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V‹ZYON
Do¤al, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlik ve çeflitlili¤i ile Güneydo¤u Anadolu

Bölgesinin cazibe ve ticaret merkezleri olan Diyarbak›r ve fianl›urfa’n›n bu
potansiyelini en iyi flekilde koruyarak de¤erlendirmek, iflsizlik, yoksulluk ve

gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in olmad›¤›, üretken, müreffeh ve bölgesinin
öncüsü, Türkiye’nin Ortado¤u’ya aç›lan kap›s› ve küresel ekonominin

rekabetçi bölgesi olmak.
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SUNUfi

Ülkemizin ve bölgemizin en büyük ve çözüm bekleyen en
önemli sorunu ekonomik ve sosyal kalk›nma ve geliflmeyi
gerçeklefltirmektir. Bölgemiz, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip böl-
gelerinin bafl›nda gelmektedir. 

Ancak, Bölgemizde sosyo-ekonomik geliflmifllik göstergeleri
pek de iç aç›c› olmayan bir tablo sunmaktad›r. Diyarbak›r-fianl›urfa
Bölgesi, istatistiki s›n›fland›rmaya dayanan 26 Düzey 2 Bölgesi
aras›nda sosyo-ekonomik geliflmifllik derecesine göre 23. s›radad›r.
fianl›urfa ili 81 il aras›nda 68. ve Diyarbak›r ili 63. s›rada yer almak-
tad›r. 

Bölgedeki en önemli sorunlar›n bafl›nda “iflsizlik” gelmektedir.
2009 y›l› Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine göre, Diyarbak›r-
fianl›urfa Bölgesi, % 18,8 ile 26 bölge aras›nda iflsizli¤in en fazla
oldu¤u 2. Bölge konumundad›r.

Di¤er bir sorun ise, “göç” sorunudur. Diyarbak›r-fianl›urfa
Bölgesi, son y›llarda, çevre illerden ald›¤› göçten daha yüksek oranda
göç vermifl; verilen göçler büyük kent merkezlerine do¤ru olmufltur.
Göç eden nüfusun yafl dilimlerine bak›ld›¤›nda, s›ras›yla en fazla 20-
24, 25-29, 30-34 ve 15-19 yafl dilimindeki nüfusun göç etti¤i görülür.
Bu durum, göçün en büyük nedenlerinden birinin “ekonomik” neden
oldu¤unu göstermektedir.

Bölgede yaflanan iflsizlik ve yoksulluk baflta olmak üzere, di¤er
sosyal ve ekonomik sorunlar›n giderilmesi, yoksulluk ve sosyal d›fllan-
man›n azalt›lmas›, gelir da¤›l›m›n›n daha adil bir hale getirilmesi
amac›yla “e¤itime” büyük bir önem ve destek verilmelidir. Okulöncesi
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e¤itimden bafllayarak okullaflma oranlar› artt›r›lmal›, yeni okul ve der-
slikler infla edilmeli, e¤itimin kalitesinin artt›r›lmas› ve di¤er sosyo-
ekonomik geliflmifllik göstergelerinin iyilefltirilmesi sa¤lanmal›d›r.

Bölgemizde yaflanan ekonomik ve sosyal sorunlar›n çözümünde
GAP’›n h›zla tamamlanmas› büyük bir f›rsat olarak de¤erlendirilmek-
tedir. Ayn› zamanda, Bölgede uygulanan SODES Program› da yaflanan
sosyal sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›na olumlu katk›lar sa¤lamaktad›r.

Bölgemizde ekonomik kalk›nman›n gerçeklefltirilebilmesi için
Bölgenin zengin ve çeflitli kaynak ve potansiyelleri harekete geçirilerek
yeni ifl ve istihdam olanaklar› yarat›lmal›d›r. Bu noktada, Kalk›nma
Ajans›m›za büyük görev düflmektedir. Bölgesel düzeyde kamu kesimi,
özel kesim ve sivil toplum kurulufllar› temsilcilerinin bir araya geldi¤i
ve Bölgenin sorunlar›n› tespit etmek ve bu sorunlar› çözmek için
iflbirli¤i ve güç birli¤i yapabildi¤i “Bölgenin Ortak Ak›l Platformu”

olarak tasarlanan Kalk›nma Ajanslar›, Bölgenin kaynak ve olanaklar›n›
tespit etmeye, ekonomik ve sosyal geliflmeyi h›zland›rmaya ve rekabet
gücünü art›rmaya yönelik araflt›rmalar yapmak, yapt›rmak, baflka kifli,
kurum ve kurulufllar›n yapt›¤› araflt›rmalar› desteklemekle de görev-
lidir.

Tarihte “Bereketli Hilal” olarak adland›r›lan Yukar›
Mezopotamya’n›n merkezinde yer alan Peygamberler fiehri fianl›urfa
ve Sahabeler Kenti Diyarbak›r, sahip olduklar› do¤al zenginlik ve
kültürel birikim, GAP’›n yaratt›¤› olanaklar ve Türkiye’nin
Ortado¤u’ya en yak›n kentleri olman›n verdi¤i avantajlarla h›zla
geliflme, kalk›nma ve Bölge’nin ticaret, sanat, kültür ve inanç merkez-
leri olma potansiyeline sahiptir.
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Kalk›nma Ajans› fianl›urfa Yat›r›m Destek Ofisi uzmanlar›nca
haz›rlanan “Suriye Ülke Raporu”nun Bölgemizdeki yat›r›mc›lar›n
Ortado¤u pazar›na yönelik giriflim ve yat›r›m çabalar›na katk›da bulu-
naca¤›n› de¤erlendiriyorum. Bu vesileyle Rapor’un haz›rlanmas›nda
eme¤i geçen Ajans personelini tebrik ediyor; Rapor’un ülkemiz ve
Bölgemiz için faydal› olmas›n› diliyorum.

30 Nisan 2010
Nuri OKUTAN

fianl›urfa Valisi
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ÖNSÖZ

Bilindi¤i gibi, kalk›nma ajanslar›; bölgesel düzeyde kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤ini
gelifltirmek, kaynaklar›n yerinde ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve
yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plân› ve
programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel
geliflmeyi h›zland›rmak, sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak, bölgeler aras›
ve bölge içi geliflmifllik farklar›n› azaltmak amac›yla kurulmufltur.

Bu amac› gerçeklefltirmek için Ajanslara verilen görevlerden
biri de, Bölgenin kaynak ve olanaklar›n› tespit etmeye, ekonomik ve
sosyal geliflmeyi h›zland›rmaya ve rekabet gücünü art›rmaya yönelik
araflt›rmalar yapmak, yapt›rmak, baflka kifli, kurum ve kurulufllar›n
yapt›¤› araflt›rmalar› desteklemektir. Ayr›ca, ajanslar, Bölgenin ifl ve
yat›r›m imkânlar›n›n, ilgili kurulufllarla iflbirli¤i halinde ulusal ve ulus-
lararas› düzeyde tan›t›m›n› yapmak veya yapt›rmakla da görevlidir. 

Kurulufl ve kurumsallaflma sürecini büyük ölçüde tamamlayan
Karacada¤ Kalk›nma Ajans›na ba¤l› olarak Diyarbak›r ve fianl›urfa
Yat›r›m Destek Ofisleri kurulmufltur. Bölge illerinde yat›r›mc›lara
ücretsiz dan›flmanl›k hizmeti vermek ve yat›r›mc›lar›n, kamu kurum ve
kurulufllar›n›n görev ve yetki alan›na giren izin ve ruhsat ifllemleri ile
di¤er idarî ifl ve ifllemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde
sonuçland›rmak üzere tek elden takip ve koordine etmekle görevli olan
Yat›r›m Destek Ofislerinin di¤er bir görevi de Bölgenin ifl ve yat›r›m
imkânlar›n›n, ilgili kurulufllarla iflbirli¤i halinde ulusal ve uluslararas›
düzeyde tan›t›m›n› yapmak veya yapt›rmakt›r.

Hükümetimizin çabalar›yla Türkiye’nin komflu ülkeler ile
iliflkilerinde son dönemde yaflanan olumlu siyasi ve ekonomik
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geliflmelerin yaratt›¤› bölgesel iflbirli¤i potansiyeli, ülkemiz,
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ile Diyarbak›r ve fianl›urfa aç›s›ndan yeni
f›rsatlar yaratmaktad›r. Özellikle Suriye ve Irak birçok üründe
Türkiye’nin en çok ihracat yapt›¤› ülkelerin bafl›nda gelmektedir. ‹l
baz›nda ihracat rakamlar›na bak›ld›¤›nda, GAP yat›r›mlar› ve co¤rafi
yak›nl›¤›n yaratt›¤› avantajla son y›llarda Diyarbak›r ve fianl›urfa’dan
yap›lan ihracatta Suriye ve Irak en önde gelen ülkeler konumunda olup
bu yöndeki e¤ilimin önümüzdeki dönemde de artarak devam edece¤i
öngörülmektedir. 

Ajans›m›z taraf›ndan Bölgemizin geliflme vizyonu; “do¤al, tar-
ihi, sosyal ve kültürel zenginli¤i ve çeflitlili¤i ile Güneydo¤u Anadolu
Bölgesinin cazibe ve ticaret merkezleri olan Diyarbak›r ve
fianl›urfa’n›n bu potansiyelini en iyi flekilde koruyarak de¤erlendiren,
iflsizli¤in, yoksullu¤un ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in azalt›ld›¤›,
Türkiye’nin Ortado¤u’ya aç›lan kap›s› olmak” fleklinde
belirlenmifltir. Bu vizyonun gerçeklefltirilmesinde, Suriye ve Irak baflta
olmak üzere Ortado¤u ülkelerine yönelik ekonomik potansiyelin ve
yeni f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi büyük önem tafl›maktad›r.

Bu noktadan hareketle, Ajans›m›z taraf›ndan Diyarbak›r ve
fianl›urfa Yat›r›m Destek Ofislerinin kurulmas›ndan hemen sonra,
Diyarbak›r Yat›r›m Destek Ofisi taraf›ndan “Irak Ülke Raporu” ve

fianl›urfa Yat›r›m Destek Ofisi taraf›ndan da “Suriye Ülke Raporu”

haz›rlanm›flt›r.

Irak ve Suriye’nin ülkemiz ve bölgemiz için sundu¤u f›rsatlar›
de¤erlendirmek ve yat›r›mc›lar›m›za yard›mc› olmak amac›yla
haz›rlanan “Irak Ülke Raporu” ve “Suriye Ülke Raporu”nun haz›rlan-
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mas›nda eme¤i geçen Diyarbak›r ve fianl›urfa Yat›r›m Destek
Ofisi’nde çal›flan uzmanlar›m›za ve Raporu gözden geçirerek gelifltir-
ilmesine ve bas›ma haz›r hale getirilmesine katk›da bulunan Ajans
uzman ve destek personeline teflekkür ediyor; Rapor’un
yat›r›mc›lar›m›z için faydal› olmas›n› diliyorum.

30 Nisan 2010
Dr. ‹lhan KARAKOYUN

Genel Sekreter
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GENEL B‹LG‹LER

Akdeniz’in do¤u sahilinde yer alan ülke bu konumu ile Asya,
Avrupa ve Afrika k›talar›n›n kesiflti¤i bir bölgede bulunmaktad›r. Bu
co¤rafi konumun da etkisiyle Suriye’de befl farkl› iklim bölgesi bulun-
maktad›r. Ülkenin kuzeyindeki Akdeniz’e aç›lan k›y› düzlüklerinde
ya¤›fll› ve ›l›man k›fllar ile s›cak ve nemli yazlar yaflanmaktad›r. Daha
içteki k›s›mlar ise Halep’ten Homs’a kadar çorak düzlüklerden
oluflmaktad›r. Do¤udaki alanlar ve Türkiye ile s›n›r bölgeleri
Türkiye’nin yüksek kesimlerinden ya¤›fl almakta olup, bu bölgelerde
bu¤day üretimi yayg›nd›r. Güneyde sert yazlar›n ve kuru k›fllar›n
yafland›¤› çöllere rastlanmakta, fiam ve çevresinde ise Lübnan s›n›r›
boyunca uzanan da¤lar ve Golan yükseklikleri bulunmaktad›r. Bu alan-
larda k›fllar so¤uk ve ya¤›fll›, yazlar ise kuru ve s›cak geçmektedir. Bu
kadar çeflitli iklim flartlar›na ra¤men, yetersiz sulama nedeniyle ülke
topraklar›n›n sadece üçte biri ifllenebilmektedir. Suriye’de iki önemli
nehir bulunmaktad›r. F›rat Nehri Türkiye’den do¤makta, Suriye’nin
ortas›ndan geçmekte ve daha sonra Kuzey Irak’a do¤ru akmaktad›r.
F›rat Nehri ülkenin sulama ihtiyac›n›n büyük k›sm›n› karfl›lamakta
ancak kirlilik nedeniyle bu imkân günden güne azalmaktad›r.

Ülkede sermaye birikimi daha çok fiam’da yo¤unlafl›rken fonlar
buradan 14 eyalete (muhafaza), bu eyaletlerden de belediyelere
da¤›t›lmaktad›r. Ülkenin en geliflmifl alt› önemli flehri olan fiam, Halep,
Lazkiye, Homs, Hama ve Tartus özerkli¤e sahiptir ve yerel kalk›nma
ihtiyaçlar› için yerel fonlar yaratabilmektedir. En önemli ticaret
flehirleri fiam, Homs ve Halep’tir. Hafif sanayinin ve g›da iflleme tesis-
lerinin ço¤u, tar›m alanlar›na yak›n olan Halep ve Homs’ta bulunmak-
tad›r. K›y› bölgesindeki iki ana liman flehri olan Lazkiye ve Tartus
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uluslararas› ticaretin merkezi iken, kuzeydeki Banyas’tan petrol ihra-
cat› yap›lmaktad›r. Ülkenin do¤usu daha az geliflmifl olmas›na ra¤men,
Hasaki flehri tar›msal faaliyetlerin yo¤unlu¤u nedeniyle komflu illerden
göç almaktad›r. Deir alZour ve son y›llarda Palmira civar›nda yeni
petrol ve do¤al gaz alanlar› bulunmas› dolay›s›yla önceden geliflmemifl
bölgeler içinde say›lan bu yerleflimler de h›zla büyümektedir (AYDIN,
2009).
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1.TEMEL GÖSTERGELER

Tablo 1 Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Kaynak: DTM, 2009; AYDIN,2009; CIA, 2010.

Resmi Adı
Suriye Arap Cumhuriyeti 

Ba�kenti �am 

Resmi Dil
Arapça, yaygın olmamakla birlikte Fransızca ve
�ngilizcede kullanılmaktadır. 

Ba�ımsızlık Tarihi 17 Nisan 1946 

Devlet Ba�kanı Be�ar ESAD (17.7.2000’den beri) 

Hükümet Ba�kanı Muhammed Naci OTR� (10.9.2003’ten beri) 

Din
Sünni Müslüman (%74), Alevi, Dürzî ve Di�er
�slam Mezhepleri (%16), Hıristiyan ve Musevi
(%10) 

Yüzölçümü 185.180 km�

Nüfus 21,2 milyon (2008) 

Etnik Yapı (%) Arap (90,3), Kürt, Ermeni ve di�er (9,7)  

Üyesi Oldu�u Ba�lıca
Uluslararası Kurulu�lar

�slam Konferansı Te�kilatı (�KT), Büyük Arap
Serbest Ticaret Alanı (GAFTA) 

Ba�lıca �ehirleri
�am (4,01), Halep (4,23), Homs (1,59), Hama
(1,44), Hassakah (1,33), �dlib (1,31). 

�klim

Kıyılarda subtropik iklim hakimdir. Yüksek
kesimler kı�ın so�uk ve ya�ı�lıdır. En sıcak ay
A�ustos (18-37°C) ve en so�uk ay Ocak (2-
12°C) olup; en kurak ay olan A�ustos’ta
ortalama ya�ı� miktarı 0 mm’dir. En ya�ı�lı ay
olan Ocak’taki ortalama ya�ı� miktarı ise 43
mm’dir. Suriye’de mevsimler itibariyle ortalama
hava sıcaklıkları ise �öyledir: Yaz (32ºC), Kı�
(10ºC), �lkbahar (22ºC),Sonbahar (22ºC). 

Ölçü Sistemi Metrik Sistem kullanılmaktadır. 

Para Birimi
1 Suriye Lirası (S£) = 100 Kuru�. 
1 ABD $= 45,5 S£ (2008 yılı ortası) 

Zaman Dilimi
GMT'den 2 saat ileri, Türkiye ile aynı zaman
dilimindedir. 
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Tablo 1 Ekonomik Göstergeler

 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

GSY�H(milyon $) 25.991 27.973 32.662 40.416 50.049 52.845 

Reel Büyüme 

Hızı(%) 
6,7 6,0 5,2 6,3 4,8 2,9 

Enflasyon Oranı

(ortalama;%)
4,4 7,2 10,0 3,9 14,1 5,3 

Nüfus (milyon) 18,4 18,9 19,4 19,9 20,5 21,0

�hracat (milyon $) 7.220 8.602 10.245 11.747 12.562 8.264

�thalat (milyon $) 6.957 8.742 9.359 12.268 14.467 10.748

*Tahmini de�er 

Kaynak: DE�K, 2010. 
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1.1.Siyasi ve ‹dari Yap›

Ülkenin baflkenti olan fiam, as›rlardan beri Orta Do¤u’nun
kalbinde önemli bir ticaret merkezi olmufl, Ba¤dat ve Kahire ile böl-
genin hâkimiyetini ele geçirmek için rekabet etmifltir. fiehir 7. yüzy›lda
Emevi Hanedanl›¤› taraf›ndan ‹spanya’dan Hindistan’a kadar uzanan
Arap ‹slam ‹mparatorlu¤u’nun merkezi haline getirilince öne ç›km›fl,
Abbasiler kontrolü Emeviler’den al›nca ‹mparatorluk’un idari baflkenti
fiam’dan Ba¤dat’a tafl›nm›flt›r. 1516 y›l›ndan Birinci Dünya Savafl›’n›n

Tablo 1 Genel Ekonomik Veriler  
Kaynak: DTM, 2009.

GSY�H- Dünya Sıralaması 50,9 milyar $ (2008)/ 67. Büyük Ekonomi  

Ki�i Ba�ına GSY�H 4.532 $ (SGP, 2008) 

GSY�H Büyüme Hızı %  4,8 (2008) 

�hracat – Dünya Sıralaması 12,6 milyar $- �lk 50’de yer almamaktadır. 

�thalat – Dünya Sıralaması 14,5 milyar $ - �lk 50’de yer almamaktadır. 

Enflasyon Oranı % 14,1 (2008) 

Dı� Borç 7,3 milyar $ 

��sizlik Oranı % 9 (2008) 

Para Birimi - Paritesi  1 ABD Doları = 46,9  Suriye Lirası (13.07.2009) 

Dünya Bankası �� Yapma 
Kolaylı�ı Sıralaması

137. 

GSY�H’nin Sektörel Da�ılımı
Tarım % 20, Sanayi % 36, Hizmetler % 44 
(2008) 

Do�al Kaynaklar 
Petrol, fosfat, krom ve manganez, asfalt, demir, 
kaya tuzu, mermer, jips, su gücü 

Ba�lıca Sanayi Dalları
Petrol, tekstil, gıda i�leme, içecek, tütün, fosfat 
i�lemecili	i 

Ba�lıca Tarımsal Üretim  
Bu	day, arpa, pamuk, mercimek, nohut, zeytin, 
�eker pancarı; sı	ır, koyun, yumurta, kümes 
hayvancılı	ı, süt 
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sonlar›na kadar flehir Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yönetiminde
kalm›flt›r. 1916 y›l›nda imzalanan SykesPicot Anlaflmas› ile Suriye
Frans›zlar›n etkisine girmifl ve 1920 San Remo Anlaflmas›’ndan sonra
ülkede Frans›z mandas› kurulmufltur. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra
1946 y›l›nda Frans›zlar Suriye’ye ba¤›ms›zl›klar›n› vermek zorunda
kalm›fllard›r. 

1946’dan 1963 y›l›na kadar ülke içinde dinsel ve ideolojik
farkl›l›klardan kaynaklanan siyasi gerilimler bafl göstermifl, 1958–1961
aras›nda Suriye M›s›r ile birleflmifl ve Birleflik Arap Cumhuriyeti’nin
bir parças› haline gelmifltir. 1970 y›l›nda Korgeneral Haf›z Esad kans›z
bir darbeyle ülkenin bafl›na geçmifltir. Birçok kifli yeni yönetimin
öncekiler gibi k›sa ömürlü olaca¤›n› savunsa da Haf›z Esad güç blok-
lar› aras›nda uzlafl› sa¤lam›flt›r. Mart 1971’de Cumhurbaflkan› seçilen
Haf›z Esad’›n Haziran 2000’de ölümünün ard›ndan ikinci o¤lu Beflar
Esad yönetimi devralm›flt›r. Beflar Esad, May›s 2007’de yap›lan seçim-
ler sonucunda yeniden yedi y›ll›k bir dönem için devlet baflkan› seçil-
mifltir. 

Ülkede halk taraf›ndan seçilmifl bir parlamento ve devlet
baflkan› taraf›ndan atanan bir hükümet görev yapmaktad›r. Ekim
2003’den bu yana Mohammed Naji alOtari Baflbakanl›k görevini
sürdürmektedir. Baas partisi ülkedeki bask›n politik gücü oluflturmak-
tad›r.

Suriye güney komflusu ‹srail ile 1967–1973 y›llar› aras›nda
savaflm›fl, 1967’de ‹srail’in Suriye’deki stratejik bölgelerden olan
Golan da¤ s›ras›n› ele geçirmesi üzerine 1973 y›l›nda platoyu geri
kazanmak için M›s›r’la iflbirli¤i yapm›flt›r. Suriye, ‹srail ile 1982
y›l›nda Lübnan’› iflgali üzerine tekrar karfl› karfl›ya gelmifltir. 1990’l›
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y›llar boyunca Suriye ile ‹srail aras›ndaki bar›fl görüflmeleri devam
etmifl, görüflmelerin son turu May›s 2008’de Türkiye’nin arabulucu¤u
ile gerçeklefltirilmifl, ancak sonuç al›namam›flt›r (AYDIN,2009).

1.2.Nüfus

Suriye nüfusu son 25 y›lda ikiye katlanm›fl, yar›m milyon
Filistinli’nin ve 1,5 milyon Irakl›’n›n da Suriye’ye s›¤›nmas›yla nüfus
daha da artm›flt›r. Nüfus art›fl h›z›n›n son 5 y›lda y›ll›k ortalama % 2,7
düzeyinde seyretmifl olmas›, ülkenin altyap›s› ve kaynaklar› üzerinde
devaml› bir bask› oluflturmaktad›r. Ülke nüfusunun % 75’i 35 yafl›n
alt›nda ve yaklafl›k % 40’› 15 yafl›n alt›ndad›r.

Kaynak: AYDIN,2009; DTM, 2009.

Genifl yüzölçümüne ra¤men, nüfusun yaklafl›k % 75’i en büyük
alt› kentte yaflamaktad›r. Önemli flehir merkezleri 4’er milyonluk
nüfuslar› ile baflkent fiam ve güneydeki Halep’tir. Di¤erleri ise sanayi
kentleri olan Homs ve Hama ile liman kentleri Lazkiye ve Tartus’tur.
‹flgücünün yaklafl›k % 20’si tar›mda, % 36’si sanayide ve inflaat sek-
töründe, % 44’i ise ticarette ve otel ve restoran iflletmelerinde istihdam
edilmektedir. Özellikle genç nüfus aras›nda yayg›n olan iflsizlik, ülke
için ciddi bir sorundur. Resmi verilere göre ülkedeki iflsizlik oran› % 9
civar›nda olup? baz› tahminler bu oran›n % 20’ye yak›n oldu¤unu
savunmaktad›r.

YILLAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam (milyon,

y›l ortas› tahmini) 17,89 18,39 18,89 19,41 19,94 21,2

Y›ll›k (% de¤iflim) 2,76 2,79 2,72 2,75 2,75 6,3

Tablo 4 Y›llar ‹tibariyle Nüfus



23

2.GENEL EKONOM‹K DURUM

1960’lardan bu yana Suriye’nin GSY‹H’sinde en büyük paya
sahip olan sektörler madencilik (petrol ve gaz sektörleri ve fosfat üre-
timi) ve imalat sanayi olmufltur. Ancak, 2004-2006 y›llar› aras›nda
petrol üretimindeki düflüfl madencili¤in GSY‹H’deki pay›n› azaltm›flt›r.
Ayn› zamanda, ticaret, ulaflt›rma, iletiflim ve finans›n paylar›ndaki
art›fl, GSY‹H’nin yap›s›n›n de¤iflmesine neden olmufltur. Azalan petrol
üretimine ba¤l› olarak Suriye’nin 2010 y›l›nda petrol ithal eden bir ülke
olmas› beklenmektedir. 2009’un ilk yar›s›nda geçen seneye oranla üre-
tim 1.250 varil düflüflle 377.000 varil olmufltur (DE‹K, 2010).

GSY‹H’deki en fazla paya sahip ikinci sektör ise tar›md›r ve
2008 rakamlar›na göre tar›m ekonomide % 20-23 paya sahiptir.
Tar›msal üretimin büyük k›sm› iç piyasada tüketilmekte olup, tar›m
ürünleri içinde ihracat› en çok yap›lan ürün pamuktur. Tar›m›n merkezi
baflkent fiam’›n kuzeyi? bafll›ca ticaret merkezleri fiam, Halep,
Lazkiye, Tartus, Deir alZour ve Homs; petrol sanayinin merkezi ise
Deir alZour çevresi ile Halep ve Banyas’taki rafinerilerdir. fiam ve
Halep ayn› zamanda tekstil ve seramik gibi hafif sanayi ürünlerinin de
üretim merkezidir (AYDIN, 2009).

Büyümenin 2010 y›l›nda ihracat›n toparlanmas›yla % 3,8
olaca¤› tahmin edilmektedir. 2009-10 döneminde Irakl› mültecilerin
ülkenin stoklar›n› eritmesi ve ciddi say›da insan›n da ülkesine dönmesi
ile birlikte tüketimin düflmesi, 2009 y›l› yat›r›m ve ithalat›n›n daralmas›
beklenmektedir. Suriye, 2000 y›l›ndan itibaren serbest pazar ekonomi-
sine geçifl sürecine girerek kamu sektörünün ekonomideki a¤›rl›¤›n›
azaltmak üzere birtak›m ekonomik reformlar gerçeklefltirmeye
bafllam›flt›r. Bugüne kadar gerçeklesen reformlar kapsam›nda:
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• Kamu sektörünün bankac›l›k sektöründeki tekeli sona
erdirilerek özel

Bankalar›n faaliyetine izin verilmifl,

• Döviz kuru rejimine iliflkin yasa tasar›s› kabul edilerek 3 farkl›
kur politikas› yerine tek kur sistemine geçilmifl,

• Döviz tafl›ma yasa¤› kald›r›lm›fl,

• ‹thalat› finanse etmek üzere kamu ve özel sektör bankalar›na
döviz kredisi verme izni verilmifl,

• Döviz bürolar›n›n kurulmas›na izin verilmifl

• Benzin ile akaryak›ta uygulanan sübvansiyonlar indirilmifltir.

