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SİNGAPUR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1.1. ÜLKE KİMLİĞİ 

Resmi Adı : Singapur Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet 

Devlet Başbakanı : Lee Hsien Loong 

Cumhurbaşkanı : Tony Tan Keng Yam 

Başkent : Singapur 

Nüfusu : 5.470.000 (2014, IMF) 

Yüzölçümü : 710 km² 

Resmi Dil : Çince, Malay, Tamil, İngilizce  

Dini Yapı : Budist, Müslüman, Hıristiyan, Hindu, Sikh, Taoist, Konfüçyanist 

Para Birimi : Singapur Doları (SGD) 

Para Birim Kodu : SGD 

Saat Farkı : 7+ 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

Singapur, Güney Doğu Asya’da ekvatorun yaklaşık 137 km. kuzeyinde, Malaka Boğazı ile 
Güney Çin Denizi arasında Malezya Yarımadasının güney ucunda yer alan, 42 km. 
uzunluğunda ve 23 km. genişliğinde, kendisine bağlı 63 küçük adayla birlikte 712,4 km2 
yüzölçümüne sahip bir şehir-ada devletidir. Singapur’da deniz doldurma yoluyla her yıl 
toprak kazanılmakta olup, bu yolla kazanılan toprakların oranı ülke toprağının % 10’unu 
aşmaktadır. Başlıca adaları Tekong, Pulau Ubin ve Sentosa’dır. İki köprü ile Malezya 
Yarımadasına bağlanan Singapur’un Malezya’dan sonraki en yakın komşuları ise Endonezya 
ve Brunei’dir. 

Singapur’un iklimi tropikal, sıcak, rutubetli ve yağışlıdır. Sıcaklık 25 ila 32 derece arasında 
değişmektedir. Yılda 2,075 mm. yağış alan ülke şehir devleti olmakla birlikte tropikal bitki 
örtüsü önemli oranda korunmuştur.  

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Singapur, cumhuriyet ile yönetilen parlamenter bir demokrasi olup, parlamento tek meclisten 
oluşmaktadır. Singapur Parlamentosu 3 Ocak 1991 tarihinde yaptığı bir Anayasa değişikliği 
ile Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesini öngören bir yasayı kabul etmiştir. Yetkileri kısıtlı olan 
Cumhurbaşkanı’nın sadece bütçeyi ve kamu kuruluşlarına yapılan atamaları veto yetkisi 
bulunmakta, ayrıca, iç güvenlik yasası ve dinsel uyum alanındaki yasalar çerçevesinde 
hükümetin uygulamalarını ve yolsuzlukla ilgili konularda yürüttüğü soruşturmaları 
inceleyebilmektedir. Bunun dışında icra yetkisi Başbakan’ın insiyatifindedir.  

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı  

Resmi istatistiklere göre Singapur nüfusu içerisinde Çinliler % 74,1, Malaylar % 13,4, 
Hintliler % 9,2, diğerleri ise % 3,3 paya sahiptir. Singapur yönetimi, ülkenin bağımsızlığını 
kazandığı 1965 yılından bu yana, din, dil, örf ve adet bakımından farklı olan etnik Çinli, 
Malay ve Hintli toplulukları "Singapur potası" içerisinde eriterek bir ulus yaratma yönünde 
bilinçli ve titiz bir politika izlemektedir.  

2011 yılında genel nüfus artış oranı % 1,8 olup, bu oran Singapur’da yerleşik kişiler için % 1 
(Singapur vatandaşları % 0,9, daimi ikamet edenler % 1,5) olarak gerçekleşmiştir. Devletin 
Singapur vatandaşları arasında nüfusu artırabilmek amacıyla çeşitli teşvikler sağlamasına 
karşın nüfus artış oranı düşük seviyelerde seyretmektedir. Ekonomik gelişmenin 
sağlanabilmesi açısından daha önceki yıllarda uygulanan nitelikli iş ve beyin gücünün ülkeye 
çekilmesi politikasının sürdürülemez olduğu ve ekonomik büyümenin verimlilik artışıyla 
sağlanması gerektiği yönündeki yeni uygulama çerçevesinde daimi ikamet edenler grubundaki 
nüfus artışı 2011 yılında % 1,5 ile sınırlı kalmıştır. 

