte lüks konut 
segmenti en fazla büyüyen alanlardandır. Ülkenin kendi inşaat ekipmanı üretimi çok basit ve 
genellikle madencilikle ilgili ürünlerle sınırlı olduğundan bu ekipmanların büyük kısmı ithal 
edilmektedir. Konut, ofis, otel, yazlık, toplu konut, altyapı (otoyol, havaalanı, liman ve 
hastane), madencilik ve sanayi altyapısı, AVM, okul, hastane, işyeri inşaatı gibi pek çok 
alanda iş yapma potansiyeli mevcuttur. 

2.1.6. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı: 

Şili’de 2013 yılı itibarıyla 481 adet havaalanı bulunmakta olup, toplam havaalanı sayısı 
bakımından dünyada 15. sırada yer almaktadır. Ülkenin en büyük uluslararası havaalanı, 
Santiago Uluslararası Havaalanı’dır.  

  

Yurt içi havayolu taşımacılığı da oldukça gelişmiştir. LAN, Şili’nin en büyük havayolu şirketi 
olup, Oneworld ortaklığı sayesinde diğer Latin Amerika ülkelerine, Kuzey Amerika ve 
Karayipler’e, Asya ve Avrupa ülkelerine bağlantılı uçuşlar gerçekleştirebilmektedir. Sky 
Havayolu da yurt içi ve dışı seferler gerçekleştiren diğer bir büyük ulusal havayolu şirketidir.   
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Demir yolu taşımacılığı ise daha az gelişmiş olmasına rağmen, özellikle Santiago ve Chillan 
arasındaki merkezi demir yolu hattı oldukça yoğundur. 

Santiago haricinde tüm diğer büyük şehirlerde kamu ya da özel sektör tarafından işletilen 
limanlar bulunmakta olup ülkenin dış ticaretinin %80’i bu limanlar aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Latin Amerika Ekonomik Komisyonu’nun (Cepal) değerlendirmesine 
göre Şili, Kolombiya ile birlikte bölgede liman faaliyetleri bakımından Brezilya, Meksika ve 
Arjantin’in ardından 4. sırada yer almaktadır.  

Telekomünikasyon 

Ülkedeki sabit hat abonelerinin sayısı 3,3 milyon, mobil telefon kullanıcılarının sayısı ise 24,1 
milyon civarındadır. Şili’de internet kullanım oranı da yüksek olup, neredeyse her iki 
vatandaştan biri internet kullanıcısıdır. Internet abonelerinin sayısı ise 2,2 milyondur. 

Nokia firması tarafından gerçekleştirilen “Connectivity Scorecard 2009” adlı çalışmada Şili, 
Rusya ve Hindistan gibi ülkeleri ve Latin Amerika’daki tüm ülkeleri geride bırakarak 
teknolojik, hava, kara ve deniz yolu bağlantısı açısından 3. sırada yer almıştır.  

2.1.7.   Turizm: 

Çöl manzaralarından okyanus kıyılarına kadar değişen bir doğa zenginliğine sahip olan Şili, 
büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Punta Arenas, Antartika’ya en yakın liman olması 
sebebiyle, lojistik ve stratejik öneminin yanı sıra, turizm potansiyeli de yüksek bir bölgedir. 

Ülkede 2010 yılında meydana gelen depremden turizm sektörü de olumsuz etkilenmiş, 
rezervasyonların iptal edilmesi nedeniyle kısa dönemli kayıplar yaşanmıştır. Her yıl ülkeyi 
ziyaret eden turistlerin sayısı 3 milyonun üzerinde olup, bu turistlerin büyük çoğunluğunu 
Güney Amerika, ABD ve Avrupa vatandaşları oluşturmaktadır.  

2.1.8. Ormancılık: 

Yüksek kalitede, verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yöntemleri ve modern 
teknolojiler kullanılan sektörün en önemli ürünlerinden biri olan kereste, mobilya, inşaat ve 
ambalaj sanayinin en önemli girdilerinden birini oluşturmaktadır. İşlenmiş kereste üretiminin 
yapıldığı başlıca bölgeler, Maule’den Los Lagos’a kadar uzanan ülkenin güney ve orta 
kesimleridir. Panel, MDF, yonga levha, kontrplak ve lif levha üretimi güneydeki Bío Bío ile 
Los Lagos arasındaki bölgelerde yapılmaktadır. İnşaatlarda kullanılan kapı, pencere, kalıp ve 
trim gibi çaplı kereste ürünleri ise yaklaşık 1.300 şirket tarafından ve Santiago - Los Lagos 
arasında üretilmektedir. Sektörün başlıca ihracat pazarları ABD, Japonya, Meksika, Peru ve 
Çin’dir. 

2.1.9. Enerji: 

2004 yılında Arjantin’in Şili’ye doğal gaz ihracatını kısıtlaması sonucunda enerji 
politikalarını gözden geçiren Şili’de özellikle madencilik ve imalat sektörlerinde artan elektrik 
kullanımı, daha fazla sayıda enerji üretim tesisi kurulmasını gerektirmektedir. Özel sektör 
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tarafından işletilen elektrik üretim ve dağıtımının düzenleme, planlama ve gözetimi devlet 
tarafından yapılmaktadır. 