Ayr›ca, Suriye Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Kanunlar›n›
ç›karm›flt›r. Ekonomik liberalizasyon kapsam›nda, sigorta sektörü özel
sektöre aç›lm›flt›r. Hükümet, 2009 Mart ay›nda ticarete bafllayan fiam
Sermaye Piyasas›’n›n baflar›s›nda yola ç›karak di¤er baz› kurumlar›n
özellefltirmesini gündemine alabilecektir. Ticaretteki liberalleflmeye
ba¤l› olarak ticaretin (27,1 milyar Dolar) GSY‹H (50,9 milyar Dolar)
içindeki pay› giderek artmaktad›r. Ayr›ca, 2008 y›l›nda petrol d›fl› ihra-
cat 2004 y›l›na oranla 5 kat artarak petrol d›fl› ürünlerdeki ticaret
aç›¤›n›n tarihindeki en düflük düzeye gelmesini sa¤lam›flt›r. Suriye
2004–2008 y›llar› aras›nda ticaret hacmini ikiye katlam›fl durumdad›r.
Di¤er yandan, 2006 y›l› bafl› itibariyle özel havayolu flirketlerinin
faaliyete geçmesine izin verilerek Sharqiya ve Al Dimashqiya adl› özel
havayolu flirketleri uçufllar›na bafllam›flt›r. Tüm reform çabalar›na
ra¤men petrol, elektrik üretimi, çimento, bankac›l›k gibi sektörlerde
devlet a¤›rl›¤› net bir flekilde hissedilmektedir. Ayr›ca akaryak›t süb-
vansiyonlar› 2009 itibariyle önemli miktarda azalt›lm›fl olsa da mali
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olarak yük oluflturmaya devam etmektedir. 2010 y›l›nda KDV oran›n›n
% 10 olarak sunulmas› ve vergi gelirlerinin ciddi miktarda artmas› bek-
lenmektedir. En önemli ekonomik sorunlardan birisi iflsizliktir. Resmi
olarak yay›nlanmamas›na ra¤men iflsizlik oran›n›n % 20 civar›nda
oldu¤u tahmin edilmektedir. Kamu sektörü çal›flanlar›n›n ücretlerine %
20 oran›nda yap›lan art›fla ba¤l› olarak enflasyon oran› 2005 y›l›nda %
4 seviyesinden 2006 y›l›nda % 10 seviyesine yükselmifltir. 2007 y›l›nda
uygulanan s›k› para politikalar›na ba¤l› olarak enflasyon oran› % 4’e
düflmüfltür. Ancak 2008 y›l›nda enflasyon oran›nda yine büyük bir art›fl
olmufl ve % 14,1’e yükselmifltir. 2008’de zirve yapan oran›n, küresel
ekonomik yavafllaman›n sebep oldu¤u emtia fiyatlar› düflüflüyle % 5,9
oran›na düflmesi beklenmektedir. 2000 y›l›ndan bu yana ekonomi
olumlu iklim koflullar›, yüksek petrol fiyatlar› ve ekonominin yabanc›
yat›r›ma aç›lmas› nedenleri ile bir büyüme yakalanm›flt›r. 2002-2006
döneminde y›ll›k ortalama büyüme % 3,6 olarak kaydedilmifltir. 2008
rakamlar›na göre Suriye’nin büyüme oran› % 4,8’dir. Cari aç›k da d›fl
ticaretteki aç›¤a ba¤l› olarak 2009-10 mali y›l›nda 1,4 milyar Dolara
yükselecektir. Ayr›ca 2010 y›l›nda petrol fiyatlar› ve vergi gelirlerinde-
ki art›flla mali aç›¤›n 4 milyar Dolar seviyesine ç›kmas› beklenmekte-
dir. Suriye’de bulunan yaklafl›k 1,5 milyon Irakl›’n›n tüketimi art›rmas›
da ekonomik büyümeyi kolaylaflt›rm›flt›r. Irakl›lar’›n beraberlerinde
getirdikleri nakit para ve Körfez sermayesinin Suriye'ye akmas› likidite
bollu¤u yaratm›flt›r. Irakl›lar’›n varl›¤› Suriye devletinin sübvansiyon
harcamalar›n› yükselmesine neden olmufl, bu da bütçe aç›¤› sorununu
ortaya ç›kartm›flt›r. Suriye’nin Avrupa Birli¤i ile Aral›k 2003 itibariyle
müzakerelerini tamamlad›¤› Ortakl›k Anlaflmas› Ekim 2004’te
paraflanm›fl bulunmaktad›r. Anlaflman›n yak›n bir dönemde imzalan-
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mas› beklenmektedir. Ayr›ca, Suriye Dünya Ticaret Örgütüne de üye-
lik için baflvurmufl bulunmaktad›r. 2009’da a¤›rl›¤›n› hissettirmeye
bafllayan küresel kriz Suriye’yi de etkilemifl ve ülkenin birtak›m koru-
mac› önlemler almas›na neden olmufltur. Suriye’de de tekstil sektörü
küresel krizden en fazla etkilenen sektörlerin bas›nda gelmektedir.
Tekstil firmalar› yabanc› bankalardan ald›klar› kredilerle kriz
ortam›nda faaliyetlerine devam etmeye çal›flmaktad›r. Krizle birlikte,
tüketimde azalma yaflan›rken iflsizlik artmaktad›r. Suriye ekonomisinin
4 senedir uygulamaya koyamad›¤› h›zl› tren, metro, havaalan›, liman-
lar, rafineriler, su ve fosfat ar›tma tesisleri ile ilgili reform paketlerinin
hayata geçirilmesi ile Suriye ekonomisinin yeniden canlanabilece¤i ve
issizlik oran›n düflece¤i düflünülmektedir (DE‹K, 2010).

Tablo 5 ‹stihdam›n Da¤›l›m›

Tablo 6 Y›llar ‹tibari ile Ekonomik Göstergelerdeki De¤iflim

2003 2004 2005 2006 2007 

TARIM 25,0 22,7 23,4 24,5 24,0 

SANAY� 28,3 30,2 29,1 28,1 27,9 

H�ZMET 46,7 47,1 47,5 47,3 48,2 

Kaynak: AYDIN,2009. 

Kaynak: DTM, 2009. 

Yıllar GSY�H 
(Milyar $)

Büyüme 
(%) 

Ki�i Ba�ına 
Gelir Artı�ı (%)

Enflasyon
Oranı (%)

�hracat 
(Milyar $)

�thalat 
(Milyar $)

2001 21,1 5,1 2,4 - 5,3 4,8 

2002 21,9 5,9 3,1 -0,1 6,5 5,1 

2003 24,1 1,1 -1,6 5,8 5,7 5,1 

2004 25,9 6,7 0 4,4 7,3 7,9 

2005 27,9 6,0 1,0 7,2 8,6 10,5 

2006 32,6 5,2 1,6 10,6 10,2 9,3 

2007 40,4 6,3 1,8 12,2 11,5 13,6 

2008 50,1 4,8 1,8 14,1 12,6 14,5 



27

2.1.Para Politikas›

Suriye’de faiz oranlar› y›llarca enflasyona ya da likidite
koflullar›na ba¤l› olmaks›z›n sabit tutulmufltur. Buna göre hükümetin
kalk›nma planlar›nda belirtti¤i önceliklere göre, ülkede faiz oranlar›
borç alanlar›n kategorilerine göre farkl›laflmakta iken? 2002 y›l›nda
Kredi ve Para Kurulu kurulmufl ve 22 y›l sonra ilk kez May›s 2003’te
mevduat ve kredilere uygulanan faiz oranlar› indirilmifltir. Özel
bankalar›n ülkede faaliyet göstermeye bafllamalar›n› takiben, Aral›k
2003’te faizlerde yeniden indirime gidilmifltir. IMF’nin A¤ustos 2007
raporuna göre 2006 y›l›nda bankac›l›k ve finans sektörlerinde yaflanan
daralma sonucunda, özel sektöre kulland›r›lan kredilerdeki art›fl oran›
% 18,5 olarak gerçekleflmifltir. Bu kredilerin büyük k›sm› tüketici
kredileridir. Özel sektörde faaliyet gösteren özellikle küçük ve orta
ölçekli firmalar, bankalardan borçlanmakta güçlük çekmekte ve yüksek
faiz oran› ve kur riskini göze alarak offshore bankalar›ndan (ço¤unluk-

Tablo 7 Kar�ıla�tırmalı Ekonomik Göstergeler, 2007 
Suriye Ürdün Mısır �srail Lübnan

GSY�H (Milyar Dolar)  41,2 15,9 129,8 161,8 22,5

Ki�i Ba�ı GSY�H (Dolar)  2.067 2.700 1.709 22.546 5.482

Ki�i Ba�ı GSY�H (Dolar, Satın Alma Gücü 
Paritesine göre) 4.318 4.793 5.318 25.890 9.255

Tüketici Fiyat Enflasyonu (Ortalama, %)  12,2 5,4 9,5 0,5 4,2

Cari Hesap Dengesi (Milyar Dolar)  1,5 -2,8 0,5 5 -2,6

Cari Hesap Dengesi (GSY�H’nin %’si)  3,6 -17,4 0,3 3,1 -11,8

�hracat, fob (Milyar Dolar) 11,7 5,7 24,5 50,2 3,4

�thalat, fob (Milyar Dolar) -10,5 -12 -44,9 -55,8 -10,7

Dı� Borç (Milyar Dolar)  6,5 8,2 29,4 89,9 31,5

Kaynak: AYDIN,2009. 
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la Lübnan bankalar›ndan) borçlanmak zorunda kalmaktad›r. Ülkede
özel sektörün geliflmemifl olmas›n›n nedenlerinden biri de bu kredi
k›s›t›d›r. Özel bankalar›n ülkede faaliyet göstermeleri ile birlikte bu
sorunlar giderilmeye bafllanm›flt›r. Temmuz 2008’de deneme amac›yla
piyasaya sürülen hazine bonolar›n›n ilerleyen y›llarda kalk›nma pro-
jelerinin finansman›nda önemli bir finansman arac› olaca¤› tahmin
edilmektedir (AYDIN, 2009)

2.2.Ekonomik Büyüme

Uzun y›llar petrole ve tar›ma dayal› bir büyüme gösteren Suriye
ekonomisinde son y›llarda petrol üretiminin azalmas› neticesinde
finans, telekom ve ticaret gibi sektörlere önem verilmeye bafllanm›fl?
petrol d›fl› sektörlerin reel GSY‹H’ye katk›s› hükümet verilerine göre
de 2007 y›l›nda % 6,6’ya ulaflm›flt›r. 2009 y›l›nda yaflanan küresel
ekonomik krizin etkisiyle Suriye’nin bafll›ca ihraç pazarlar›ndaki talep
gerilemesi, ülkeye yabanc› sermaye giriflinin beklenenden düflük
gerçekleflmesi, düflüfle geçen petrol fiyatlar› (ve petrol gelirleri)
nedeniyle kamu harcamalar›n›n k›s›lmas› ve kurakl›¤›n 2009 y›l›nda da
sürmesi neticesinde reel GSY‹H’deki art›fl›n % 4,8’den (2008 y›l› tah-
mini) % 2’ye (2009 y›l› tahmini) gerileyece¤i ve ithalat›n azalaca¤› tah-
min edilmektedir. 2010 y›l›nda ise ihraç pazarlar›ndaki toparlanmayla
birlikte ekonomik büyümenin % 3,5’e yükselmesi ve iç talebin yeniden
artmas› beklenmektedir. Sektörler itibar›yla GSY‹H’deki de¤iflimler

2003 2004 2005 2006 2007

Kredi Faiz Oranı (%) 8 8 8 7,5 7,5

Mevduat Faiz Oranı (%) 3 3 3,5 4 4

Kaynak: AYDIN, 2009. 

Tablo 8 Y›llar ‹tibari ile Faiz Oranlar›ndaki De¤iflim
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incelendi¤inde? 2009 y›l›nda turizm sektöründeki gerilemeye ra¤men
hizmetler ve inflaat sektörlerindeki büyümenin devam etmesi, sanayi
sektörünün ise petrol ve do¤al gaz yat›r›mlar›na ra¤men petrol üreti-
mindeki düflüflün etkisiyle gerilemesi beklenmektedir (AYDIN, 2009).

2.3.Enflasyon

Tüketici fiyatlar›ndaki de¤iflim incelendi¤inde 1990’lar›n
sonunda enflasyonist e¤ilimlerin azald›¤›, ancak 2000 ve sonras›nda
enflasyon oran›n›n yeniden artt›¤› görülmektedir. 2008 y›l›nda enflasy-
on oran› 1994 y›l›ndan itibaren en yüksek düzey olan % 15,4’e yüksel-
mifltir. Küresel kriz nedeniyle emtia fiyatlar›ndaki ve g›da, yak›t ve kira
gibi harcama kalemlerindeki düflüflün etkisiyle 2009 y›l›nda enflasyon
oran›n›n % 7,1’e gerileyece¤i tahmin edilmektedir. 2010 y›l›ndan
itibaren Irakl› mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ile iç talepte ve
enflasyonda yaflanacak gerilemenin ise, emtia fiyatlar›ndaki muhtemel
art›fl›n ve KDV’nin uygulamaya geçirilmesi neticesinde enflasyonu
ayn› düzeyde tutaca¤› tahmin edilmektedir (AYDIN, 2009)

2.4.Döviz Kuru

Ekim 2007’de Suriye Liras›’n›n de¤erinin IMF’nin Özel Çekme
Haklar› (SDR) temelinde bir döviz sepetine endekslenmesi neticesinde
daha esnek bir yap›ya kavuflulmufltur. Hükümetin döviz kuru

Tablo 9 Yıllar �tibari �le Enflasyon  

2003 2004 2005 2006 2007
a

2008
a

2009
b

2010
b

Tüketici Fiyatları

(ortalama) 5,8 4,4 7,2 10 12,2 15,7 3,8 7,9 
a 
EIU tahmini 

b
EIU öngörüsü 

Kaynak: AYDIN ve D��ERLER�, 2009. 
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istikrar›na verdi¤i önem nedeniyle dalgal› kur politikas›na geçilmesi
k›sa vadede mümkün görülmemektedir. Suriye Liras›’n›n de¤erinin
2009-2010 döneminde ortalama 1 ABD $ = 48,4 SL olarak
gerçekleflmesi beklenmektedir (AYDIN,2009).

2.5.‹flgücü ve ‹stihdam

Suriye’de haftal›k toplam çal›flma saati 40 saat olup, ülkede
iflsizlik sigortas› uygulamas› bulunmamaktad›r. Resmi verilere göre
Suriye iflgücünün neredeyse % 70’i ayda 100 Dolar’dan az kazanmak-
ta? bu nedenle kamu çal›flanlar›n›n yaklafl›k % 40’› gelirlerini art›rmak
için ikinci bir iflte çal›flmaktad›r. Kamu çal›flanlar›n›n yaflam koflullar›n›
iyilefltirmek amac›yla 2001 y›l›ndan bu yana kamuda ücretler
art›r›lmaktad›r. Say›s› h›zla artan genç nüfusa ifl imkân›
yarat›lamad›¤›ndan, 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren iflsizlik
oran›n›n artt›¤› görülmektedir (AYDIN,2009)

Küresel krizin etkisiyle petrol ve g›da fiyatlar›n›n, dolay›s›yla
Suriye’nin petrol ihraç gelirlerinin ve kamu harcamalar›n›n 2009
y›l›nda azalmas› beklenmektedir. 2010 y›l›nda ise petrol fiyatlar›n›n
yükselmesi, KDV uygulamas›n›n hayata geçirilmesi ile vergi gelir-
lerinin artmas› ve K‹T’lerin özellefltirilmesi sonucunda bütçe üzerinde-
ki yükün hafifleyece¤i öngörülmektedir. Suriye’nin bafll›ca ihraç

Tablo 10 Yıllar �tibari �le �stihdam 

2003 2004 2005 2006 2007

�stihdam Edilen Nüfus (milyon) 4,58 4,34 4,69 5,32 5,46 

�	sizlik Oranı (%) 10,8 12,3 8 8,5 9 

Kaynak: AYDIN,2009. 
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pazarlar›ndaki iyileflmenin de ihracat gelirlerinde ve dolay›s›yla ithalat-
ta yeniden art›fla yol açaca¤› tahmin edilmektedir. 2009 y›l› için
Suriye’nin ithalat›nda öngörülen % 26 azalman›n en önemli sebebi ise
Suriye’nin ithal etti¤i ürünlerin bafl›nda gelen rafineri petrol ürün-
lerinin fiyatlar›ndaki düflüfltür. fiubat ay›nda yerel sanayinin krizin
olumsuz etkilerinden korunmas› amac›yla bir dizi önlem al›nm›fl,
çimento ithalat› yasaklanm›fl, di¤er endüstrilerin korunmas› için de
benzer önlemler al›naca¤› duyurulmufltur (AYDIN,2009).

3.SEKTÖRLER ‹T‹BARIYLA SUR‹YE EKONOM‹S‹

Suriye’nin alt yap›s› aç›s›ndan önem arz eden ulaflt›rma ve ener-
ji gibi sektörlerde modernlefltirmeye ihtiyaç duyulmaktad›r.
Haberleflme ve internet gibi sektörler ise k›s›tlamalar›n azalt›lmas›
sonucunda h›zl› bir geliflim içindedir.

3.1.Tar›m

Tar›m Suriye’nin GSY‹H’n›n % 22’sini, ihracat›n›n % 15’ini
oluflturmaktad›r. Suriye nüfusunun % 23’ü ise tar›m alan›nda istihdam
edilmektedir. Petrolün Suriye ekonomisindeki hâkimiyetine ra¤men
tar›m sektörü önemini korumakta, Suriye topraklar›n›n % 28’i (5 mily-
on hektar) ekilebilir topraklar olmas›na ra¤men, bu alan›n sadece %
25’i sulanabilmekte, bu da üretim düzeyini iklim koflullar›na ba¤l›
k›lmaktad›r. Tar›m›n Suriye ekonomisindeki önemine ba¤l› olarak sek-
töre hükümet taraf›ndan önemli yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Mevcut sula-
ma sistemlerinin ›slah› ve yayg›nlaflt›r›lmas› için de yat›r›ma ihtiyaç
duyulmaktad›r. Hükümet fiyat belirleme, sübvansiyon ve pazarlama
kontrolleri gibi yöntemlerle sektörün geliflimi için stratejik önlemler
almaktad›r. Topraklar›n sahipli¤inin halka b›rak›lmas›, sektörün
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baflar›s›n›n ard›ndaki önemli faktörlerden biridir. Bu¤day, arpa ve
fleker pancar› gibi üretimi önceden kararlaflt›r›lan stratejik ürünlerin
ço¤u, küçük çiftliklerin pazar gücünü art›rmak amac›yla oluflturulan
kamu kurumlar› pazarlama kurullar›nda sabit fiyatlardan sat›lmaktad›r.
Bu fiyatlar ço¤unlukla dünya piyasalar›ndaki fiyatlar›n üstünde
oldu¤undan çiftçileri korumakta, ancak devlet bütçesi üzerinde önemli
bir maliyet yaratmaktad›r. Uluslararas› g›da fiyatlar›nda yaflanan art›fl
nedeniyle hükümet 2008 y›l› bafl›nda bu ürünlerin al›fl fiyat›n›
art›rm›flt›r. Otoriteler kurakl›k gibi zor koflullar›n yafland›¤› zamanlar-
da da (örne¤in 1999 y›l›ndaki kurakl›k) çiftçileri desteklemek amac›yla
istisnai önlemler alabilmektedir. Ülkenin en önemli tar›m ürünleri
bu¤day ve pamuktur. Bu iki ürünün ihracat› 1980’li y›llarda toplam
ihracat›n % 40’›n› oluflturmufl? ancak bu oran 2001 y›l›nda % 10-15’e
gerilemifltir. Tütün, meyve-sebze ve arpa ise ülkede yetiflen di¤er tar›m
ürünleridir (AYDIN,2009)

3.2.Madencilik

3.2.1.Petrol 

Suriye, Orta Do¤u standartlar›na göre büyük bir petrol ihra-
catç›s› olmay›p Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (The Organization
of the Petroleum Exporting Countries OPEC) de üye de¤ildir. Suriye

Tablo 11 Gayri Safi Tarım Üretimi 

2008a 2009a 2010b 2011b

Gayri Safi Tarım Üretim Artı�ı(%) -21,2 3,5 4,2 3,8
aEIU Tahmini,bEIU Öngörüsü 
Kaynak: AYDIN ve D��ERLER�, 2009 
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do¤al gaz ve petrol üretimine 1950’li y›llarda, büyük çapta üretime ise
1990’lar›n ortas›nda bafllanm›flt›r. Suriye’de 24 milyar varil petrol rez-
ervi bulunmaktad›r ve bunun 7 milyar varili kesinleflmifltir. fiimdiye
kadar ç›kar›lan miktar ise 4,5 milyar varildir. Petrol üretiminin büyük
bölümü ülkenin kuzeydo¤usundaki petrol sahalar›nda yap›lmaktad›r.
Suriye’nin halihaz›rda Banias ve Homs’ta faaliyette olan iki rafinerisi
bulunmaktad›r. Suriye’nin ham petrol ar›tma kapasitesi günlük 235 bin
varildir. Suriye hâlihaz›rda faaliyet gösteren 2 rafineriye ek olarak gün-
lük 380 bin varil kapasiteye sahip üç rafineri inflaat›na iliflkin fizibilite
çal›flmalar›n› yürütmektedir. Suriye’nin petrol üretimi 2004 y›l›nda
günde 460.000 varil iken 2008 y›l› petrol üretimi günde 380.000 varile
düflmüfltür. 2008 istatistiklerine göre net petrol ihracat› ise günlük 150
bin varildir. 2026 y›l›na gelindi¤inde söz konusu rezervlerin yeni rez-
ervler bulunmamas› durumunda oldukça azalaca¤› söylenmektedir
(DE‹K, 2010). IMF’ye göre son y›llarda üretimde yaflanan düflüfl net-
icesinde Suriye 2010 y›l› itibar›yla net ham petrol ithalatç›s› bir ülke
haline gelecektir. Hükümet 2010 y›l›nda KDV uygulamas› ve petrol
fiyatlar›na yönelik sübvansiyonlar›n kesilmesi ile mali dengeyi yeniden
sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Suriye’nin petrol endüstrisi son yirmi y›ld›r
Al Furat Petrol fiirketi’nin (AFPC) kontrolündedir. Ülkedeki ikinci
önemli petrol flirketi ise Deir alZour Petrol fiirketi‘dir. 1990’lar›n
sonundan itibaren düflüfl e¤iliminde olan üretim nedeniyle sektörde
daha fazla yabanc› ortakl›¤a faaliyet izni verilmifl, flirketlere daha avan-
tajl› keflif sözleflmeleri sunulmufl ve daha geliflmifl teknolojiler
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. May›s 2004’te uygulanmaya bafllanan
Amerikan yapt›r›mlar›, birçok flirketin Suriye pazar›n› yeniden gözden
geçirmesine yol açm›flt›r (AYDIN, 2009).
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3.2.2.Do¤al Gaz

Petrol üretimindeki düflüfl ve iç piyasada artan enerji ihtiyac› ile
birlikte 1999 y›l›ndan itibaren hükümet, ülkedeki önemli do¤al gaz rez-
ervlerinin keflfine ve daha aktif bir flekilde iflletilmesine karar vermifltir.
Suriye’nin yeni enerji santrallerinin ço¤u do¤al gaz ile çal›flmaktad›r.
Ülkenin en büyük do¤al gaz rezervi iç kesimlerdeki Palmira
yak›nlar›ndad›r. 2004 y›l›nda uygulamaya bafllanan Amerikan
yapt›r›mlar›, Amerikan yap›m› ekipman ithal eden ve sektörde faaliyet
gösteren birçok flirketi do¤rudan, çok say›da yat›r›mc›y› da dolayl›
biçimde etkilemifltir. Do¤al gaz üretimi y›ll›k ortalama 5 milyar m3
olarak gerçekleflmekte olup 2008 y›l›nda 6,5 milyar m3 üretim
yap›lm›flt›r. Hâlihaz›rda yeni sahalar›n keflfi ile ilgili projeler
yürütülmektedir. 2008 y›l› itibari ile 240,7 milyar m3 de¤erinde kesin-
leflmifl do¤al gaz rezervine sahiptir (AYDIN ve D‹⁄ERLER‹, 2009).
2001 y›l› bafl›nda M›s›r, Lübnan ve Suriye Hükümetleri, M›s›r ve
Suriye do¤al gaz›n› pazara sunmak üzere 1 milyar Dolar de¤erinde ve
1200 km’lik “Arap Boru Hatt›” kurulmas› yönünde anlaflmaya
varm›fllard›r. Söz konusu boru hatt›n›n M›s›r ve Ürdün aras›ndaki
bölümü faaliyete geçmifltir. Ürdün s›n›r› ve Suriye’nin Humus flehri
aras›nda 314 km’lik boru hatt› da tamamlanm›fl bulunmaktad›r.
Humus’tan Türkiye’ye kadar olan 230 km.lik k›s›mda ise çal›flma hala
devam etmektedir. Humus-Türkiye aras›ndaki Arap Do¤al Gaz Boru
Hatt›, hem M›s›r do¤al gaz›n› Türkiye’ye tafl›yacak hem de
Azerbaycan-‹ran-Orta Asya’dan gelecek hatla birleflerek Türkiye
üzerinden bölgesel bir hat Avrupa’ya uzanm›fl olacakt›r. Suriye ve
Türkiye, her iki ülkenin do¤al gaz sistemlerini birbirine ba¤lamay›
öngören bir mutabakat muht›ras›n› 20 Temmuz 2009 tarihinde parafe
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etmifltir. Buna göre Suriye, Türkiye'den 2011 y›l›ndan itibaren 5 y›l
süreyle 1,5 milyar m3 do¤al gaz ithal edecektir. Petrol ve Madeni
Kaynaklar Bakan› Sufyan El Alav yapt›¤› bas›n toplant›s›nda, Suriye
taraf›ndan bu amaçla Halep'ten Türkiye s›n›rlar›na kadar uzanan 64 km
uzunlu¤unda bir boru hatt› infla edilece¤ini ve ayn› zamanda Türkiye
taraf›ndan, Türko¤lu bölgesinden Suriye s›n›rlar›na kadar uzanan 90
km uzunlu¤unda bir boru hatt› infla edilece¤ini bildirmifltir (DE‹K,
2010)

3.2.3.Di¤er Madenler

Suriye’deki madencilik sektörü aç›s›ndan önem arz eden fosfat
üretimi, fiyat de¤iflmelerine ba¤l› olarak y›llar itibar›yla dalgal› bir
seyir izlemifl, 2005 y›l›nda 2,9 milyon tona (10 y›l önceki düzeyin 3
kat›na), 2007 y›l›nda 3,5 milyon tona ulaflm›flt›r. Fosfat ihracat› ise 2,85
milyon ton olarak gerçekleflmifltir. Fosfat›n yan› s›ra ülkede mermer,
alç› tafl›, tuz, çak›l tafl› ve kum tafl› üretilmektedir; ancak bu ürünlerin
ihracat› istenen seviyede de¤ildir (AYDIN, 2009).

Tablo 12 Petrol ve Do�al Gaz Kullanımı

Petrol Üretimia(000 varil/gün) 381,6

Petrol Tüketimib(000 varil/gün) 229

Kesinle�mi� Petrol Rezervia (milyar varil) 2,4

Do�al Gaz Üretimia(milyar m3) 6,5

Do�al Gaz Tüketimia(milyar m3) 4,4

Kesinle�mi� Do�al Gaz Rezervia(milyar m3) 240,7
a 2008 Tahmini b 2007 Tahmini 
Kaynak: CIA, 2010. 
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3.3.Sanayi

Suriye’de sanayileflme 1950’li y›llarda bafllam›fl ve devletin a¤›r
sanayiye yapt›¤› yat›r›mlarla 1970’li y›llarda h›z kazanm›flt›r. Sanayi,
petrol, tekstil, çimento, g›da-iflleme, içecek, gübre, tütün ve fosfat gibi
alt sektörlerden oluflmaktad›r. Tekstil, g›da, deri, kâ¤›t ve kimyasallar
özel sektörün elinde iken, gübre, çimento gibi a¤›r sanayiler a¤›rl›kl›
olarak devletin kontrolündedir. 2000 y›l›nda bafllayan reformlarla özel
sektörün çimento üretimi ve gübre gibi a¤›r sanayi sektörlerindeki pay›
artm›flt›r. Özel sektörün sanayi üretimine dahil olmas›n›n önündeki en
önemli engel finansal kaynaklara eriflimindeki k›s›tl›l›kt›r. Sanayi üre-
timini finanse etmesi gereken kamu bankalar› ya yeterli kayna¤a sahip
de¤ildir ya da daha çok kamu sektörünü finanse etmektedir. Otomotiv,
son dönemde ülkedeki en önemli sanayi kollar›ndan biri olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Suriye’de araba sat›fllar› baz› kaynaklara göre 2004-2006
aras›nda % 37 oran›nda art›fl kaydetmifltir (DE‹K,2010).

2008 y›l›nda sanayi üretimi % 2,3 oran›nda artt›¤› tahmin
edilmektedir. Özel sektörün petrol d›fl› GSY‹H’ya katk›s› % 80
düzeyindedir. Ancak petrol, elektrik, bankac›l›k ve kimyasallar gibi
stratejik öneme sahip sektörlerin denetiminin devlet kurulufllar›n›n
elinde olmas›, ihracattan al›nan vergiler, özel sektöre kulland›r›lan
kredilerin neredeyse hepsinin devlet bankalar› taraf›ndan sa¤lanmas›
ve a¤›r iflleyen bürokrasi nedeniyle sektördeki geliflim istenen boyutta
de¤ildir. Suriye d›fl›nda yaflayan zengin Suriye vatandafllar› taraf›ndan
Körfez sermayesi ile kurulan özel flirketleri tekstil, eczac›l›k ve g›da
iflleme gibi farkl› sektörlerde faaliyet göstermektedir (AYDIN ve
D‹⁄ERLER‹, 2009).
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3.4.‹nflaat ve Müteahhitlik Hizmetleri Sektörü

Suriye’de arazi fiyatlar› devletin kontrolü alt›nda olmad›¤›ndan,
emlak piyasas› yat›r›mc›lar için güvenli ve karl› bir yat›r›m alan›d›r.
Ayr›ca inflaat sektöründeki faaliyetler genel anlamda bir ekonomideki
de¤ifliklikleri yans›tt›¤›ndan inflaat sektöründeki düflüfl ve yükselifl
trendlerinin incelenmesi faydal›d›r. Sektörde 1990’lar›n sonundan
2000 y›l›na kadar hep gerileme yaflanm›fl, sonras›nda Körfez
ülkelerinden gelen yat›r›mc›lar›n, Irakl› mültecilerin ve Suriyeli göç-
menlerin özellikle fiam ve Halep’te önemli konut projelerini yürüt-
meleri nedeniyle sektörün büyüme h›z› artm›flt›r. Hammadde arz›
inflaat sektörü aç›s›ndan önemli bir sorun teflkil etmektedir. Çimento
halihaz›rda en önemli inflaat malzemesi olmakla beraber, Suriye’deki
çimento üretimi son y›llarda Körfez ülkelerinden gelen yat›r›mc›lar›n
konut talebini art›rmas› sonucunda yeterli olamamaktad›r. Da¤›t›m
kanallar›ndaki sorunlar nedeniyle bu aç›k ithalatla kapat›lamamaktad›r.
2002 y›l›nda bu sorunlar›n üstesinden gelinebilmesi ve da¤›t›m›n
organize edilebilmesi amac›yla Amran ad›nda bir birim oluflturulmufl
olmas›na ra¤men, Amran’›n çimento da¤›t›m›n›n yetmemesi sebebiyle
piyasada karaborsa oluflmufltur. Avrupa Yat›r›m Bankas› çimento
yat›r›mlar›n›n finansman› konusuna ilgi göstermifl olup? Halep’te 2009
y›l› itibar›yla y›ll›k 2 milyon ton üretim kapasitesine sahip olmas›
öngörülen bir çimento fabrikas› inflaat›na bafllanm›flt›r (AYDIN, 2009).