Singapur vatandaşları ile daimi ikamet iznine sahip olanları kapsayan ve 3.771.700 kişi olan 
yerleşik nüfusun yaşlara göre dağılımı incelendiğinde, 654,400 kişinin 15 yaşın altında, 
2.778.900 kişinin 15-64 yaş aralığında, 338.400 kişinin ise 65 yaş üzerinde bulunduğu 
görülmektedir. 
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Anayasaya göre, Malay, Mandarin, Tamil ve İngilizce dilleri Singapur’un 4 resmi dilidir. 
İngilizce birinci dil olarak kullanılmakla birlikte, Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1990 
yılından itibaren, Çin’in Singapur için sunduğu büyük kaynaklar ve ticari olanaklardan 
yararlanmak amacıyla genç kuşak Singapurlular ana dil olarak Çince (Mandarin) öğrenmeye 
özendirilmektedir. 

Singapur’un, Malay Federasyonu’na dahil iken kabul edilmiş bulunan 1963 tarihli 
Anayasasında, Hükümetin Singapur’daki din ve ırk temeline dayanan azınlıkların çıkarlarını 
devamlı gözetme sorumluluğu bulunduğu hükmü yer almaktadır. Azınlıkların tek tek hangi 
topluluklar olduğu Anayasa’da sayılmamakla birlikte, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Çin 
kökenliler dışında yer alan diğer bütün ırk ve dinlere mensup topluluklar “azınlık” olarak 
nitelendirilmektedir. 

1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre  

Küçük bir şehir devleti olan Singapur’un herhangi bir maden kaynağı bulunmamaktadır. Tüm 
enerji ihtiyacı ithal girdilerle karşılanmakta, su ihtiyacı da büyük ölçüde Malezya’dan ve su 
arıtılması yoluyla temin edilmektedir. 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 

  2011 2012 2013 2014 
Nominal 
GSYİH 
(*milyar 
ABD $) 

275,364,525,361.7 289,935,584,540.3 302,245,904,259.6 307,859,758,503.7 

Reel 
GYSİH’daki 
Büyüme (%) 

6,20 3,40 4,40 2,90 

Kişi Başı 
GSYİH, 
SAGP ($) 

73,240.0 74,740.0 77,840.0 80,270.0 

Enflasyon, 
Tüketici 
Fiyatları 
(Yıllık %) 

1,20 1,20 -0,10 0,20 

Cari Hesap 
Dengesi 
(milyar $) 

31,889,500,000.0 31,184,800,000.0 .. . 

 

 

Ayrı bir devlet olarak kurulduğu 1965 yılında elektrikli ürün montajı, petrol rafinerisi ve gemi 
inşa tesislerine dayalı bir ekonomiye sahip olan Singapur, uzun vadeli plan ve politikalarının 
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da etkisiyle önemli atılımlar gerçekleştirerek geçen süre zarfında gerek bölgede önemli bir 
finans ve ticaret merkezi konumuna, gerekse gelişmiş ülke statüsüne ulaşmıştır.  

1967 yılında kurulan ilk yarı iletken fabrikası, 1960’ların sonları ve 1970’lerin başında petrol 
rafinerileri alanında yaşanan önemli gelişmeler, 1980 yılında bilgisayar disk sürücüsü üreten 
ilk tesisin faaliyete geçmesi ve Singapur’un bu alanda dünyanın en büyük üreticisi haline 
gelmesi, 1980’li yıllarda petro-kimya endüstrisinin daha fazla ilerleme kaydederek özellikle 
eczacılık ürünleri olmak üzere bazı yeni sektörlerin üretiminin artması, 1990’lı yıllarda ise 
elektroniğin tekrar başat sektör haline gelmesi, ülkenin ekonomik gelişimindeki önemli 
dönüm noktalarına işaret etmektedir. Özellikle 2001 ve 2003 yıllarında yaşanan bazı 
sıkıntılara karşın, imalat sanayindeki hızlı büyüme dikkat çekicidir. 