1994 yılında uygulamaya geçirilen “Rural Electrification Program” ile kırsal bölgelerde 
yaşayanların elektrik ihtiyacının %90’ının karşılanması projesi ve büyük ölçekli alternatif 
enerji projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki baskılar, Şili’nin petrol ve hidrokarbon gibi 
dış enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma yönündeki çalışmalara ağırlık vermesini ve 
alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmasını sağlamıştır. 

Şili’nin orta ve güney bölgelerinde bulunan su kaynakları, hidroelektrik projeleri için oldukça 
büyük potansiyel barındırmaktadır. Ekonomik gelişmenin ve sürdürülebilir büyümenin temeli 
olan elektrik enerjisinin üçte ikisi yurt içindeki hidroelektrik santrallerden karşılanmakta; 
petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar ithal edilmektedir.  

Şili’nin kuzey bölgeleri dünyada en yüksek güneş ışınımı sağlayan bölgeler olup, hem güneş 
hem de rüzgar enerjisi açısından ideal koşullara sahiptir. Atacama, Coquimbo ve Maule, 
İspanyol yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği bölgelerdir. 

Kauçuk ve ormancılık sanayinin atıklarından elde edilen bioyakıtlar da ülkenin değişik 
bölgelerinde enerji üretiminde kullanılan; Santiago ve Valparaiso bölgeleri ile Chiloe 
Adası’nın enerji ihtiyacını karşılayan kaynaklardan biridir. 

Elektrik Kullanım İstatistikleri (2014) 
Üretim (milyar kws) 62,86 (2011 tahmini)
Tüketim (milyar kws) 53,93 (2010 tahmini)
İhracat (milyar kws) 0  (2012 tahmini)
İthalat (milyar kws) 0,7  (2011 tahmini)
Kaynak: CIA The World Factbook. 
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3.1.  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
3.1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü: 

Latin Amerika’nın en dışa açık ve istikrarlı ekonomilerinden biri olan Şili, nüfusu ile göreli 
olarak küçük bir pazar görünümünde olmasına rağmen, ülkenin son yıllarda yürüttüğü dışa 
açılım politikalarının etkisiyle pazarda rekabet oldukça yoğundur. Şeffaf ve etkin bir devlet 
mekanizmasına ve yaygın dış ticaret kültürüne sahip bulunan Şili, iş yapma kolaylığı 
bakımından da bölge ülkeleri arasında öne çıkmaktadır. 

Ülkede yerli ve yabancı yatırımcılar arasında ayrımcılık yapılmamakta, yatırımcılara güvenilir 
bir yatırım ortamı sunulmaktadır. Bu durum yabancı sermayeyi oldukça artırmış olup, küresel 
krizlere rağmen ülkeye yabancı sermaye girişi hız kesmemiştir. Son yıllarda artan doğrudan 
yabancı yatırımların girişleri, Şili’nin ekonomik büyümesinde ve gelişmesinde önemli rol 
oynamış; rekabetçilik, teknolojik gelişim ve bilgi birikimi de sağlamıştır.  

 
3.1.2. Ülkeler İtibari İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar: 

Şeffaf ve etkin bir devlet mekanizmasına ve yaygın dış ticaret kültürüne sahip bulunan Şili 
GSYİH’sinin %7’sini oluşturan doğrudan yabancı yatırımlar, ülkenin ekonomik gelişiminde 
önemli bir role sahiptir. Şili Yabancı Yatırım Komitesi verilerine göre 1974–2012 yılları 
arasında gerçekleşen toplam 90 milyar Dolar değerindeki doğrudan yabancı yatırımların 
%26’sı ABD, %18’i İspanya, %17’si Kanada, %8’i Japonya, %7’si Birleşik Krallık ve %4’ü 
Avustralya kaynaklıdır. Bu süreçte AB ülkelerinin payı yaklaşık %40 olarak gerçekleşmiştir. 

3.1.3. Sektörler İtibarı İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar: 

1974–2012 yılları arasında gerçekleşen yatırımların %34’ü madencilik, %18’i elektrik doğal 
gaz ve su, %9’u finansal hizmetler, %8’i iletişim sektörlerinden oluşmaktadır. 

3.1.4. Ülkede İş Kurma Mevzuatı: 

Şili’de şirket kurma ile ilgili işlemler maliyetli veya çok zaman alıcı olmayıp, yaklaşık 1 ay 
sürmekte, şirket kurulması için yerel ortaklık şartı bulunmamaktadır. Kamuda birçok işlem 
online veya mektup yoluyla yapılmaktadır.  

Buna rağmen, Şili’de yaşayan ve geliri olan birinin kefil göstermeden herhangi bir yeri 
kiralaması ise oldukça zordur.  

Şili kanunlarına göre ülkede değişik türlerde şirket kurulması mümkün olup, her bir şirket 
türü farklı hukuki uygulamalara ve vergiye tabidir.  

Ülkede ortak girişim (joint venture) ve lisans anlaşmaları yapmak içinse; ülkedeki hukuki 
işlemleri ve vergi yükümlülüklerini takip edecek, kanunlara uygun şekilde kurulmuş olan 
yerel bir ortak ile çalışmak gerekmektedir.  