3.5.Finansal Hizmetler ve Bankac›l›k

Son dönemde bankac›l›k alan›nda sa¤lanan geliflmelerle Aral›k
2002’de özel bankalara, sigorta ve finansal hizmetler flirketlerine
faaliyette bulunma ve ihracat ve ithalat› finanse etme izni verilmifltir.
Bunu takiben, 2004 y›l› itibariyle yabanc› bankalar ülkede faaliyet
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göstermeye bafllam›fllard›r. Halihaz›rda ülkede 12 özel banka ve 6 adet
kamu bankas› faaliyet göstermektedir. Toplam flube say›s› 442’ye
ulaflm›flt›r. Devlet bankalar›n›n hakim durumu ve merkez bankas›n›n
döviz ifllemlerindeki kontrolü para birimi de¤erinin korunmas›nda
yönetime büyük bir imkan vermektedir. Merkez Bankas›’n›n 2009
Mart sonu itibariyle 4,4 milyar Dolarl›k döviz stoku kendileri için nis-
peten bir avantajd›r. 2004 y›l›nda 13 milyar Dolar düzeyindeki toplam
mevduat 2008 y›l›nda 21,5 milyar Dolara kredi hacmi ise ayn›
dönemde iki kat artarak 20 milyar Dolara yükselmifltir. Halihaz›rda
devam etmekte olan para politikas› reformu kapsam›nda 2001 y›l›nda
kabul edilen 29 say›l› yasa ‘bankac›l›k s›rr›’n› güvence alt›na almak-
tad›r. Suriye ayr›ca 2005 y›l›nda kara paran›n aklanmas›na iliflkin bir
kararname kabul etmifltir. Merkez Bankas›n›n modernizasyonu, kam-
biyo rejiminin reforma tabi tutulmas› ve faizlerin serbest b›rak›lmas›
söz konusudur. Ayr›ca kamu bankalar›n›n modernize edilmesi
çal›flmalar› da devam etmektedir. Ülkede en önemlileri Suriye Ticaret
Bankas› olan 6 kamu bankas› faaliyet göstermektedir. Sektörün
özellefltirilmesi kars›s›nda modernizasyon çal›flmalar›n› bafllatan
Suriye Ticaret Bankas› kamu sektörünün reformunda bir öncü rolü
üstlenmifltir. 2004 y›l›nda Bemo Saudi Fransi Bankas› ile bankac›l›k
alan›nda özel sektör faaliyetler bafllam›fl olup Suriye ve Deniz Afl›r›
Ülkeler Bankas›, Uluslararas› Ticaret ve Finans Bankas›, Suriye Arap
Bankas›, Suriye Audi Bankas›, Suriye Byblos Bankas›, Suriye Körfez
Bankas› faaliyet gösteren di¤er bankalard›r. 1-2 Temmuz 2009 tarih-
lerinde Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah Dardari taraf›ndan yabanc›lar›n
bankalarda sahip olmas›na izin verilen pay›n % 49’dan % 65’e
ç›kar›ld›¤› aç›klanm›flt›r. 5 fiubat 2006 tarihli Baflbakanl›k Genelgesi



39

ile Suriye’deki bütün Bakanl›klar ve Devlet Kurumlar› ile yap›lan
anlaflmalarda, bütün kamu ve karma sektörün kredi anlaflmalar›nda ve
ithalat ve ihracat sözleflmelerinde yer alan bedellerin ABD Dolar› yer-
ine Euro olarak ödenmesi zorunlu k›l›nm›flt›r. 40 y›ll›k devlet tekelinin
ard›ndan 2005 y›l›nda serbestlefltirilen ve büyüme potansiyeli içeren
sigortac›l›k sektörü komflu ülkelere nazaran yeterli dinamizmi
sergileyememektedir. 2009 y›l›n›n bafl›nda para piyasalar›na yönelik
iki büyük geliflme yaflanmas› beklenmeye bafllanm›flt›r. Bunlardan ilki
gerçekleflmifltir ve 9 Mart’ta fiam Borsas› aç›lm›flt›r. ‹kinci geliflme
olan hazine bonolar›n›n emisyonu da isleme girmeyi beklemektedir.

3.6.Turizm

Suriye; Roma ve Bizans kal›nt›lar›, antik kentleri, kutsal mekân-
lar›, kaleleri ve Akdeniz’e aç›lan k›y›lar›yla çok say›da turistin ilgisini
çeken bir ülkedir. Son y›llarda di¤er ülkeler ile iliflkilerin iyilefltirilme-
si konusunda at›lan ad›mlar›n etkisiyle ülkeye daha fazla yabanc›
yat›r›mc›n›n çekilmesi hedeflenmekte, sektöre iliflkin yat›r›m kanunlar›
yeniden düzenlenmekte ve altyap› eksiklikleri giderilmektedir.
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Tablo 1 Suriye’yi 2007 Y›l›nda Ziyaret Eden Turistlerin Ülkelere

Göre Da¤›l›m›

Kaynak: Syria Central Bureau of Statistics, 2009.

Ülke Ziyaretçi Sayısı

Tüm Ülkeler 1.272.150 

Türkiye 485.953 


ran 330.369 

Rusya 43.919 

ABD 35.539 

Almanya 35.123 

Fransa 28.828 


ngiltere 22.739 

Endonezya 17.443 

Kanada 15.347 


spanya 15.332 


sveç 14.280 


talya 13.812 

Pakistan 12.661 

Hindistan 11.490 

Avustralya 10.597 

Hollanda 9.397 

Danimarka 7.559 

Japonya 6.958 

Yunanistan 6.065 

Kıbrıs Rum Kesimi 5.088 
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3.7.Ulaflt›rma ve Telekomünikasyon Alt Yap›s›

Suriye’nin ulaflt›rma ve iletiflim a¤lar›, nüfus art›fl h›z›na
yetiflebilmek ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmek için son y›llar-
da geniflletilmifltir.

Tablo 14 Y›llar ‹tibari ile Ulaflt›rma Durumu

3.7.1.Demir Yolu

Suriye’nin demir yolu a¤› yeteri kadar geliflmemifl oldu¤undan,
yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›nda % 90 oran›nda kara yolu
kullan›lmaktad›r. Demir yolu a¤›n›n iyilefltirme çal›flmalar› tamam-
lanm›fl ve May›s 2008 itibar›yla flehirleraras› ve çevre ülkelere demir
yolu seferleri bafllat›lm›flt›r. Hala yap›m aflamas›nda olan fiam metrosu-
nun 2015 y›l›nda tamamlanmas› planlanmaktad›r (AYDIN, 2009).

3.7.2.Kara Yolu

Ülkede kara yollar›n›n % 20’si asfaltlanmam›fl olmas›na
ra¤men, toplam kara yolu a¤› son befl y›lda % 10’un üzerinde
genifllemifltir. fiam, Halep, Lazkiye, Deir alZour, Homs, Hama ve
Hasaki gibi büyük flehirleri birbirine ba¤layan kara yollar› iyi durum-
dad›r. Suriye’de son y›llarda araç say›s›nda art›fl göze çarpmaktad›r.
‹thal tafl›tlara uygulanan vergilerin indirilmesini öngören karar Haziran

�
2002 2003 2004 2005 2006

Kara yollarının uzunlu�u (km) 46.697 47.414 48.767 49.977  -

Demir yollarının uzunlu�u (km) 2.798 2.803 2.833 2.833  -

Hava yolu ile Ta�ınan Mal Miktarı

('000 ton) 5.927 6.414 7.232 8.187  -

Yurtiçindeki Havaalanlarında 

Ta�ınan Yolcu sayısı (milyon) 2,6 2,3 2,8 3,1 3,5

Limanlarda Yüklenen Mal 

Miktarı (milyon ton) 13 12,8 15,8 19,7 20,9

Kaynak: AYDIN, 2009.
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2005’te uygulanmaya bafllanm›flt›r (1,6 litreden düflük motor gücüne
sahip araçlar için ödenen gümrük vergisi oran› %145’ten %40’a? 1,6
litreden yüksek motor gücüne sahip araçlar için ödenen gümrük vergisi
oran› ise % 255’ten % 60’a indirilmifltir.). Bu düzenlemeyle birlikte
2006 y›l›nda araç sat›fllar› 2004 y›l›na k›yasla % 230 artm›flt›r.
Suriye’de otomotiv sektörü ile ilgili bir di¤er geliflme ise ‹ranl› Samand
markas› için bir seri üretim hatt›n›n devreye sokulmas› ve ithal tafl›tlara
göre daha ucuz olan bu araçtan y›lda 10.000 adet üretilmeye bafllan-
mas›d›r. Üretimi tamamlanm›fl halde ithal edilen bir tafl›ttan al›nan
vergi oran› son derece yüksek iken, otomotiv parçalar›n›n ithalat›nda
uygulanan vergi oran› % 5’tir (AYDIN, 2009).

3.7.3.Hava Yolu

Ülkede fiam, Halep ve Lazkiye’de olmak üzere üç ana havaalan›
bulunmaktad›r. Yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›n›n büyük k›sm› fiam
Havaalan› vas›tas›yla gerçeklefltirilmektedir. Hükümet, fiam
Uluslararas› Havaalan›’n›n yolcu tafl›ma kapasitesini 2020 y›l›na kadar
üç aflamada uygulanacak bir planla y›ll›k 10 milyon kifliye ç›karmay›
hedeflemektedir (AYDIN, 2009). 

3.7.4.Deniz Yolu ve Limanlar

Ülkede Tartus, Lazkiye ve Banyas olmak üzere üç ana liman ve
toplam 77 adet ticari liman bulunmaktad›r. Bu limanlardan Tartus
Liman› en büyük olan›d›r ve 2006 y›l›nda ithalat hacminin % 61’i bu
liman ile ülkeye ulaflm›flt›r. Banyas Liman›’ndan ço¤unlukla petrol
ürünleri sevkiyat› yap›lmaktad›r. Petrol d›fl› ticareti ise Lazkiye ve
Tartus limanlar› kanal›yla yap›lmaktad›r. Limanlar›n üçü de devlet
taraf›ndan iflletilmekte olup, altyap› ve tesisler henüz yeteri kadar
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geliflmifl de¤ildir. Gemilerin limanlara geri dönüfl süresi uzun, gümrük
ifllemleri yavafl olup informal uygulamalar yayg›nd›r. Suriye’nin
limanlar›ndaki ifllemlerin iyilefltirilmesi ile ilgili olarak AB taraf›ndan
bir destek program› çerçevesinde, 2006 y›l›nda Filipinli ICTS flirke-
tinin yap ifllet devret modeli ile Tartous Liman›’ndaki tesisleri modern-
ize etmesi ve 10 y›l süreyle Liman’› iflletmesi kararlaflt›r›lm›flt›r
(AYDIN, 2009).

3.7.5.Haberleflme

Hükümetin telekomünikasyon sektörüne yönelik çal›flmalar›na
ra¤men, Suriye bu alanda bölge ülkelerinin pek ço¤unun gerisindedir.
Ülkedeki sabit hat aboneli¤i say›s› 2008 sonu itibar›yla 3,6 milyon,
mobil telefon abonelerinin say›s› 7 milyondur. Uluslararas› görüflmel-
erde herhangi bir sorun yaflanmamaktad›r (AYDIN, 2009).

3.7.6.Internet

Suriye’deki internet kullan›c›lar›n›n say›s› y›llar itibar›yla art-
maktad›r. 1997 y›l›nda ilk internet hizmeti sa¤lay›c›s› (ISP) devlet
eliyle kurulmufl, fakat internet aboneli¤i sadece devlet kurumlar›, kamu
kesimi kurulufllar› ve baz› profesyonel iflyerleri ile s›n›rlanm›flt›r.
Ancak 2006 y›l›ndan itibaren ticari hizmet veren bir internet sa¤lay›c›
hizmete girebilmifltir. 2007 y›l› itibari ile internet kullan›c›lar›n›n say›s›
3,5 milyona ulaflm›flt›r (AYDIN, 2009).

3.8.Enerji

Ülkede son y›llarda Arap Kalk›nma Ajanslar›ndan, AB’den ve
Japonya’dan al›nan kredilerle kurulan enerji santrallerinin say›s› h›zla
artm›flt›r. Elektrik üretme kapasitesi 10 y›l öncekinin üç kat›na
ç›kar›lm›fl olmas›na ra¤men, artan enerji talebi nedeniyle üretim ve
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da¤›t›m kapasitesi yetersiz kalmaktad›r. 2007 y›l›nda birçok flehirde
uzun elektrik kesintileri yaflanm›flt›r. Elektrik da¤›t›m›nda kay›p oran›
% 28’i bulmaktad›r. 2001 y›l› bafl›nda hükümetin, M›s›r ve Ürdün ile
enerji paylafl›m› konusunda imzalad›¤› anlaflma sonras›nda üç ülkenin
elektrik a¤lar›n›n birbirine ba¤lanmas› öngörülmüfltür. Ürdün’le
ba¤lant›lar tamamlanm›fl olup, anlaflma hala uygulamaya geçirileme-
mifltir. A¤›n Türkiye ve Lübnan’a kadar geniflletilmesi
planlanmaktad›r. Suriye’nin hali haz›rda elektrik enerjisi kapasitesi
7000 MW’t›r. Suriye, enerji stratejileri çerçevesinde, ilerleyen y›llarda
do¤al gaza dayal› kombine çevrim santralleri inflas› ve hali haz›rda pet-
role dayal› santrallerin do¤al gaza çevrilmesi planlanmaktad›r. Son
y›llarda ülkenin en büyük iki enerji santrali (Mahrada ve Banias)
petrolden do¤al gaza çevrilmifltir. Elektrik üretiminin % 87’si termik,
% 13’ü hidrolik santrallerden temin edilmektedir. Suriye, Tartus ve
Hama’daki elektrik üretim santralleri kanal›yla Lübnan’a 130 MW’l›k
elektrik ihracat› gerçeklefltirmektedir. Suriye’nin elektrik ihtiyac› her
y›l %7 oran›nda art›fl göstermekte olup, hali haz›rda y›lda 1743 kwsaat
olan kifli bafl› tüketimin 2015 y›l›nda üç kat›na ç›kmas› beklenmektedir.
Suriye Hükümeti, artan elektrik ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yeni elek-
trik santrallerinin inflas›, mevcutlar›n rehabilitasyonu ve da¤›t›m
flebekelerinin yap›m›na yönelik 2020 y›l›na kadar 11,7 milyar Euro’luk
yat›r›m öngörmektedir (AYDIN, 2009).
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4.DIfi T‹CARET

Suriye’nin d›fl ticaret politikas› son y›llarda ithal ikamesine
dayanmaktad›r. Reform çal›flmalar›na ra¤men arz yönlü engeller (a¤›r
gümrük düzenlemeleri, bankac›l›k sektörünün geliflmemifl olmas› ve
dövize ulaflmadaki s›k›nt›lar gibi) nedeniyle ihracattaki büyüme
s›n›rl›d›r. ‹malat sektöründe çeflitlilik sa¤lanmakla birlikte, birçok ürün
hala geliflen piyasalar›n benzer ihraç ürünlerinin kalitesiyle rekabet
edememektedir. Yerel firmalar›n teknik deste¤e ulafl›m›n›n ürün stan-
dartlar›n› art›raca¤› umuduyla AB ile imzalanan Ortakl›k
Anlaflmas›’n›n bu soruna çare olaca¤› düflünülmüfl, ancak siyasi geril-
imlerden dolay› Anlaflma’n›n uygulamaya geçirilmesindeki gecikme
ile birlikte beklenen düzeyde bir kalite art›fl› sa¤lanamam›flt›r.

Suriye, 2005 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girmifl olan GAFTA’n›n
(Arap Ülkeleri Serbest Ticaret Bölgesi) da üyesidir. 1990 öncesinde
Varflova Pakt› üyeleri ile yak›n iliflkileri olan ve daha çok tar›m ürün-
leri ihraç eden bir ülke olarak bilinen Suriye’nin d›fl ticaretinin
bileflenleri, gidiflat› ve de¤erleri Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ve
ülkede petrol sektörünün geliflmeye bafllamas› ile büyük bir dönüflüme
u¤ram›flt›r. Artan petrol ihracat›, ülkenin d›fl ticaretine olumlu yönde
bir katk› yapm›fl olsa da, bir yandan da ülkeyi de¤iflken uluslararas›
petrol piyasalar›na ba¤›ml› hale getirmifl ve çabuk tükenen bir gelir
kayna¤›na tabi olma riskiyle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Ülkede petrol
üretiminin düflüflü ile birlikte petrol ithali, özel sektöre yönelik döviz
kontrollerinin kald›r›lmas› ile de petrol d›fl› ithalat› artm›flt›r. 

Son y›llarda petrol fiyatlar›nda yaflanan art›fl›n etkisiyle
Suriye’nin petrol ihracat›nda miktar olarak meydana gelen düflüfl
toplam rakama yans›mam›fl ve ihracat sabit kalm›flt›r. 2007 y›l›nda
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petrolün toplam ihracattaki pay› % 36, toplam ithalattaki pay› ise % 26
olarak gerçekleflmifltir. G›da ve tekstil ise toplam ihracat›n beflte birini
oluflturmufltur. 2009 y›l›nda petrol ve g›da fiyatlar›nda yaflanan düflüfl
nedeniyle Suriye’nin ihracat gelirlerinin % 30,4 azalmas›? 2010 y›l›nda
ise Suriye’nin toplam ihracat›n›n % 15’ini oluflturan tekstil sektörünün
hammaddesi olan pamuk fiyatlar›ndaki art›flla birlikte % 6,3 oran›nda
artmas› beklenmektedir. 2007/2008 dönemindeki kadar olmamakla bir-
likte 2009 y›l›nda da kurakl›¤›n sürmesi, tar›msal üretimi etkilemekte-
dir. Rafine petrol fiyatlar›ndaki düflüflün, genel olarak ham petrol ihraç
edip petrol ürünleri ithal eden Suriye’nin 2009 y›l› ithalat›nda % 23,7
düflüfle yol açaca¤› tahmin edilmektedir. Suriye’nin 2007 y›l›nda ihraç
etti¤i ürünlerin bafl›nda toplam ihracat içindeki % 59,0 pay ile ham
petrol (petrol ya¤lar› ve bitumenli minerallerden üretilen ya¤lar)
gelmektedir. 

Tablo 15 Suriye’nin D›fl Ticareti (Milyon Dolar)

2008 y›l›nda Suriye’nin bafll›ca ihraç pazarlar› aras›nda ilk
s›rada Almanya’n›n (% 24,6), ‹talya (% 16,1), ve Fransa’n›n (% 13,9)
yer ald›¤›; Türkiye’nin ( %8,5) ise 4. s›rada geldi¤i görülmektedir.
Ham petrolün büyük k›sm›n›n AB ülkelerine ihraç edilmesi sebebiyle
ihracat›n yar›s›ndan fazlas› Avrupa Birli¤i ülkelerine yap›lmakta, kalan
ihracat›n da ço¤u Arap ülkelerine yönelmektedir.

Yıl �hracat �thalat Denge Hacim

2005 6.450 7.898 -1.448 14.348

2006 10.919 11.488 -569 22.408

2007 11.546 14.655 -3.109 26.201

2008 8.196 17.069 -8.873 25.265

Kaynak: International Trade Center, 2009. 
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Tablo 16 Suriye’nin ihracat›nda Bafll›ca Ülkeler(1000 Dolar)

Kaynak: International Trade Center, 2009

Ticaret Göstergeleri 

�thalatçı Ülkeler Suriye’nin 
2008 Yılı
�hracatı

Partner Ülke
ile 2008 Yılı

Ticaret 
Dengesi 

Suriye 
�hracatındaki 

Büyüme  (2004-
2008 %) 

Suriye 
�hracatındaki 

Büyüme (2007-
2008 %) 

Partner Ülkenin
Dünya 

Sıralamasındaki
Yeri 

TOPLAM 8.196.917 -8.872.143 12 24 

ALMANYA 1.832.186 822.426 14 19 3 

�TALYA 1.201.573 -306.275 6 -5 8 

FRANSA 1.035.610 608.843 24 33 6 

TÜRK�YE 639.213 -475.627 16 70 21 

ABD 373.993 -34.841 -6 214 2 

ÜRDÜN 344.467 97.636 16 -5 79 

MISIR 306.128 -251.696 50 

�SPANYA 305.513 1.253 -8 231 12 

LÜBNAN 270.889 47.302 3 31 82 

�NG�LTERE 216.459 46.071 11 97 7 

HOLLANDA 205.513 -33.300 59 -12 9 

AVUSTURYA 153.937 60.731 50 -55 26 

BAE 136.453 -111.226 18 6 25 

YUNAN�STAN 123.880 61.980 47 253 37 

UKRAYNA 103.994 -933.338 57 186 40 

H�ND�STAN 93.573 -285.122 116 378 16 

BULGAR�STAN 88.587 -169.225 56 345 60 

KORE 83.107 -704.014 40 1.173 11 

YEMEN 67.541 62.082 38 35 93 

BELÇ�KA 65.389 -220.968 17 -7 10 

KANADA 52.977 -9.610 42 -29 13 

KATAR 46.311 29.585 9 -4 65 

POLONYA 45.486 10.034 66 102 20 

RUSYA 38.970 -1.901.464 22 3 18 

SUDAN 32.453 15.231 4 -20 80 

BREZ�LYA 32.391 -248.880 21 241 27 
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Suriye’nin ithalat yapt›¤› ülkeler içinde ise Avrupa ülkelerinin
yerini giderek Asya ülkeleri almaktad›r. 2008 y›l›nda Çin (% 14,6),
Rusya (% 12,5), ‹talya (% 9,7) ve Türkiye (% 7,2) en büyük tedarikçi
ülkeler olmufltur. Suriye’nin özellikle Çin, Rusya Federasyonu,
Japonya ve Bulgaristan’›n ithalat›nda önemli art›fllar görülmekte olup,
ülkemizin pay›n›n da gittikçe artt›¤› ve Suriye’nin ithalat yapt›¤› ülkel-
er s›ralamas›nda daha üst s›ralara yükseldi¤i göze çarpmaktad›r.

Lübnan ve Suriye aras›ndaki ticaret hacminin son y›llarda
düflmekte oldu¤u dikkat çekmektedir. Ancak söz konusu rakamlar›n iki
ülke aras›nda yayg›n olarak kay›t d›fl› ticareti içermesinden dolay›
gerçek ticaret hacmini yans›tmad›¤› da göz önünde bulundurulmal›d›r.
Arap ülkeleri ve Türkiye ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaflmalar›n›n
etkileri ile Suriye’nin bu ülkelerden gerçeklefltirdi¤i ithalat›n ilerleyen
y›llarda daha da artmas› beklenmektedir.
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Tablo 17 Suriye’nin ‹thalat›nda Bafll›ca Ülkeler(1000 Dolar)

Kaynak: International Trade Center, 2009

Ticaret Göstergeleri 

�hracatçı Ülkeler Suriye’nin 
2008 Yılı
�thalatı

Partner Ülke
ile 2008 Yılı

Ticaret 
Dengesi 

Suriye 
�thalatındaki 

Büyüme 2004-
2008 % 

Suriye 
�thalatındaki 

Büyüme 2007-
2008% 

Partner Ülkenin
Dünya 

Sıralamasındaki
Yeri 

TOPLAM 17.069.060 -8.872.143 21 23 

Ç�N 2.293.355 -2.283.490 37 21 2 

RUSYA 1.940.434 -1.901.464 55 105 9 

�TALYA 1.507.848 -306.275 22 19 7 

TÜRK�YE 1.114.840 -475.627 28 40 32

UKRAYNA 1.037.332 -933.338 14 22 47 

AMANYA 1.009.760 822.426 14 1 1 

KORE 787.121 -704.014 22 30 12 

JAPONYA 645.105 -630.224 31 35 4 

MISIR 557.824 -251.696 64 

FRANSA 426.767 608.843 0 0 5 

ABD 408.834 -34.841 24 13 3 

H�ND�STAN 378.695 -285.122 17 -43 25 

�SPANYA 304.260 1.253 18 37 17 

BELÇ�KA 286.357 -220.968 0 40 8 

BRES�LYA 281.271 -248.880 14 44 22 

BULGAR�STAN 257.812 -169.225 91 157 67 

ARJANT�N 256.338 -255.686 14 78 45 

B�RLE��K ARAP 
EM�RL�KLER� 247.679 -111.226 13 -6 19 

ÜRDÜN 246.831 97.636 15 -20 90 

HOLLANDA 238.813 -33.300 20 -24 6 

LÜBNAN 223.587 47.302 10 7 115 

�SV�ÇRE 187.877 -181.029 15 23 20 

MALEZYA 173.391 -172.322 3 4 21 

�NG�LTERE 170.388 46.071 -2 18 11 

ROMANYA 169.302 -154.965 6 44 55 
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Suriye’nin ihracat›nda genel olarak ham petrol, madenler,
ifllenmifl petrol ürünleri, meyve-sebze, pamuk ipli¤i, tekstil, giyim, et
ve canl› hayvanlar ile bu¤day göze çarpmaktad›r. 2008 y›l› ihracat›nda
da % 60,8 ini ham petrol oluflturmufltur.

5.TÜRK‹YE ‹LE T‹CARET

Suriye ile olan d›fl ticaretimiz, uzun y›llar iki ülke aras›nda
yaflanan siyasi gerginlikten dolay› olumsuz etkilenmesine ra¤men,
Türkiye’nin Suriye’ye ihracat›nda son y›llarda önemli art›fllar
kaydedilmifltir. 1 Ocak 2007’de yürürlü¤e giren Serbest Ticaret
Anlaflmas›’n›n olumlu etkileri hem 2007 hem de 2008 y›l› verilerine
yans›m›flt›r. Bu anlaflma çerçevesinde, Türkiye’den Suriye’ye ihraç
edilen sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin 12 y›ll›k bir
süreç içinde aflamal› olarak s›f›rlanmas› öngörülürken, miktar k›s›tla-
malar› ve baz› mallara getirilen ithal yasaklar› ile gümrük d›fl› harç gibi
tarife d›fl› engeller tamamen kald›r›lm›flt›r. Suriye’den Türkiye’ye giren
sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergi oranlar› Anlaflman›n yürür-
lü¤e girdi¤i tarihte s›f›rlanm›flt›r. ‹ki ülke aras›ndaki ticaret
incelendi¤inde Suriye’ye ihracat›m›z 2007 y›l›nda % 31, 2008 y›l›nda
da % 39,7,  2009 y›l›nda % 28 oran›nda artarak 1 milyar 424 milyon
Dolar olarak gerçekleflmifltir. 2002–2006 y›llar› aras›nda sürekli azalan
ithalat›m›z›n ise 2007 y›l›nda % 100’ün üzerinde, 2008 y›l›nda da %
69,6 oran›nda art›fl gösterdi¤i dikkat çekmektedir. 2009 y›l›nda ise
Türkiye’nin Suriye ile ticaretinde verdi¤i d›fl ticaret fazlas›n›n da 2008
y›l›nda %13 oran›nda artt›¤› görülmektedir. 2009 y›l› yaklafl›k % 48
oran›nda azalarak 327 milyon Dolar olmufltur. 2009 y›l› itibari ile iki
ülke aras›nda ticaret hacmi 1 milyar 752 milyon Dolar› bulmufl olup;
iki ülke yetkilileri ticaret hacmini 2012 y›l›na kadar 5 milyar Dolara
ç›karmay› hedeflemektedirler. 
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Tablo 18 Türkiye-Suriye Dı� Ticaret De�erleri(1000$) 

Yıllar �hracat �thalat
Dı� Ticaret 

Dengesi
Dı� Ticaret 

 Hacmi

2000 184.267 545.240 -360.973 729.506

2001 281.141 463.476 -182.334 744.617

2002 266.772 506.247 -239.476 773.019

2003 410.755 413.349 -2.594 824.104

2004 394.783 357.656 37.127 752.439

2005 551.627 272.180 279.477 823.837

2006 609.417 187.250 422.167 796.667

2007 797.312 376.959 420.353 1.174.271

2008 1.113.026 639.213 420.353 1.752.239

2009 1.424.982 327.640 1.097.342 1.752.622
Kaynak: TÜ�K, 2010. 

Tablo 19 �ki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anla�ma ve 
Protokoller 

Anla�ma Adı �mza Tarihi

Ticaret Anla�ması 17.09.1974

�kili Hava Ula�tırma Anla�ması 13.11.1976

Karma Komisyon Kurulmasına �li�kin Anla�ma 23.03.1982

Uzun Vadeli Ekonomik ��birli�i Anla�ması 23.03.1982

Uluslar Arası Karayolu Ta�ımacılı�ı Anla�ması 23.03.1982

Ekonomik ��birli�i Protokolü 17.07.1987

Gümrükler Alanında Kar�ılıklı Yardımla�ma ve ��birli�i Anla�ması

29.07.2003
(RG: 14.04.2004)
(RG: 27.10.2004)

Yatırımların Kar�ılıklı Te�viki ve Koruması Anla�ması
06.01.2004

(RG: 08.02.2005)

Çifte Vergilendirmeyi Önleme(ÇVÖ) Anla�ması
06.01.2004

(RG: 07.05.2004)

Uluslar arası Karayolu Yük ve Yolcu Ta�ımacılı�ı Anla�ması 10.05.2004

Sivil Havacılık Anla�ması 13.07.2004

Serbest Ticaret Anla�ması
22.12.2004

(RG: 07.03.2006)
Kaynak: DTM,  2009. 
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Geliflen ticari iliflkilerde istatistiklere yans›mayan fakat
önemlilik arz eden s›n›r ve bavul ticareti de dikkate al›nd›¤›nda, Suriye
d›fl ticaretimizde ilk s›ralarda yer almaktad›r. Suriye’ye ihracat›m›z›n
büyük bir k›sm› özel sektöre yönelik olup Suriyeli firmalar›n ülkemizin
sanayileflme düzeyini bilmeleri, mallar›m›z›n kalitesini ve
standartlar›n› be¤enmeleri ve fiyatlar›m›z› cazip bulmalar› iki ülke
aras›ndaki ticari iliflkileri olumlu yönde etkilemektedir. Suriye’nin itha-
lat›nda kamu sektörünün önemli bir pay› olmas›na ra¤men, Türkiye’nin
Suriye’ye ihracat›n›n kamu sektörüne yönelik olan pay› düflüktür.