Singapur’un ekonomik olarak çok kısa bir süre içerisinde yapılanarak; dünya çapında önemli 
bir liman ve serbest ticaret merkezi, dünyanın önemli petro-kimya ve elektronik 
üreticilerinden birisi, bölgede başarılı bir finans ve bankacılık merkezi, gelişen ticaret 
koşullarına uyum ve hızlı adaptasyon kabiliyetinin de etkisiyle dünya çapında önemli bir 
transit ticaret merkezi konumuna ulaşmıştır. 

 

Asya-Pasifik Bölgesinin dünya ekonomisi ve ticaretindeki yeri ve önemi gün geçtikçe daha da 
artmakta olup, Singapur Asya-Pasifik bölgesinde ve özellikle Güneydoğu Asya’da önemli bir 
ticaret merkezi konumunda bulunmaktadır. ABD, Japonya, AB ülkeleri gibi dünyanın 
gelişmiş ülkelerinin yanı sıra, Malezya, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 
Hindistan, Tayvan, Tayland ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile güçlü ekonomik ve ticari 
bağları Singapur’un bu konumunu güçlendirmekte ve mümkün kılmaktadır. 350 Milyar ABD 
Doları civarındaki ithalatı, Singapur ekonomisinin gelişmişlik düzeyi ve ülkenin dış ticarete 
açıklığı konusunda da önemli ipuçları vermektedir. 

GSYİH’sının 3 katı oranında ticaret hacmine sahip olan ve dışa açıklık açısından dünyadaki 
en liberal ülkeler arasında yer alan Singapur, ithalatının yaklaşık yarısını re-eksport suretiyle 
özellikle bölge ülkelerine ihraç etmektedir. Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir 
düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine 
ulaşabilmek açısından pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanılmaktadır. Bu 
çerçevede, başta Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere bölgeye yönelik ihracatımızın 
geliştirilebilmesi için Singapur’un lojistik imkanları ile güçlü ekonomik ve ticari bağları 
ülkemiz açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır. 

Singapur ekonomisinin % 68,8’ini hizmetler, % 26’sını imalat sanayi, %5,2’sini ise konut 
sahipliği oluşturmakta olup, sanayi üretiminde elektronik (%26,3), kimyasallar (%10,2), 
biyomedikal (%22,2), hassas mühendislik (%14), ulaşım mühendisliği (%16,1) ile genel 
imalat sanayileri (%11,2) sektörleri ön plana çıkmaktadır. 

Yaşanmakta olan küresel ekonomik krizin etkileri 2008 yılının son çeyreğinde derinleşmeye 
başlamış ve Singapur, finans piyasasında sorun yaşamamasına karşın krizden en çok etkilenen 
ülkeler arasında yer almıştır. Krizin etkilerinin azaltılması ve ekonomiye kriz döneminde bir 
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esneklik kazandırılması amacıyla Singapur krize yönelik ekonomik önlem paketi açıklayan ilk 
ülkeler arasında yer almıştır. 15 Milyar ABD doları tutarındaki önlem paketi GSYİH’nin 
yaklaşık % 6’sına denk gelmekte olup, Singapur tarihinde ilk kez resmi rezervlerin 
kullanılması yoluna gidilmiştir. 

Buna karşın, 2009 yılı için beklenenden daha az bir küçülme gerçekleşmiş ve büyüme oranı 
%-1,3 olarak gerçekleşmiştir. Singapur krizden sonra en hızlı toparlanan ülkelerden biri olmuş 
ve 2010 yılını %14,5 büyümeyle kapatmıştır. Büyümede en büyük pay imalat sanayindedir. 
Bu büyümeyle Katar ve Paraguay’dan sonra dünya üçüncüsü olmuştur.  