Firmaların yarısından fazlası üretimlerini taşeronlara yaptırmakta, %20,7’si ise ana ekonomik 
aktivitelerini alt yüklenicilere vermektedir. OECD verilerine göre, Şili’de yoksulluğun ve 
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gelir adaletsizliğinin önüne geçilebilmesi için istihdama ve aktif sosyal politikalara daha fazla 
yatırım yapılması gerekmektedir. 

3.1.5. Yatırımlara Sağlanan Teşvikler: 

Şili’de ulusal ve yabancı şirketlere ayrımcılık yapılmadığından, yabancı yatırımların sübvanse 
edilmesi ya da özel vergi muafiyeti sağlanması gibi uygulamalar da bulunmamaktadır. Ancak 
uzak/dezavantajlı coğrafi bölgelerde birtakım bölgesel teşvikler ya da bilgi teknolojileri 
sektöründe teşvik uygulanabilmektedir. Bu teşvikler, fizibilite çalışmalarına eş finansman 
programları, sanayi bölgelerinde arazi satın alma, yerel çalışan istihdamı, proje finansmanında 
kolaylık tanınması şeklinde olabilmektedir. 

 “Şili Rekabet Planı” çerçevesinde sağlanan yatırım teşvikleri ise, halka arz edilen hisse 
senetleri, bonolar, yatırım fonu ve emeklilik fonu gelirlerinde kurumlar vergisi muafiyetleri 
içermektedir. Ayrıca Ulusal Kümelenme Programı çerçevesinde inovasyonun artırılması ve 
büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerin (hizmetler, gıda, madencilik, hobi turizmi ve 
tarım) güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

2002 yılında Şili Hükümeti Yatırım Platformu girişimi ile uluslar arası şirketlerin Latin 
Amerika’daki genel merkezlerini Şili’ye çekmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda belirli koşulları 
sağlayan şirketlere birtakım vergi muafiyetleri gibi teşviklerden yararlanma imkanı 
sunulmuştur. Böylece yabancı yatırımcılar ile Şilili şirketler arasında şirket birleşmelerinin ve 
ülkeye yabancı sermaye girişinin hızlandırılması sağlanmıştır. 

Şili Devleti yabancı yatırımları teşvik etmekle birlikte, ülkedeki balıkçılık şirketlerinde ve 
medya sektöründe yabancılar yatırım yapamamaktadır. Telekomünikasyon sektöründe böyle 
bir kısıtlama olmamakla birlikte, lisans alınması gerekmekte ve bu lisansların sayısı kısıtlıdır. 
Bunun haricinde bakır madenciliği sektöründeki projelerde Şili Bakır Komisyonu’ndan, 
balıkçılık sektöründe Balıkçılık Müsteşarlığı’ndan, bankacılık sektöründe Bankacılık ve 
Finans Kurumları Düzenleme Kurulu’ndan, sigorta ve yatırım fonu sektörlerinde ise Menkul 
Kıymetler ve Döviz Komisyonu’ndan izin alınması gerekmektedir. Bunların haricinde 
Emeklilik Fonu ve Özel Sağlık Sigortası ile ilgili düzenleme kurullarından, çevreye etkisi 
olabilecek projelerde ise Çevresel Değerlendirme Birimi’nden izinler gereklidir. Nükleer 
enerji, savunma, deniz taşımacılığı, emlak ve madencilik sektörlerinde de ulusal güvenliğe 
dair kısıtlamalar mevcuttur. 
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4.1.1. Genel Durum: 

Küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerine rağmen yıllardır dış ticaret fazlası veren Şili’nin 
2012 ve 2013 yıllarında dış ticareti açık vermiş ancak 2014 yılında yeniden toparlanma 
gerçekleşmiştir. Nitekim 2014 yılında ülkenin ihracatı %4,1 azalsa da, ithalattaki azalma 
%17,8 olarak gerçekleştiğinden 8,8 milyar Dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.   

4.1.2. Ülkenin Dış Ticareti: 

Şili’nin Dış Ticareti (1000 Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim 

2001 18.745.415 16.136.155 2.609.260 34.881.570 

2002 17.423.088 15.383.398 2.039.690 32.806.486 

2003 21.650.906 19.264.124 2.386.782 40.915.030 

2004 33.025.407 24.726.947 8.298.460 57.752.354 

2005 41.972.988 32.925.508 9.047.480 74.898.496 

2006 59.379.149 38.977.953 20.401.196 98.357.102 

2007 68.560.429 47.585.063 20.975.366 116.145.492 

2008 64.507.601 62.787.216 1.720.385 127.294.817 

2009 55.458.977 42.805.465 12.653.512 98.264.442 

2010 71.106.106 59.206.939 11.899.167 130.313.045 

2011 81.437.589 74.693.536 6.744.053 156.131.125 

2012 77.965.383 80.066.781 -2.101.398 158.032.164 

2013 76.684.108 79.172.798 -2.488.690 155.856.906 

2014 76.639.248 72.344.339 4.294.909 148.983.587 

2015 63.360.064 63.037.576 322.488 126.397.640 

Kaynak: ITC Trademap 

 

 

 

 

4.1.3. İhracatında Başlıca Ürünler:  

Şili’nin 2014 yılı ihracatının %23’ü rafine edilmiş bakırdan, %22’si ise bakır cevherlerinden 
oluşmaktadır. Sodalı ve sülfatlı odun hamuru (selüloz), balık filetoları, üzüm şarabı, 
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dondurulmuş balık, taze ve kuru üzüm, altın, demir cevheri ve molibden cevheri ise Şili’nin 
ihraç ettiği diğer başlıca ürünlerdir. Tarım ve gıda ürünlerinin Şili’nin ihracatındaki payı 
%22’dir.   