5.1.‹kili Ticaret Konu Bafll›ca Ürünler

2008 y›l›nda Türkiye’nin Suriye’ye ihraç etti¤i ürünler incelen-
di¤inde; en önemli ihraç kalemi olan çimentonun toplam ihracat için-
deki pay›n›n % 9,2'den % 10,3’e yükseldi¤i ve çimento ihracat›m›z›n
% 56,1 oran›nda artt›¤› görülmektedir. 2008 y›l› ihracat›m›zda ikinci
büyük kalemi ise toplam ihracat içindeki % 7,2’lik pay› ile ayçiçe¤i,
aspir ve pamuk tohumu ya¤lar› oluflturmaktad›r. Toplam ihracattan
ald›¤› % 3,6 pay ile üçüncü s›rada yer alan demir/çelik çubuklar›n ihra-
cat›nda da 1,3 kat art›fl gerçekleflmifltir.
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2008 y›l›nda Suriye’den ithal edilen ürünlerin % 49,3’ünü ham
petrol olufltururken, ifllenmifl petrolün pay› % 24,8 olarak
gerçekleflmifltir. Bu ürünlerin ithalat›ndaki art›fl oran› ise s›rayla 1,6 kat
ve % 12,1’dir. Ayr›ca tabii kalsiyum ithalat›n›n 1,4 kat art›flla üçüncü
s›rada yer ald›¤› ve toplam ithalat içindeki pay›n›n % 10,6 oldu¤u
görülmektedir.

Tablo 20 Türkiye’nin Suriye’ye �hracatındaki Ba	lıca Ürünler(ABD Doları) 

HS 
NO

TÜM ÜRÜNLER 797.765.944 1.115.012.521

2523 Çimento 73.754.945 115.162.912

1512 
Ayçiçe�i, Aspir, Pamuk Tohumu Ya�ları

(Kimyasal Olarak De�i�tirilmemi�) 
672.348 80.113.088 

7214 
Demir/Çelik Çubuklar (Sıcak Haddeli,Dövülmü�, 
 Burulmu�, Çekilmi�) 

17.557.253 40.575.818 

2710 
Petrol Ya�ları ve Bitümenli Minerallerden  

Elde Edilen Ham HariçYa�lar 
29.684.481 40.449.027 

8544 
�zole Edilmi� Tel, Kablo; Di�er �zole Edilmi�
Elektrik �letkenleri; 

 Fiber Optik Kablolar 

64.144.390 35.680.783 

7216 Demir/Ala�ımsız Çelikten Profil 14.656.134 32.273.622 

2309 Hayvan Gıdası Olarak Kullanılan Müstahzarlar 0 29.541.949 

5506 
Sentetik Devamsız Lifler (Taranmı�, �leri ��lem 

Görmü�) 
20.706.475 28.668.813 

2515 
Mermer ve Traverten, Eko�in Su Mermeri, Kireçli 

Ta�lar 
14.704.387 20.321.522 

3917 
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek,

Rakor vb 
17.211.761 20.241.981 

1516 Hayvansal ve Bitkisel Ya�lar vb. Fraksiyonları 15.603.507 20.187.197 

3920 Plastikten Di�er Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar 14.779.120 19.791.514 

7308 Demir/Çelikten �n�aat ve Aksamı 19.146.103 19.722.033 

5509 Sentetik Devamsız Liften iplik(Diki� Hariç)(Toptan 17.425.840 17.414.410 

5205 
Pamuk (Diki� Hariç) �pli�i (A�ırlık; =>% 85 Pamuk)

(Toptan) 
43.586 16.707.722 

1517 Margarin 14.962.824 15.332.600 

8703 Otomobil, Stey�ın Vagonlar, Yarı� Arabaları 10.288.102 13.047.834 

Kaynak: AYDIN ve D��ERLER�, 2009. 
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Tablo 21 Türkiye’nin Suriye’den �thalatındaki Ba	lıca Ürünler 

HS 
No 

Tüm Ürünler 376.959.229 639.212.676 

2709 
Ham Petrol (Petrol Ya�ları ve Bitümenli 

Minerallerden Elde Edilen Ya�lar) 
117.676.757 315.515.290

2710 
Petrol Ya�ları ve Bitümenli Minerallerden Elde 

Edilen –Ham Hariç Ya�lar 
141.739.426 158.885.797

2510 
Tabii Kalsiyum; Tabii Alüminyum Kalsiyum Fosfat

ve Fosfatlı Tebe�ir 
27.684.351 68.229.638

5209 
Pamuk Mensucat (Dokuma % 85 < Pamuklu 

200g/m 2 ’den Fazla) 
7.449.919 10.970.389

7606 
Alüminyum Sac, Levha ve �eritler, Kalınlık>0,2 

mm 
2.417.733 10.225.088

5205 
Pamuk (Diki� Hariç) �pli�i (A�ırlık; =>%85 

Pamuk) (Toptan) 
17.783.298 10.224.594

5201 Pamuk (Kardesiz, Taranmamı�) 4.639.126 7.394.422

6402 
Ayakkabı; Dı� Tabanı, Yüzü Kauçuk ve Plastik 

Di�er 
3.203.706 5.011.467

3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-sabunlar Hariç 2.311.645 4.071.173

7204 
Demir/Çelik Döküntü ve Hurdaları, Bunların 

Külçeleri 
4.224.999 2.951.027

5407 Sentetik �plik, Monofil, �eritlerle Dokumalar 1.726.194 2.939.508

4105 Koyun ve Kuzuların Dabaklanmı� Derileri 84.996 1.880.972

5509 
Sentetik Devamsız lifden iplik(Diki�
Hariç)(Toptan) 

974.782 1.872.997

8430 
Toprak Maden, Cevheri Ta�ıma, Ayırma, Seçme 

vb. �� Makineleri 
276.400 1.580.835

5402 Sentetik Lif �pli�i(Diki� �pli�i Hariç)(Toptan) 537.651 1.556.267

7308 Demir/Çelikten �n�aat ve Aksamı 374.709 1.550.033

Kaynak: AYDIN ve D��ERLER�, 2009. 
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5.2.Suriye’ye Tar›m Ve G›da Ürünleri ‹hraç Potansiyeli De¤erlendirmesi

5.2.1.Kat› ve S›v› Ya¤lar

Suriye’nin toplam 265 milyon Dolarl›k bitkisel ya¤ ithalat›n›n
yaklafl›k yar›s›n› rafine ayçiçe¤i ya¤› oluflturmaktad›r. ‹thalat›nda %
14’lük pay›yla margarin ikinci s›rada gelmektedir. Suriye’nin kat› ve
s›v› ya¤ ithalat›nda Türkiye en önemli tedarikçi konumdad›r. 2008
y›l›nda Türkiye’nin Suriye’ye rafine ayçiçe¤i ya¤› ihracat›nda %
24,margarin ihracat›nda ise % 7,4’lük pay›yla her iki üründe de
Irak’tan sonra ikinci s›rada yer almaktad›r. Serbest ticaret anlaflmas›
kapsam›nda 5.000 ton rafine ayçiçe¤i ya¤› ve 5.000 ton margarinin
Suriye’ye gümrüksüz girebilmesi ülkemize önemli bir avantaj
sa¤lamaktad›r. Margarin ve ayçiçe¤i ya¤›nda önemli bir pazar›m›z olan
Suriye, zeytinya¤›nda ise son y›llarda art›rd›¤› üretim ve ihracat›yla
rakibimiz konumuna gelmifltir. Suriye’nin bitkisel ya¤ ihracat›n›n %
85’e yak›n›n› zeytinya¤› oluflturmaktad›r. Suriye’ye kat› ve s›v› ya¤
ihracat›m›zda süreklili¤in sa¤lanmas› ve pazar kayb›n›n önüne
geçilebilmesi bak›m›ndan tüketici tercihlerindeki de¤iflimlerin devaml›
izlenmesi ve tan›t›ma önem verilmesi gerekmektedir. Dünya
ticaretinde son y›llarda, özellikle Müslüman ülkelerle olan ticarette
helal g›da kavram›n›n ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Bu sebeple özel-
likle ithal ürünler için bu çerçevede geliflen tüketici tercihleri de
dikkate al›narak yürütülecek olan pazarlama faaliyetlerinin, bu ülkeye
olan ihracat›m›zda istikrar›n devam ettirilmesi bak›m›ndan yararl›
olaca¤› düflünülmektedir. 

5.2.2.Bu¤day

Suriye 4-5 milyon tonluk bu¤day üretimi ile normal koflullarda
kendine yeterli ve hatta ihracatç› bir ülkedir. Ancak, gerek elveriflsiz
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iklim koflullar› gerekse üretimi olumsuz etkileyen di¤er baz› faktörler
nedeniyle Suriye zaman zaman yüksek miktarlarda bu¤day ithalat›na
da baflvurabilmektedir. Özellikle olumsuz iklim koflullar› nedeniyle
Suriye 2008 y›l›nda 129 milyon Dolarl›k bu¤day ithal etmifltir. Ülkem-
iz de son y›llarda iklim koflullar›n›n iyi gitmemesi nedeniyle önemli
miktarlarda bu¤day ithalat›na baflvurmufltur. Ancak ya¤›fllar›n yeterli
oldu¤u y›llarda gerçekleflen üretim art›fl›na ba¤l› olarak iç tüketim
fazlas› ihracata kanalize edilebilmektedir. Bu y›l ve bundan sonraki
y›llarda hasad›n beklendi¤i gibi yüksek olmas› ve iç talep
karfl›land›ktan sonra talep fazlas› ürünün elde kalma durumu söz
konusu olmas› ve Suriye’de de üretimin iyi olmamas› durumunda, bu
ülke bu¤day ihraç edebilece¤imiz bir pazar olarak düflünülebilir. ‹hraç
fiyatlar›m›z›n dünya ortalama fiyatlar› düzeyinde olmas› durumunda iç
piyasadaki talep fazlas› bu¤day›n ihrac› için Suriye pazar›na giriflte
sorunla karfl›lafl›lmayaca¤› tahmin edilmektedir. 

5.2.3.Çay

Suriye’de çay üretilmemekte bu nedenle tüketimin tamam› itha-
latla karfl›lanmaktad›r. Suriye dünyan›n say›l› ithalatç›lar›ndan olup,
2008 y›l› itibariyle çay ithalat› 114 milyon Dolar olarak
gerçekleflmifltir. Suriye çay ithalat›n›n % 95’inden fazlas›n› Sri
Lanka’dan gerçeklefltirmekte olup, ülkemizden çay ithalat› oldukça
düflük düzeylerde bulunmaktad›r Ülkemizde üretim maliyetlerinin yük-
sek olmas› nedeniyle kuru çay fiyatlar› da di¤er üretici ülkelere göre
daha yüksek düzeyde oluflmaktad›r. Çay ihraç fiyatlar›m›z uluslararas›
fiyatlar düzeyine çekilebildi¤i takdirde Suriye’nin ülkemiz çaylar› için
iyi bir pazar olabilece¤i düflünülmektedir. 

5.2.4.Sigara
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Suriye’nin son y›llarda sigara ithalat› önemli ölçüde art›fl göster-
mifl ve 2008 y›l›nda 101 milyon Dolara yükselmifltir. Suriye’de sigara
kaçakç›l›¤› ile mücadele için sigara ithalat›na yönelinmifl ve bu yüzden
ithalat önemli ölçüde artm›flt›r. Suriye sigara ithalat›n›n önemli bir
k›sm›n› Fransa, ‹sviçre ve Güney K›br›s’tan gerçeklefltirmekte ve itha-
lat›n hemen hemen tamam› harmanlanm›fl sigaralardan oluflmaktad›r.
Suriye’nin ülkemizden sigara ithalat› ise son derece düflük kalmaktad›r.
Suriye sigara pazar›nda pazar pay›m›z›n art›r›labilmesi konusunda
Suriye’de tam yetkili durumda bulunan Tütün ve Tütün Mamulleri
Genel Müdürlü¤ü ile yap›lacak birebir görüflmelerin önemli katk›lar
sa¤layaca¤› düflünülmektedir. 

5.2.5.Bakliyat

Suriye bakliyatta genel olarak kendine yeterli bir ülke olmakla
beraber y›llar itibariyle de¤iflen miktarlarda ithalata da baflvurabilmek-
tedir. Suriye 2008 y›l›nda 37 milyon Dolarl›k bakliyat ithal etmifl olup
bunun 22 milyon Dolarl›k k›sm›n› kuru fasulye, 8 milyon Dolarl›k
k›sm›n› mercimek ve 6 milyon Dolarl›k k›sm›n› da nohut ithalat›
oluflturmufltur. 2008 y›l›nda Suriye ülkemizden 6,2 milyon Dolarl›k
bakliyat ithal etmifltir. Ülkemiz Suriye pazar›nda bakliyat ürünlerinde
gerek kalite gerekse fiyatlar yönünden di¤er ülkelerle rekabet edebile-
cek durumdad›r. ‹hracatç›lar›m›z›n ilgi göstermesi durumunda Suriye
pazar›na giriflte ülkemiz için önemli bir engel de bulunmamakta,
komflu ülke olmas› ise ülkemiz için avantaj kabul edilmektedir. 

5.2.6.Yumurta

Türkiye Suriye pazar›nda % 70 pay› ile lider konumundad›r ve
pazar›n di¤er kanatl› ürünlerine aç›lmas› için bir güven ortam›
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oluflturmufltur. Ürün kalitesinin korunmas› promosyon faaliyetlerinin
süreklili¤i ile pazar pay›n›n gelecek y›llarda daha da art›r›labilece¤i
düflünülmektedir. 

5.2.7.Su Ürünleri

Suriye pazar›na ilk kez 2009 y›l›nda girilmifltir. Zamanla bu
pazardaki pay›n›n art›r›labilece¤i düflünülmektedir. Görünen en önem-
li avantajlar›m›z ürün kalitesi, pazara yak›nl›k ve Türkiye’ye uygu-
lanan gümrük vergilerinin giderek daha da düflecek olmas›d›r. Ancak
rakip ülkelerden Arap Ligi ülkeleri gümrük vergisi aç›s›ndan daha
avantajl› konumdad›rlar. 

5.2.8.Tavuk Eti

Ülkeye kanatl› et ihracat›m›z ilk kez 2008 de bafllam›flt›r.
‹fllenmifl tavuk eti ihracat›m›z ise yoktur. Pazar›n yak›nl›¤› ve kalite
aç›s›ndan rekabetçi ürünlerimiz ve ›s›l ifllem görmüfl haz›r g›dalar,
tüketicinin damak zevkine uygun ürünlerimiz pazardaki pay›m›z›n
art›r›lmas› için uygun koflullar› oluflturmaktad›r. 

5.2.9.Dondurulmufl Sebze

Dondurulmufl sebzelerin Suriye pazar›nda ilgi görmesi dikkate
al›narak, dondurulmufl sebzelerin yan› s›ra baz› çeflit dondurulmufl
haz›r g›dalarla da pazara girilebilece¤i düflünülmektedir. 

5.2.10.Bulgur

Damak tad›n›n ve tüketim al›flkanl›klar›n›n benzer olmas›
nedeniyle, bu ülkede bulgurun özellikle sa¤l›¤a yönelik faydalar›n›n
vurgulanarak tan›t›m yap›lmas›nda fayda görmektedir. Daha önce ithal
edilmeyen bu ürün, geçti¤imiz y›l ABD taraf›ndan bu ülkeye ihraç
edilmeye baflland›¤›ndan, söz konusu üründe potansiyel oldu¤u
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düflünülmektedir. 

5.3.Suriye’ye Sanayi Sektörleri ‹hracat Potansiyeli De¤erlendirmesi

5.3.1.Mermer

(GT‹P:2515)

‹nflaat sektörü 1990’lar›n sonundan 2000 y›l›na kadar hep ger-
ileme yaflam›fl, sonras›nda Körfez ülkelerinden gelen yat›r›mc›lar›n,
Irakl› mültecilerin ve Suriyeli göçmenlerin özellikle fiam ve Halep’te
önemli konut projelerini yürütmeleri nedeniyle sektörün büyüme h›z›
artm›flt›r.

Türkiye ve Suriye aras›ndaki tarihi, kültürel ve co¤rafi yak›nl›k,
Türk mallar›n›n Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerin mallar›na k›yasla ayn›
kalitede ve daha ucuz olmas›, Suriye’ye ihraç edilen ürünlerin Suriye
menflei kazand›r›lmas› halinde Büyük Arap Serbest Ticaret Alan›
(GAFTA) çerçevesinde Arap ülkelerine gümrük vergisiz girebilmesi,
Filistin, Lübnan ve Irak’tan göçler nedeniyle altyap› ve konut
yat›r›mlar›na ihtiyaç duyulmas› ve Türkiye’nin müteahhitlik sek-
töründe son y›llarda kazand›¤› deneyimleri bu alanda de¤erlendirme
imkân›n›n olmas› Suriye ile ticarette ülkemizin sahip oldu¤u bafll›ca
avantajlard›r.

Türkiye ve Suriye aras›ndaki tarihi, kültürel ve co¤rafi yak›nl›k,
Türk mallar›n›n Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerin mallar›na k›yasla ayn›
kalitede ve daha ucuz olmas›, Suriye’ye ihraç edilen ürünlerin Suriye
menflei kazand›r›lmas› halinde Büyük Arap Serbest Ticaret Alan›
(GAFTA) çerçevesinde Arap ülkelerine gümrük vergisiz girebilmesi,
Filistin, Lübnan ve Irak’tan göçler nedeniyle altyap› ve konut
yat›r›mlar›na ihtiyaç duyulmas› ve Türkiye’nin müteahhitlik sek-



60

töründe son y›llarda kazand›¤› deneyimleri bu alanda de¤erlendirme
imkân›n›n olmas› Suriye ile ticarette ülkemizin sahip oldu¤u bafll›ca
avantajlard›r.

Ülkede inflaat sektörünün ve yat›r›mlar›n artmas› beraberinde
inflaat malzemelerine olan talebi de etkileyecektir. Suriye’de mermer
üretimi olmakla beraber yeterli de¤ildir. Bu nedenle Türkiye’den
önemli miktarda ham-blok mermer al›m› yap›lmaktad›r. 2008 y›l›nda
Türkiye’nin Suriye’ye gerçeklefltirdi¤i ham-blok mermer ihracat› % 38
oran›nda art›fl göstermifltir. Türkiye Suriye’nin mermer ithalat›nda %
73’lük pay ile en önemli tedarikçidir. Pazardaki önemli rakiplerimiz
‹talya, Portekiz, M›s›r’d›r. Uygulanan gümrük oranlar› % 22 olmakla
beraber imzalanan Serbest Ticaret Anlaflmas› uyar›nca 2018 y›l› sonun-
da s›f›rlanmas› öngörülmüfltür.

Suriye, sahip oldu¤u avantajlar, inflaat sektörünün geliflimi göz
önüne al›nd›¤›nda uzun vadede önemli bir pazar olmaya devam ede-
cektir. 

5.3.2.Çimento

(GT‹P:2523)

Suriye 2008 y›l›nda 149 milyon Dolar de¤erinde çimento ithal
etmifltir. Suriye’nin en fazla çimento ithal etti¤i ilk befl ülke ve paylar›
flöyledir: Türkiye % 77, M›s›r % 16, Ürdün % 6 Umman % 1, Belçika
% 0,2. Türkiye Suriye’ye 2008 y›l›nda 115 milyon Dolar de¤erinde
çimento ihracat› gerçeklefltirmifl ve Suriye’ye çimento ihraç eden ülkel-
er s›ralamas›nda 1. s›rada yer alm›flt›r.

2009 y›l› fiubat ay›nda Suriye, depolar›nda fazla çimento bulun-
du¤unu gerekçe göstererek Türkiye’den çimento ithalat›n› durdurma
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karar› alm›flt›r. Suriye 4 ay süreyle Türkiye’nin çimento ihracat›na
ambargo uygulad›ktan sonra D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Sn
Zafer Ça¤layan’›n giriflimleri ile ambargo kalkm›fl ve Türkiye
Suriye'ye çimento ihraç etmeye devam etmifltir. 2009 y›l› ilk sekiz
ay›nda ihracat geçen y›l›n ayn› dönemine göre % 29 artarak 98 milyon
Dolar seviyesine ulaflm›flt›r.

Suriye’nin senelik çimento ihtiyac› 7 milyon ton civar›ndad›r.
Suriye’deki çimento üretimi ise 5 milyon tondur. Yerli üretimle
karfl›lanamayan çimento talebi ithalat ile karfl›lanmaktad›r. Suriye
çimento pazar›nda yaflanmakta olan en dikkat çekici geliflme, Suriye’de
Egypt’s Orascom Construction Industries (OCI) ve Mas Economic
Group firmalar›n›n ortaklafla çimento üretim tesisi kurma planlar›d›r.
Söz konusu yat›r›m›n 440 milyon Dolara mal olaca¤› tahmin edilmek-
tedir. Tesisin çimento üretim kapasitesi, daha sonra 3 milyon tona
artt›r›lma opsiyonuyla, senede 2 milyon ton olacakt›r.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Aras›nda
Serbest Ticaret Alan› Tesis Eden Ortakl›k Anlaflmas›'na göre gümrük
tarifelerinin kademeli olarak azalt›larak 2018'den sonra tüm ürünler
için % 0'a indirilmesi öngörülmüfltür. 2009 y›l›na iliflkin gümrük vergi
indirimine göre Çimento için uygulanan gümrük tarife oran› % 14 ile
% 35 aras›nda de¤iflmektedir. 

5.3.3.Petrol Ya¤lar›

Petrol ya¤lar›, AB nomenklatürü esas al›narak GT‹P
numaras›na göre 271019 ve 3403 numaralar› alt›nda s›ralanm›flt›r. Bu
çal›flmada Türkiye’nin ihracat›n›n fazla oldu¤u 271019 grubu dikkate
al›nm›flt›r.
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Petrol ya¤ sektörü, sanayi faaliyetlerin vazgeçilmez eleman›d›r.
Türkiye’de bu sektörde faaliyet gösteren firma say›s› 2008 y›l›nda
215’dir. 2007–2008 y›llar› aras›nda lisans alan firma say›s› % 35
artm›flt›r. Ülkemizdeki tek petrol ya¤ rafinerisi Tüprafl Alia¤a
Rafinerisi olup; y›ll›k 300 tonluk madeni ya¤ üretim kapasitesine
sahiptir. 2008 y›l›nda Tüprafl Alia¤a rafinerilerinde üretilen ya¤ miktar›
252 bin tondur. 2007 y›l›nda Türkiye’de tüketilen ya¤ miktar› ise 729
bin 600 tondur. 2008 y›l›nda yaflanan kriz madeni ya¤ sektörünü de
etkilemifl ve bu sektör petrol ürünleri aras›nda tüketim gerilemesinin en
fazla oldu¤u alan olmufltur.

Son y›llarda, petrol ya¤ üretimi konusunda, yat›r›m tesisleri ve
üretim merkezleriyle önde giden Amer ika ve Avrupa ülkelerinde ger-
ileme görülmüfltür. 2008 y›l›nda dünyada etkisini gösteren ekonomik
kriz, bu sektörü de etkilemifltir. 2009 y›l› Ocak-Mart dönemi de¤erler-
ine göre, petrol ürünleri aras›nda en fazla gerileme madeni ya¤ tüketi-
minde yaflanm›flt›r. PETDER Petrol Sanayi Derne¤i verilerine göre
sektör y›l›n ilk üç ay›nda % 32,2 küçülmüfltür. 271019 GT‹P
numaras›nda yer alan ya¤lar özellikle otomotiv sektörü için hayati
önem tafl›maktad›r. Bu nedenle küresel krizden en fazla etkilenen sek-
törler aras›nda olan otomotiv sektörünün gerilemesi ya¤ sektörünü de
do¤rudan etkilemifltir.

Suriye, uzun y›llar petrole ve tar›ma dayal› bir büyüme göster-
mifltir. Ancak son y›llarda petrol üretiminin azalmas› neticesinde di¤er
sektörlere önem verilmeye bafllanm›flt›r. Suriye do¤al gaz ve petrol üre-
timine 1950’li y›llarda, büyük çapta üretime ise 1990’lar›n ortas›nda
bafllanm›flt›r. Ancak son y›llarda üretimde yaflanan düflüfl neticesinde
Suriye 2008 y›l› itibar›yla net ham petrol ithalatç›s› bir ülke haline
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gelmifltir.

Suriye’nin petrol endüstrisi son yirmi y›ld›r Al Furat Petrol
fiirketi’nin (AFPC) kontrolündedir. Ülkedeki ikinci önemli petrol
flirketi ise Deir alZour Petrol fiirketi'dir. 1990’lar›n sonundan itibaren
düflüfl e¤iliminde olan üretim nedeniyle sektörde daha fazla yabanc›
ortakl›¤a faaliyet izni verilmifl, flirketlere daha avantajl› keflif
sözleflmeleri sunulmufl ve daha geliflmifl teknolojiler kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. May›s 2004’te uygulanmaya bafllanan Amerikan
yapt›r›mlar›, birçok flirketin Suriye pazar›n› yeniden gözden geçirme-
sine yol açm›flt›r.

Suriye’nin 2008 y›l›nda ihraç etti¤i ürünler aras›nda petrol
ya¤lar› (petrol ya¤lar› ve bitumenli minerallerden üretilen ya¤lar), ihra-
cat içindeki % 9,4 pay ile ham petrolden sonra ikinci s›rada yer almak-
tad›r. Bununla birlikte Suriye ayn› zamanda önemli miktarda ithalat
yapmaktad›r Petrol ya¤lar› ithalat› bir önceki y›la göre % 3 oran›nda
artm›fl t›r. Rusya, ‹talya, Bulgaristan Fransa ve Hollanda ithalat yap›lan
ülkelerdir.

Suriye taraf›ndan petrol ya¤lar›nda uygulanan gümrük oranlar›,
% 0 ile % 22 olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap
Cumhuriyeti Aras›nda Serbest Ticaret Alan› Tesis Eden Ortakl›k
Anlaflmas›'na göre 2018’den sonra tüm ürünler için % 0'a indirilmesi
öngörülmüfltür.

Suriye, petrol ya¤lar› konusunda ihracat› olmakla birlikte ithalat
aç›s›ndan da potansiyel arz etmektedir. Pazarda önümüzdeki süreçte
petrol ya¤lar› pazar›ndaki büyümenin artarak devam etmesi beklen-
mektedir. 
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5.3.4.‹laç

(GT‹P:3004)

Suriye ilaç sanayi, di¤er Arap ülkeleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
daha çok ilaç üreticisinin bulundu¤u ve üretimin iç tüketimi önemli
ölçüde karfl›lad›¤› sanayilerden biridir. Pazarda 50’nin üzerinde firma
üretim yapmaktad›r. 9 tanesi modern üretim hatt›na sahip büyük fir-
malard›r. Bunlar; Alpha, Al Fares, Asia Pharmaceutical, Atar Group,
Avenzor, Barakat Chaoui&Partners, Domina Pharm ve El Saad’d›r.
Di¤er firmalar ise daha çok orta ve küçük büyüklükteki firmalard›r ve
ço¤u jenerik ilaç üretimi yapmaktad›r.

Suriye’nin toplam ilaç ithalat› 2008 y›l›nda yaklafl›k 219 mily-
on Dolar olmufltur. Son befl y›lda (2004–2008) % 21 oran›nda artm›flt›r.
‹laç ithalat›n›n yaklafl›k % 59’unu 3004 grubunda bulunan
dozland›r›lm›fl ve perakende hale getirilmifl ilaçlar oluflturmaktad›r.
Suriye perakende hale getirilmifl ilaç ithalat›n› ‹sviçre, Almanya ve
Fransa baflta olmak üzere geliflmifl ülkelerden gerçeklefltirmektedir.
Hindistan ise % 6’ya yaklaflan pazar pay› ile di¤er önemli tedarikçi
ülkelerden biridir. Türkiye’nin Suriye’ye ilaç ihracat›, 2008 y›l›nda
yaklafl›k 58 bin Dolar olmufltur. 2009 y›l›n›n ilk sekiz ay›nda ise
Türkiye’nin Suriye’ye ilaç ihracat› % 44 oran›nda artarak 104 bin
Dolar olmufltur. Bu durum, geliflen Suriye pazar›nda Türkiye’nin azda
olsa pazar pay›n› yükseltmeye bafllad›¤›n› göstermektedir. 

5.3.5.Plastik ‹nflaat Malzemeleri

(GT‹P:3917,3918,3922,3925)

Baflta plastik boru, hortum ve ba¤lant› parçalar› olmak üzere
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Suriye’nin plastik inflaat Baflta plastik boru, hortum ve ba¤lant›
parçalar› olmak üzere Suriye’nin plastik inflaat ithalat› 11,5 milyondan
39 milyon Dolara yükselmifl, bunun  % 75’lik bölümünü oluflturan
plastik boru ithalat› da 11 milyondan 30 milyon Dolara ç›km›flt›r.

Plastik borularda Türkiye, Suriye ithalat›n›n % 67’sini
karfl›lamaktad›r. Türkiye’yi, % 13 ile Almanya, % 8 ile Çin ve % 7 ile
‹talya izlemektedir.

2009 y›l› ilk sekiz ay›nda Türkiye’nin Suriye’ye yönelik plastik
boru ihracat›nda % 1’lik bir küçülme yaflanmas›na ra¤men di¤er plas-
tik inflaat malzemeleri ihracat› % 50 oran›nda artarak 1,25 milyondan
1,9 milyon Dolara yükselmifltir. Suriye’nin büyük alt yap› ve sulama
projelerine devam etti¤i takdirde ülkenin özellikle plastik boru üretici-
lerimiz için önemli bir pazar oldu¤u düflünülmektedir. 