Singapur, bir yanda 2015 yılında Tek Pazar haline dönüşerek dünyanın 11. büyük ekonomisi 
haline gelmesi hedeflenen yaklaşık 600 milyon nüfuslu ASEAN iç pazarının açık tutulması ve 
Birlik içerisinde ekonomik bütünleşme sürecine hız verilmesi; diğer yanda ise ABD, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan gibi klasik pazarlara alternatifler yaratılması hedeflerini 
gütmektedir. Bu doğrultuda Singapur, ASEAN’ın toplam ticaretinin hali hazırda %25’ine 
tekabül eden birlik-içi payının %40-45’e ulaşmasını amaçlamakta ve dış ekonomi 
politikasında başta Ortadoğu olmak üzere, Latin Amerika ve Orta Asya bölgelerini giderek ön 
plana çıkarmaktadır. 

Güneydoğu Asya’nın ticaret merkezi konumundaki Singapur, aynı zamanda bölge ülkeleri ile 
Çin ve Hindistan gibi pazarlara ulaşmak açısından da önemli bir merkez görevi görmektedir.  

1.3.2. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

2012 yılının son çeyreğinde küresel ekonomik koşulların ekonomi üzerindeki baskısının 
devam etmesi beklenmektedir. Gelişmiş ekonomilerde tüketici harcamaları zayıf iş piyasası 
koşulları çerçevesinde azalacaktır. Devam eden devlet borç krizine ilişkin kaygılar ve mali 
görünüme ilişkin belirsizlikler çerçevesinde iş yatırımlarının da zayıf seyretmesi 
beklenmektedir. Gelişmekte olan Asya’da iç talebin çeşitli politikalarla desteklenecek 
olmasının büyümeyi pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir. Genel olarak büyümenin 
durgunlaşan dış politikalardan ve durgunlaşan dış talepten ise negatif yönde etkilenmesi 
beklenmektedir. 

Bu makroekonomik zemin çerçevesinde Singapur ekonomisinin büyüme görünümü ihtiyatlı 
seyretmektedir. Özellikle elektronik, toptan ticaret ve turizmle bağlantılı hizmetler olmak 
üzere dış odaklı sektörler gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlamadan etkilenecektir. Dış çevrede 
devam eden belirsizlikler finans ve sigorta sektöründeki duyarlı bölümleri de baskılayacaktır. 
Bununla birlikte, ulaşım mühendisliği kümesi ve inşaat sektöründeki sağlıklı genişleme 
büyümeye mütevazı bir katkı sağlayacaktır. 

 

 

Ekonomik Projeksiyon 2011a 2012b 2013b 2014b 2015b 2016b

Reel GSYİH Büyümesi(%) 5,1 4 4,6 4,8 5,1 5,3

Sanayi Üretimi Büyümesi(%) 9,4 4,5 5,3 5,5 5,5 5,7
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Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımı 
Büyümesi(%) 

5,1 4,1 6,7 8,7 7 9

İşsizlik (%) 1,9 2,1 2 1,8 1,9 1,9

Tüketici Fiyatları Enflasyonu (yıl sonu) 4,8 2,5 2 2 2,2 2,1

İhracat, fob (milyar $) 408,8 423,1 466,6 538,9 615,2 707,8

İthalat, fob (milyar $) 362,3 372,1 418,3 486,6 552 652,1

Cari İşlemler Dengesi (milyar $) 48,6 51,6 48,6 50,6 55,8 56,4

Dış Borç (yıl sonu; milyar $) 23,7 24,9 26,8 28,9 31,4 34,5

Döviz Kuru S$:US$ (yıl sonu) 1,27 1,23 1,21 1,19 1,16 1,14

a EIU Tahmini b EIU Öngörüsü / Kaynak : EIU-The Economist Intelligence Unit 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Singapur ekonomisinin % 67,6’sını hizmetler, % 28,3’ünü imalat sanayii, % 4,1’ini ise konut 
sahipliği oluşturmaktadır. Yeterli araziye sahip olmaması ve mevcut toprakların katma değeri 
yüksek ekonomik faaliyetlere ayrılması nedeniyle ülkede tarım sektörünün payı önemsizdir. 
Singapur’daki toprakların sadece % 1’i tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Gerekli gıda 
maddeleri ağırlıklı olarak Malezya, Endonezya gibi komşu ülkelerden sağlanmaktadır.  