    Şili’nin İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 

Tüm Ürünler 76.684.108 76.639.248 63.360.064

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları  18.805.083 18.105.635 14.381.219

Bakır cevherleri ve konsantreleri 16.883.110 16.816.911 13.890.968

Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 2.804.879 2.890.092 2.572.135

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için 
bakır anotları 

3.552.135 3.005.692 2.177.435

Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, 
soğutulmuş veya dondurulmuş) 

1.988.162 2.331.961 1.893.023

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar 
dahil) ve üzüm şırası 

1.968.729 1.855.986 1.842.696

Üzümler (taze/kurutulmuş) 1.793.993 1.690.159 1.486.108

Balıklar (dondurulmuş) 1.367.589 1.707.757 1.325.270

Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç 814.409 989.653 822.732

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş 
veya yarı işlenmiş halde) 

1.382.226 1.066.730 796.404

Diğer meyveler (taze) 727.210 775.863 795.491

Molibden cevherleri ve konsantreleri 858.565 1.196.728 754.456

Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği  667.908 868.033 752.667

Elma, armut ve ayva (taze) 1.012.044 958.412 733.287

Demir cevherleri ve konsantreleri 1.378.849 1.140.191 717.603

Flor, klor, brom ve iyot 839.187 693.634 506.997

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) 
(kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 

340.243 404.008 504.297

Balıklar (taze veya soğutulmuş) 442.558 549.787 497.272

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler 521.173 483.228 427.549

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı  275.610 306.973 414.044

Kauçuktan yeni dış lastikler 391.942 444.424 392.959
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Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

590.210 538.077 392.435

Domuz eti (taze, soğutulmuş veya 
dondurulmuş) 

409.028 450.854 391.379

Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun 
olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları 

419.148 430.105 360.668

Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri 
lamine edilmiş ağaçlar 

253.597 327.760 349.526

Bakır teller 456.595 514.964 341.430

Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif 
levhalar 

350.231 348.822 324.027

Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda 
müstahzarları 

319.047 341.320 308.298

Hazırlanmış/konserve edilmiş kabuklu 
hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızları 

295.428 303.031 307.553

Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer 
inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt ve 
kartonlar 

329.768 353.179 299.994

Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya 
yongalar halinde ağaç, talaş, döküntü ve 
artıklar 

314.843 308.710 277.705

Şekil verilmiş ağaçlar (lambalanmış, yiv 
açılmış, set açılmış, oluklanmış vb.) 

272.954 292.656 271.428

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (yarış arabaları dahil) 

293.597 380.060 267.264

Bakır döküntü ve hurdaları 369.799 344.330 259.058

Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 192.523 183.784 254.901

Karbonat; peroksikarbonat; amonyum 
karbomat içeren ticari amonyum karbonat 

229.487 228.864 245.219

Kaynak: ITC Trademap 

 

 

4.1.4. İthalatında Başlıca Ürünler: 
Şili’nin 2014 yılı ithalatının %22’sini oluşturan mineral yakıt ve yağlar haricinde; binek 
otomobilleri (%4,9), telefon cihazları (%2,9), eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (%2,7), 
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bilgisayar ve parçaları (%1,5), taşkömürü (%1,3), ilaç (%1,2), sığır eti (%1,2) ve kauçuk 
lastik (%1,1) ithal ettiği görülmektedir. 

Şili’nin İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 

Tüm Ürünler 79.172.798 72.344.339 63.037.576

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

7.088.539 6.272.504 4.000.977

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar 

4.476.879 3.744.590 3.217.152

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 

6.633.370 6.040.624 2.854.275

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 
cihazlar 

2.591.148 2.017.327 2.344.601

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 2.612.811 1.935.754 1.712.243

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1.901.150 1.950.668 1.226.116

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; 
manyetik veya optik okuyucular, verileri koda 
dönüştüren ve işleyen mak. 