5.3.6.Plastikten Di¤er Levhalar, Filmler Ve Folyolar

(GT‹P:3920)

Suriye’nin toplam plastik ambalaj ithalat› 2008 y›l›nda 125
milyon Dolar olmufltur. Plastik ambalaj ürünleri ithalat› ise 2008
y›l›nda 64 milyon Dolar olarak gerçekleflmifl ve plastik ambalaj ürün-
leri ithalat›n›n yar›s›n› oluflturmufltur. 2004–2008 y›llar› aras›nda söz
konusu ürünlerin ithalat› % 26 oran›nda artm›flt›r. Plastikten levhalar,
filmler ve folyolar›n ithalat›n›n % 53’ünü PP olan filmler ve folyolar;
% 14’ünü PVC olan filmler ve folyolar; % 12’sini PE filmler ve foly-
olar; % 7’sini di¤er polyesterlerden olan filmler ve folyolar; kalan
k›sm›n› ise di¤er çeflit filmler ve folyolar oluflturmaktad›r.

Türkiye, Suriye’nin en büyük tedarikçisidir ve plastikten di¤er
levhalar, filmler ve folyolar ithalat›n›n % 31’ini gerçeklefltirmektedir.
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Suriye’ye plastik filmler ve folyolar ihracat›m›z 2004-2008 y›llar›
aras›nda % 51 oran›nda artarak, 2008 y›l›nda 20 milyon Dolara
ulaflm›flt›r. Plastikten filmler ve folyolar ithalat›nda baflta ‹talya ve Çin
olmak üzere ‹ngiltere, Hindistan, Tayland ve Almanya di¤er önemli
rakip ülkeler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Suriye’nin özellikle g›da iflleme sektöründeki yaflanacak
geliflmelere paralel olarak, ambalaj ürünlerine olan ihtiyac›n›n artaca¤›
ve Türkiye için geliflen pazarda ihracat aç›s›ndan daha önemli f›rsatlar
do¤uraca¤› düflünülmektedir 

5.3.7.Kufle Edilmemifl veya S›vanmam›fl Rulo veya Tabakalar

Halinde Ka¤›t ve Kartonlar

(GT‹P:4805)

2008 y›l› itibariyle Suriye 27 milyon Dolar de¤erinde kufle
edilmemifl veya s›vanmam›fl ka¤›t ve karton ithalat› gerçeklefltirmifltir.
Pazardaki toplam talebin yar›s›na yak›n›n karfl›layan Almanya pazarda
birinci s›rada yerini alm›flt›r. Türkiye 2007 y›l›nda 366 bin Dolar olan
ihracat›n› 2008 y›l›nda 6 milyon Dolara yükselterek ciddi bir pazar pay›
elde etmifl ve % 23 oran›ndaki bu pay ile pazarda ikinci s›rada yer
alm›flt›r. Ancak 2008 ve 2009 y›l› ilk sekiz ayl›k veriler
karfl›laflt›r›ld›¤›nda 2008 y›l› ilk sekiz ayl›k dönemde 5 milyon Dolar
olan kufle edilmemifl veya s›vanmam›fl ka¤›t ve karton ihracat›m›z›n 2
milyon Dolar seviyelerine düfltü¤ü görülmektedir.

Suriye’nin toplam kufle edilmemifl veya s›vanmam›fl ka¤›t ve
karton ithalat› içindeki kalemler incelendi¤inde ilk s›rada 11 milyon
Dolar de¤erinde ithalat gerçeklefltirilen 480591 GT‹P nolu metrekare
a¤›rl›¤› 150 gr ve daha az olan di¤er ka¤›t ve kartonlar kalemi oldu¤u
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görülmektedir. ‹kinci s›rada 5 milyon Dolar de¤erinde ithalat gerçek-
lefltirilen 480512 GT‹P nolu yar› kimyasal saman selülozlu ondüle
(fluting) ka¤›d› için ülkemizden gerçeklefltirilen ihracat›n da 5 milyon
Dolar de¤erinde oldu¤u ve Türkiye’nin bu kalemde Suriye’nin
ithalat›nda tek tedarikçi ülke konumunda oldu¤u görülmektedir. Bu
kalemin ayn› zamanda Türkiye’den Suriye’ye gerçeklefltirilen kufle
edilmemifl veya s›vanmam›fl ka¤›t ve karton ihracat› içinde %85 paya
sahip oldu¤u görülmektedir. 480524 GT‹P nolu metrekare a¤›rl›¤› 150
gr ve daha az olan ikincil elyaf yüzey ka¤›d› için de Suriye toplam 3
milyon Dolar de¤erinde ithalat gerçeklefltirmifltir.

Türkiye ile Suriye aras›nda Serbest Ticaret Alan› Tesis Eden
Ortakl›k Anlaflmas›'na göre gümrük tarifelerinin kademeli olarak
azalt›larak 2018'den sonra tüm ürünler için % 0'a indirilmesi
öngörülmüfltür. 2009 y›l›na ilifl kin gümrük vergi indirimine göre kufle
edilmemifl veya s›vanmam›fl ka¤›t ve karton için uygulanan gümrük
tarife oran› % 0 olarak uygulanmaktad›r. 

5.3.8.‹plik Sektörü

(GT‹P:5205, 5402, 5509)

Suriye’de petrol ve do¤al gaz üretiminin azalmas› ile birlikte
tekstil sektörünün gelifltirilmesi önemli bir öncelik halini alm›flt›r. Hali
haz›rda tekstil ve haz›r giyim sektörü sanayi üretiminin % 35’ini ve
istihdam›n % 10’unu karfl›lamaktad›r. ‹flçili¤in ucuz olmas› ve ham-
madde olanaklar›n›n yeterli düzeyde olmas› sektörün rekabet gücünü
art›rmaktad›r.

Suriye’de pamuktan ipli¤e, kumafltan haz›r giyime ve ev teksti-
line kadar üretimin tüm aflamalar› gerçeklefltirilebilmektedir. Y›ll›k
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pamuk üretimi yaklafl›k 300 bin tondur. Bunun 200 bin tonu iç tüke-
timde kullan›lmakta, kalan› ise ihraç edilmektedir.

‹plik üretimi tamamen devlet tekelindedir. Tüm üretim, sat›fl ve
ihracat bir kamu kuruluflu olan GOTI (General Organization for Textile
Industry) taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Üretim miktar› 121 bin ton
civar›ndad›r. Özel sektör firmalar› ise çeflitli sentetik-yün kar›fl›ml›
ipliklerin üretiminde faaliyet göstermektedir. Bu da daha çok küçük
imalathanelerde ve el eme¤iyle gerçeklefltirilmektedir. Sentetik-yün
kar›fl›ml› ipliklerin üretim miktar› 1600 ton civar›nda bulunmaktad›r.
Sentetik iplik ve elyaf üretimi son derece yetersiz olan Suriye bu alan-
daki aç›¤›n› ithalat yolu ile karfl›lamaktad›r. Suriye 2008 y›l›nda 370
milyon Dolarl›k iplik ithal etmifltir. Bunun % 94’lük k›sm›n› suni ve
sentetik iplik ve elyaflar oluflturmufltur. Dolay›s›yla bu alanda Türkiye
için önemli bir f›rsat bulunmaktad›r. 

5.3.9.Tekstil Ve Haz›r Giyim

Suriye’de tekstil ve haz›r giyim sanayi petrol ve tar›mdan sonra
en önemli sanayi koludur. Ülke ifl gücünün yaklafl›k % 10’unu istihdam
eden tekstil ve haz›r giyim sektörü Gayri Safi Milli Has›lan›n % 7’sini
oluflturmaktad›r. En önemli ihraç pazarlar› Avrupa Birli¤i ve Körfez
ülkeleridir.

Pamuk ipli¤inin üretim, sat›fl ve ihracat› Tekstil Sanayileri
Genel Organizasyonu (GOTI) arac›l›¤›yla neredeyse tamamen devletin
kontrolündedir. Sentetik iplik üretimi k›rsal bölgelerdeki 20 binden
fazla küçük atölyede el iflçili¤iyle üretilmektedir. Bölünmüfllü¤ün bu
kadar fazla olmas›ndan dolay› yüklü ihracat talepleri karfl›lanamamak-
tad›r. Bu durum Türkiye’den Suriye’ye sentetik iplik ve sentetik iplik
içeren kumafl ihracat› için potansiyel bir f›rsatt›r.
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2005 y›l›nda kotalar›n kald›r›lmas›ndan sonra düflük fiyatl› ve
yüklü üretim yapamayan Suriye’nin AB’ye tekstil ve haz›r giyim ihra-
cat›nda ciddi düflüfller yaflanm›flt›r. Kaliteli ve yüklü üretim yapamama
ve nitelikli iflgücü eksikli¤i sektörün en önemli problemleri aras›ndad›r.
Di¤er bir önemli problem devletin kontrolündeki fabrikalardaki
makinelerin çok eski olmas›d›r. Dolay›s›yla nihai ürün kalitesi istenilen
düzeyde de¤ildir. Bu durum kaliteli pamuklu kumafl üreticilerimiz için
önemli bir f›rsatt›r. 

5.3.9.1.Kumafl ‹thalat›

Yukar›da da belirtildi¤i gibi sentetik ipli¤in k›rsal bölgelerde
bulunan çok fazla say›daki küçük atölyelerde el iflçili¤iyle üretilmesin-
den dolay› üretimdeki talebi karfl›layamamakta ve kumafl ithalat›ndaki
en büyük pay› % 30 ile 5407 – Sentetik iplik, monofil fleritlerle doku-
malar oluflturmaktad›r. Daha sonra % 16’l›k payla dokunmam›fl men-
sucat, % 10’luk payla di¤er devams›z sentetik liften dokumalar ve %
7’lik payla di¤er pamuklu dokuma (m2<= 200gr) gelmektedir.

Suriye’nin 2008 y›l›ndaki sentetik iplik, monofil fleritlerle doku-
malar ithalat› 81 milyon Dolar olup ithalat›n›n büyük bölümünü (% 74)
Çin’den yapmaktad›r. Türkiye’den yaklafl›k 3 milyon Dolarl›k sentetik
kumafl ithalat› yap›lm›flt›r. Türkiye, bu ürün grubunda 857 milyon
Dolarl›k ihracatla dünya ihracat›ndan % 4 pay almaktad›r. Suriye’ye
son befl y›ldaki sentetik kumafl ihracat›m›z ortalama y›ll›k % 78
büyümüfltür. Özellikle 2008 y›l›ndaki ihracat art›fl›m›z bir önceki y›la
göre % 100 olmufltur. Suriye’nin bu ürün grubundaki ithalat art›fl› ise
2008 y›l›nda bir önceki y›la göre % 215 gibi çok yüksek bir orana yük-
selmifltir. Bu da Suriye’nin sentetik kumafl ihtiyac›n›n son y›llarda art›fl
e¤iliminde oldu¤unu göstermektedir. 
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5.3.10.Demir Çelik Ve Demir Çelikten Ürünler 

(GT‹P:7213, 7214, 7216, 7308, 7310, 7311)

World Steel Association’dan al›nan verilere göre; Suriye demir
çelik sanayi çok fazla geliflmemifltir. Ham çelik üretimi y›ll›k 70 bin
ton civar›ndad›r. Ülkede çelik kütük üretimi yapan “General
Company” firmas›n›n y›ll›k üretimi 60 bin ton civar›ndad›r. Firma ayn›
zamanda y›ll›k 78 bin ton civar›nda inflaat demiri üretimi de yapmak-
tad›r. Sektörde, Ukrayna ve Türkiye’den çelik kütük ithal ederek yar›
mamul üretimi yapan y›ll›k 250 bin ton kapasiteli Arab Steel Co.”
y›ll›k 150 bin ton kapasiteli “Joud International” ve y›ll›k 300 bin ton
kapasiteli “Meri Family” olmak üzere bafll›ca üç çelik haddeleme tesisi
faaliyet göstermektedir.

Suriye’nin 2007 y›l› demir çelik mamul ve yar› mamul ithalat›
2,3 milyon tondur. Külçe ithalat› 477 bin tondur. Demir çelik uzun
ürün ithalat› 1 milyon ton, yass› ürün ithalat› 646 bin ton, boru ithalat›
150 bin tondur.  Suriye’nin görünür ham çelik tüketimi 2,5 milyon ton,
mamul çelik tüketimi 2,3 milyon tondur. Ülkede kifli bafl›na düflen ham
çelik tüketimi 127 kg mamul çelik tüketimi 118 kg.d›r.

Suriye 2008 y›l›nda 7213, 7214, 7216, 7308, 7310 ve 7311
GT‹P’leri baz›ndaki demir çelik ve demir çelikten ürünler ithalat› 514
milyon Dolar de¤erinde gerçekleflmifltir.  ‹thalat›n yar›s› Ukrayna ve
Çin’den yap›lmaktad›r. 2008 y›l›nda Türkiye’den yap›lan ithalat›n pay›
% 1,5’dir. Suriye’nin ithalat yapt›¤› bafll›ca ürünler s›ras›yla inflaat
demiri, demir çelik profiller, inflaat aksam›, filmaflin, demir çelikten
bas›nçl› gazlar için depo ve tanklard›r.

Suriye’nin 2008 y›l›nda 214 milyon Dolar de¤erinde inflaat
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demiri ithalat›n›n yaklafl›k %70’i Ukrayna’dan yap›lmaktad›r.
Ukrayna’y› Türkiye, Çin, Beyaz Rusya ve ‹talya izlemektedir. ‹kinci
s›rada yer alan Türkiye’nin pay› % 18’dir. 2004–2008 döneminde
Suriye’nin inflaat demiri ithalat› y›ll›k ortalama % 20 oran›nda artarken
ayn› dönemde Türkiye’nin Suriye’ye ihracat› y›ll›k ortalama % 98
oran›nda art›fl göstermifltir. Suriye inflaat demirinde geliflen bir
pazard›r. Türkiye ise inflaat demirinde dünyan›n en büyük
ihracatç›s›d›r.

2008 y›l›nda Suriye 113 milyon Dolar de¤erinde demir çelik
profil ithal etmifltir. ‹thalat›n yaklafl›k yar›s› Ukrayna’dan yap›lmak-
tad›r. Ukrayna’y› Türkiye, Çin, ‹talya ve M›s›r takip etmektedir. ‹kinci
s›rada yer alan Türkiye’nin pay› % 28’dir. 2004–2008 döneminde
Suriye’nin demir çelik profil ithalat› y›ll›k ortalama % 31 oran›nda
artarken ayn› dönemde Türkiye’nin Suriye’ye ihracat› y›ll›k ortalama
% 44 oran›nda artm›flt›r. Suriye demir çelik profil aç›s›ndan geliflen bir
pazard›r. Türkiye’nin bu komflu ülkenin pazar›ndan daha fazla pay ala-
bilecek potansiyeli bulunmaktad›r.

Suriye 2008 y›l›nda 70 milyon Dolar de¤erindeki inflaat aksam›
ithalat›n›n yar›dan ço¤unu M›s›r ve Türkiye’den yapm›flt›r. Onu Çin,
‹talya ve Almanya izlemektedir. ‹kinci s›rada yer alan Türkiye’nin pay›
% 28’dir. 2004–2008 y›llar› aras›nda Suriye’nin inflaat aksam› ithalat›
y›ll›k ortalama % 38 oran›nda artarken ayn› dönem Türkiye’nin
Suriye’ye ihracat› y›ll›k ortalama % 47 oran›nda art›fl göstermifltir. 

Suriye inflaat aksam›nda geliflen bir pazard›r. Türk inflaat aksam›
ihracatç›lar›m›z›n Suriye pazar›na gerekli ilgi ve gayreti göstermeleri
halinde pazardan rahatl›kla büyük bir pay alacaklar› düflünülmektedir.

Suriye 2008 y›l›nda 60 milyon Dolar de¤erinde filmaflin ithal
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etmifltir. Bafll›ca tedarikçi yaklafl›k % 70 pay ile Ukrayna’d›r. ‹kinci
s›rada yer alan Türkiye’nin pay› % 21’dir. Di¤er tedarikçiler Rusya,
Çin ve Belçika’d›r. 2004–2008 y›llar› aras›nda Suriye’nin filmaflin
ithalat› y›ll›k ortalama % 19 oran›nda artarken ayn› dönemde
Türkiye’nin Suriye’ye ihracat› y›ll›k ortalama % 92 oran›nda artm›flt›r. 

Suriye 2008 y›l›nda 17 milyon Dolar de¤erinde
bas›nçl›/s›v›laflt›r›lm›fl gaz kaplar›/tüpleri depolar› ithal etmifltir. ‹tha-
lat›n % 63’ü Türkiye’den yap›lm›flt›r. 2004–2008 y›llar› aras›nda
Suriye’nin bas›nçl›/s›v›laflt›r›lm›fl gaz tüpleri ithalat› y›ll›k ortalama %
87 oran›nda artarken Türkiye’nin Suriye’ye ayn› üründe ihracat› y›ll›k
ortalama % 155 oran›nda artm›flt›r. Suriye pazar›nda bu ürün için
potansiyel mevcuttur. 

5.3.10.1.Gümrük vergi oranlar›

"Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Aras›nda
Serbest Ticaret Alan› Tesis Eden Ortakl›k Anlaflmas›'na göre gümrük
tarifelerinin kademeli olarak azalt›larak 2018'den sonra tüm ürünler
için % 0'a indirilmesi öngörülmüfltür. 2009 y›l›na iliflkin Türkiye’den
Suriye’ye ihraç edilecek ürünlerde gümrük vergi indirimine göre inflaat
demiri için uygulanan gümrük tarife oran› % 0 demir çelik profiller için
% 0 inflaat aksam›nda 7308.10 ve 7308.20 için % 14 di¤erleri için %
23,08, filmaflin için % 0, demir çelik varil ve tanklardan 7310.21 için
% 0, di¤erleri için % 1,25 bas›nçl›/s›v›laflt›r›lm›fl gaz depolar›ndan
7311.00.10 GT‹P nolu ürün için % 1,25, di¤erleri için % 23,08 dir.

Suriye demir çelik ve demir çelikten ürünler için geliflmekte olan
bir pazard›r. Türkiye, Suriye pazar›ndan yüksek oranda pay alacak potan-
siyele sahiptir. Bu yönde ülkede yap›lacak fuar kat›l›m›, tan›t›m, pazarla-
ma ve ticaret heyeti faaliyetlerinin faydal› olaca¤› düflünülmektedir. 
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5.3.11.Klima

(GT‹P 8415)

2008 y›l›nda 84 milyon Dolar de¤erinde klima ithalat› gerçek-
lefltiren Suriye pazar›na ihracat›m›z sadece 2,2 milyon Dolar
düzeyindedir. 2004–2008 dönemindeki ihracat›m›z›n art›fl oran› (%
117) Suriye ithalat›n›n büyüme oran›n›n (% 35) oldukça üzerinde
gerçekleflmifltir.

‹hracat›m›zda görülen son y›llardaki h›zl› büyüme oran›na
ra¤men Suriye pazar›nda henüz yeterli düzeyde bir paya sahip olma-
mam›z Suriyeli tüketicilerin Çin mal› ucuz klimalar› tercih
etmelerinden kaynaklanmaktad›r. Nitekim Suriye ithalat›n›n % 75’i
Çin taraf›ndan karfl›lanmakta, pazarda ikinci s›rada olan ‹talya sadece
% 5 düzeyinde pay alabilmektedir. ‹talya’y› Ürdün, Türkiye ve
Malezya % 3’er payla takip etmektedirler. Pazardaki tüketici e¤ilim-
lerinin bu flekilde olmas› Suriye’de kifli bafl›na düflen milli gelirin
oldukça düflük olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

2009 y›l› ilk sekiz ayl›k dönemde Suriye’ye klima ihracat›m›z
% 10 oran›nda artarak 1,2 milyondan 1,3 milyon Dolara yükselmifltir.

Suriye’nin klima ithalat› (% 37) Suriye’nin toplam ithalat›ndan
(% 21) daha h›zl› büyümekte dolay›s›yla söz konusu sektörün Suriye
ithalat›ndaki önemi giderek artmaktad›r. 

5.3.12.G›da Dolum ve Ambalaj Makineleri

(GT‹P:8422.30, 8422.40)

8422 GT‹P numaras›nda geçmesine ra¤men bulafl›k
makinelerinden ayr› bir sektör olan g›da ambalajlama makinelerinde
(flifleleme ve dolum makineleri dahil) 3,4 milyon Dolar de¤erinde ihra-
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cat gerçekleflmifltir. Bu rakam›n 2,1 milyon Dolar› di¤er paketleme
makinelerine (GT‹P 8422.40) aittir. Suriye’nin toplamda 168 milyon
Dolar, di¤er paketleme makinelerinde ise 62 milyon Dolarl›k ithalat›
dikkate al›nd›¤›nda ihracat›m›z›n oldukça s›n›rl› düzeyde oldu¤u
ortadad›r. Suriye ithalat›nda ‹talya % 36 ve Almanya % 33 pay ile
pazardaki lider ülkelerdir. Çin % 8, Türkiye % 6 ve Hindistan % 4 pay
ile s›ralanmaktad›rlar. 

Sektör ithalat›n›n son dört y›ldaki y›ll›k ortalama büyüme oran›
(% 10) Suriye toplam ithalat›n›n büyümesinin (% 21) gerisinde
kalm›flt›r. Bu durum sektörün Suriye ithalat›ndaki pay›n›n giderek azal-
makta oldu¤unu göstermektedir. 2009 y›l› ilk sekiz ayl›k dönemde
Suriye’ye ihracat›m›z % 11 oran›nda artarak 2,6 milyondan 2,9 milyon
Dolara yükselmifltir. 

5.3.13.Tar›m Makineleri

Önemli bir tar›m ülkesi olan ve 2008 y›l› rakamlar›na göre
GSY‹H’sinin % 27’sini tar›m sektörünün oluflturdu¤u Suriye’de ülke
arazinin % 28’inde tar›m yap›labilmektedir. Tar›m ve g›da ürünleri,
Suriye ihracat›n›n % 41’ini oluflturan petrolden sonra, % 21 ile ihracat-
ta en önemli ikinci ürün grubudur.

Büyük ölçüde iklime ba¤l› olan tar›m sektörünün en önemli
ürünleri bu¤day, arpa, mercimek nohut, tütün, pamuk, fleker pancar› ve
zeytindir. Pamuk, Suriye tar›m sektörünün en önemli ürünüdür. Pamuk
üretiminin yaklafl›k yar›s› geliflmekte olan tekstil sektöründe
kullan›lmaktad›r.

Bugün, Suriye’nin y›ll›k toplam su kayna¤› yaklafl›k 14.500 m3
olmakla beraber y›ll›k tüketimin 19.000 m3 oldu¤u bildirilmektedir.
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Bu tüketimin % 85-90’› tar›mda kullan›lmaktad›r.

Suriye hükümeti, kurak geçen mevsimlere ve artan su tüke-
timine karfl› önlem olarak sulama sistemlerinin gelifltirilmesini bir
öncelik olarak kabul etmektedir. Tar›m alanlar›n›n yaln›zca % 20'lik
bölümü sulan›rken geri kalan bölümü ya¤›fllara ba¤l›d›r.

2008 y›l›nda 14,3 milyon Dolar de¤erinde tar›m makinesi itha-
lat› gerçeklefltiren Suriye bu ithalat›n 2,2 milyonluk bölümünü
Türkiye’den yapm›flt›r. Suriye’ye yap›lan ihracat›n 1,2 milyon
bölümünü süt endüstrisinde kullan›lan makineler oluflturmaktad›r.
Türkiye bu sektörün ithalat›nda % 45 ile birinci s›rada gelmektedir.

Suriye tar›m makineleri üreticileri için oldukça önemli f›rsatlar
sunmaktad›r. 2009 y›l› ilk sekiz ayl›k dönemde Suriye’ye tar›m
makineleri ihracat›m›z % 117 oran›nda artarak 1,4 milyondan 3,1 mily-
on Dolara yükselmifltir. 

5.3.14.G›da ‹flleme Makineleri

(GT‹P:844,8435,8437,8438,8417.20,8419.31,8421.11,8479.20)

Suriye’ye yap›lan 17,3 milyon Dolarl›k g›da iflleme makineleri
ihracat›m›z›n 12,6 milyon Dolarl›k bölümünü oluflturan de¤irmencilik
makineleri sektöründe (bu¤day ve di¤er hububat›n ö¤ütülmesinde kul-
lan›lan makineler) Türkiye Suriye ithalat›n›n tamam›na yak›n bir
bölümünü karfl›lamaktad›r. 2008 y›l›nda 13,3 milyon Dolar ithalat
gerçeklefltiren Suriye’de ithalat›n % 95’i Türkiye’den yap›lm›flt›r.
Dolay›s›yla, sektörde Suriyeli üreticilerin birinci tercihinin Türk mal›
makineler oldu¤u ifade edilebilir.

Sektördeki ihracat›m›zda Suriye, Kazakistan ve Rusya’dan
sonra 3. s›rada yer almaktad›r Suriye 160 milyon Dolarl›k g›da iflleme
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makinesi ihracat›m›zda % 8 paya sahiptir.

De¤irmencilik makineleri haricinde Suriye’nin gerçeklefltirdi¤i
25,8 milyon Dolarl›k g›da iflleme makineleri ithalat›ndan Türkiye’nin
ald›¤› pay ise 4,7 milyon Dolar düzeyindedir. 

5.3.15.Plastik ve Kauçuk ‹flleme Makineleri

(GT‹P:8477)

2008 y›l›nda 27,8 milyon Dolar de¤erinde plastik ve kauçuk
iflleme makineleri ithalat› gerçeklefltiren Suriye’de sektörün ithalat
rakam› y›ldan y›la küçülmektedir. Ancak sadece % 2,6 oran›nda pay
alabildi¤imiz bu ithalatta var olan potansiyelin de¤erlendirilerek ihra-
cat›m›z›n art›r›labilece¤i düflünülmektedir.

Suriye ithalat›n›n % 43’ü Çin, % 20’si ‹talya, % 9’u Tayvan, %
8’i Almanya ve % 6’s› Hollanda’dan yap›lmaktad›r. 2009 y›l› ilk sekiz
ayl›k dönemde Suriye’ye ihracat›m›z % 100 oran›nda artarak 600 bin
Dolardan 1,2 milyon Dolara yükselmifltir.

Ülkede perakende sektörünün geliflmesiyle birlikte plastik ürün-
lere yönelik talebin artmas› ve geliflmekte olan ülkelerde en h›zl›
geliflen sektörlerden biri olan plastik iflleme sektöründe yat›r›mlar›n
ço¤almas› beklenmektedir. 

5.3.16.Kablo ve Teller

(GT‹P:8544)

Suriye 2008 y›l›nda toplam 93 milyon Dolar izoleli kablo ve tel
ithalat› gerçeklefltirmifltir. Ayn› y›l Türkiye’den Suriye’ye en çok ihraç
edilen ürün s›ralamas›nda izole edilmifl kablo ve teller 36 milyon Dolar
ihracat ile 5. s›rada yer almaktad›r.
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2008 y›l› Suriye izoleli kablo ve tel ithalat›nda ilk s›rada
pazardan ald›¤› % 38 pay ile Türkiye yer almaktad›r. Türkiye’yi
s›ras›yla M›s›r, Çin, ‹talya ve Almanya takip etmektedir. 1 Ocak 2007
y›l›nda yürürlü¤e giren Serbest Ticaret Anlaflmas›’yla birlikte
Türkiye’nin Suriye’ye gerçeklefltirdi¤i kablo ihracat› ciddi art›fl göster-
mifl ve Türkiye Suriye kablo pazar›na hakim bir konuma gelmifltir.
Ancak yaflanan küresel daralman›n etkisiyle 2008 y›l›nda Türkiye’nin
Suriye’ye izoleli kablo ve tel ihracat› bir önceki y›la göre % 44
azalm›flt›r. Ayn› flekilde 2007 y›l›nda kablo ithalat›n› 2 kat›na ç›karan
Suriye’nin 2008 y›l›ndaki ithalat› bir önceki y›la % 10 azalm›flt›r.

Gerilimi 80 V.’u geçmeyen elektrik iletkenleri 30 milyon Dolar
ithalat› ile Suriye’nin 2008 y›l›nda Türkiye’den en çok ithal etti¤i kablo
ürün grubu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Suriye son y›llarda Kalk›nma
Ajanslar›ndan ve AB’den ald›¤› kredilerle yeni enerji santralleri kur-
maktad›r. Son on y›lda elektrik üretme kapasitesi üç kat›na ç›km›fl
ancak hala artan enerji talebini karfl›layabilecek düzeye ulaflamam›flt›r.
Ayr›ca M›s›r ve Ürdün ile elektrik a¤lar›n›n ba¤lanmas› konusunda
2001 y›l›nda bir anlaflma imzalanm›flt›r. Bu a¤›n Türkiye ve Lübnan’a
kadar geniflletilmesi planlanmaktad›r. Bu çerçevede Suriye kablo ve tel
ürünleri için önemli bir pazar olma özelli¤ini sürdürmektedir.

Türkiye ile Suriye Aras›nda Serbest Ticaret Alan› Tesis Eden
Ortakl›k Anlaflmas›'na göre gümrük tarifelerinin kademeli olarak
azalt›larak 2018'den sonra tüm ürünler için % 0'a indirilmesi
öngörülmüfltür. 2009 y›l›na iliflkin gümrük vergi indirimine göre kablo
ve teller için uygulanan gümrük tarife oran› % 0 ile % 5,71 aras›nda
de¤iflmektedir. Suriye MFN ülkeleri için ise % 1 ile % 10 aras›nda
de¤iflen gümrük vergisi uygulamaktad›r. Suriye kablo ithalat›nda ikin-
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ci s›rada yer alan M›s›r için GAFTA üyesi olmas› nedeniyle gümrük
tarife oran› s›f›rlanm›flt›r. 

