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TEMEL BİLGİLER
Ülke Adı: Kolombiya Cumhuriyeti
Yüzölçümü: 1.141.748 km²

Nüfus: 47.846.160 (2014 verileri)

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Devlet Başkanı: Juan Manuel Santos Calderon
Başkent: Bogota
Başlıca Şehirler: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota, Boyaca, Caldas, Cauca, Cordoba, Guainia,
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Putumayo, Quindio, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima,
Valle del Cauca, Vaupes, Vichada

Din: Roma Katolikleri %90 Dil: İspanyolca

Para Birimi: Kolombiya Pezosu (COP)

Coğrafi Konum : Kolombiya, Orta ve Güney Amerika arasında bir bağlantı noktası olması dolayısıyla stratejik bir
konuma sahiptir. Yüzölçümü bakımından Latin Amerika ülkeleri arasında 5. büyük ülke olan Kolombiya’nın Pasifik
Okyanusu’na ve Karayip Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Sınır komşuları Panama, Ekvator, Peru, Venezuela ve
Brezilya’dır

Siyasi ve İdari Yapı: 20 Temmuz 1810 tarihinde bağımsızlığını kazanan Kolombiya’da Devlet Başkanlığı görevini
25 Mayıs 2014 tarihinden bu yana Juan Manuel Santos Calderon yürütmektedir. Devlet Başkanı, hem hükümetin
hem de devletin başında olup, görev süresi 4 yıldır. Yasama kanadı olan Kongre, Senato (102 üye) ve Temsilciler
Meclisi (166 üye) olmak üzere iki kamaralıdır. Ülkede bir sonraki seçimler 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Ülke,
idari açıdan 32 eyalet ve 6 ana bölgeden (Karayipler, Pasifik, Andean, Orinoquia, Amazon ve Adalar) oluşmaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı: Yaklaşık 48 milyon nüfusu ile Kolombiya, Latin Amerika’da Brezilya ve Meksika’nın
ardından en fazla nüfusa sahip 3. ülkedir. Nüfus artış hızı %1,1, yaş ortalaması 28,9’dur. Nüfusun %25,3’ü 0-14 yaş
arasında, %67,9’u 15-64 yaş arasında, %6,7’si ise 65 yaş ve üzerindedir. 30 yaşın altındaki nüfusun oranı da
%55’tir. Ülkede okur-yazarlık oranı %93,6 olup, nüfusun %75’i kentlerde yaşamaktadır. Kolombiya, 23,7 milyon
civarındaki toplam işgücü ile dünyada 28. sıradadır. İşgücünün %17’si tarım, %21’i sanayi ve %62’si hizmetler
sektöründe istihdam edilmektedir. Nüfusun %33’ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. “International Institute
for Management Development” tarafından yapılan bir çalışmada 2010 yılında bölgede kalifiye işgücü açısından 2.
sırada gösterilen ülkede işçi-işveren ilişkileri genelde sorunsuzdur ve şirket faaliyetlerine engel oluşturmayacak
şekilde düzenlenmiştir. Güney Amerika’nın en üretken işgücüne sahip ve çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke
olan Kolombiya aynı zamanda, Latin Amerika’da en iyi üniversite eğitimi hizmeti verilen 3. ülkedir.

KOLOMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

Doğal Kaynaklar ve Çevre: Petrol, doğal gaz, kömür, demir cevheri, nikel, altın, bakır, elmas ve hidroelektrik,
ülkenin başlıca doğal kaynaklarıdır. Tarım ilaçlarının aşırı kullanımı sonucunda toprak ve su kalitesi önemli ölçüde
düşmüştür. Ormanların tahribi ve özellikle Bogota’da görülen hava kirliliği ülkenin başlıca çevre sorunlarıdır.
Volkanik aktiviteler, depremler ve mevsimsel kuraklık ise ülkede yaşanan doğal afetlerden bazılarıdır.

Siyasi ve Ekonomik İlişkilere dair Notlar: Kolombiya Dış işleri bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye ve Kolombiya
ilk olarak 1991 yılında kültür, eğitim ve bilimsel anlamda iş birliği üzerine bir anlaşma imzalamıştır. 2006 yılına kadar
ilişkiler kültürel faaliyet ile sürdürülmüştür. 2006 yılında karşılıklı olarak vize uygulamasının kaldırılması üzerine
çalışmalar başlamış, 2012 yılında ise anlaşma imzalanmıştır. Karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasıyla hava yolu
ulaşımında önemli bir arz yaratmış, hem turistik hem de ticari anlamda ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkılar
sağlamıştır. Kolombiya Seyahati gerçekleştirecek olanlar, Türkiye ile Kolombiya devleti arasında imzalanan vize
muafiyeti anlaşmaları gereğince Kolombiya vize işlemlerinde muaftır. 180 gün içinde 90 gün ikamet izni bulunurken
TC vatandaşları Kolombiya'ya her girişlerinde sadece 30 gün ikame hakkına sahiptir