Halkın tüketimine yönelik gıda işleme faaliyetleri, yerel tüketim için yumurta, balık ve sebze 
üretimi ve yetiştiriciliği ile Singapur’un ihracatındaki temel tarımsal kalemler olan orkide 
çiçekleri ile akvaryum balıkları yetiştiriciliği Singapur’daki en önemli tarımsal faaliyetler 
olarak belirtilebilir. Singapur’daki tarımsal toprakların yanı sıra 85 hektar sahil şeridine 
yayılan 105 yüzen balık çiftliğinde de balık yetiştirilmektedir.  

2.1.2. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 

Singapur, coğrafi konumu, doğal korunaklı limanı ve 19. yüzyılın başından bu yana deniz 
ticaretinde kazanmış olduğu deneyim sayesinde Uzakdoğu’nun en büyük deniz ticaret 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. İç pazarı dış ticaret hacmi ile karşılaştırıldığında kısıtlı 
olmasına rağmen, özellikle ASEAN ülkeleri, Çin ve Hindistan ile kurmuş olduğu ticari 
ilişkiler çerçevesinde dünyanın en işlek limanı olmayı başarmıştır. Singapur limanı bu 
başarısını, devlet şirketi TEMASEK’e bağlı Singapur Liman İdaresi’nin (PSA) geliştirdiği 
bilgisayar veri tabanı destekli liman işletme stratejisine borçludur. 

Ulaştırma ve depolama sektörü 2009 yılında kaydedilen % 9 daralmanın ardından, 2010 
yılında global ticaret ve hava taşımacılığındaki artışa paralel olarak % 6 oranında genişleme 
göstermiştir. 2011 yılında hava taşımacılığındaki artışın etkisi devam etmiştir. 2011 yılında 
sektör % 5 oranında büyümüştür. Denizyolu taşımacılığının genel performansı incelendiğinde, 
işlem gören konteyner hacminde 2009 yılındaki % 14 daralmanın tersine çevrilerek 2010 
yılında % 9,9 oranında büyüme yakalandığı görülmektedir. 2011 yılında % 5 oranında 
büyüme görülmüştür. 

Telekomünikasyon sektörü son 5 yılda % 20,7 büyüme göstermiştir. Geniş bant internet 
abonelikleri 2011 yılında 1,5 milyona ulaşarak tüm aboneliklerin % 81,5’ini oluşturmuştur. 
Kişi başına düşen cep telefonu sahipliği son 5 yılda % 57,2 büyüme göstererek 2011 yılında 
7,5 milyona ulaşmıştır. Uluslararası telefon görüşmeleri süresinde de % 22’lik bir artış 
kaydedilmiştir.  
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2.1.3. Sanayi  

Singapur’un endüstriyel kapasitesinde dikkat çeken en önemli konu yüksek teknolojiye dayalı 
üretim faaliyetleridir. Singapur’un 2015 hedeflerine dair hazırlanan programa göre, ülkenin 
geleceğe yönelik stratejisinde iki husus özellikle öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 
girişimcilik, diğeri ise teknolojidir. 

2015 Programında, yüksek katma değerli faaliyetlerin esasını oluşturan elektronik, 
kimyasallar, biyomedikal bilimler ve mühendislik gruplarının kalitesinin yükseltilmesi, 
mikroelektronik, nanoteknoloji ve fotonik sistemler gibi ortaya çıkan teknolojilerde yeni 
kapasite oluşturulması, Asya’daki yeni fırsatları değerlendirmek için hizmet sektörünün 
geliştirilmesi, ticaret, lojistik, bilgi iletişim teknolojisi, finans hizmetleri ve turizm gibi 
oluşturulmuş sahalarda ilerleme kaydedilmesi gereğine değinilmektedir. Bu stratejilerin 
uygulanmasıyla gelecek 8 yıl içinde Singapur’un rehber konumundaki bir dünya ülkesi, bir 
beceri, girişimcilik ve yenilikler ülkesi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Singapur’un sanayi üretimi 2011 yılı için sektörel olarak incelendiğinde, elektronik (% 31,4), 
kimyasallar (% 10,7), biyomedikal (% 19,6), hassas mühendislik (% 13,4), ulaşım 
mühendisliği (% 14,7) ile genel imalat sanayileri (% 10,3) ön plana çıkmaktadır.  

