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GENEL BİLGİLER

Resmi Adı

: Ekvador Cumhuriyeti

Yönetim Şekli

: Cumhuriyet

Başkan

: Rafael Correa

Bağımsızlık

: 10 Ağustos 1809 (İspanya’dan)

Cumhuriyet

: 12 Şubat 1818

Resmi Dil

: İspanyolca

Din

: Roma Katolikleri (%74), Protestanlar (%10,4), Ateistler (%7,9),
Diğer (%6,4), Yehova Şahitleri (%1,2), Agnostikler (%0,1)

Başkent

: Quito

Başkent Nüfusu

: 2.234.000 (2015)
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En Büyük Şehir

: Guayaquil

Konumu

: Güney Amerika

Sınır Komşuları

: Peru 1529 km, Kolombiya 708 km

Yüzölçümü

: 283.561 km²

Para Birimi

: Amerikan Doları

İşsizlik Oranı

: %4,3 (2014)

Türkiye ile Saat Farkı

:7

Nüfus

: 15.868.396 (2015)

Nüfus Artış Oranı

: %1,35 (2015)

Bebek Ölüm Oranı

: 17,38 Ölüm / 1000 Doğumda (2015)

Ortalama Yaşam Süresi

: 76,56 Yıl

Okuma-Yazma Oranı

: %94,5 (2015)

GSMH (ABD Doları)

: 181.2 Milyar Dolar (2014)

Kişi Başına
Düşen Milli Gelir

: 11.300 Dolar

Telefon Kodu

: +593

İnternet Alan Kodu

: .ec



SİYASİ VE İDARİ YAPI
Ülke tarihinde ilki 1830’da olmak üzere çok sayıda anayasa hayata geçirilmiştir.

Yürürlükte olan anayasa, 2008 yılında kabul edilen anayasadır.
Ekvador başkanlık sistemi ile yönetilen üniter bir devlettir. Dolayısıyla, devlet başkanı
hükümetin de yönetiminden sorumludur. 4 yılda bir yenilenen yönetim dönemi için seçilir ve
art arda en fazla 2 dönem görev yapabilir. Yasama erki Ulusal Meclis’e aittir. Ulusal Meclis 4
yıl için göreve getirilen 137 üyeden meydana gelen tek kanatlı bir meclistir. Ülkenin en üst
düzey mahkemeleri, 21 yargıçtan oluşan Adalet Divanı ve 9 yargıçtan oluşan Anayasa
Mahkemesidir.
Şu anda başkanlık görevini Rafael Correa yürütmektedir. Sol eğilimli bir siyasetçi olan
Correa, Venezuela Eski Devlet Başkanı Hugo Chávez ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales
ile benzer sosyal devlet uygulamaları ve devletin ekonomiye müdahalesinin arttırılmasını
benimseyen politikalar izlemektedir. 2008 yılında gerçekleştirilen referandumda kabul edilen
anayasa değişiklikleri, devlet başkanına meclisi feshetme ve ekonomi politikalarını yürütmeyi
içeren geniş yetkiler tanımıştır. Ulusal Meclis’in çoğunluğunu, Başkan Correa’nın Ülke İttifakı
3