Kolombiya’nın Türkiye’den yaptığı ithalat 2011 – 2015 yılları arasında ortalama %19 oranında artmıştır.
Başlıca ürünler; Demir-Çelik, makine, giyim, metal ve elektrikli aletlerdir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Aralık 2015
raporunda ülkenin mevcut sosyal ve ekonomik durumu göze alınarak; müteahhitlik, lojistik, ulaşım, güvenlik
sistemleri gibi sektörlerde fırsatların olduğu açıklanmıştır.

2014 yılı sonu itibariyle Kolombiya’da petrol ve gaz arama, madencilik, ev mobilyası ve hazır giyim
konularında 4 adet Türk firması faaliyet göstermektedir. Kolombiya’da petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına
2008 yılında başlamış olan TPIC (Turkish Petroleum International Company) halen Kolombiyalı ortağıyla yaklaşık
90 milyon USD yatırım yaparak 2 ayrı petrol ve gaz sahasında faaliyetlerine devam etmektedir. Yıldırım Holding,
Brezilyalı CCX firmasından yeraltı kömür madeni ocağı San Juan ve Guajira departmanında yer alan açık maden
ocakları Cañaverales ve Papayal'ı yaklaşık 150 milyon USD bedelle satın almıştır. San Juan maden ocağı yatırımı,
kömürlerin nakliyesi için demiryolu inşaası ve Atlantik kıyısında bir liman inşaası projelerini de içermektedir. 2012
yılında Çilek Mobilya, çocuk mobilyası sektöründe ve Çilek markasıyla Bogota da mağaza yatırımı gerçekleştirmiş
2014'de mağaza sayısını 3'e çıkarmıştır, LTB Jeans firmamız da yine 2012 yılı içinde Medellinde hazır giyim
mağazası açarak Kolombiya’daki faaliyetlerine başlamıştır. TC. Ekonomi Bakanlığı kaynaklarına göre, 2013 yılında
Kolombiya, Türkiye’nin ihracatında 106. sırada, Türkiye’nin ithalatında ise 53. sırada yer almaktadır (%0,08 pay).

TC. Ekonomi Bakanlığı kaynaklarına göre, 2014 yılında ise, Kolombiya, Türkiye’nin ihracatında 93.
sırada, Türkiye’nin ithalatında ise 40. sırada yer almaktadır (%0,08 pay). Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre,
Kolombiya ile ülkemiz arasındaki ticaret hacminde 2003 yılından itibaren önemli bir artış kaydedilmiştir. Bununla
beraber, ticaret dengesi büyük bir farkla aleyhimizde bulunmaktadır. Söz konusu dengenin aleyhimize gelişmesinin
en önemli nedeni “taşkömürü, linyit ve bunlardan üretilen kok ve yağlar” kaleminden 2003 yılından beri ülkemize
yapılan ithalattır. 2014 yılı verilerine göre İhracatımızda; Demir-Çelik; Kara Ulaşım Araçları; Tekstil Elyafı ve
Mamulleri; Metallerden Nihai Ürünler; Metal Dışı Mineral Mamuller ön sıralarda gelmektedir. 2014 yılı verilerine göre
İthalatımızda ise; Taşkömürü, Linyit ve Bunlardan Üretilen Kok; Taşkömürü Katranı ve Ham Petrolden Ürünler;
Altın, Altın Kaplama Gümüş ve Adi Metal, Altın Kaplama Döküntü ve Artığı; Sebzeler, Meyveler; Plastikler ve
Mamulleri ön sıralarda gelmektedir.
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DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK
T.C. Bogota Büyükelçisi: Engin Yürür
Kolombiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi: Mr. Juan Alfredo Pinto Saavedra
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

TÜRKİYE- KOLOMBİYA DIŞ TİCARETİ
2016 yılı ithalat rakamı: 953.010.768 $
2016 yılı ihracat rakamı: 185.125.290 $
Kolombiya ile Türkiye arasında ki ticaret hacmi 2016 yılında yaklaşık 1 milyar 140 milyon Dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir. Ayrıca 2017 yılı ( Ocak- Eylül Dönemi) için ihracat rakamı 137 Milyon dolar iken İthalatımız ise 1
milyar 100 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşerek ilk 9 aylık dönemdeki ithalat rakamımız 2016 yılı Kolombiya ile
olan dış ticaret hacmini yakalamıştır. Söz konusu duruma baktığımızda 2017 yılı için öngörülen ihracatımızda 2016
yılı için ki rakamları koruyacak olmasına rağmen; ithalatımızın yaklaşık olarak %50 oranında artış göstereceğidir. Bu
durum Türkiye açımızdan menfi ( olumsuz) Kolombiya açısından müspet (olumlu ) bir hava oluşturmuştur.