2.1.4. Müteahhitlik Hizmetleri  

Singapur ekonomisi için önem taşıyan sektörlerden birisi de müteahhitlik hizmetleridir. 
Singapur’da modern şehrin oluşturulmaya başlandığı 1970’li yıllardan bugüne önemli bir 
müteahhitlik sektörü meydana gelmiştir. Singapur müteahhitlik firmaları ayrıca 2000’li 
yıllardan itibaren büyük bir hızla yurt dışı yatırımlara yönelmiştir.  

ASEAN ülkeleri, Hindistan ve Çin’in ardından, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 
Ortadoğu ülkeleri de Singapur’lu müteahhitlik firmalarının faaliyet gösterdiği ülkeler arasında 
yer almaktadır. Müteahhitlik sektörünün yurt dışına açılım politikası bizzat Singapur 
hükümeti tarafından da desteklenmektedir.  

Singapur’un müteahhitlik talebi 2010 yılında % 14 artarak 25,7 Milyar SGD’ye (18,8 milyar  
dolar) ulaşmış, bazı kurumsal ve sivil mimarlık projelerinin 2011 yılına ertelenmesi nedeniyle 
toplam talebin sadece üçte biri kamu sektöründen kaynaklanmış, bununla birlikte kamu 
sektörü talebindeki gerileme güçlü özel sektör talebiyle dengelenmiştir. 

2011 yılı inşaat talebi BCA’in 24-30 milyar SGD (19,1–23,9 milyar dolar) tahminini aşarak % 
17,1 artışla 32,3 milyar SGD’ye (25,7 milyar dolar) yükselmiştir. 

Kamu sektöründe müteahitlik talebi yıllık bazda % 73,5 artış göstererek 2010 yılındaki 8,5 
milyar SGD’den (6,2 milyar dolar) 2011 yılnda 14,8 milyar SGD’ye (11,8 milyar dolar) 
yükselmiştir. Söz konusu büyüme büyük ölçüde toplu konut ve sivil mimarlık talebindeki 
artıştan kaynaklanmıştır.  
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Giderek artan konut talebini karşılamak üzere Konut Geliştirme Kurumu (HDB) tarafından 
yürütülen 6 milyar SGD (4,8 milyar dolar) değerindeki İnşaat Programı, Sağlık Bakanlığının 
Ulusal Kalp Merkezi, ITE Merkez Kampüsü, Victoria Tiyatrosu ve Victoria Konser 
Salonu’nun yenilenmesi inşaatlarından oluşan toplam 2,3 milyar SGD (1,8 milyar dolar) 
değerindeki sınai projeler ve bir önceki yıla oranla üç kat artış gösteren 6,6 milyar SGD (5,3 
milyar dolar) tutarındaki büyük çoğunluğu yeni metro hattının yapımı ve demiryollarının 
yenilenmesi projelerinden oluşan altyapı inşaat talebi kamu talebini oluşturan başlıca unsurlar 
olmuştur. 

Özel sektör müteahhitlik talebi yıllık bazda % 8,3 düşüş göstermesine rağmen 17,4 milyar 
SGD (13,8 milyar dolar) seviyesinde kalmıştır. 2011 yılında yaşanan düşük ekonomik 
büyümeye karşın emlak sektöründe sağlıklı bir talep yaşanmış ve 2011 yılında özel konut 
talebi 8,1 milyar SGD (6,4 milyar dolar) olarak gerçekleşmiştir. Ticari yapı sektöründeki talep 
bir önceki yıla benzer bir hacim göstermiş ve çeşitli alışveriş merkezi ve iş merkezi 
inşaatlarıyla 3 milyar SGD (2,4 milyar dolar) olmuştur. Diğer taraftan, özel sınai müteahhitlik 
talebi ise Jurong Adasındaki çok amaçlı tesisler, Tuas’taki deniz suyu arıtma tesisi ve diğer 
ileri teknoloji sinai tesislerinin desteği ile % 29 artış göstermiş ve 4,8 milyar SGD’ye (3,8 
milyar dolar) ulaşmıştır.  