1.428.133 1.142.186 1.191.104

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 

942.672 1.034.204 1.018.049

Kauçuktan yeni dış lastikler 1.216.735 1.095.670 1.009.930

Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları 
(uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar 
ve yörünge-altı araçları 

1.278.956 864.503 907.071

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

769.006 815.436 826.108

Sığır eti (taze/soğutulmuş) 831.282 821.164 754.617

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 
briketler, topak vb. katı yakıtlar 

1.076.794 899.710 737.125

Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı 
cihazları 

896.749 878.065 693.170

Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik 
enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] 

194.438 451.636 621.975
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Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 539.927 539.905 500.208

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre 
edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina 
ve cihazlar 

368.216 422.652 470.980

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki 
makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli aksam 

662.189 492.872 455.870

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye 
makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, 
ekskavatör, yol silindirleri vb 

966.467 453.701 450.775

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii 
veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve 
yüzü deriden olan ayakkabılar 

460.573 464.361 403.324

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar 

368.017 376.887 397.254

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus 
(sürücü dahil) motorlu taşıtlar 

683.806 391.456 363.561

Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama 
ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve 
aksesuarları 

450.002 386.198 352.610

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun 
olmasın) ve sıvı elevatörleri 

378.594 332.654 352.033

Traktörler 461.043 361.243 345.704

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri 
diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve 
benzeri cihazlar 

346.042 338.746 339.465

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 
mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla 
olanlar (kaplanmış olanlar) 

340.646 341.503 330.506

Dış tabanı kauçuk, plastik, tabii veya terkip 
yoluyla elde edilen kösele ve yüzü dokumaya 
elverişli maddelerden ayakkabı 

278.838 288.785 325.682

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları 
yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin 
büyümesini düzenleyici ürünler 

312.300 317.516 310.515

Mısır 308.511 327.837 307.148

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, oyuncak 
bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş 

323.023 352.066 307.003
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modeller 

84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve 
cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-
aksesuarlar (kutu, kılıf vb) 

284.236 281.117 299.971

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik 
maddeden olan diğer ayakkabılar 

350.577 339.457 297.467

Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya  307.341 323.476 297.249

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek vb. 

343.488 334.908 294.953

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 
diğer iç giyim eşyası (örme) 

308.767 316.656 290.641

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort  

307.355 314.543 288.496

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 
(örneğin; redresörler) ve endüktörler 

353.445 248.460 287.277

Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları 
ve mil yatakları; dişliler ve sistemleri 

370.501 306.041 280.740

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 
iletkenler 

327.201 299.155 275.119

Kaynak: ITC Trademap. 

 

4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibari İle İhracatı: 

Şili’nin 2014 yılı ihracatında %24,6 payla ilk sırada Çin yer almaktadır. ABD (%11,8), 
Japonya (%10,5), Güney Kore (%6,1) ve Brezilya (%5,4) ise ülkenin diğer önemli ihraç 
pazarlarıdır. Türkiye, %0,5 payla Şili’nin 2014 yılı ihracatında 28. sırada yer almıştır. 

 

Şili’nin İhracatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar) 

Ülke Adı 2013 2014 2015 

Tüm Ülkeler 76.684.108 76.639.248 63.360.064

Çin 19.089.568 18.827.696 16.671.361

ABD 9.786.775 9.327.732 8.262.167

Japonya 7.576.506 7.673.711 5.458.346

Güney Kore 4.207.337 4.771.934 4.131.778

Brezilya 4.427.287 4.122.624 3.109.587
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Hindistan 2.244.970 2.705.721 2.003.508

Hollanda 2.512.612 2.295.571 1.654.530

Peru 1.907.749 1.852.763 1.635.793

Tayvan 1.642.394 1.826.296 1.483.572

İspanya 1.372.137 1.456.866 1.347.422

Meksika 1.314.516 1.308.988 1.344.038

Kanada 1.425.236 1.227.736 1.241.090

Bolivya 1.663.267 1.628.896 1.234.780

İtalya 1.648.468 1.762.182 1.101.713

Almanya 1.014.909 956.675 821.433

Arjantin 1.044.720 965.105 807.412

Fransa 1.112.402 1.204.064 802.300

Kolombiya 867.132 905.386 786.666

Belçika 1.387.878 1.094.612 742.534

Birleşik Krallık 689.891 741.183 673.274

Paraguay 465.728 534.341 597.803

Rusya Fed. 643.220 770.909 588.870

İsviçre 1.040.965 848.328 515.570

Ekvator 520.756 514.784 454.287

Avustralya 800.886 894.191 433.864

Bulgaristan 487.682 489.101 356.300

Tayland 241.177 288.580 336.077

Venezuela 522.254 463.001 335.255

Türkiye 368.676 356.595 315.195

Vietnam 307.301 385.264 266.180

Kaynak: ITC Trademap 

 
 
 
 
 

4.1.6. Başlıca Ülkeler İtibari İle İthalatı: 
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2014 yılı ithalatının %20,4’ünü ABD’den gerçekleştiren Şili’nin diğer tedarikçileri Çin 
(%20), Brezilya (%8,7), Arjantin (%4,7), Almanya (%3,9), Ekvator (%3,7), Meksika 
(%3,4)  ve Güney Kore’dir (%3,3). Türkiye ise, Şili’nin 2014 yılı ithalatında %0,4 payla 33. 
sıradadır. 