Hareketi (PAIS) partisi oluşturmaktadır. Gelecek meclis ve başkanlık seçimleri 2017 yılında
yapılacaktır.
Ekvador Cumhurbaşkanı Correa’nın inisiyatifi üzerine polis teşkilatı mensuplarının
maaş ve özlük haklarında kısıtlamalara gidilmesini öngören yasa değişikliğinin kabul
edilmesini protesto eden Ekvador polisi ve ordusuna bağlı bazı görevliler 30 Eylül 2010
tarihinde Quito’da eylem gerçekleştirmiştir. Ekvador Hükümeti’nin darbe girişimi olarak
nitelendirdiği eylemler Correa iktidarına karşı gerçekleştirilen ilk kapsamlı protesto hareketi
olmuştur. Mayıs 2011’de yapılan bir anayasa reformu ile yargı ve basına yeni düzenlemeler
getirilmiştir.
Ekvador 24 vilayetten oluşur. 2008 Anayasası bu illerin gruplaşarak otonom bölgeler
oluşturmasını öngörmüştür; ancak bu bölgeler henüz kurulabilmiş değildir. Şu ana kadar
ülkenin 10 adet bölgeye ayrılması planlanmıştır ve buna ilişkin olarak gerekli çalışmalar
yapılmaktadır.
Rafael Correa’nın genel siyasi tutumu, Venezuela Devlet Başkanı Chávez ve Bolivya
Devlet Başkanı Evo Morales ile benzer sosyal devlet uygulamaları ve devletin ekonomiye
müdahalesinin artırılması çerçevesinde şekillenmiştir.
Önemli Siyasi Partiler
Ülke İttifakı Hareketi (PAIS), Vatansever Toplum Partisi (PSP), Hıristiyan Sosyal Parti
(PSC), Kurumsal Yenilik ve Milli Hareket Partisi (PRIAN), Demokratik Halkçı Hareket
(MPD), Pachakutik Hareket (MUPP-NP), Roldosist Parti (PRE), Demokratik Sol Parti (ID).
Üye Olduğu Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar
And Milletler Topluluğu, ALBA (Latin Amerika için Bolivarcı İttifak), ASA (Latin
Amerika ve Afrika İşbirliği Forumu), ASPA (Latin Amerika ve Arap Ülkeleri Zirvesi), BID
(Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası), CAF (Latin Amerika Gelişme Bankası), CELAC (Latin
Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu), Dünya Bankası, FIFA (Uluslararası Futbol
Federasyonları Birliği), FLAR (Latin Amerika Rezerv Fonu), IADB (Amerika Ülkeleri
Savunma Kurulu), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu), IBRD (Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Uluslararası Ticaret
Odası), ICCt (Uluslararası Ceza Mahkemesi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD
(Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finans Kurumu), IFRC (Uluslararası
Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik
Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM
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(Uluslararası Göç Örgütü), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), LAIA (Latin Amerika
Entegrasyon Birliği), MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı - Ortak Üye Statüsünde),
OAS (Amerikan Devletleri Örgütü), OEI (İber Amerikan Devletleri Örgütü), OLADE (Latin
Amerika Enerji Örgütü), OPANAL (Latin Amerika ve Karayipler Nükleer Silahsızlanma
Ajansı), OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler
Birliği), Parlatino, Rio Grubu, SELA (Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Sistemi), UN
(Birleşmiş Milletler), UNASUR (Güney Amerika Uluslar Topluluğu), UNCTAD (Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü), UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO
(Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü), UNWTO (Dünya Turizm Örgütü), UPU
(Dünya Posta Birliği), WCO (Dünya Gümrük Örgütü), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları
Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO
(Dünya Meteoroloji Örgütü).


COĞRAFİ ÖZELLİKLER
And

Dağları,

istikametinde

kuzey-güney
Ekvador’dan

geçer. Sıradağların batısı alçak
kıyı

bölgesidir.

Costa

adı

verilen kıyı bölgesi, yer yer
alçak ve bataklık veya tepe ve
kuşak

teşkil

bölgelerden

eden

dağlık

meydana

gelir.

And Dağları’nın Ekvador’da
kalan kısmının teşkil ettiği
dağlık bölgeye Sierra bölgesi
denir. Doğu ve batı dağları
arasında yüksek platolar bulunur. Bazı coğrafyacılar bu dağları iki paralel zincire benzetirler.
Ekvador Andlarının bazı zirveleri kıtadaki en yüksek tepeler arasındadır. Eskiden bu bölge
volkaniktir. Bu volkanik dağlar arasında Chimboraze (6850 m), Tungurahua (5500 m),
Cotopaxi (6440 m, dünyadaki en yüksek faal volkandır) ve Sangay (5810 m) gibi dağlar yer
alır. Bu volkanik bölgede pek çok kaplıca ve mineral kaynak vardır. Andların güney bölümü
ile Kolombiya arasında en alçak geçit bulunur. Arazi sulak ve nehirlerin olmasına rağmen pek
azı taşımacılığa elverişlidir. Güney Amerika’nın Büyük Okyanus (Pasifik) kıyılarının ve
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Ekvador’un en önemli nehir şebekesi Guayas ve kollarından meydana gelir. Bu nehir Büyük
Okyanus kıyıları boyunca güneye akan Guayaquil akıntısına karışır. Emeraldes Nehri daha
küçük olup, kuzeye doğru pasifik istikametinde akar. Amazon’un kollarından olan Nepo ve
bunun kolları ise kaynağını And içlerinden ve doğudaki dağlık bölgeden alır. Pek çok küçük
göl vardır, ancak en önemlisi Sade Gölü’dür.