5.3.17.Tekstil Makineleri

Tekstil makineleri, tekstil sanayinin kulland›¤› tekstil hammad-
delerinin ifllenmesi ve tekstil terbiyesi için kullan›lan makinelerdir.
Tekstil teknolojisi, iplik, dokuma, örme ve konfeksiyon ile kalite kon-
trol konular›ndan oluflmaktad›r. Tekstil makineleri flu ürün
gruplar›ndan oluflmaktad›r.

GT‹P No ÜRÜN ADI

84.44  Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen

makineler

84.45  Lifleri haz›rlayan, iplik üreten-haz›rlayan makineler

84.46  Dokuma tezgahlar› (makineleri)

84.47  Örgü tezgahlar›, gipür, tul, dantela, file imali için makine,

cihazlar›

84.48  Yard›mc› tekstil makine, cihazlar› ve aksam-parçalar

84.49  Keçe, mensucat imal makinelerinin aksam, parçalar›

84.51  Dokuma maddelerini y›kama, kurutma, ütüleme

makine ve cihazlar›

84.52  Dikifl  makineleri, mobilyalar›, i¤neleri, aksam-parçalar›

Suriye’de tekstil üretimi tarihsel bir geçmifl e ve öneme sahiptir.
Ülkede petrol ve tar›mdan sonra en önemli sektör tekstil-haz›r giyim
sanayidir. Suriye ekonomisi büyük ölçüde petrol ve do¤al gaz üre-
timine, tar›ma ve tekstil üretimine dayanmaktad›r. Sektör, ülkenin
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iflgücünün yaklafl›k %10’unu istihdam etmekte ve GSY‹H’n›n %7’sini
oluflturmaktad›r. Tekstil ve haz›r giyim sektörü sanayi üretiminin %
35’ini ve sanayi istihdam›n›n % 30’unu karfl›lamaktad›r. Devletin tek-
stile yüksek sübvansiyon uygulamas›, iflçilik ücretlerinin düflük olmas›
ve hammadde olanaklar›n›n yeterli düzeyde olmas› sektörün rekabet
gücünü artt›rmaktad›r.

Y›ll›k üretimi 300 bin ton pamu¤un 200 bin tonu iç tüketimde
kullan›lmaktad›r. Toplam iplik üretimi 121 bin ton, sentetik-yün
kar›fl›ml› ipliklerin üretim miktar› ise 1.600 tondur. Ham pamuklu
dokuma üretimi 72 milyon m2, sentetik-yün kar›fl›ml› kumafl üretimi
ise 3 milyon m2 civar›ndad›r. Y›ll›k 55 milyon adet olan haz›r giyim
üretiminin en büyük ihraç pazarlar› AB ülkeleri ve Körfez ülkeleridir.
Ancak iflletme kapasitelerinin düflüklü¤ü nedeniyle, sektör özellikle
Avrupa’dan gelen talepleri karfl›lamakta yetersiz kalmaktad›r.
Teknolojinin eskili¤i ve üretimin da¤›n›kl›¤› yüksek miktarl› taleplerin
karfl›lanmas›n› engellemektedir. 

Örne¤in, sentetik iplikler k›rsal bölgelerdeki 20 binden fazla
küçük atölyede el eme¤i ile üretilmektedir. Pamuklu dokumalar›n 15
bin civar›nda tezgahta üretildi¤i, bunlar›n 4.000 kadar›n›n eski teknolo-
jili mekikli tezgah oldu¤u tahmin edilmektedir. Sektörün teknolojisini
yenilemesi ve yüksek ithal taleplerini karfl›layabilmek amac›yla ente-
gre, büyük ölçekli üretime geçilmesi durumunda ülkenin tekstil
makinelerine yönelik talebi artacakt›r. Suriye 2008 y›l›nda, bir önceki
y›la göre % 6,8 art›flla 123 milyon Dolarl›k tekstil makinesi ithal
etmifltir. Bafll›ca tedarikçi ülkeler s›ras›yla Almanya, Çin, ‹talya,
‹sviçre ve Türkiye’dir Suriye’nin ithal etti¤i bafll›ca tekstil makinesi alt
gruplar› flunlard›r:
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- Örgü tezgahlar›, gipür, tül, dantela, file imali için makineleri
(GT‹P: 8447): 26,1 milyon Dolar

- Yard›mc› tekstil makine, cihazlar› ve aksam-parçalar (GT‹P:
8448): 21,3 milyon Dolar

- Lifleri haz›rlayan, iplik üreten-haz›rlayan makineler (GT‹P:
8445): 20,6 milyon Dolar

- Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen
makineler (GT‹P:  8444): 18,9 milyon

- Dokuma maddelerini y›kama, kurutma, ütüleme makine ve
cihazlar› (GT‹P: 8452): 18,5 milyon Dolar

Türkiye 2008 y›l›nda Suriye’ye, 2007’ye göre % 18,8 art›flla 8,7
milyon Dolarl›k tekstil makinesi ihraç etmifltir. 2009 y›l› ilk sekiz ayl›k
verileri ise, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre % 4’lük düflüflle 7,4
milyon Dolarl›k ihracata iflaret etmektedir. 2008 y›l›nda Türkiye’nin
Suriye’ye en çok ihraç etti¤i makineler flunlard›r:

- Dokuma maddelerini y›kama, kurutma, ütüleme makine ve
cihazlar› (GT‹P: 8451): 4,4 milyon Dolar

- Lifleri haz›rlayan, iplik üreten-haz›rlayan makineler (GT‹P:
8445): 2,3 milyon Dolar

- Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen
makineler (GT‹P: 8444): 1,3 milyon Dolar

Suriye Mevzuat›’na göre, tekstil makineleri ithalat›nda “en çok
kay›r›lan ulus” ilkesi (MFN) kapsam›nda % 1, 8451 ve 8452 GT‹P’li
makinelerin aksam ve parçalar› ithalat›nda ise % 1 ila % 40 oran›nda
gümrük vergileri uygulanmaktad›r. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye
Arap Cumhuriyeti Aras›nda Serbest Ticaret Alan› Tesis Eden Ortakl›k
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Anlaflmas›'na göre gümrük tarifelerinin kademeli olarak azalt›larak,
2018'den sonra tüm ürünler için % 0'a indirilmesi öngörülmüfltür. 2009
y›l›na iliflkin gümrük vergi indirimine göre tekstil makineleri için
Gümrük oranlar›: 8451 ve 8452 GT‹P’li makinelerde % 0 ila % 33,77,
di¤er tekstil makineleri için ise % 0’d›r. Suriye gümrük mevzuat›na
göre sanayi d›fl›nda kullan›lmak üzere ithal edilen makinelere uygu-
lanan gümrük vergileri yüksektir. 

5.3.18.Tak›m Tezgahlar›

Tak›m tezgahlar›, metalleri çeflitli yollarla iflleyen ve imalat
sanayinin ana girdilerinden birini oluflturan makine ve ekipman›d›r.
Sektörün ürünleri bafll›ca iki kategoriye ayr›lmaktad›r:

A) Talafll› ‹flleme Tezgahlar›:

B) Metal fiekillendirme Tezgahlar›

Talafll› iflleme tezgahlar› aras›nda yer alan bafll›ca ürünler:
Lazer, foton, ultrasonik, elektro- erozyon yöntemiyle maddeleri
afl›nd›rarak iflleyen makineler; Metal iflleme merkezleri tek ve çok ista-
syonlu tezgahlar; Torna tezgahlar›; Delme, freze, rayba tezgahlar›;
Bileme, tafllama cilama tezgahlar›; Diflli, yiv vb. açma ve testere ve
brofl tezgahlar›d›r.

Metal flekillendirme tezgahlar› ise: Metalleri kesme, dövme,
katlama, kavislendirme vb yoluyla iflleyen makine ve presler; çubuk,
profil, boru tel çekme tezgahlar›, vida, c›vata, tel iflleme makineleridir.

Di¤er tezgahlar: Tafl, beton, seramik, so¤uk cam, beton iflleyen
makineler, testereler cilama vb. makineleri; A¤aç, mantar, seramik, sert
plastik ve kauçuk iflleyen makineler (testereler kal›p-freze makineleri,
parlatma-tafllama makineleri, bükme-birlefltirme makineleri, delik
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açma-z›vanalama makineleri, yarma-dilme-yapraklama makineleri);
Tak›m tezgahlar›n›n aksam ve parçalar›d›r.

Suriye’de tak›m tezgahlar› üretimi yoktur. Pazardaki talep itha-
lat yoluyla karfl›lanmaktad›r. Suriye’nin toplam tak›m tezgahlar› itha-
lat› 2007 y›l›nda 40 milyon Dolar, 2008 y›l›nda ise bir önceki y›la göre
% 26,3 art›flla 51 milyon Dolar olmufltur. Suriye’nin 2008 y›l›nda en
çok ithalat yapt›¤› alt-ürünler:

- Metal flekillendirme-kesme makine ve presleri (GT‹P: 8462):
10,9 milyon Dolar

- Tafl, Beton, Seramik, So¤uk Cam vb. ‹flleyen Makineler
(GT‹P: 8464): 8,2 milyon Dolar.

- Tak›m Tezgahlar›n›n Aksam-Parçalar› (GT‹P: 8466): 8 mily-
on Dolar.

- Delme, freze, rayba tezgahlar› (GT‹P: 8459): 4,8 milyon
Dolar.

Türkiye’nin Suriye’ye tak›m tezgahlar› ihracat›, 2008 y›l›nda %
6,9 art›flla 5,4 milyon Dolara yükselmifltir. Türkiye bu rakamla
Suriye’ye tak›m tezgah› ihraç eden ülkeler aras›nda % 10’luk payla
üçüncü s›radad›r. 2009 y›l› ilk sekiz ayl›k verilerine göre Türkiye’nin
Suriye’ye tak›m tezgahlar› ihracat› önceki y›l›n ayn› dönemine göre %
43 art›flla 5,7 milyon Dolara yükselmifltir. 

Suriye, özellikle Türk Tak›m Tezgahlar› sektörünün güçlü
oldu¤u Metal flekillendirme makineleri (8462, 8463); Metal-d›fl› sert
maddeleri iflleyen makineler (8464, 8465) ve tak›m tezgahlar›n›n
aksam parçalar› (8466) ürün gruplar›nda Türk üreticiler için önemli
potansiyel oluflturmaktad›r. Türk tak›m tezgahlar› sektöründe üreti-
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minin henüz yeterli düzeye ulaflmad›¤› “Metalleri talafl kald›rmak
suretiyle iflleyen makineler, tezgahlar, istasyonlar” (GT‹P:
8456–8461) grubunda ise, Almanya, Çin, ‹talya,  ‹sviçre gibi ülkeler
pazarda hakimdirler. Türk üreticilerin pazardaki flans› üretim kabiliyet-
leri ile orant›l› olarak geliflebilir. Di¤er yandan bu tip tezgahlar ülkeye
ikinci el olarak ihraç edilebilir.

Türkiye’nin Suriye’ye tak›m tezgahlar› ihracat›nda 2008 y›l›nda
en güçlü ürün, 8462 GT‹P’li “Metal flekillendirme-kesme makine ve
presleridir. Türkiye 2,7 milyon Dolarl›k ihracat›yla ve % 24’lük payla
pazarda Çin’den sonra ikinci s›radad›r. Suriye pazar›nda güçlü olan bir
di¤er ürün 1 milyon Dolarl›k ihracatla pazardan % 13 pay alan “Tafl,
Beton, Seramik, So¤uk Cam vb. ‹flleyen Makineler’dir (GT‹P 8464).
Türkiye bu ürün grubunda ‹talya’n›n ard›ndan ikinci s›radad›r.

Suriye özellikle metal flekillendirme makine/presler/tezgahlar›,
metal-d›fl› maddeleri iflleyen (tafl, beton, seramik, so¤uk cam ve ahflap,
sert plastik kauçuk) makineler-tezgahlar gruplar›nda Türk üreticiler
için potansiyeli bir pazar olmaya devam edecektir. Di¤er yandan tak›m
tezgahlar› sektöründe önde gelen Türk üreticilerin son y›llarda üretm-
eye bafllad›klar› lazerli plazma ve su jetli kesim makineleri alt-grubun-
da da, Suriye’nin yerel üretimi güçlendirmeye yönelik politikalar› kap-
sam›nda belli bir talep oluflaca¤› öngörülmektedir.

Suriye Mevzuat›’na göre, tak›m tezgahlar› ithalat›nda “en çok
kay›r›lan ulus” ilkesi (MFN) kapsam›nda % 1 oran›nda gümrük vergi-
leri uygulanmaktad›r. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap
Cumhuriyeti Aras›nda Serbest Ticaret Alan› Tesis Eden Ortakl›k
Anlaflmas›'na göre gümrük tarifelerinin kademeli olarak azalt›larak,
2018'den sonra tüm ürünler için % 0'a indirilmesi öngörülmüfltür. 2009
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y›l›na iliflkin gümrük vergi indirimine göre Tak›m Tezgahlar› için
uygulanan gümrük tarife oran› % 0’d›r. 

5.3.19.Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 

(Ana sanayi GT‹P: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705) (Yan sanayi
GT‹P: 4011, 4012, 4013, 40169930, 40169952, 681310, 7007, 700910,
8407, 8408, 8409,  841330,  841581, 841582, 841583, 842123,
842131,  8482, 8483, 8484, 8507, 8511, 8512, 8706, 8707, 8708,
940120)

Suriye hükümeti, Suriye’yi bir otomotiv üretim merkezi yap-
mak amac›yla küresel otomotiv üreticilerinin dikkatini çekmek için
senelerdir u¤raflmaktad›r. Ancak tasarlanan ço¤u plan Suriye’nin afl›r›
korumac› politikalar› ve yüksek vergi oranlar› nedeniyle raflarda
kalm›flt›r. Bu yüzden de araç park› çok eskidir. Son zamanlardaki
olumlu geliflmeler yabanc› yat›r›mc›lar›n dikkatlerini Suriye pazar›na
çekmifltir. Suriye’ye önemli otomotiv yat›r›mlar› yapan ülke ‹ran’d›r.
‹ran’›n Khodro adl› otomobil üretici firmas›, 12 May›s 2004 tarihinde
Samand modeli üretimi için Suriye hükümeti ile bir ortak yat›r›m
anlaflmas› imzalam›flt›r.

Ayr›ca ‹ran’da devlete ait Saipa adl› otomobil üreticisi, Suriyeli
Hamish firmas› ile ortak olarak otomobil üretmektedir. Ayr›ca pazarda
M›s›rl› Al-Vahab grubu binek otomobil üretmektedir.

Tablo 22 Suriye’de Kullan›mda Olan Binek Araç Say›s› (Bin Adet)

Y›llar 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Binek Araç Say›s› 152,6 154,8 155,7 156,2 156,6 157,2

Kaynak:  AYDIN ve D‹⁄ERLER‹, 2009. 
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Suriye’nin oto ana sanayi ithalat› bir önceki y›la göre % 26
artarak 1 milyar Dolara yükselmifltir. ‹thalat›nda bafll›ca ülkeler Güney
Kore, Çin, Japonya, Almanya ve ‹ran’d›r. En fazla ithal etti¤i ürün
grubu binek otomobillerdir. 2008 y›l›nda binek otomobil ithalat› bir
önceki y›la göre % 4 artarak 671 milyon Dolar olmufltur.  ‹thalat›n›n en
fazla gerçekleflti¤i ülkeler Japonya, Almanya, Çin, Hindistan, ‹ngiltere
ve Türkiye’dir. Suriye’nin oto ana sanayi ithalat›nda ikinci grup kamy-
onlard›r. 2008 y›l›nda kamyon ithalat› bir önceki y›la göre % 19 artarak
225 milyon Dolar olmufltur.  ‹thalat›n en fazla gerçekleflti¤i ülkeler Çin,
Japonya Tayland, ‹talya ve Hollanda’d›r. Suriye’nin ithalat›nda üçüncü
grupta yer alan otobüs minibüs ithalat› ise 2008 y›l›nda % 311 artarak
106 milyon Dolar olmufltur. ‹thalat›nda bafll›ca ülkeler ise Çin,
Japonya, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan’d›r.

Türkiye’nin Suriye’ye olan oto ana sanayi 2008 y›l›nda bir
önceki y›la göre %8 azalarak 29 milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir.
Ancak 2009 y›l›n›n ilk 8 ay verilerine bak›ld›¤›nda krize ra¤men oto
ana sanayi ithalat›n›n bir önceki y›la göre % 95 artarak 35 milyon
Dolara yükseldi¤i görülmektedir.  Türkiye’nin Suriye’ye olan binek
otomobil ithalat› 2008 y›l›nda % 27 artarak 13 milyon Dolara yüksel-
mifltir. 2009 y›l› ilk sekiz ayl›k verileri itibariyle bir önceki y›la göre %
130 artarak 14 milyon Dolar olmufltur. Türkiye’den Suriye’ye olan
ihracatta ikinci grupta yer alan minibüs ve otobüs ihracat› 2008 y›l›nda
bir önceki y›la göre % 8 azalarak 5 milyon Dolar olmufltur. Ancak 2009
ilk sekiz ayl›k veriler itibariye bu de¤erin % 45 artarak 6 milyon Dolara
yükseldi¤i görülmektedir. Suriye’ye olan kamyon ithalat›m›z 2008
y›l›nda bir önceki y›la göre % 23 artarak 1 milyon Dolar olmufltur.
2009 y›l› ilk sekiz ay›nda kamyon ithalat› bir önceki y›l›n ayn› dönem-
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ine göre % 325 artarak 4 milyon Dolara yükseldi¤i görülmektedir.

Suriye’nin yan sanayi ithalat›na bakt›¤›m›zda 2008 y›l›nda bir
önceki y›la göre % 54 artarak 378 milyon Dolar olmufltur. ‹thalat›nda
bafll›ca ülkeler Avrupa ülkeleri, Japonya, Çin, Güney Kore, ‹ran,
Hindistan ve Türkiye’dir. En fazla ithalat›n›n gerçekleflti¤i ürünler d›fl
lastikler ve 8708 grubunda yer alan kara tafl›tlar›n›n di¤er aksam ve
parçalar›, karoseri aksam›, debriyaj ve aksam›, tekerlekler ve aksam› ve
fren ve aksam›d›r. D›fl lastik ithalat› 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre
% 9 artarak 134 milyon Dolar olmufltur.  ‹thalat›nda bafll›ca ülkeler
Japonya, Çin Türkiye, Hindistan ve Tayland’d›r. 8708 grubunun 2008
ithalat› ise bir önceki y›la göre % 14 artarak 88 milyon Dolar olmufltur.
Bu grupta en fazla ithalat gerçeklefl tiren ülkeler ise Çin ‹talya, BAE,
Fransa, Japonya ve Türkiye olarak s›ralanmaktad›r.

Türkiye’nin Suriye’ye olan yan sanayi ihracat› ise 2008 y›l›nda
bir önceki y›la göre % 18 artarak 33 milyon Dolar olmufltur. 2009 y›l›
ilk sekiz ayl›k verilerimize göre Suriye’ye oto yan sanayi ihracat›m›z
% 11 artarak 23 milyon Dolar olmufltur. En fazla ithalat›m›z›n gerçek-
leflti¤i ürünler motor aksam› ve parçalar›, d›fl lastikler, emniyet camlar›,
aküler, filtreler, rulmanlar, transmisyon aksam›, oto ayd›nlatma ekip-
man›, tekerlekler ve aksam› ve debriyajlard›r. Suriye’ye olan d›fl lastik
ihracat›m›z 2008 y›l›nda bir önceki döneme göre % 11 azalarak 12
milyon Dolar olmufl, ancak 2009 y›l› ilk sekiz ay›nda % 13 artarak 9
milyon Dolara yükselmifltir. 8708 yan sanayi grubu ihracat›m›z ise
2008 y›l›nda % 20 artarak 5 milyon Dolar olmufl, ancak 2009 y›l›nda
krizin etkisiyle, ilk sekiz ayda bir önceki döneme göre % 4 azalarak 3
milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir.

Suriye’de yerli oto yedek parça üretimi yok denecek kadar
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azd›r. Sadece baz› plastik parçalar yerli olarak üretilmektedir.
Suriye’de orijinal yedek parçalar›n da¤›t›m›n›n ana sanayinin inisiyat-
ifindeki yetkili sat›c›lar taraf›ndan sa¤land›¤› görülmektedir. Orijinal
olmayan otomotiv yedek parçalar›n›n ithalattan tüketiciye ulaflmas›nda
ithalatç›lar ve genifl bayilik a¤›na sahip toptanc›lar etkilidirler. Yan
sanayi ürünlerde önemli tedarikçiler pazar› pay› y›ldan y›la artan Çin,
Hindistan ve Türkiye’dir.

Suriye otomotiv ana ve yan sanayinde d›fla ba¤›ml› ve her iki
sanayide de net ithalatç›d›r. Suriye’ye olan otomotiv ana ve yan sanayi
ihracat›m›z›n gelecek dönemde STA nedeniyle gerçekleflecek gümrük
vergisi indirimleriyle artaca¤› tahmin edilmektedir. Yak›n pazar olmas›
da ayr› bir avantaj olarak görülmektedir (AYDIN ve D‹⁄ERLER‹,
2009). 

5.4.‹ki Ülke Aras›ndaki Ticarete ‹liflkin Önemli Hususlar ve

Yaflanan Bafll›ca Sorunlar

5.4.1.Ulaflt›rma

13 Ekim 2009 tarihinde Türkiye ve Suriye’den 10’ar bakan›n
kat›l›m›yla gerçeklesen Halep ve Gaziantep Yüksek Düzeyli Stratejik
‹flbirli¤i Konseyi toplant›lar›n›n sonuçlar›na göre; Tren ba¤lant›lar›
›slah edilecektir. Suriye’den ‹slahiye ve Nusaybin’e olan tren yolundan
baksa üçüncü tren yolu ba¤lant›s› kurulacakt›r. Bu hat Gaziantep-Halep
aras›nda infla edilecektir. Hava kargo tafl›mac›l›¤›nda iflbirli¤ine gidile-
cektir. Ortaklasa vagon ve lokomotif üretilecektir.

Türkiye ile Suriye aras›nda 1 Ocak 2007’de yürürlü¤e giren
Serbest Ticaret Anlaflmas› ile uyum sa¤lamak amac›yla, Suriye’ye
ihraç edilecek Türk Mallar›na iliflkin menfle belgelerinin ve ticari fatu-
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ralar›n konsolosluk tasdik harc›ndan muaf edilmesini içeren 56 nolu
yasa 1 Ocak 2007’de Suriye makamlar› taraf›ndan kabul edilmifltir. Bu
çerçevede, Suriye’nin Türkiye’den ithal etti¤i ürünlerde faturadaki mal
bedelinin % 1,5’i olarak ödenen tasdik harc› ile her menfle belgesi için
ödenen 16 Dolar tutar›ndaki harç yeni yasa ile iptal edilmifl,
Konsolosluk onay› zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca Suriye Gümrük
‹daresi’nin 10 Haziran 2009 tarihinden itibaren Suriye’ye ikili tafl›ma
yapan Türk araçlar›ndan almaya bafllad›¤› 165 Dolar civar›ndaki
“Refakat Ücreti” ise, 29 Temmuz 2009 tarihinde kald›r›lm›flt›r. 

Nisan 2008 tarihindeki bir geliflmeyle Türk taraf›n›n tar›m ürün-
lerinin STA kapsam›na dahil edilmesine iliflkin talebi Suriye taraf›ndan
uygun görülmüfltür. Ancak pamuk, tütün ve bu¤day gibi stratejik ürün-
ler söz konusu karar›n kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. 13 Ekim 2009 tar-
ihinde Türkiye ve Suriye’den 10’ar bakan›n kat›l›m›yla gerçeklesen
Halep ve Gaziantep Yüksek Düzeyli Stratejik iflbirli¤i Konseyi
toplant›lar›n›n sonuçlar›na göre; 2 milyar Dolarl›k d›fl ticaret hacminin
3 senede 5 milyar Dolara ç›kar›lmas› hedeflenmektedir. Gümrükler tek
pencere sistemine geçilecek yani; S›n›rda Türkiye ve Suriye kontrolleri
tek bir yerde birlefltirilecektir. Aradaki insans›z bölge kald›r›lacakt›r.
Mevcut 7 kap›dan halen 5’i çal›flmaktad›r. Di¤er iki kap› da aktif hale
getirilip yeni kap›lar aç›lacakt›r.

5.4.2.Vize

Türk ve Suriye vatandafllar›n›n birbirlerinin ülkelerine yapacak-
lar› seyahatlerde önceden vize al›nmas› mecburiyeti 18 Eylül 2009 tar-
ihi itibar› ile sona ermifl ve vizesiz geçifller bafllam›flt›r. Bu çerçevede,
diplomatik, hizmet ve hususi ile umuma mahsus pasaport hamili Türk
ve Suriye vatandafllar› 180 gün içinde 90 günü asmayan seyahatleri için
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karfl›l›kl› olarak vizeden muaf k›l›nm›fllard›r. 13 Ekim 2009 tarihinde
Türkiye ve Suriye’den 10’ar bakan›n kat›l›m›yla gerçeklesen Halep ve
Gaziantep Yüksek Düzeyli Stratejik ‹flbirli¤i Konseyi toplant›lar›n›n
ard›ndan Suriye ve Türkiye D›fliflleri Bakanlar›, iki ülke aras›ndaki
s›n›r› sembolik olarak kald›rm›flt›r. Öncüp›nar s›n›r kap›s›nda, s›f›r
noktas›nda birlikte yürüyerek geçen iki bakan, konulmufl sembolik bir
barikat› kald›rarak vizesiz hayat›n önünü açm›flt›r. S›n›r›n Türkiye
taraf›nda düzenlenen büyük törenle, vizeyi kald›ran anlaflma resmen
imzalanm›flt›r.

5.4.3.Sulama

13 Ekim 2009 tarihinde Türkiye ve Suriye’den 10’ar bakan›n
kat›l›m›yla gerçeklesen Halep ve Gaziantep Yüksek Düzeyli Stratejik
‹flbirli¤i Konseyi toplant›lar›n›n sonuçlar›na göre; Suriye’ye s›k›nt›l›
anlar›nda F›rat ve Dicle’den su ak›t›lmas›na devam edilecektir. Asi,
Nehri üzerine yeni bir baraj kurulacakt›r. Asi Nehri Suriye’den ç›k›p
Türkiye’ye geldi¤i için bu nehirdeki su fazlal›¤› Türkiye’de su
taflk›nlar›na neden olmaktad›r. Bu yüzden Türkiye Asi-Suriye taraf›na
kendi imkanlar› ile bir baraj kuracakt›r. Böylece Türkiye’ye gelen
taflk›nlar engellenecek, baraj›n ad› da ‘Dostluk Baraj›’ olacakt›r. Büyük
Araplar Aras› Serbest Ticaret Alan› Kuran Anlaflma'ya (GAFTA) taraf
olan ülkelerin d›fl›ndaki ülkelerden Suriye’ye yap›lacak ithalatta yasak-
lar, lisans ve mal bedelinin ödenmesi gibi uygulamalar nedeniyle
Suriye'ye birçok maddenin ithalat›nda zorluklar yaflanabilmektedir.
‹thalatç›n›n izinler dahil gerekli ifllemleri tamamlamadan verece¤i
siparifllerin karfl›lanmas›nda ihracatç›lar›m›z beklenmedik zorluklarla
karfl›laflabilmektedir. 

Suriyeli özel sektör ithalatç›lar›, Suriye bankalar›nda resmi
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döviz rezervleri bulundurmad›klar› için ödemeleri yurt d›fl›ndaki
hesaplar›ndan veya 180 gün vadeli kredili ithalat ile yapmaktad›r. ‹tha-
latç›n›n yurt d›fl›nda bulunan döviz hesab› ile yap›lan ithalatta, Suriyeli
firma sat›n ald›¤› mal›n bedelini bu hesab›ndan Suriye Ticaret
Bankas›’na transfer ederek kredi mektubu temin etmekte ve mal›n tes-
limat›n› müteakip Ticaret Bankas› yabanc› firmaya ödeme
yapmaktad›r. E¤er ihracatç› firma, Suriye Ticaret Bankas›’n›n ödeme
yapmas›n› beklemek istemez ise, Suriyeli ithalatç› yurt d›fl›ndaki
hesab›ndan ikinci bir transfer yaparak, mal›n bedelini ihracatç›ya öde-
mekte, mal›n ''Bedeli ödenmifltir'' ibaresiyle ülkeye giriflinden sonra
Suriye Ticaret Bankas›, söz konusu mebla¤› ihracatç›n›n yurt d›fl›ndaki
hesab›na göndermektedir. 

Özel sektörle yap›lacak sözleflmeler kiflisel olarak
yap›ld›¤›ndan, hükümetten herhangi bir müdahale görmemektedir.
Suriyeli ithalatç›lar genellikle proforma faturaya ve konflimentoya
ödeme koflullar›n› belirten hükümlerin koyulmas›n› istemektedirler.
Firmalar›m›za gecikmifl ödemelere karfl› dikkatli olmalar› ve “vesaik
mukabili ödeme” yolunu kullanmamalar› tavsiye edilmektedir. Çünkü
bu ödeme biçiminde Suriyeli ithalatç›n›n mal› herhangi bir nedenle
kabul etmemesi durumunda Suriye Ticaret Bankas›’n›n ihracatç› fir-
maya ödeme yapma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Sonuç olarak itha-
latç›, mallar yüklendikten sonra bile sözleflmeden vazgeçebilmektedir.
Suriyeli ithalatç› ile tatmin edici bir iliflki kurulana kadar Türk fir-
malar›na mallar›n› “peflin ödeme” ve “gayri kabili rücu akreditif”
açt›rmak suretiyle göndermeleri tavsiye edilmektedir. Hükümet, ken-
disi sözleflme yapt›¤› zaman, karfl› taraf›n mallar› zaman›nda, defosuz
ve teklifteki kalite ile miktara uygun olarak teslim edece¤ini garanti
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alt›na alan % 10 performans bondunu postalamas›ndan sonra akreditif
açmaktad›r. 