Şili’nin İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar) 

Ülke Adı 2013 2014 2015 

Tüm Ülkeler 79.172.798 72.344.339 63.037.576

Çin 15.631.619 15.103.848 14.799.644

ABD 16.077.234 14.301.010 11.783.868

Brezilya 5.109.117 5.673.768 4.857.530

Arjantin 3.933.180 2.914.004 2.516.608

Almanya 3.200.666 2.613.901 2.367.013

Meksika 2.538.344 2.446.965 2.161.274

Japonya 2.477.522 2.361.205 2.105.497

Güney Kore 2.766.713 2.307.542 1.996.009

İspanya 1.749.212 1.448.424 1.534.389

Fransa 2.249.238 1.553.912 1.532.642

Ekvator 2.514.801 2.437.651 1.178.746

İtalya 1.280.495 1.269.212 1.158.539

Peru 1.757.124 1.541.322 1.099.975

Trinidad ve Tobago 1.049.532 1.217.093 876.095

Kolombiya 1.721.098 1.130.981 865.897

Kanada 1.542.195 1.269.035 745.265

Tayland 757.978 809.900 735.395

Hindistan 737.651 682.383 719.642

Paraguay 573.116 711.482 708.789

Vietnam 281.389 380.670 607.362

Birleşik Krallık 1.467.335 847.317 540.547

Hollanda 637.485 436.560 387.100

Belçika 453.633 395.342 384.225

İsveç 465.358 439.717 382.511
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Tayvan 468.157 399.749 357.990

Malezya 261.063 260.013 304.286

Finlandiya 358.042 287.007 293.338

Avusturya 360.600 242.602 292.943

Avustralya 413.852 293.823 272.584

İsviçre 333.800 284.647 261.572

Kaynak: ITC Trademap. 

 
 

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

5.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 
5.1.1. Genel Durum: 

1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Latin Amerika ülkesi Şili olmuştur. Bu 
davranış Türkiye'de, Şili ulusunun milli bağımsızlığa ve ülkeler arasındaki dostluğa verdiği 
değerin somut bir ifadesi olarak kabul edilmiş ve her iki ülke arasında 1926 yılında imzalanan 
Dostluk Anlaşması ile ikili ilişkilerin sağlam temelleri oluşturulmuştur. İki ülke arasındaki 
ticari ilişkiler ise 1970'li yıllarda başlamıştır. 

Türkiye ile Şili arasındaki ticaret yıllar itibarıyla incelendiğinde, söz konusu ülkeye 
gerçekleştirilen ihracatın 2009-2013 yılları arasında düzenli olarak arttığı, 2014 yılında ise 
ihracatımızda %9,4 düşüş gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönemde Şili’den ithalatımız da 
%10,5 azalmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılında %10,1 gerilerken, ülkemiz 
aleyhindeki dış ticaret açığı da %11,7 azalmıştır. 

 

5.1.2. Türkiye – Şili Dış Ticaret Değerleri: 

Türkiye-Şili Dış Ticaret Değerleri (1000 Dolar) 

Yıl İhracat  İthalat  Hacim Denge 

2002 19.798 79.270 99.068 -59.472

2003 15.528 160.490 176.018 -144.962

2004 24.529 176.449 200.978 -151.921

2005 24.959 326.177 351.136 -301.218
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2006 34.788 441.925 476.713 -407.136

2007 41.843 533.969 575.812 -492.126

2008 150.267 324.110 474.377 -173.842

2009 37.435 200.387 237.822 -162.952

2010 81.222 311.709 392.931 -230.488

2011 130.616 474.341 604.957 -343.725

2012 174.998 465.852 640.850 -290.854

2013 219.338 405.861 625.199 -186.523

2014 198.614 363.304 561.918 -164.690

2015 188.015 282.572 470.588 -94.557

2015 (2 ay) 27.831 55.603 83.433 -27.772

2016 (2 ay) 37.464 41.542 79.007 -4.078

Kaynak: TÜİK                                                                                             

5.1.3. Türkiye’nin Fasıllar Bazında Şili’ye İhracatı:  

Şili’ye 2014 yılı ihracatımızın %17,2’sini oluşturan ve ilk sırada yer alan eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtları %14,8 pay ile demir-çelik çubuklar ve %4,9 pay ile demir-çelik 
profiller izlemektedir.  

Traktörler, halı ve kilim, binek otomobilleri, kara taşıtları aksamı, plastikten monofiller ve 
demir-çelik kaplar ise bu ülkeye ihraç edilen diğer başlıca ürün gruplarıdır. Aynı dönem 
Şili’ye ihracatımızın %2,8’ini tarım ve gıda ürünleri oluşturmuştur. 

Türkiye’nin Şili’ye İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 

Tüm Ürünler 219.338 198.614 188.015 

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 
(dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 
işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) 

38.022 29.352 20.677 

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 

18.578 6.285 17.528 

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 35.964 34.217 13.116 

Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri 0 0 8.993 

Demir veya alaşımsız çelikten profiller 9.634 9.797 8.025 

Plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve 5.709 5.121 6.981 



ŞİLİ 
ÜLKE RAPORU 
 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         26 

profiller (enine kesitinin en geniş yeri > 1mm) 

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 5.709 5.445 6.452 

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları 

8.691 6.900 6.172 

Traktörler 10.872 8.620 4.766 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, 
inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya 
çelikten sac, çubuk, vb. 

2.248 4.448 3.950 

Krom oksitleri ve hidroksitleri 2.598 3.289 3.413 

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz 
lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb. 