2.1.5. Turizm 

Turizm Singapur ekonomisinin önemli itici dinamikleri arasında yer almaktadır. 2011 yılında 
Singapur’a gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla % 2,2 artarak 19,8 milyona ulaşmıştır. 
2011 yılının tüm aylarında güçlü ziyaretçi akışı gerçekleşmiş olup, özellikle Temmuz ve 
Aralık aylarında aylık 2 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla rekor seviyeler yakalanmıştır. 
Özellikle turizmdeki küresel iyileşme, Entegre Resortlar gibi Singapur’da turistler için yeni 
cazibe merkezlerinin faaliyete geçmesi ile havayolu bağlantıları ve bölgedeki ucuz havayolu 
şirketlerinin uçuşlarındaki artışlar turist sayısındaki artışı desteklemiştir.  

2011 yılında Singapur’da en çok turizm harcaması yapan ülkeler sıralamasında Endonezya 
birinci (4,1 milyar $), Malezya ikinci (3,3 milyar $), Çin üçüncü (2,5 milyar $), Avustralya 
dördüncü (1,7 milyar $ ), Hindistan ise beşinci (1,6 milyar $) sırada yer almıştır.  

2.1.6. Enerji 

Singapur enerji politikasının nihai hedefi Singapur’un devam eden ekonomik gelişimini 
desteklemek olup, ulusal enerji politikası çerçevesinde ekonomik rekabet edebilirlik, enerji 
güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik politika hedefleri arasında bir denge kurulmasına 
çalışılmaktadır. Bu kapsamda altı temel strateji belirlenmiş olup, bunlar; rekabetçi piyasaların 
desteklenmesi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, 
enerji sanayiinin inşa edilmesi, enerji ARGE faaliyetlerine yatırım yapılması, uluslararası 
işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve hükümetin tümü yaklaşımının geliştirilmesidir.  
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Singapur’un enerji sektörü incelendiğinde, üretilen elektriğin % 76’sı Malezya ve 
Endonezya’dan boru hattıyla temin edilen doğal gaz suretiyle elde edilmekte olup, enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmek üzere 2012 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali 
yoluna gidilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, LNG terminali inşasına başlanmış olup, 
terminalin 1 milyar Singapur dolarına mal olması ve yıllık 3 milyon ton gaz kapasitesine 
sahip olması beklenmektedir. 

Enerji sektörü Singapur ekonomisinin temel dayanaklarındandır. Petrol sanayiinin anahtar rol 
oynamaya devam edeceği öngörülmekle birlikte, güneş enerjisi, yakıt hücreleri, bio-yakıtlar 
ile enerji yönetim çözümlerindeki yeni fırsatlar da takip edilmektedir. Bu çerçevede, Singapur 
enerji sanayiinin yarattığı katma değerin mevcut 20 milyar SGD seviyesinden 2015 yılına 
kadar 34 milyar SGD’ye yükseltilmesi ve sektörde çalışan sayısının 5.700’den 15.300’e 
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Singapur’un enerji sanayiinin genişletilmesi amacıyla 
kalkınma stratejileri ise; rafinasyon tabanının genişletilmesi, petrol ticaretinin ötesine geçerek 
enerji ticaretinin sağlanması ve bu çerçevede, LNG, karbon emisyon kredileri ve bio-yakıtlar 
gibi Singapur’da fiyatlandırılan ve ticareti yapılan enerji ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması, 
temiz enerji sektörünün büyümesi ve sürdürülebilir enerji çözümleri sağlayan şirketlerin 
bölgesel olarak büyümesine destek olunması şeklinde sıralanmaktadır. 