5.4.4. Bafll›ca Sorunlar

Suriyeli özel sektör firmalar›, sermayelerinin yetersizli¤i
nedeniyle genellikle küçük ölçekli yat›r›mlara yönelmifl durumdad›r.
Bu firmalar›n nakit ödemelerde s›k›nt› yaflad›klar› göz önüne
al›nd›¤›nda, Suriye ile ifl yapmak isteyen ve ürünlerinin bu piyasada
talep görece¤ine inanan firmalar için en elveriflli pazara girifl yöntemi
olarak ülkede do¤rudan bir firma kurulmas› ya da temsilcilik aç›lmas›
tavsiye edilmektedir. 

Suriye pazar› ile ifl yaparken bilgili, haz›rl›kl› ve sab›rl› olmak
gerekmektedir. Sat›fllarda çetin ve ›srarl› pazarl›klar yap›ld›¤›ndan fiyat
tekliflerinde her zaman pazarl›k marj› b›rak›lmal›d›r. Kiflisel iliflkiler
oldukça önemlidir. Büyük projelerle ilgili sözleflmeler tecrübesiz veya
etkin bir temsilcisi olmayan firmalar aç›s›ndan k›s›tlay›c› ve ba¤lay›c›
hükümler içerebilmektedir. ‹stenen teminatlar ve taahhütler de
s›k›nt›lara neden olmaktad›r. Suriye'de yat›r›m yapmak isteyen
giriflimcilerin 1 Ocak 2007 itibariyle yürürlü¤e giren 8 Say›l› Yat›r›m
Yasas›n› ve Yat›r›m Ofisi'nin (http://www.investinsyria.org/) y›ll›k
olarak yay›mlanan Onaylanacak Projeleri takip etmesi faydal›d›r. Söz
konusu yasan›n T.C. fiam Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan
yap›lan gayri resmi tercümesi ekte sunulmaktad›r.

Firmalar›m›z›n uyuflmazl›klar›n çözümü için yarg›ya baflvur-
mak yerine karfl› tarafla aralar›nda imzalayabilecekleri yasal bir
anlaflma türü olan tahkim ile ilgili bilgi edinmek için
(http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/SYR/tahkimyasasi.doc)
adresinden T.C. fiam Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan



92

Türkçe’ye çevrilen Tahkim Yasas›’n› incelemelerinde fayda görülmek-
tedir. Türkiye ile Suriye aras›nda 01 Ocak 2007’de yürürlü¤e giren
Serbest Ticaret Anlaflmas› ile uyum sa¤lamak amac›yla Suriye
hükümeti, Suriye'ye ihraç edilecek Türk mallar›na ait menfle belgesi ve
ticari faturalardan al›nan “Konsolosluk Tasdik Harc›”n› iptal etmifltir.
Mallar›n gümrükten çekilme süreleri en az 3-4 günde gerçekleflirken?
kar›fl›k durumlarda bu süre 1 aya kadar ç›kabilmektedir.

5.4.4.1.Bankac›l›k Alan›nda Yaflanan Sorunlar 

Türkiye’de Suriye ile bankac›l›k ifllemlerini yürüten çok s›n›rl›
say›da banka bulunmakta, bu bankalar›n Suriye bankalar› nezdindeki
kredi limitlerinin yeterli olmamas› nedeniyle ihracatç› firmalar›n
akreditif ve teminat mektuplar› ifllemlerinde büyük s›k›nt›lar
yaflanmaktad›r. Para transferi flirket faaliyete geçtikten 1 y›l sonra
(vergi sonras›) mümkün olabilmektedir. Hesap açmak ve para transferi
yapabilmek için de Suriye’de oturum izni al›nm›fl olmas› dolay›s› ile ilk
önce flirket kurulmufl olmas› gerekmektedir. Bu gibi zorluklar›n
üstesinden gelinmesi için Suriye’nin Türkiye’de tayin etmifl oldu¤u
muhabir banka say›s›n› art›rmas› ve bir Türk bankas›n›n Suriye’de flube
açmas› gereklidir. 

Suriye ile iliflkileri bulunan ve Türkiye’de flubeleri olan tek
banka Arap&Türk Bankas›d›r. Suriye’ye yap›lan ihracatlarda, Türk fir-
malar› sözleflme gere¤i taahhüt ve sorumluluklar›n› yerine getirseler de
kendilerine verilen kesin teminat mektuplar› gerekçesiz olarak iade
edilmemektedir. Ço¤unlukla büyük rakamlara tekabül eden bu teminat-
lar›n geri al›namamas› ve kapanmayan teminat mektuplar› nedeniyle,
kredi hatlar› dolu kalmakta ve yeni teminat mektuplar›na yer aç›lama-
maktad›r. Bu durum nedeniyle firmalar bankalara komisyon ödemeye
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devam etmekte ve ma¤dur duruma düflmektedir.

Ülkede özel bankac›l›k yasas› ç›kar›lm›fl olmas›na ra¤men,
uygulamada hala aksakl›klar yaflanmaktad›r. Örne¤in, akreditifli ifllem-
lerde Türk bankalar›nca düzenlenen orijinal yükleme evraklar›n›n
Suriye bankalar›na en k›sa sürede ulaflt›r›lmas›na karfl›n, gümrük ifllem-
leri için Suriye Bankas› taraf›ndan gümrük müdürlüklerine ilgili yaz›
geç ulaflmakta? bu yüzden Suriye gümrük kap›lar›nda bekletilen
araçlar gümrükte bekledikleri her gün için Suriye makamlar›na bir
bedel ödemektedir.

Suriyeli bankalar›n uygulad›¤› “muhabir banka masraf ve
komisyon oranlar›” da çok yüksektir. Ayr›ca bu masraf ve komisyon-
lar genel bankac›l›k uygulamalar›nda üçer ayl›k dönemlerde tahsil
ediliyorken, Suriye bankalar›nca peflin olarak talep edilmektedir. Bu
durum ifl adamlar›m›z› zor durumda b›rakmaktad›r.

Bu sorunlar›n yan s›ra Suriye’de aç›lan bir ihale sonuçland›ktan
ve örne¤in bir Türk firmas› ihaleyi ald›ktan sonra ihale iptal
edilebilmektedir. Bu durum yat›r›mc›lar aç›s›ndan belirsizlik
do¤urmaktad›r. Di¤er bir önemli husus ise önceki hükümetler döne-
minde imzalanm›fl olan sözleflmelerin yeni hükümetler döneminde de
geçerlili¤ini korumas› gerekti¤idir. Ayr›ca ihale flartnamesinde ihale-
den sonra fiyat indirimi yap›lmayaca¤› belirtilmesine ra¤men bazen
ihaleden sonra tüm kat›l›mc›lardan yeniden indirim istenebiliyor
olmas›, en düflük fiyat teklifi veren firma aç›s›ndan haks›z rekabet
yaratmaktad›r.

5.4.4.2.Kara Yollar›

Suriye gümrüklerinde geçifl ifllemleri zaman alabilmektedir.
T‹M taraf›ndan Kas›m 2008’de yap›lan bir aç›klamada, Habur S›n›r
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Kap›s›’nda yap›lan uygulamalarda nakliye araçlar›n›n yurda
dönüflünün 30 günü bulmas› dolay›s›yla yaflanan beklemelerin
görüflmeler sonucunda minumuma indirildi¤i ve Habur S›n›r
Kap›s›’ndan günlük ortalama 5000 araç girifl ç›k›fl›n›n yap›lmas›n›n
sa¤land›¤› bildirilmifltir. 2009 fiubat ay›nda Suriye Ulaflt›rma ve
Maliye Bakanlar› taraf›ndan, karfl›l›kl›l›k ilkesi gere¤i, Suriye’ye girifl
ç›k›fl yapan, yüklü veya bofl olan ve nihai var›fl yeri Suriye olan Türk
araçlar›ndan al›nan ikili geçifl ücretlerinin kald›r›ld›¤›na dair Karar
imzalanm›flt›r.

6.SUR‹YE’DE YATIRIM ORTAMI

2007 y›l› bas›nda yürürlü¤e giren 8 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararname ile yabanc› yat›r›mc›lar›n birçok bürokratik engelle
karfl›laflmalar›na neden olan 10 No’lu Yat›r›m Kanunu yürürlükten
kald›r›lm›flt›r. 8 numaral› kararname yat›r›mc›lara yurt d›fl›na kar trans-
feri, yat›r›m süresince mal ve arazi edinilmesi, vergi indirimi gibi hak-
lar sa¤lamaktad›r. 2001-2005 y›llar› aras›nda ülkeye 1,2 milyar
Dolarl›k yabanc› yat›r›m girmifltir. Sadece 2006 y›l›nda giren yabanc›
yat›r›m ise 600 milyon Dolara ulaflm›flt›r ve 2007 y›l›ndaki yabanc›
yat›r›m›n ise 2001-2005 döneminde gerçeklesen yat›r›m›n % 73’üne
ulaflm›flt›r. Suriye’nin Arap ülkelerine yönelik toplam do¤rudan
yabanc› yat›r›m ak›s›ndaki pay› yaklafl›k % 9,9 dolay›ndad›r. 8 say›l›
kararname ile yerli ve yabanc› tüm flirketler ayn› kurumlar vergisine
tabi tutulmaktad›r. 3 Milyon Suriye Liras›’ndan fazla kar› olanlar % 28,
1 ile 3 milyon Suriye Poundu aras›nda kar› olanlar % 24, 500.000-1
milyon Suriye Poundu aras›nda kar› olanlar % 20, 200.000-500.000
Suriye Poundu aras›nda kar› olanlar % 15 ve daha az kar› olanlar ise %
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10 oran›nda kurumlar vergisi ödeyeceklerdir. Söz konusu kararnamede
yer alan önemli hususlar afla¤›da sunulmaktad›r;

Yat›r›mc›lar›n projeleri için kanunlarda belirlenen yüzölçümünü
geçse dahi kira veya sat›n alma yoluyla tafl›nmaz edinmeleri serbesttir.

Yat›r›mc›lar, projenin tasfiyesinde kanunda tahdid edilmifl
olan›n üstünde edindikleri mülkiyet hakk›n› Suriyelilere devretmelidir.
Suriyeli olmayan yat›r›mc›lar projeye ait arazi ve arazi üstü tesislerden
feragat etmelidir. Feragat iflleminin Suriyeli veya yabanc› yat›r›mc›dan
Suriyeli olmayan baksa yat›r›mc›lara yap›lmas› Yönetim Kurulu’nun
ön iznine ba¤l›d›r. Bu balgamda yap›lacak ifllemler en geç iki y›l içinde
tamamlanmal›d›r.

Yat›r›mlar, kamu yarar› gerektirmedikçe ve karfl›l›klar› öden-
medikçe kamulaflt›r›lamaz veya devletlefltirilemez. Aksi halde
yat›r›mc›ya projenin rayiç bedeli üzerinden tazminat› döviz olarak
ödenir. 1956/341 Nolu Tahsil Kanunu hükümleri sakl› kalmak kayd›yla
projeye ancak mahkeme karar› ile haciz konulabilir.

Suriyeli olmayan yat›r›mc›ya projenin yürürlükte oldu¤u sürece
çal›flma belgesi, kendisi ve ailesine de ikamet tezkeresi verilir.

Yat›r›mc›lara, projede çal›flt›r›lacak Suriyeli olmayan isçiler
ad›na yürürlükteki yasalar çerçevesinde çal›flma belgesi ve ikamet
tezkeresi verilir.

Yat›r›mc›lar faaliyet ve ifllemlerinden do¤an net geliri yurt
d›fl›na döviz olarak serbestçe transfer edebilirler.

Yat›r›mc›lar, yurt d›fl›ndan transfer ettikleri sermayeden do¤an
net kar ve faizleri y›lda bir kere yurt d›fl›na transfer edebilirler.

Yat›r›mc›lar›n, mücbir sebeplerden ötürü yurt d›fl›ndan transfer
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ettikleri sermayeyi kullan›lamad›klar› takdirde, sermayenin getirildi¤i
tarihten 6 ayl›k bir sürenin geçmesini müteakip Yönetim Kurulu karar›
çerçevesinde yurt d›fl›na tekrar transfer edebileceklerdir. Yönetim
Kurulu, özel durumlarda bu süreyi daha da k›saltabilir.

Vergileri tahakkuk ettirilen Arap ve yabanc› çal›flanlar›n
maslar›n›n % 50’si, sözleflme bitimindeki tazminat›n›n % 100’ü yurt
d›fl›na transfer edilebilir.

Transfer ifllemleri yetkili bankalar arac›l›¤› ile yap›l›r.

Projeye ait varl›klar›n montaj ifllemlerinde kullan›lacak özel
ekipmanlar›n ülkeye girifl ve ç›k›s› Yönetim Kurulunun onay›na
ba¤l›d›r.

Suriye’de yat›r›m ve yat›r›m garantilerine iliflkin olarak di¤er
ülkeler ile Arap veya Uluslararas› Örgütlerle imzalanm›fl olan ikili veya
çok tarafl› anlamsa hükümleri dikkate al›n›r.

Yat›r›mc›lar, projeyi Suriye’de diledikleri flirkette sigorta ettire-
bilirler.

Yat›r›mc›lar ile devlet kamu kurumlar› aras›nda ç›kabilecek
uyuflmazl›klar›n dostane yollarla çözümlenmesine çal›fl›l›r. Sorun üç ay
içinde çözümlenemedi¤i takdirde Tahkim, Suriye Mahkemeleri,
1980’de imzalanan Arap Sermayesinin Arap ülkelerinde iflletilmesine
iliflkin Anlaflma gere¤ince kurulan Arap Yat›r›m Mahkemesi ve
Suriye’nin Yat›r›mc›n›n ba¤l› oldu¤u ülke veya Arap ve uluslararas›
örgütlerle imzalad›¤› yat›r›mlar›n korunmas› anlaflmalar›na baflvurula-
bilirler. ‹lgili mahkeme taraf›ndan görülen uyuflmazl›klara ivedilik
tan›nacakt›r.

Afla¤›da say›lan sektörlerdeki projeler, yürürlükteki Gelir
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Vergisi Kanunu ve bu kanundaki de¤iflikliklerde öngörülen muafiyet
ve garantilerden yararland›r›lacakt›r. Bu sektörler: tar›m ve toprak
reformu projeleri, sanayi projeleri, tafl›mac›l›k projeleri, haberleflme ve
yüksek teknoloji projeleri, çevre temizli¤i ile ilgili projeler, hizmet pro-
jeleri, elektrik-petrol ve yer alt› kaynaklar› projeleri ve Yönetim
Kurulunun tavsiyesi üzerine Yüksek Kurulun uygun görece¤i di¤er
projeler,

Proje için ithal edilmesi gereken malzemelere, ithalat yasa¤›,
döviz ve mense ülke s›n›rlamas› uygulanmayacakt›r. Özellikle projede
kullan›lmak üzere (makine-ekipman, tafl›maya mahsus hizmet araçlar›
gibi) ithal edilecek varl›klar gümrük vergisinden muaf tutulacakt›r. Söz
konusu varl›klar, Yönetim Kurulu onay› olmadan devredilemez.
Bununla ilgili hükümlere esas teflkil edecek sistemi Yönetim
Kurulunun tavsiyesi çerçevesinde Yüksek Kurul yay›mlanacakt›r.

Yat›r›m Bölgeleri ve her bölge için asgari varl›k de¤eri Bakanlar
Kurulu Karar› ile belirlenecektir.

Yüksek Kurul; Yönetim Kurulunun gerekçeli karar›
çerçevesinde di¤er projelere iflbu kararnamenin d›fl›nda ilave kolayl›k,
vas›f veya garanti vermeye yetkilidir.

Yüksek Kurul, ulusal ekonomi aç›s›ndan özel önem tafl›yan pro-
jeleri yürürlükteki Gelir Vergisi Kanunda yer alan muafiyetlerin
d›fl›nda da indirimlerden yararland›rabilir.

Onay alm›fl her projenin sahibi afla¤›da say›lanlar› yapmakla
mükelleftir:

a. Varl›klar›n montaj çal›flmalar›n›n sona ermesine müteakip
projenin üretime geçifl tarihinin yaz›l› olarak Kurula bildirilmesi,



98

b. Proje için uluslararas› muhasebe sistemine uygun bilanço
cetveli tutulmas›, yetkili muhasebeciler taraf›ndan onayl› bilanço
cetvelinin bir örne¤inin Kurula sunulmas›,

c. Proje Varl›klar› için detayl› bir envanter cetveli düzenlen-
mesi,

d. Kurul taraf›ndan istenilen her belgenin verilmesi ve bel-
gelerin do¤rulu¤unun araflt›r›lmas› için Kurul yetkilisine gereken
kolayl›¤›n gösterilmesi.

Bu Kararname öncesi yat›r›m yasalar› çerçevesinde kurulmufl
olan projeler, öngörülen süreleri çerçevesinde tüm muafiyet ve avanta-
jlardan yararlanmaya devam eder.

Onaylanan projelerin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n devredilme-
si durumunda, proje sahibine ait hak ve taahhütler devredilene geçer.
Varl›klar›n sat›s›ndan do¤an kar da gelir vergisine tabidir.

Yat›r›mc›lar›n projeleriyle ilgili bilgiler gizli olup aç›klanamaz.

a. Onaylanan Projeler için, yürürlükte bulunan fiirketler Kanunu
veya

Karma fiirketler Kanunu hükümleri geçerlidir.

b. ‹flbu Kararnamede yer alan hükümlere ayk›r› metinler nerede
geçerse geçsin yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

c. 1991/10 say›l› kanun yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Suriye’deki basl›ca yabanc› yat›r›mc›lar enerji sektöründe
faaliyet göstermektedir. Bunlar›n bas›nda Shell, Conoco, Total-Fina-
Elf, Ina Nafta Plin, Dublin, Devon Energy, Gulsands and Startegic
Energy gelmektedir. Mitsubishi, Samsung, Mobil, Dupont, Gray-
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Mackenzie firmalar› da di¤er yabanc› yat›r›mc›lar aras›nda yer almak-
tad›r. Son dönemde özellikle Körfez Ülkelerinden gayrimenkul sek-
töründe yap›lan yat›r›mlar dikkat çekmektedir.

6.1.fiirket Kuruluflu

Son y›llarda anonim flirketler daha da yayg›nlaflmaktad›r.
1980’li y›llardan bu yana hükümet ile özel sektör aras›nda anonim
flirket olarak birçok ortak giriflim kurulmufltur. 10 say›l› yat›r›m
yasas›na göre kurulan ortakl›klarda anonim flirketler daha yayg›nd›r.
‹flletmenin kuruluflunun birinci ay› içinde isletmenin kayd›
gerçeklefltirilmeli ve Sanayi Bakanl›¤›’ndan bir iflletme lisans›
al›nmal›d›r. Firmalar›n 5 kurucusu olmal› ve minimum sermaye 50.000
Suriye Liras› olmal›d›r. Baflvurular ‹afle ve ‹ç Ticaret Bakanl›¤›na
yap›l›r. Söz konusu Bakanl›¤a flirket kurulufl sözleflmesi sunulmal›d›r.
‹afle ve iç Ticaret Bakanl›¤›n›n ortakl›¤› onay›n› müteakiben flirket
sözleflmesi Resmi Gazetede yay›nlan›r. Yabanc›lar veya yabanc›
kat›l›mc›larla kurulan firmalar›n D›fl Ticaret ve Ekonomi
Bakanl›¤›ndan izin almalar› gerekmektedir. Suriye’deki limited flirket
modeli yap›sal olarak bat›daki limited flirketlere benzerler. Ana
sözleflme firman›n ismi ve adresini, amac›n›, ortaklar ve yöneticilerle
ilgili bilgileri, onlar›n hisse ve sorumluluklar›n› içermelidir. Resmi sicil
için baflvurular ‹ç Ticaret ve ‹afle Bakanl›¤›na yap›l›r.

Suriye’de yabanc›lar belirlenmifl olan bölgelerde (organize
sanayi bölgeleri) % 100 kendi sermayeleri ile flirket kurabilmektedir.
Bu bölgelerde teflvik kapsam›na giren projelere 5 y›l vergi muafiyeti
tan›nmaktad›r. Bu süre Suriyeli bir ortak olmas› halinde 2 y›l, üretimin
% 50’sinden fazlas›n›n ihracat olmas› halinde +2 y›l ve Suriye Devleti
ile çal›flma durumunda +2 y›l daha uzayabilmektedir. O bölgenin
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sanayisini tamamlay›c› veya o bölgede olmayan bir sanayi dal›nda veya
Suriye ithalat›n› azalt›c› flekilde faaliyet gösteren flirketlere birtak›m
öncelik ve istisnalar da tan›nabilmektedir. Geçti¤imiz aylarda Halep
Valisi taraf›ndan Halep’teki ticari kurulufllar›n isimlerinin Arapça
olarak belirtilmesi flart› getirilmifltir. Bu kurala ayk›r› hareket eden
iflletmelerin ilk uyar›da 3 gün, ikinci uyar›da 1 hafta, üçüncü uyar›da
ise belirsiz süreli olarak kapat›laca¤› duyurulmufltur. Yabanc› flirket-
lerin Halep’teki flubeleri için ise flirket isminin Arapça versiyonunun
belirgin olarak görünmesi ve Latince ismin en az iki kat› büyüklükte
olmas› gerekmektedir.

6.2.Da¤›t›m Kanallar›

Suriye’de da¤›t›m zinciri? s›rayla üretici, toptanc›/yar› toptanc›,
perakendeci ve tüketicilerden oluflmakta olup, toptanc›lar reklâm ve
pazarlama faaliyetinde bulunmad›klar›ndan ve üreticilere zor flartlar
öne sürdüklerinden dolay› üreticiler art›k toptanc›lar› aradan ç›kararak
do¤rudan perakendeciye ulaflmay› tercih etmektedirler. Üreticiler kendi
bünyelerinde pazarlama bölümleri kurmaya bafllam›fllard›r. Say›s› gün
geçtikçe artan distribütörlük firmalar›, acenteli¤ini ald›klar› mallar›n
tan›t›m›n› ve sürümünü de yapmaktad›rlar. Suriye pazar›nda kiflisel
iliflkilerin ve ba¤lant›lar›n büyük önemi olup? yerel bir temsilci ve
avukat da vazgeçilmez unsurlard›r. Bunun önemi, büyük ihalelerde
veya önemli projelerde daha çok ortaya ç›kmaktad›r. Suriye pazar›na
yeni giren flirketlerin müflterilerle iliflkilerin düzenlenmesi, ihalelerin
takibi, ürünlerin tan›t›m› için yerel bir temsilcilik ya da acente ile
çal›flmas› tavsiye edilmektedir.
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7.‹fiADAMLARININ SUR‹YE PAZARINDA D‹KKAT

ETMES‹ GEREKENLER

7.1.Ticareti etkileyen Kültürel Faktörler

Suriyeli ifladamlar› genellikle ‹ngilizce ya da Frans›zca
konuflmaktad›r. ‹fl görüflmelerinde tak›m elbise giyilmesi, görüflmeden
önce randevu al›nmas› ve kartvizit de¤iflimi yayg›nd›r. Suriye taraf›na
herhangi bir taleple ilgili olarak yaz›lan mektup, faks veya e-posta
mesaj›na cevap verilmesi birkaç ay sürebilmektedir.

Birbirlerini tan›mayan kad›n ve erkek aras›nda fiziksel temas
pek yayg›n de¤ildir. Suriyeliler oldukça s›cakkanl› ve misafirperver
insanlar olup, genellikle baflkas›yla ifl yapmadan önce karfl› taraf›
tan›mak isterler. Bayanlar›n muhafazakar bir tarzda giyinmeleri, elbise
ve etek boylar›n›n dizin alt›nda ve omuzlar›n kapal› olmas› uygundur.
Karfl›l›kl› konuflmalarda do¤rudan göz temas› kurulmas›nda fayda
vard›r.

7.2.Pasaport ve Vize ‹fllemleri

D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu ile Suriye D›fliflleri Bakan›
Velid Muallim taraf›ndan 13 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Anlaflma
çerçevesinde vize yükümlülü¤ü karfl›l›kl› olarak kald›r›lm›flt›r. Böylece
iki ülke vatandafllar›ndan kay›tl› geçerli seyahat belgesi hamili olanlar
birbirlerinin ülkesine, her alt› ay içinde ilk girifl tarihinden itibaren 90
günü aflmayan bir süre için veya transit geçifl maksad›yla vize almalar›
gerekmeden girifl yapabileceklerdir.

7.3.Ülkeye Ulafl›m

Suriye’ye havayolu ile ulafl›mda hem Türk Hava Yollar›’n›n
(THY) hem de Suriye Havayollar›’n›n seferleri bulunmaktad›r. Türk
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Hava Yollar›, ‹stanbul-fiam uçufllar›n› haftada 9 sefere ç›karmas›n›n
ard›ndan May›s 2008 itibariyle de, haftada 3 sefer olmak üzere ‹stan-
bul-Halep uçufllar›n› bafllatm›fl bulunmaktad›r. ‹stanbul-fiam aras›
uçakla 2 saat sürmektedir. ‹ki ülkenin co¤rafi yak›nl›¤›? kara yolu,
demir yolu ve deniz yolu ile ulafl›m› da mümkün k›lmaktad›r. Kara
yolu ulafl›m›nda s›n›r illerimizden Suriye’nin önemli merkezlerine gün-
lük otobüs seferleri düzenlenmektedir. TCDD’nin ‹stanbul Halep sefer-
leri de bulunmakta olup? ‹stanbul Halep aras› demir yolu ile 32 saat
sürmektedir. Ancak demir yolu ile seyahatte bahar aylar› tavsiye
edilmektedir. KKTC Lazkiye aras›nda deniz otobüsü seferleri de 2007
y›l› sonlar›nda bafllat›lm›flt›r.

7.4.Yerel Ulafl›m A¤›

Ülke içi ulafl›mda Suriye kara yollar›n›n kapasitesinin son
y›llarda gelifltirildi¤i göze çarpmaktad›r. fiehirleraras› kara yolu ulafl›m›
için önemli bir ulafl›m vas›tas› olan minibüsler, sefer say›s›n›n s›kl›¤›
ve ucuzlu¤u dolay›s›yla talep görmektedir. Trenler modern, ucuz ve
dakiktir. Ancak tren istasyonlar› genellikle flehir d›fl›ndad›r. fiam-
Halep-Deir al Zour-Hasaki-Qamishle aras›nda ve Halep’ten Lazkiye
Liman›’na tren seferleri yap›lmaktad›r. Suriye Havayollar›’n›n fiam,
Halep,Qamishle, Lazkiye ve Deir al-Zour aras› uçak seferleri bulun-
maktad›r. 

Otomobil kiralama ücreti yüksek ve benzin pahal›d›r. fiehir içi
ulafl›mda taksimetre ücretlerinin çok düflük olmas›ndan dolay›
sürücüler taksimetre açmak istememekte ve özellikle yabanc›lardan
yüksek fiyat talep etmektedir. Bundan dolay› taksiye binmeden önce
taksimetre aç›lmas› için ›srar edilmesi ya da s›k› bir pazarl›k yap›lmas›
tavsiye edilmektedir. 
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7.5.Resmi Tatiller ve Çal›flma Gün ve Saatleri

Suriye’de miladi takvim kullan›lmakta olup, takvim y›l› 1 Ocak-
31 Aral›k’t›r. Resmi kurumlar›n mesai günleri Cumartesi-Perflembe
aras› olup; çal›flma saatleri 08.30-14-30’dur. Özel ifl yerlerinde mesai
saatleri Cumartesi-Perflembe günleri, yaz›n 10.00-22.00 aras›, k›fl›n
10.00-20.00 saatleri aras›ndad›r. Bankalar pazartesi-Perflembe günleri
08.30-12,30, Pazar günü 10.00-12.30 saatleri aras›nda aç›kt›r.

7.6.Haberleflme

Suriye’nin uluslar aras› telefon kodu 963’tür. Türkiye’den
Suriye’ye yap›lacak aramalarda 00+963+alan kodu+telefon numaras›
fleklinde tufllama yap›lmaktad›r. Suriye’nin telekomünikasyon
altyap›s›nda son y›llarda önemli geliflmeler sa¤lanm›fl olup? ulus-
lararas› görüflmelerde herhangi bir sorun yaflanmamaktad›r. Ülkenin
GSM alt yap›s› da oldukça geliflmifltir ve mobil telefonlar yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r.

7.7.Saat Fark›

GMT’den 2 saat ileri, Türkiye ile ayn› zaman dilindedir.

7.8.Para Birimi

1 Suriye Liras› (SL)= 100 Kurufl

1 ABD $= 46,58 SL (2008 Y›l›)

7.9.Ölçü Birimi

Metrik ölçü sistemi kullan›lmaktad›r.

7.10.Sa¤l›k Hizmetleri

Suriye’de sa¤l›k hizmetleri pahal› olmas›na ra¤men hastanelerin
donan›m› ve kalitesi genellikle iyidir. Sa¤l›k görevlileri ço¤unlukla
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Frans›zca ya da ‹ngilizce konuflmaktad›r.

7.11.Elektrik

Elektrik 220 Volt AC olup, elektrik prizleri çift girifllidir.