40 447 3.294 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler 4.902 4.820 3.268 

Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale 
getirilmiş gazlar için kaplar 

4.689 5.058 2.761 

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 1.761 1.346 2.626 

Demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya 
mahsus radyatör, motorlu hava püskürtücüler 

2.658 2.491 2.518 

Kauçuktan yeni dış lastikler 2.672 3.709 2.458 

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film 380 747 2.216 

Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya 
elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer 
kaplamaları 

604 381 1.586 

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı 
elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) 

1.075 1.422 1.445 

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç 
giyim eşyası (örme) 

1.239 1.377 1.381 

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer 
kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri 
cihazlar 

664 804 1.361 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

1.016 924 1.311 

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, 
tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, 
kalıplama vb. makinaları 

58 934 1.212 

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz 678 1.572 1.204 
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kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan 
havalandırmaya mahsus davlumbazlar 

Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 
bezleri 

1.024 472 1.182 

Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya 
(mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb için) 

814 789 1.025 

Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam 
ve parçaları 

286 626 1.023 

Ferro alyajlar 1.940 2.215 1.022 

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) 
ve sıvı elevatörleri 

707 701 1.004 

Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, 
şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme 
makinaları, ambalaj vb makinalar 

2.738 858 1.003 

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina 
ve cihazlar  

261 1.271 973 

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 
(örneğin; redresörler) ve endüktörler 

738 383 968 

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

276 548 955 

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 280 629 948 

Toprağı hazırlamaya, işlemeye, ekmeye, 
ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar 

391 715 904 

Plastikten inşaat malzemesi 298 245 896 

Mayalar ve cansız diğer tek hücreli 
mikroorganizmalar 

1.812 1.228 893 

Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve 
ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile 
bunların aksam ve parçaları 

200 696 887 

Debagatte kullanılan sentetik organik ve anorganik 
maddeler ve müstahzarlar 

785 831 883 

Kaynak: ITC Trademap 

 

 

 

5.1.4. Türkiye’nin Fasıllar Bazında Şili’den İthalatı:  
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Türkiye’nin Şili’den 2014 yılında gerçekleştirdiği ithalatın %66,8’ini rafine bakır ve bakır 
alaşımları oluşturmaktadır. Geri kalan ithalatımız ise büyük ölçüde potasyum nitrat, kabuklu 
meyveler (ceviz, badem), balık yağı, sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru, kontrplaklar, 
lityum karbonat, sebze ve çiçek tohumları, balık unu ve işlenmemiş altından oluşmaktadır. 
Tarım ve gıda ürünleri, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın %14,2’sini kapsamaktadır. 

Türkiye’nin Şili’den İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar) 

Ürün Adı 2013 2014 2015 

Tüm Ürünler 405.861 363.304 282.572 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 307.868 242.697 186.653 

Nitritler; nitratlar 14.940 18.535 21.069 

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) 
(kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 

17.641 16.244 16.335 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı 
yağları 

18.520 13.381 12.900 

Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat 
içeren ticari amonyum karbonat 

7.587 8.779 7.298 

Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri 
lamine edilmiş ağaçlar 

4.153 10.924 6.340 

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve 
sporlar 

5.989 6.702 5.791 

Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 5.961 12.484 5.306 

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş 
veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

0 6.182 3.063 

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar) 1.313 1.591 1.351 

İşlenmemiş kurşun 0 1.718 1.307 

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları 
yok edici, sürgünleri önleyici, bitkilerin 
büyümesini düzenleyici ürünler 

1.625 1.201 1.287 

Hazırlanmış/konserve edilmiş kabuklu 
hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızları 

428 951 1.267 

Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.) 

295 366 978 

Diğer meyveler (taze) 827 466 922 

Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak 0 0 905 
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kapsülleri, ateşleyici maddeler 

Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç) 
08. fasıldaki sert ve kabukluların karışımları 

405 90 764 

Elma, armut ve ayva (taze) 1.447 993 747 

Ayçiçeği tohumu 465 1.169 619 

Ferro alyajlar 0 944 583 

Mısır 86 211 497 

Pirinç 0 637 489 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, 
inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir 
veya çelikten sac, çubuk, vb. 

1.064 815 480 

Klorürler, oksiklorürler, hidroksiklorür, 
bromürler, oksibromürler, iyodürler  

0 0 400 

Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

0 0 393 

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

738 425 387 

Nişastalar ve inülin 88 542 355 

Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer 
inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt ve karton 

523 914 319 

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 669 245 307 

Üzümler (taze/kurutulmuş) 251 288 282 

Plastikten kendinden yapışkan levha, plaka, 
bandlar, şerit, film, folye ve diğer yassı şekiller 

57 273 226 

Kurutulmuş sebzeler (bütün, kesilmiş, 
dilimlenmiş, kırılmış, toz halinde) 

290 378 217 

Flor, klor, brom ve iyot 161 103 138 

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri 
diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve 
benzeri cihazlar 

720 1.214 124 

Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham 
post ve derileri 

0 0 114 

Çiçek soğanı, yumru, yumrulu kök, küçük soğan  79 79 100 

Kaynak: ITC Trademap. 
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5.1.5. İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler: 

Güçlü rakiplerin varlığına karşın Türkiye'nin Şili'ye ihracatının STA ile birlikte ilerleyen 
yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir. Bölgenin en gelişmiş ve liberal ülkelerinden biri 
olması nedeniyle, Türk ürünlerine yönelik aktif bir tanıtım stratejisi uygulanarak ülkeye 
yönelik ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. 