Ekvador, kıtadaki üç temel bölgeden, bir de Büyük Okyanus'ta bulunan bir adadan
meydana gelmiştir.
La Costa, ülkenin batısındaki, Büyük Okyanus'u da kapsayan alçakta bulunan kıyı
şeridini içerir.
La Sierra, ülkenin ortasından geçen, kuzeyden güneye uzanan yüksek irtifadaki
bölgedir.
El Oriente, ülkenin doğusundaki Amazon yağmur ormanlarını kapsar. Ülke
yüzölçümünün yaklaşık yarısını kaplar.
Región Insular, ülkenin batısındaki Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları.
Ekvador'un üç temel bölgeden meydana gelmesi ile oluşan coğrafi konumu aynı
zamanda iklim farklılığını oluşturur. Bu iklim farklılığı; muz, ananas gibi tropikal meyvelerin
yanında kakao ve kahve gibi bitkiler ile pirinç, şeker, tütün, mısır, patates, elma, mandalina gibi
değişik iklim tarımsal ürünlerinin yetişmesini de sağlar.
Kıyıdaki düz bölgeler, sıcak ve rutubetli olup, sıcaklık 24°C-30°C arasında değişir.
Guayaquil’in batısı sıcak ve kuraktır. İç bölgelerde sıcaklık 32°C, yüksek platolarda 10°C’dir.
Dağların etek kısımlarında yatağan karlar vardır. 2310-2772 m arasında değişen And Dağları
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arasındaki düz bölgelerde iklim serin bir bahar havası niteliğinde olup, halkın çoğu burada
yaşar. Buralarda yıl boyunca sıcaklık pek az değişir. İki mevsim görülür; Aralık’tan Mayıs’a
kadar yağışlı geçen mevsim ve Haziran’dan Kasım’a kadar süren kurak mevsim.
Yüksek And Platoları ve ülkenin Pasifik kıyılarındaki bölgeler hariç, ülkede çok orman
bulunmaktadır. Ormanlık bölge denizden başlayıp, 3000 m yüksekliğe kadar devam eder. Bu
bölgelerde çok çeşitli ağaçlar bulunur. En önemlilerinden biri, hafifliği ve mukavemeti
sebebiyle talep gören balsa ağacıdır. Petrol, sülfür, altın, ticaret gibi önemli yer altı kaynakları
bulunmaktadır.


ÜLKE TARİHİ
15. Yüzyılın ilk yarısında dağlık bölgelerdeki beş yerli kültürü ile kıyıdaki iki yerli