KAYSERİ – KOLOMBİYA DIŞ TİCARETİ
2016 yılı ithalat rakamı: 827 $
2016 yılı ihracat rakamı: 3.484.811 $
Kolombiya ile Kayseri arasında ki ticaret hacmi 2016 yılında yaklaşık 3,5 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ayrıca 2017 yılı ( Ocak- Eylül Dönemi) için ihracat rakamı 1.593.649 $ olup ithalat 0,00 $ ‘dır. Söz konusu ilk 9 aylık
ihracat rakamlarımıza baktığımızda 2017 için ortalama %35 oranında bir azalma durumunu ifade etmektedir. Söz
konusu durum kayseri açısından menfi (olumsuz) bir durumdur.
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GENEL DURUM
Kolombiya, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016-2017 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak
belirlenmiştir. Türkiye-Kolombiya ikili ticaret verileri incelendiğinde iki ülke arasındaki ticarette 2003 yılından itibaren
ülkemiz aleyhinde seyreden dış ticaret açığının 2016 yılında 760 milyon Dolar seviyelerinde olduğu görülmektedir.
Aynı yıl Kolombiya’ya ihracatımız önceki yıla göre binde 4 dolaylarında azalırken, ithalatımız %18 artmıştır. İki ülke
arasındaki ticaret hacmi %15, dış ticaret açığımız %24 oranında artmıştır.
Türkiye-Kolombiya Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar)
Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2014

183.131

814.096

997.227

-630.965

2015

185.914

800.824

986.738

-614.909

2016

185.125

953.010 $

1.138.135

-767.885

2017*

137.000

1.100.000

1.237.000

-963.000

Kaynak: TÜİK, 2017* Ocak-Eylül
İhracat
2016 yılında Kolombiya’ya ihracatımızda demir-çelik çubuklar %30 pay ve %44 artış ile yine ilk sırada yer almıştır.
Çimento, %13 pay ve %120 artış ile ikinci sıraya yükselmiştir. Demir-çelik profil, kara taşıtları aksamı, çimento,
pamuklu mensucat (denim kumaş ağırlıklı), demir-çelikten inşaat aksamı, adi metallerden donanım-eşya, iplik ve
çikolata bu ülkeye ihracatımızdaki diğer başlıca kalemler olmuştur.
Türkiye’nin Kolombiya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
GTİP

Ürün Adı

2014

2015

2016

Toplam

183.110

185.914

185.125

26230

38836

55908

4902
22559
17342

10714
16022
11483

23615
14554
7861

5980

4533

4098

1620

3139

2110

3444

2706

2097

457

1824

1966

5509

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak
haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil)
Çimento
Demir veya alaşımsız çelikten profiller
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar
Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk
içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler)
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak
üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb.
Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere,
bavul, askılık vb için)
Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan)

1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

1484

1205

1958

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

3447

2580

1825

7214
2523
7216
8708
5209
7308
8302

Kaynak: ITC Trademap
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İthalat
Türkiye’nin Kolombiya’dan 2016 yılında ithal ettiği başlıca ürünler arasında taşkömürü ve taşkömüründen elde
edilen yakıtlar (%96), kok kömürü, muz, kahve, vinil klorür, sıhhi eşya, ambalaj malzemeleri, sıhhi ürünler, boyayıcı
maddeler ve tütün yer almaktadır.
Türkiye’nin Kolombiya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
GTİP

Ürün Adı
Toplam

2701
2704
0803
0901
3904
3923
3503
9619
2101
3206

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,
topak vb. katı yakıtlar
Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok,
karni kömürü
Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir
oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin
polimerleri (ilk şekillerde)
Plastiklerden eşya taşınmasına veya
ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak,
kapsül ve diğer kapama malzemeleri
Jelatin, jelatin türevleri, katı ihtiyokol, hayvansal
menşeli diğer tutkallar
Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve
benzeri hijyenik eşya
Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans,
konsantreleri ve müstahzarları
Diğer boyayıcı maddeler , lüminofor olarak kullanılan
inorganik ürünler

Kaynak: ITC Trademap

2014

2015

2016

814.096

800.824

953.010

11936

765311

905144

8751

17586

24481

4932

4680

4220

1089

1518

1448

1353

678

1236

1038

254

1151

0

2654

915

329

3166

886

276

308

796

1189

898

755