Her iki ülke de, coğrafi konumları ve bölgesel ilişkileri nedeniyle kendi pazarları yanında, 
dahil oldukları bölgesel işbirlikleri kapsamında diğer pazarlara da giriş fırsatı sunmaktadır. 
Özellikle madencilik ve savunma sanayi sektörlerinde Şili ile Türkiye arasında işbirliği 
imkanları mevcuttur. 

Tarım ve gıda ürünlerinden bisküvi, şekerli ve çikolatalı mamuller, zeytinyağı, zeytin, maya 
ve kuru kayısı; sanayi ürünlerinde ise demir/çelik çubuklar, traktörler, ısıtması elektrikle 
olmayan demir-çelik radyatör, jeneratörler, demir/alaşımsız çelikten profil, oto yedek parça, 
kauçuktan yeni dış lastikler, otomobil ve steyşın vagonlar, ev tekstili, ağır iş makine ve 
cihazlarının aksam ve parçaları ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Şili pazarında 
potansiyel arz etmektedir. 

Şubat 2010’da yaşanan deprem sonrasında ülkede yürütülen yeniden inşa çalışmaları 
çerçevesinde inşaat ve müteahhitlik hizmetlerinin artması neticesinde, inşaat malzemeleri ve 
iş makineleri ithalatında büyük artış yaşanmıştır. İşlenmiş petrol ürünleri ve savunma sanayi 
ise diğer başlıca potansiyel işbirliği alanlarını oluşturmaktadır. 

Değişen tüketim kalıpları çerçevesinde Şili’de büyüme potansiyeli olan sektörler; otomobil, 
televizyon (özellikle LCD ve plazma), kozmetik ve kişisel hijyen ürünleri, spor giyim, ev 
hayvanları sektörüne yönelik ürünler, geniş bant internet sistemleri ve taşınabilir PC ve akıllı 
cep telefonu pazarıdır. Ayrıca gerek çevresel duyarlılıklar çerçevesinde yenilenebilir enerjiye 
duyulan ilgi, gerekse uzun vadede tasarruf nedenleriyle hane halkları ve işyerleri tarafından 
güneş enerjisine yönelik talepte de düzenli bir artış gözlenmekte olup, güneş panelleri pazarı 
genişlemektedir.  

5.1.6. İki Ülke Arasındaki Ticarete İlişkin Önemli Hususlar ve Başlıca Sorunlar: 

İki ülkenin ürün yelpazesinin özellikle tarım ürünlerinde benzerlik göstermesi nedeniyle bu 
ülkeye yönelik ihraç ürünlerimizin çeşitliliğinin kısıtlı olması, coğrafi uzaklık nedeniyle 
işadamlarının karşılıklı ziyaretlerinin yeterince sık olmaması, Türkiye’nin pazarda yeterince 
tanınmaması, navlun fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bölge ülkeleri ile rekabette ve lojistikte 
karşılaşılan dezavantajlar Şili pazarında karşılaşılan başlıca sorunlardır. 
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ALTINCI BÖLÜM  

KONYA İLE TİCARET  

6.1.  KONYA İLE TİCARETİ 
 

6.1.1. Konya’nın 2014 Yılında Şili’ye Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri: 
Ürün Adı Dolar 
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların 
organik-anorganik bileşikleri 

3.460.467

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam 
ve parçaları 

1.376.892

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı 

1.352.750

Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 153.601
Demir veya çelikten eşya 28.546
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 27.210
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

25.999

Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar 
vb. prefabrik yapılar 

24.278

Kauçuk ve kauçuktan eşya 18.247
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-
verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı

16.763

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 7.643
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 2.675
Plastikler ve mamulleri 1.940
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 1.700
 

6.1.2.  Konya’nın 2014 Yılında Şili’den Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri: 

Ürün Dolar 
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya 
karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

2.010.422

Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 105.200
Muhtelif kimyasal maddeler (bio dizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

88.000

Hububat 77.582
Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta 
kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

31.701

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

125
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6.1.3. Türkiye’nin Şili’ye ve Konya’nın Şili’ye Yıllara Göre İthalat / İhracat 
Rakamları 

Türkiye- Şili Rakamları 

Dolar 2012 2013 2014 2015 2016 
İhracat 174.852.122 219.338.048 198.579.333 187.918.817 37.464.302
İthalat 466.042.285 405.861.405 363.303.857 282.572.405 41.542.243
 

Konya-Şili Rakamları 

Dolar 2012 2013 2014 2015 2016 

İhracat 5.848.103 6.778.180 6.499.082 6.401.747 902.455 

İthalat 1.568.351 2.007.358 2.313.030 1.925.317 146.700 

Hacim 7.416.454 8.785.538 8.812.112 8.327.064 1.049.155 

Denge 4279752 4770822 4186052 4.476.430 755.755 

 