kültürü birleşerek Quito Kraliyetini meydana getirmiştir. Bu kraliyet daha sonra İnkalar
tarafından işgal edilmiştir. Quito önemli bir İnka şehri haline gelmiştir. 1531 yılında İspanyol
Francisco Pizarro bugünkü Ekvador kıyılarına ayak basmıştır. Bu bölgeleri fetheden
İspanyollar, buraları kendi sömürgeleri olarak Lima Genel Valiliğine bağlamıştır.
İspanya hâkimiyetinin ardından Quito on bin kişinin yaşadığı bir şehirdi. 10
Ağustos 1809 yılında Quito'da, Carlos Montúfar, Eugenio Espejo ve Piskopos Cuero y Caicedo
liderliği altında İspanya'dan bağımsızlık için halkın talebi olmuştur.
Ekvador, aynı zamanda İspanya'dan ayrılmak için ilk çağrıyı yapan Latin Amerika
ülkesidir. 9 Ekim 1820'de Guayaquil bağımsızlığını kazanan ilk Ekvador şehridir. 24
Mayıs 1822'de Mareşal Antonio José de Sucre komutasındaki Ekvador ordusu, Quito
yakınlarındaki Pichincha Savaşı'nda İspanya'yı mağlup ederek bağımsızlığını elde etmiştir.
Latin Amerika Bağımsızlık Savaşları’nda Simón Bolívar ve José Antonio de Sucre liderliğinde
Ekvador’un bağımsızlığı için mücadele eden halk, 1822 senesinde bir İspanyol sömürgesi
olmaktan kurtulmuştur. 1830 senesine kadar kendisi gibi yeni bağımsızlığına kavuşan
Venezuela ve Kolombiya ile beraber Büyük Kolombiya Devleti’ni meydana getirmiştir. 13
Mayıs 1830 tarihinde Ekvador bağımsızlığını ilan etmiştir.
1832 yılında Galápagos Adaları Ekvador’un hükümdarlığı altına girerek bu ülkenin
toprağı haline gelmiştir. Çeşitli karışıklıklar ve sınır anlaşmazlıklarından doğan savaşlar ülkeye
istikrar kazandırmamıştır. 1941 ve 1942 yıllarında meydana gelen bir sınır anlaşmazlığı savaşa
dönüşerek topraklarının yaklaşık olarak yarısını kaybetmesiyle neticelenmiştir. 1960'larda
piyasalardaki durgunluk ve toplumsal huzursuzluk popülist politikalara ve askeri müdahalelere
neden oldu. 1963 yılında yapılan ihtilalle bir cunta kurulmuştur. 1966 senesinde yeni bir askeri
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darbe gerçekleştirilmiştir. 1968’de başkan seçilen José María Velasco anayasayı feshederek
ülkeyi diktatörlükle idare etmeye başlamıştır.
Bu arada yabancı şirketler Amazon'a yakın yerlerde petrol yatakları keşfetti. 1972'de,
petrolü doğudan sahil şeridine taşıyan And Dağları boru hattının inşaatı, Ekvador'u Güney
Amerika'nın ikinci büyük petrol ihraç eden ülkesi haline getirdi. 1970’li yıllarda askeri rejim
döneminde ülkenin borçlarının kötü idare edilmesi ile başlayan kötü yönetim altındaki birçok
yıl, ülkeyi esasen yönetilemez hale getirmiştir. 1972 yılında Velasco’nun devrilen diktatörlük
yönetiminden sonra, ülke sivil idareye ancak 1978 yılında kavuşabilmiştir. Halen ülkede sivil
hükümet yönetimi iş başındadır.
1990’lı yılların ortalarından itibaren, Ekvador hükümeti, yasama ve yargıda temsil
edilen idare sınıfını yatıştırmayla uğraşan zayıf bir sınıf olarak karakterize edildi.
Yerli halkın etken seçmenler olarak ortaya çıkması, son yıllarda ülkenin demokratik
yapısına oldukça önemli etkisi olmuştur. Halkın tepkisi hükümetteki daha önceki hataları telafi
etmek için toprak reformu, işsizlikte azalma ve sosyal hizmetleri sağlanmasıyla yatıştırıldı. Bu
gelişme de yürütmede sorunların çıkmasına sebep olmuştur.


EKONOMİ
Ekvador, batıda kıyı düzlüklerinin, orta
kesimlerde And Dağlarının ve volkanların,
doğuda ise vahşi Amazon ormanlarının yer
aldığı zengin bir topografik yapıya sahiptir.
Ülke