Tablo  23 Suriye’de ‹fl Yapma Prosedürleri(2008)

fiirket Kurma

Prosedür Say›s› 7

Süre (Gün) 17

Maliye t(%Kifli Bafl›na GSMH) 27,8

‹nflaat ‹zni

Prosedür Say›s› 26

Süre (Gün) 128

Maliyet(%Kifli Bafl›na GSMH) 697

Vergi Oran›

Toplam Vergi Oran› (kar›n%'si) 44

Kurumlar Vergisi Oran› 22

‹thalat

‹thalat Dokümanlar› (say›) 9

‹thalat Süresi (gün) 21

‹thalat Maliyeti (ABD$,Konteyner Bafl›na) 1625

Emlak Kayd›

Prosedür Say›s› 4

Maiyet (emlak Bedelinin %'si) 28

Yat›r›mc›lar›n Korunmas›

Yat›r›mc›n›n Korunmas› Endeksi 4,3/10

Kaynak: AYDIN, 2009
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7.12.Yabanc› ‹flçi Çal›flt›rma

Suriye’de çal›flt›r›lacak yabanc› iflçilerin oran› toplam
iflgücünün % 10’unu geçememekte olup, bu iflçilerin Suriye’de bulun-
mayan uzmanl›k vas›flar›n› tafl›mas› gerekmektedir. Ayr›ca çal›flma
izni al›nabilmesi için Suriye Emlak Bankas›’na 2.000 Dolar teminat
yat›r›lmas›? iflveren için 100-500 Dolar ve iflçi için y›ll›k toplam ücretin
% 5’i oran›nda ödeme yap›lmas› flartt›r. Sosyal Güvenlik Kesintisi ise,
iflçi için % 7 ve iflveren için % 17,1 (% 14 sosyal sigorta, % 3 ifl kazas›
ve % 0,1 harç masraflar›) olmak üzere ayl›k ücretin toplamda %
24’üdür. Asgari ücret 150-200 Dolar aras›ndad›r.

7.13.Yat›r›m Maliyetleri

Motorinin litre fiyat› 50 Cent (25 SL), benzinin litre fiyat› 80
Cent (40 SL) civar›ndad›r. LPG’nin 12 kg’si 6 Dolar’d›r. Elektri¤in
kw/saat fiyat› ise 7 Cent’tir (1 ABD $ = 46 SL ve 1 YTL = 36 SL).
Girdi maliyetleri Türkiye’nin yaklafl›k üçte biri düzeyindedir. Türk fir-
malar›n›n yo¤unlukla fabrika kurdu¤u Halep Organize Sanayi Bölgesi
Sheikh Najjar’da arazi fiyat› 28 ABD$/m2’dir. Ortalama inflaat
maliyeti ise 140-150 ABD$/m2’dir.

7.14.Serbest Bölgeler

Suriye’de toplam 7 adet serbest bölge bulunmaktad›r. Bunlar
Tartus Liman›, Lazkiye Liman›, Lazkiye, Halep, Adraa, fiam, fiam
Uluslararas› Havaliman› Serbest Bölgesi’dir. Detayl› bilgi için:
http://www.freezones.com.sy/english/ Serbest Bölgelere giren mallar
için ithalat lisans› gerekmektedir. Bölgelere giren ve depolanan tüm
mallar, yerel vergilerden muaft›r. Ancak Suriye’deki serbest bölgeler,
altyap› eksikli¤i ve yasal engellemeler gibi sorunlardan dolay› büyük
üretim merkezleri haline dönüflememifltir.
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8.TÜRK‹YE-SUR‹YE BÖLGELER ARASI

‹fiB‹RL‹⁄‹ PROGRAMI

Türkiye–Suriye Bölgeleraras› ‹flbirli¤i Program› (T-S
B‹P),Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti
Hükümeti aras›ndaki ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel iflbirli¤ini
gelifltirmek amac›yla; Gaziantep, Kilis ve Halep illerini ve ba¤l› ilçeleri
kapsayacak flekilde, 2006 y›l›nda bafllat›lm›flt›r. Program›n toplam
bütçesi; 10 milyon ABD Dolar› Türkiye taraf›ndan, 10 milyon ABD
Dolar› Suriye taraf›ndan olmak üzere toplam 20 milyon ABD
Dolar›’d›r. Program›n 1. faz› 2009 y›l› sonunda tamamlanacak olup,
prensipte daha yüksek bir bütçeyle 3 y›l daha uzat›lmas› karar›
al›nm›flt›r. 

Türkiye’de Devlet Planlama Teflkilat› D›fl Ekonomik ‹liflkiler
Genel Müdürlü¤ü Program Yönetim Merkezi (PYM), program›n
icras›n› sa¤lamaktad›r. Gaziantep Valili¤i’nin koordinasyonu ve
Gaziantep Ticaret Odas›’n›n katk›lar›yla Gaziantep ilinde kurulu Proje
Koordinasyon Birimi (PKB) ise program›n yerelde uygulamas›n› koor-
dine etmektedir. Suriye’de Devlet Planlama Komisyonu (DPK) ve
Halep Valili¤i, program›n icras›n› sa¤lamakta, Halep ilinde kurulu
birleflik Program Yönetim Merkezi ve Proje Koordinasyon Birimi
(PKB) ise program›n genelde ve yerelde uygulamas›n› koordine etmek-
tedir. TS B‹P, Türkiye-Suriye ikili iflbirli¤ine katk› sa¤layan, bölgede-
ki ekonomik geliflmeyi ve istihdam› art›r›c› özellik tafl›yan ve
sürdürülebilirli¤i olan projelerin hayata geçirilmesi için gereken
finansal deste¤i sa¤layan bir programd›r. Her iki ülke, kendi bölgesin-
den gelen projeleri finanse etmekte, valiliklere ba¤l› Proje
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Koordinasyon Birimleri arac›l›¤›yla uygulamay› koordine etmektedir.

Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Küçük ve Orta Büyüklükteki
‹flletmeler, Sivil Toplum Kurulufllar› ile E¤itim-Araflt›rma ve Teknik
Dan›flmanl›k fiirketleri, proje haz›rlayarak finansman deste¤i ala-
bilmektedir. Altyap›, teknik iflbirli¤i ve kapasite gelifltirme,
giriflimcili¤in desteklenmesi, kültür ve turizm bileflenlerinde projeler
haz›rlanabilmektedir. PKB arac›l›¤›yla, proje teklif ça¤r›s› yap›larak,
proje baflvurular› al›nmaktad›r. Proje Seçim Komitesi (PSK), belge
bütünlü¤ü sa¤lanan projelerin de¤erlendirmesini yapmaktad›r. PSK
taraf›ndan seçilen projeler, Gaziantep Valili¤i’nce Program Yönetim
Merkezi (PYM)’ne gönderilmektedir. PYM, projeleri inceleyerek
uygun görülenleri uygulama programlar›yla birlikte, Ulusal ‹zleme ve
Yönlendirme Komitesi (U‹YK)’n›n onay›na sunmaktad›r. U‹YK
taraf›ndan onaylanan projeler, Türkiye ve Suriye’de PYM taraf›ndan
nihai karar için Ortak ‹zleme ve Yönlendirme Komitesi’ne sunulmak-
tad›r. Seçilen projelere ödenek tahsisi yap›larak projelerin uygulama
sürecine geçilmekte ve uygulamalar Türkiye ve Suriye’deki PYM ve
PKB taraf›ndan izleme ve de¤erlendirmeye tâbi tutulmaktad›r.

fiu ana kadar, Türkiye taraf›nda ç›k›lan 3 proje teklif ça¤r›s›
kapsam›nda toplam 55 adet projeye yaklafl›k 8 milyon ABD Dolar›
kaynak tahsisi gerçekleflmifltir. Suriye taraf›nda ise, 47 proje program
kapsam›nda devam etmektedir. Haz›rlanan bu faaliyet raporuyla
Türkiye-Suriye Bölgeleraras› ‹flbirli¤i Program› kapsam›nda,
Türkiye’de yürütülen proje ve faaliyetlere iliflkin bilgiler verilmifltir.

8.1.Program›n Misyonu 

‹ki ülke planlama teflkilatlar› aras›nda imzalanan Anlay›fl
Muht›ras› kapsam›nda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap



108

Cumhuriyeti Hükümeti aras›ndaki ekonomik, sosyal, kültürel ve bilim-
sel iflbirli¤ini gelifltirmek, kamu ve özel kurulufllar›n ikili iflbirli¤ine
katk› sa¤lay›c› projelerini desteklemektir.

8.2.Program›n Vizyonu

Türkiye-Suriye Bölgeleraras› ‹flbirli¤i Program›’n›n vizyonu;
sürdürülebilir bölgeleraras› iflbirli¤inin art›r›lmas› ve geliflmenin
sa¤lanmas›, istihdam, yaflam kalitesi ve verimlili¤in art›r›lmas› için
yüksek kalitede uzmanl›¤a sahip, ulusal ve uluslar aras› alanda adres
gösterilen ve örnek al›nan bir program olmakt›r.

8.3.Program›n Amaç ve Hedefleri

Program›n temel amac›;

Türkiye-Suriye Bölgeleraras› ‹flbirli¤i Program› kapsam›nda
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti
Hükümeti aras›ndaki;

• Ekonomik

• Sosyal

• Kültürel

• Bilimsel iflbirli¤inin gelifltirilmesidir.

Program›n temel hedefleri;

Program kapsam›nda; Türkiye’de Gaziantep ve Kilis, Suriye’de
Halep illerinde bulunan Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Küçük ve Orta
Ölçekli ‹flletmeler, Sivil Toplum Kurulufllar› ile E¤itim-Araflt›rma ve
Teknik Dan›flmanl›k Kurulufllar›n›n; belirtilen bileflen alanlar›ndaki
ikili iflbirli¤ine katk› sa¤layan projelerini desteklemek, program kap-
sam›nda tahsis edilen kayna¤›n etkin, verimli ve program amaçlar›na
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uygun bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamak, desteklenen projelerin
baflar›l› bir flekilde sonuçlanmas›n›, ikili iflbirli¤ine olan katk›lar›n›n
artmas›n›, iyi uygulama örneklerinin yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak ve bu
ba¤lamda gerekli koordinasyonu yapmakt›r.

8.4.Temel Kriterler ve Program Öncelikleri

Program kapsam›nda desteklenen projelerin seçiminde;

• Türkiye-Suriye ikili iflbirli¤ine olan katk›,

• Program kapsam›nda belirlenen önceliklere uyum,

• Bölgedeki ekonomik geliflme ve istihdama olan etki,

• Sürdürülebilirlik,

• Yararlan›c› taraf›ndan teklif edilen katk› pay›n›n oran›,

Temel kriterler olarak benimsenmifltir.

Program kapsam›nda öncelikli olarak;

• Altyap›,

• Teknik ‹flbirli¤i ve Kapasite Gelifltirme,

• Giriflimcili¤in Desteklenmesi,

• Kültür ve Turizm, alanlar›ndaki projelere destek sa¤lanmak-
tad›r. 

Program, Türkiye’de Gaziantep ve Kilis, Suriye’de Halep illerinde
bulunan;

• Kamu Kurum ve Kurulufllar›,

• Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler,

• Sivil Toplum Kurulufllar›,

• E¤itim-Araflt›rma ve Teknik Dan›flmanl›k Kurulufllar›n›n, pro-
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gram amaç ve öncelikleriyle uyumlu projelerine finansal destek
sa¤lamaktad›r. Program sürecince desteklenen projeler hakk›nda
detayl› bilgi almak ve son geliflmeleri takip etmek için HYPERLINK
"http://www.projekoordinasyon.org"www.projekoordinasyon.org
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz (Türkiye-Suriye Bölgeler Aras›
‹flbirli¤i Program›, 2009)
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9.GENEL DE⁄ERLEND‹RME

Suriye ile olan d›fl ticaretimiz, uzun y›llar iki ülke aras›nda
yaflanan siyasi gerginlikten dolay› olumsuz etkilenmesine ra¤men,
Türkiye’nin Suriye’ye ihracat›nda son y›llarda önemli art›fllar
kaydedilmifltir. 1 Ocak 2007’de yürürlü¤e giren Serbest Ticaret
Anlaflmas›’n›n (STA) olumlu etkileri hem 2007 hem de 2008 y›l› veri-
lerine yans›m›flt›r. Nitekim, Suriye’ye ihracat›m›zda 2007 y›l›nda %
31, 2008 y›l›nda % 39,7 oran›nda art›fl yaflanm›fl, Türkiye lehine d›fl
ticaret fazlas› ise 2008 y›l›nda % 13 oran›nda artm›flt›r. Küresel krize
ra¤men Suriye’ye ihracat›m›z›n 2009 y›l› Ocak-Nisan döneminde %
23,3 oran›nda artmas› da, bu olumlu trendin devam etti¤ini göstermek-
tedir. ‹ki ülke aras›ndaki tarihi, kültürel ve co¤rafi yak›nl›¤›n yan› s›ra
Türk mallar›n›n Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerin mallar›na k›yasla ayn›
kalitede ve daha ucuz olmas› dolay›s›yla Suriye pazar›nda tercih
edilmesi; Suriye’ye ihraç edilen ürünlerin Suriye menflei
kazand›r›lmas› halinde Büyük Arap Serbest Ticaret Alan› (GAFTA)
çerçevesinde Arap ülkelerine gümrük vergisiz girebilmesi; geçmifl
y›llarda Filistin, Lübnan ve Irak’tan gerçekleflen göçler nedeniyle
Suriye’de altyap› ve konut yat›r›mlar›na ihtiyaç duyulmas› ve
Türkiye’nin müteahhitlik sektöründe son y›llarda kazand›¤› deneyim-
leri bu alanda de¤erlendirme imkan›n›n olmas› Suriye ile ticarette
ülkemizin sahip oldu¤u bafll›ca avantajlard›r. ‹ki ülke aras›ndaki
ticaretin kompozisyonu y›llar itibar›yla de¤iflim göstermekte, ticarete
konu madde say›s› gittikçe artmaktad›r. ‹ki ülkenin ekonomik ve ticari
potansiyelleri de¤erlendirildi¤inde Suriye’nin d›fl ticaret hacminin
tamam›n›n ülkemiz ile gerçekleflmesinin mümkün oldu¤u görülecektir.
Birbirlerine rakip gibi görünen sektörlerde dahi (tar›m ve tekstil vb.) iki
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ülke ekonomisinin birbirini tamamlay›c› yönleri a¤›rl›ktad›r.

Türkiye’nin, Arap Dünyas› ve Orta Do¤u’ya ihracat›nda s›n›r
kap›s› konumunda olan Suriye ile ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltir-
ilmesi sonucunda, Türkiye’nin Orta Do¤u ve Arap ülkelerinde kal›c› ve
geniflleyici bir pazar oluflturulmas›na büyük katk› sa¤lanaca¤›
düflünülmektedir. Türkiye ile Suriye aras›ndaki ticaret hacminin k›sa
vadede artmas› için ise özellikle kamu al›mlar›na önem verilmelidir.
Nitekim Suriye’de hala ihale yöntemiyle gerçeklefltirilen kamu al›mlar›
önemli pay teflkil etmekte olup, Suriye’nin ihracat› aras›nda ilk s›ralar-
da yer alan ürünler de kamu kurulufllar›n›n tekelindedir. Makine, oto
yedek parça, inflaat malzemeleri ve çevre teknolojileri di¤er potansiyel
ifl alanlar›n› oluflturmaktad›r. Otelcilik, turizm, bankac›l›k, sigortac›l›k,
reklamc›l›k gibi hizmetler sektöründe de ilerleyen y›llarda önemli
geliflmelerin yaflanmas› ve büyük ifl f›rsatlar›n›n do¤mas› olas›d›r.
Di¤er taraftan iki ülke aras›nda imzalanan STA’n›n hizmetler sek-
törünü de kapsayacak biçimde geniflletilmesi, tar›m ürünleri
ticaretindeki yasaklar›n hafifletilmesi ve STA’n›n uygulanmas›
hususunda kurumlar aras›ndaki koordinasyonun art›r›lmas›? Suriye’de
Türk bankalar›n›n temsilciliklerinin aç›lmas› ve iki ülke aras›nda
bankac›l›k anlaflmas› imzalanmas› ile ifl adamlar›m›z›n ödeme
konusunda yaflad›klar› s›k›nt›lar›n giderilmesi? iki ülke gümrüklerinin
altyap›lar›n›n gelifltirilerek bekleme sürelerinin k›salt›lmas›? ve
Suriye’de aç›lan kamu ihalelerinin iflleyiflinin standarda kavuflturul-
mas› halinde ikili ticaretin ve iflbirli¤inin gelifltirilmesi mümkün
görülmektedir.
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10.YARARLI ADRESLER

Türkiye’nin Suriye’deki Temsilcilikleri

T.C. fiam Büyükelçili¤i

Chare Ziad Ben Abi Soufian 5658
PB. 3738 Damascus/SYRIA
Tel: (00 963) 11 335 01 930, 335 01 940
Faks: (00 963) 11 333 92 43
Eposta: turkemb.damascus@mfa.gov.tr
Web: http://sam.be.mfa.gov.tr
Görev Bölgesi: (Halep Baflkonsoloslu¤u görev çevresi;
Halep, Lazkiye, Derzor, Haseke, ‹dlip, Tartus, Rakka) hariç,
bütün Suriye

T.C. fiam Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i

Al Jalaa Chare Ziad Bin Abu Soufian No: 5658
PB. 3995 Damascus/SYRIA
Tel: (00 963) 11 333 31 42
Faks: (00 963) 11 334 27 50
Eposta:dtsam@mail.sy

Web : www.musavirlikler.gov.tr
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T.C. fiam Büyükelçili¤i Kültür ve Tan›tma Müflavirli¤i

Adres: Rawda Square AlJala’a Avenue
Dawaji Building 1, Ebu Rummanah, Damascus/ SYRIA
Tel: (00 963) 11 334 69 70
Faks: (00 963) 11 334 69 70
Görev Bölgesi: Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak

T.C. Halep Baflkonsoloslu¤u

Rue Du Caire 234 Muhafazat PB. 293 Aleppo/SYRIA
Tel: (00 963) 21 264 99 670, 264 99 680, 266 10 40, 266 53 20
Faks: (00 963) 21 266 10 50
Eposta: turkcons.alep@mfa.gov.tr
Web: http://halep.bk.mfa.gov.tr
Görev Bölgesi: Halep, Lazkiye, Derzor, Haseke, ‹dlip,
Tartus, Rakka

Suriye’nin Türkiye’deki Temsilcilikleri

Suriye Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili¤i

Sedat Simavi Sok. No. 40
06550 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 440 96 5758,
440 17 21, 440 31 74, 440 31 43
Faks: (0 312) 438 56 09
Çal›flma Saatleri: Pazartesi-Cuma 08.30-15.00
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Suriye Arap Cumhuriyeti ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u

Maçka Cad. Ralli Apt. No: 59 Kat: 3
Teflvikiye/‹STANBUL
Tel: (0 212) 232 71 10, 232 67 21, 225 48 41
Faks: (0 212) 230 22 15
Eposta: sar_c_ist@yahoo.com
Çal›flma Saatleri : Pazartesi-Cuma 09.30-15.00
Görev Bölgesi: Bursa, ‹stanbul, ‹zmir.

Suriye Arap Cumhuriyeti Gaziantep Baflkonsoloslu¤u

Kemal Köker Cad. Alleben Mah. No:16, GAZ‹ANTEP
Tel: (0 342) 232 60 47, 232 39 37
Faks: (0 342) 232 39 38
Çal›flma Saatleri : Pazartesi-Cuma 08.30-15.00
Görev Bölgesi: Adana, Ad›yaman, Antalya, Batman,
Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta,
Kahramanmarafl, Kilis, Mardin, Mersin, Osmaniye
Siirt, fianl›urfa.

Suriye Ticaret ve ‹rtibat Ofisi

Adres: ‹ncilip›nar Mah. Gaziantep Ticaret Odas›
fiehitkamil/Gaziantep
Tel: 0 342 230 61 72
0 342 220 30 30 (dahili 112113)
Faks: 0 342 220 10 41
Eposta:info@suriyeticaretofisi.org,eberk@gto.org.tr
Web: www.suriyeticaretofisi.org
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Bakanl›klar

Bakanlar Kurulu (Office of the Prime Minister)

Shahbandar St., Damascus
Tel: (00 963) 11 211 02 12, 222 10 00
Faks: (00 963) 11 223 33 73

Savunma Bakanl›¤› (Ministry of Defence)

Omayad Square, Damascus
Tel: (00 963) 11 777 07 00, 371 09 80, 372 09 36
Faks: (00 963) 11 441 75 46

Maliye Bakanl›¤› (Ministry of Finance)

Al Sabee Bahrat Square, Baghdad Street Damascus
Tel: (00 963) 11 221 96 00010203
Faks: (00 963) 11 222 47 01
Web: www.syrianfinance.org

E¤itim Bakanl›¤› (Ministry of Education)

Al Mazraa, Al Shahbandar Square Damascus
Tel: (00 963) 11 444 47 020304,444 48 00
Faks: (00 963) 11 442 04 35
Web:www.syrianeducation.org.sy/nstyle
Elektrik Bakanl›¤› (Ministry of Electricity)

Kwatli Street, Damascus
Tel: (00 963) 11 222 30 86, 222 96 54
Faks: (00 963) 11 222 36 86
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Kültür Bakanl›¤› (Ministry of Culture)

Al Rawda, George Haddad Street Damascus
Tel: (00 963) 11 333 15 56, 333 86 33
Faks: (00 963) 11 332 08 04

Tar›m Bakanl›¤› (Ministry of Agriculture & Agrarian Reform)

Sa’dallah Al Jaberi Street Damascus
Tel: (00 963) 11 221 36 13, 222 25 13
Faks: (00 963) 11 224 40 7823
Web: www.syrianagriculture.org

Ekonomi ve D›fl Ticaret Bakanl›¤›

(Ministry of Economy and Foreign Trade)
Maysaloun Street, Damascus
Tel: (00 963) 11 221 35 1415
Faks: (00 963) 11 222 56 95
Web: www.syrecon.org

Sa¤l›k Bakanl›¤› (Ministry of Health)

Parliement St., Damascus
Tel: (00 963) 11 333 96 000102
Faks: (00 963) 11 222 30 85
Web: www.moh.gov.sy
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Enformasyon Bakanl›¤› (Ministry of Information)

Mezzeh Autostrad, Dar al Ba’th Building Damascus
Tel: (00 963) 11 666 46 0001
Faks: (00 963) 11 662 00 52
Web: www.moi.gov.sy

‹çiflleri Bakanl›¤› (Ministry of Interiors)

Al Bahsah Street, Damascus
Tel: (00 963) 11 231 34 71, 231 39 71
Faks: (00 961) 11 232 48 35
Web: www.civilaffairmoi.gov.sy/sf04/index.php?lang=en

Sulama Bakanl›¤› (Ministry of Irrigation)

Fardoss St., Damascus
Tel: (00 963) 11 221 27 41, 222 14 00
Faks: (00 963) 11 332 06 91

Adalet Bakanl›¤› (Ministry of Justice)

EalNasre Street, Damascus
Tel: (00 963) 11 221 41 05
Faks: (00 963) 11 224 62 50

Sosyal Güvenlik ve Çal›flma Bakanl›¤›

(Ministry of Social Affairs & Labour)

Al Salheyeh, Yousef Azmeh Square Damascus
Tel: (00 963) 11 221 03 55, 222 59 48
Faks: (00 963) 11 224 74 99



119

Yerel ‹dareler ve Çevre Bakanl›¤›

(Ministry of Local Administration and Environment)

Al Salheyeh, Damascus
Tel: (00 963) 11 222 26 0001020304
Faks: (00 963) 11 333 56 45
Web: www.mlaesy.org

‹ç Ticaret ve ‹afle Bakanl›¤›

(Ministry of Supply & Internal Trade)

Al Salheyeh, Damascus
Tel: (00 963) 11 221 90 44, 221 92 41
Faks: (00 963) 11 221 98 03

Turizm Bakanl›¤› (Ministry of Tourism)

Kwatli Street, Barada Bank Damascus
Tel: (00 963) 11 221 01 22, 223 79 40
Faks: (00 963) 11 224 26 36
Web: http://syriatourism.org

Sanayi Bakanl›¤› (Ministry of Industry)

Maysaloun St., Damascus
Tel: (00 963) 11 223 18 34
Faks: (00 963) 11 223 10 96
Web: www.syrianindustry.org
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Yüksek Ö¤retim Bakanl›¤› (Ministry of Higher Education)

Mezzeh Gamarik Square, PB. 9251, Damascus
Tel: (00 963) 11 211 98 65, 211 99 6162
Faks: (00 963) 11 212 89 19
Eposta: mhe@shem.net
Web: www.mhe.gov.sy

D›fl ‹liflkiler Bakanl›¤› (Ministry of Foreign Affairs)

Muhajereen, Shore Avenue, Damascus
Tel: (00 963) 11 333 12 0004,
333 72 00
Faks: (00 963) 11 332 06 86

Petrol ve Do¤al Kaynaklar Bakanl›¤›

(Ministry of Oil & Mineral Resources)

Adawi, Insha’at
Tel: (00 963) 11 444 56 10/445 16 24
Faks: (00 963) 11 445 77 86

Ulaflt›rma Bakanl›¤› (Ministry of Transportation)

Al Jalaa’s Street, Noora, Damascus
Tel: (00 963) 11 331 68 40
Faks: (00 963) 11 333 21 72, 332 33 17
Eposta: mintrans@ net.sy
Web: www.mot.gov.sy
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Haberleflme Bakanl›¤› (Ministry of Communications)

Abed Street, Opposite of Parliament, Damascus
Tel: (00 963) 11 332 08 07
Faks: (00 963) 11 224 64 03
Eposta: admin@moct.gov.sy
Web: www.moct.gov.sy

‹mar ve ‹skan Bakanl›¤›

(Ministry of Construction and Building)

Sa’dallah alJaberi Street in Front of the Mail Center, Damascus
Tel: (00 963) 11 222 35 95, 222 79 66, 222 31 9697
Faks: (00 963) 11 221 52 43
Vak›flar Bakanl›¤› (Ministry of Al Awkaf Rukeneddin)
Tel: (00 963) 11 441 90 79/80

Di¤er Resmi Kurumlar

Yat›r›m Ofisi (Syrian Investment Office)

Baghdad St., Damascus
Tel: (00 963) 11 441 04 48, 441 20 39
Faks: (00 963) 11 442 81 24
Web: www.investinsyria.org

Suriye Merkez Bankas› (Central Bank of Syria)

Place du 17 Avril, Damascus
Tel: (00 963) 11 221 68 02, 221 26 42
Faks: (00 963) 11 224 83 29
Eposta: info@bcs.gov.sy
Web: www.banquecentrale.gov.sy/index.html
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Suriye Arap Haber Ajans› (Syrian Arab News Agency)

PB. 2661, Damascus
Tel: (00 963) 11 212 97 02
Faks: (00 963) 11 222 42 92, 222 03 65, 222 82 24, 222 82 65
Eposta: sanagm@sana.sy,
Chifeeditor@sanasyria.com, Publicrelation@sana.sy
Web: www.sanasyria.com

Gümrük Genel Müdürlü¤ü

(General Directorate of Customs)

Palestine St., P.O. Box 329 Damascus
Tel: (00 963) 11 221 59 00 / 221 59 01
Faks: (00 963) 11 221 57 51

Arap Reklamc›l›k Organizasyonu

(Arab Advertising Organization)

Moutanabbi St, PB. 2842 Damascus
Tel: (00 963) 11 222 52 19/20/21

Ticaret ve Sanayi Odalar›

Suriye Ticaret Odalar› Birli¤i

(The Federation of the Syrian Chambers of Commerce)

Mousa Bin Nosair St. PB. 5909
Damascus/SYRIA
Tel: (00 963) 11 333 73 44
Faks: (00 963) 11 333 11 27
Eposta:syrtrade@mail.sy
Web: www.fedcommsyr.org
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fiam Ticaret Odas› (Damascus Chamber of Commerce)

PB. 1040, Damascus/SYRIA
Tel: (00 963) 11 223 23 48/60
Faks: (00 963) 11 222 58 74
Web: www.dccsy.com

fiam Sanayi Odas› (Damascus Chamber of Industry)

Tel: (00 963) 11 221 50 42
Faks: (00 963) 11 224 59 81
Eposta: dci@mail.sy
Web: www.dcisyria. org

Halep Ticaret Odas› (Aleppo Chamber of Commerce)

PB. 1261, Aleppo/SYRIA
Tel: (00 963) 21 338 236
Faks: (00 963) 21 624 434
Web: www.aleppochamber.com

Halep Sanayi Odas› (Aleppo Chamber of Industry)
PB. 1859, Aleppo/SYRIA
Tel: (00 963) 21 362 20 33
Faks: (00 963) 21 362 00 40
Eposta: info@aleppocoi.org
Web: www.aleppocoi.org
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Homs Ticaret ve Sanayi Odas›

(Homs Chamber of Commerce and Industry)

PB. 440, Homs/SYRIA
Tel: (00 963) 31 229 440
Faks: (00 963) 31 224 247
Web: www.homschamber.org

Lazkiye Ticaret ve Sanayi Odas›

(Lattakia Chamber of Commerce and Industry)

8 March Street, Lattakia/SYRIA
Tel: (00 963) 41 47 95 3031
Faks: (00 963) 41 47 85 26
Eposta: lattakia@chamberlattakia.com
Web: www.chamberlattakia.com

Hama Ticaret ve Sanayi Odas›

(Hama Chamber of Commerce and Industry)

PB. 147, Hama/SYRIA
Tel: (00 963) 33 233 304
Faks: (00 963) 33 223 910
Web: www.hamachamber.com
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Suriye Ekonomisi ile ‹lgili Faydal› Web Adresleri

Suriye Avrupa ‹fl Merkezi 

www.sebcsyria.org

Arap Bankalar Birli¤i

www.uabonline.org
Kamu Uluslararas› Fuar ve Sergi ‹daresi
www.peife.gov.sy

Syria News

www.syrianews.com

Syria Today 

www.syriatoday.com/pkg05

The Syria Report 

www.syriareport.com

Syrian Studies Association 

www.ou.edu/ssa

www.syrianet.com
www.syriaonline.com
www.madeinsyria.com
www.syriagate.com
www.visitsyria.com
http://islamseek.com
www.syriaguide.com
www.golansyria.org
www.syriadaily.com
www.cafesyria.com
www.ameinfo.com
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