topraklarının

topraklardan,

%4,8’i

%5,7’si
ise

ekilebilir

düzenli

hasat

sağlanan alanlardan oluşmaktadır. Yaklaşık
14 milyon nüfusa sahip olan Ekvador’da
nüfus artış hızı %1,4, yaş ortalaması 25,7’dir.
Nüfusun %30’u 0–14 yaş arasında, %64’ü
15–64 yaş arasında, %6’sı ise 65 yaşın üstündedir. Okur-yazarlık oranı yaklaşık %91’dir. 2010
yılı verilerine göre ülke nüfusunun %67’si kentlidir. 2010 yılı itibarıyla 4,6 milyon civarındaki
toplam işgücünün %8‟i tarım, %21‟i sanayi ve %70‟i hizmetler sektöründe istihdam
edilmektedir. Nüfusun %33‟ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. İşgücü piyasası diğer
Latin Amerika ülkeleri gibi esnek değildir. 2008 Anayasası, saatlik ve yarı-zamanlı çalışma
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koşullarını sınırlandırmıştır. 6-15 yaş arası zorunlu eğitim şarttır ancak kırsal bölgelerde eğitim
oranı daha düşüktür. Ekvador’un başlıca doğal kaynaklarına bakıldığında petrol, balıkçılık,
kereste ve hidroelektrik enerjisi ön planda yer almaktadır. Ülkenin başlıca tarım ve hayvancılık
ürünleri; muz, kahve, kakao, pirinç, patates, manyok (tapioca) ve şeker kamışı olmakla beraber;
et ve süt ürünleri üretiminin yanı sıra balıkçılık da yaygındır. Ülke sanayisi petrol, gıda işleme,
tekstil, ahşap ve kimya sanayi ağırlıklıdır.
Ekvador, dış ticaretinin önemli bir kısmını tercihli ticaret anlaşmaları imzaladığı ve
ortak bir kültüre sahip olduğu Latin Amerika ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. Kolombiya,
Meksika, Peru ve Şili gibi bölge ülkelerinin son dönemde pazardaki paylarını artırdığı
görülmektedir. Ülkenin dış ticaretindeki öncelikleri, ihraç pazarlarının ve ürünlerinin
çeşitlendirilmesidir. Nitekim Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri Ekvador’un ihracatının
%76’sını, Avrupa ülkeleri ise %20’sini oluşturmakta; ihracat petrol ve madencilik ürünleri
ağırlıklı bir yapı sergilemektedir. Ülkenin ithalatında ise Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin
toplam payı %67’yi bulmaktadır. Ekvador’un ihracat rakamları 2009 yılına kadar istikrarlı bir
şekilde artmış ancak küresel kriz ve ülke içinde yaşanan olaylar nedeniyle 2009 yılında ülke
ihracatında %26, ithalatında %19, dış ticaret hacminde ise %20 küçülme yaşanmıştır. 2010
yılında ise dış ticaret göstergelerinin iyileştiği görülmektedir. Nitekim ihracatta %27, ithalatta
%36 oranında artış kaydedilmiştir. Ekvador, 2010 yılı itibarıyla Latin Amerika ve Karayip
ülkeleri arasında ihracatta ve ithalatta %2 payla 8. sıradadır.
Pasifik Okyanusu kıyısında yer alması ve Panama Kanalı’na yakınlığı dolayısıyla
stratejik bir konuma sahip olan Ekvador’da, 1999-2000 yıllarında yaşanan ekonomik kriz
sonrasında yoksulluk önemli ölçüde artmış, bankacılık sistemi zarar görmüş ve ülke borçlarını
ödeyemez hale gelmiştir. Nitekim bölgenin en yoksul ülkelerinden olan ve nüfusunun
yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkede en zengin %10’luk kesim, en
fakir %10’luk kesimden 37 kat daha fazla gelir elde etmektedir. Ülke ekonomisi temel olarak
petrol, tarım, balıkçılık, madencilik (özellikle altın ve bakır), tekstil, gıda işleme ve mobilya
sektörlerine dayalı bir yapı içerisindedir. Ülkede resmi para birimi olarak ABD Doları’nın
kullanılması, Latin Amerika ülkelerinin bir kısmındaki kur kaynaklı sıkıntıların bertaraf
edilmesini sağlarken; ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak petrol üretimine ve fiyatlarına bağlı
olması ise belirsizliğe yol açmaktadır. Nitekim Latin Amerika’nın en yüksek petrol rezervine
sahip ülkelerinden olan Ekvador, kamu gelirlerinin %40’ını, ihracat gelirlerinin ise %61’ini bu
sektörden elde etmektedir. Petrol ve elektrik sektörleri devletin kontrolü altıdadır.
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KÜLTÜR VE SANAT:
Ekvador, zengin tarihi ve geniş coğrafyasıyla

bünyesinde

birçok

kültürel

zenginliği

barındırmaktadır. Üç bölgeye ayrılan ülkede çok
sayıda yerli ırk yaşamaktadır. Bunlarda Amazon
bölgesi’nde yaşayanlar; Huaorani, Achuar, Shuar,
Cofán, Siona-Secoya, Shiwar ve Záporu’dur. Her
birinin

kendine

özgü

kültürel

ve

geleneksel

zenginlikleri bulunmaktadır. Ülkede İspanyolca en çok
konuşulan dil olmasının yanında İspanyolca’nın
yöresel versiyonlarının da konuşulduğu görülmektedir. Ekvador’un And dağları bölgesinde
bulunması kültürel olarak zenginleşmesine sebep olmuştur. Bu sebeple ülkede birçok yerel
festival kutlanmaktadır. En önemlileri arasında Karnaval festivalleri, Yamor Festivali,
Guaranda Karnavalı, Mama Negra Festivali bulunmaktadır.
Ekvador’un popüler kültürü ve sanatı oldukça köklü bir geçmişe dayanmaktadır.
Özellikle koloni döneminde başkent Quito oldukça önemli bir kültür merkeziydi. Bazı yerli
halklar ise değişik el sanatları üzerinde uzmanlaşmışlardır, bunların arasında en önemlileri; San
Antonio’da tahta oymacılığı, Cotacachi’de deri işlemeciliği, Otavalo’da yün işlemeciliği,
Guano ve Montecristi’de halı ve şapkacılık işlemeciliğidir.
Folklorik müzik kültürü de oldukça zengindir. An dağları bölgesinde yumbo ve
sanjuanito, kıyı bölgelerde pasillo ve yerlilerin bulunduğu bölgelerde de daha çok yerel
müziklerin yaygın olduğu görülmektedir.
Oswaldo Guayasamín (6 Temmuz 1919-10 Mart 1999)
Ekvador modern sanatının en önemli temsilcisi olan
ressam yerli bir baba ve melez bir annenin çocuğudur.
Küçük yaşlardayken resme ve sanata olan ilgisinin
farkında olan ailesi onun bu alanda eğitim görmesine karşı
çıkar. Quito Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resim ve heykel
bölümünden mezun olur. Ayrıca mimarlık eğitimi de alır.
1942 yılında 23 yaşındayken ilk sergini açar. Yurt dışında
önemli sergiler açan ressam çeşitli ödüller kazanmıştır.
1942-43 yıllarında ABD ve Meksika’da çalışırken Orozca ile tanışır ve onunla birlikte
çeşitli Latin Amerika ülkelerinde çalışır. Peru, Brezilya, Şili, Arjantin ve Uruguay gibi ülkelere
çalışma ziyaretlerinde bulunur. Fidel Castro, Raúl Castro, Paco de Lucía, Pablo Neruda, Gabriel
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García Márquez gibi büyük isimlerle yakından arkadaşlık kuran Guayasamín Ekvador’un
uluslararası arenada parlayan yüzüdür.


RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yeni Yıl

: 1 Ocak

Ekvador Karnavalı

: 8 - 9 Şubat

Kutsal Cuma

: 25 Mart

İşçi Bayramı

: 1 Mayıs

Pichincha Savaşı Günü

: 24 Mayıs

Ulusal Bağımsızlık Günü

: 10 Ağustos

Guayaquil Bağımsızlık Günü

: 9 Ekim

Ölüler Günü

: 2 Kasım

Quito’nun Kuruluş Günü

: 6 Aralık

Noel

: 25 Aralık



TÜRKİYE ve EKVADOR ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER
Türkiye-Ekvador Dış Ticaret Değerleri (ABD Dolar) (DEİK Verileri - 2013)

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2001

4.647.487

5.362.845

10.010.332

-715.358

2002

5.041.492

6.431.042

11.472.534

-1.389.550

2003

6.038.494

6.534.323

12.572.817

-495.829

2004

7.606.116

7.861.007

15.467.123

-254.891

2005

9.869.357

9.608.701

19.478.058

260.656

2006

12.727.796

12.113.558

24.841.354

614.238

2007

13.800.364

13.565.297

27.365.661

235.067

2008

18.510.599

18.685.546

37.196.145

-174.947

2009

13.724.285

15.093.254

28.817.539

-1.368.969

2010

17.489.922

20.590.848

38.080.770

-3.100.926

2011

22.345.204

24.286.061

46.631.265

-1.940.857

2012

23.763.704

25.196.519

48.960.223

-1.432.815

Türkiye ile Ekvador arasındaki ticarette denge geleneksel olarak ülkemiz aleyhine açık
vermektedir. İki ülkenin ticaret hacmi 2008 yılında en üst noktaya ulaşarak 172 milyon Dolar
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olarak gerçekleşmiş, aynı yıl söz konusu ülkeye ihracatımız 68 milyon Dolar’a ulaşmıştır. 2009
yılında dünya ticaretindeki daralmanın da etkisiyle %76 oranında azalan ihracatımız, 2010
yılında ise yeniden artış eğilimine girerek %113 oranında artmıştır. 2011 yılında ise, Ekvador’a
ihracatımız %42,7 artarken, bu ülkeden ithalatımız %30 artmış ve dış ticaret açığı ülkemiz
aleyhine 53 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye ve Ekvador ilişkileri son derece olumlu düzeydedir. İki ülke arasında herhangi
bir sorun bulunmamakta, ilişkileri daha da geliştirmek hususunda ortak irade paylaşılmaktadır.
Ekvador, 2009 sonunda Ankara’da bir Büyükelçilik açmıştır. 2012 yılında Ekvador’un başkenti
Quito’da Türkiye Cumhuriyeti Quito Büyükelçiliği açılmıştır. Aynı yılın Mart ayında Ekvador
Devlet Başkanı Rafael Correa ticari ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla resmi bir ziyarette
bulunmuştur.
Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi iki ülkenin ortak hedefleri arasında yer almaktadır.
İkili ticaretimiz son yıllarda artış göstermektedir. 2010 yılında Ekvador’a yönelik ihracatımız
35 milyon, ithalatımız ise 79 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. İhracatımızda başlıca ürünleri
demir-çelik ürünleri, sentetik kablo, kara ulaşım araçları, tekstil lifi, meyve-sebze, makine ve
cihazlar oluşturmaktadır. İthalatımıza ise meyve-sebze, kahve ve kakao ürünleri yer almaktadır.
28 Kasım-4 Aralık 2010 tarihlerinde Ekvador Dışişleri ve Ekonomik Entegrasyon Bakanlığı
Ticaretten sorumlu Bakan Yardımcısı Francisco Rivadeneira’nın ülkemizi ziyareti vesilesiyle,
1 Aralık 2010 tarihinde “Türkiye-Ekvador Ticari İşbirliği Anlaşması” ve “Ekonomik ve Ticari
Ortaklık Komisyonu (JETCO) Protokolü” imzalanmıştır.
Diğer taraftan iki ülkenin iş çevreleri arasındaki ilişkilerde de son dönemde canlanma
gözlenmektedir. DEİK heyetinin 20-24 Eylül 2010 tarihleri arasında Ekvator'u ziyareti
vesilesiyle İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Türkiye ile Ekvator arasında ayrıca “Enerji
Sektöründe İşbirliği Anlaşması” bulunmaktadır.
Türkiye’nin Ekvador’a sattığı ürünlerin başında; demir-çelik (çubuk, profil ve filmaşin),
buzdolabı, traktör, kabuklu meyveler, kauçuk lastik, etilen polimerleri, işlenmiş petrol ürünleri,
takım tezgahları, ortopedik cihazlar, ilaç, kara taşıtları aksamı, cam eşya, kauçuktan boru ve
eşyalar, izole tel ve kablolar bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan başlıca ürün grupları
gelmektedir. Tarım ve gıda ürünleri, 2011 yılı itibarıyla Ekvador’a ihracatımızda %3 pay teşkil
ederken, söz konusu ülkeden gerçekleştirdiğimiz ithalatın %98’sini oluşturmaktadır. Dünyanın
en büyük muz üreticisi olan Ekvador’dan ithalatımızın %92’sini muz oluşturmaktadır. Kahve,
tekstil aksesuarları, meyve konserveleri, elektriksiz fırınlar, tütün, kuru meyveler, kesme çiçek,
tropik meyveler ve kakao ise bu ülkeden ithal edilen diğer başlıca ürün gruplarıdır.
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Türkiye ve Ekvador Arasında İmzalanmış Anlaşmalar
28 Kasım - 4 Aralık 2010 tarihlerinde Ekvador Dışişleri ve Ekonomik Entegrasyon
Bakanlığı Ticaretten sorumlu Bakan Yardımcısı Francisco Rivadeneira’nın ülkemizi ziyareti
vesilesiyle, 1 Aralık 2010 tarihinde “Türkiye - Ekvador Ticari İşbirliği Anlaşması” ve
“Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Protokolü” imzalanmıştır.
Diğer taraftan iki ülkenin iş çevreleri arasındaki ilişkilerde de son dönemde canlanma
gözlenmektedir. DEİK heyetinin 20 - 24 Eylül 2010 tarihleri arasında Ekvador'u ziyareti
vesilesiyle İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Türkiye ile Ekvador arasında ayrıca “Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşması”
bulunmaktadır. 15 Mart 2012 tarihinde Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması, Kültürel ve
Eğitim İşbirliği Çerçeve Anlaşması ve Çevre Alanında Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.


YARARLANILAN KAYNAKLAR


ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı www.cia.gov



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu www.deik.org.tr



Ekvador Hükümeti Resmi Web Sitesi www.ecuador.gob.ec



Ekvador Ulusal İstatistik Kurumu www.ecuadorencifras.gob.ec



The Economist Intelligence Unit www.eiu.com



Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr



Türkiye Cumhuriyeti Kito Büyükelçiliği http://kito.be.mfa.gov.tr
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