Enerji sektörünün mevcut durumu incelendiğinde ise, petrol ve petrol ürünlerinin son yıllarda 
dış ticaret içerisinde öneminin arttığı ve bu çerçevede, yaratılan katma değerdeki artışın 
Singapur’un dünyanın önde gelen petrol ticaret merkezlerinden birisi haline gelmesinin bir 
yansıması olduğu görülmektedir. Singapur’da ihracatın gelişiminden sorumlu kamu kuruluşu 
niteliğindeki IE Singapur ile Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından yapılan 
girişimlerin de etkisiyle, dünyanın ilk onda yer alan entegre enerji şirketlerinden yedisinin 
Asya ticaret merkezleri Singapur’da bulunmaktadır. Hint ve Pasifik okyanusları arasındaki 
stratejik konumu, gelişmiş rafineri ve depolama altyapısı nedeniyle ülke önemli bir petrol 
ürünleri işleme ve ticaret merkezi haline gelmiştir. 

Singapur’un kendisine ait petrol kaynakları olmamasına rağmen sahip olduğu rafinerileriyle 
önemli bir petrol işleme merkezi durumundadır. Günlük petrol işleme kapasitesi 1,3 milyon 
varildir. Ülkede üç önemli rafineri bulunmaktadır. ExxonMobil’e ait olan Jurong/Pulau Ayer 
Chawan rafinerisi günlük 605.000 varil, Royal Dutch Shell'e ait Pulau Bukom rafinerisi 
günlük 500.000 varil, Singapore Refining Company’ye ait Pulau Merlimau Rafinerisi günlük 
299.000 varil petrol işleme kapasitesine sahiptir. Diğer taraftan, Singapur’daki en büyük yerel 
petrol ticaret şirketi olan Hin Leong Trading Singapur’un dünya ölçeğindeki dördüncü petrol 
rafinerisini kurmak üzere fizibilite çalışmaları gerçekleştirmektedir.  

Singapur’da Jurong adası petro-kimya sektörüne ev sahipliği yapmaktadır. Sağlanan altyapı, 
devlet tarafından verilen teşvikler ve hatta süreç içerisinde çokuluslu şirketlerle yapılan 
ortaklıklar suretiyle petro-kimya alanındaki önemli çokuluslu şirketlerin Jurong adasında 
yatırım yapması temin edilmiştir. Mevcut durum itibariyle Jurong dünyadaki en büyük petrol 
rafine merkezlerinden birisi olup, ayrıca dünyadaki petrol ticareti ve fiyat belirleme 
merkezleri arasında ilk 3’te, dünyadaki en büyük petro-kimya merkezleri arasında ise ilk 
10’da yer almaktadır.  
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Bununla birlikte Hindistan, Malezya ve Tayland’ın kendi ülkelerinde rafineri sektörüne 
yaptıkları yatırımlarla Singapur’un bu sektördeki üstün durumu kırılmaya başlamıştır. Hem 
Tayland hem de Malezya kendi topraklarından geçecek boru hatları inşa ederek Hint 
Okyanusu ile Güney Çin Denizi arasındaki petrol trafiğinin bir bölümünü kendi üzerlerine 
çekmeye çalışmaktadır. 

Singapur’da elektrik üreticisi üç şirket bulunmakta olup, bunlar PowerSeraya, Senoko Power 
ve Tuas Power’dır. 2,670 megavatlık kapasitesiyle Singapur’un 3. büyük enerji üretim firması 
olan Tuas Power’ı Temasek Holding’den satın alan China Huaneng firması, Jurong Adasına 2 
milyar dolar değerindeki temiz kömür (% 80) ve biyokütle (% 20) ortak üretim tesisi kurma 
çalışmalarını başlatmıştır. Saatte 900 ton buhar üretimi kapasitesine sahip olacak olan Tuas 
Power, bölgede faaliyetlerine başlayacak olan petrokimya yatırımcılarının buhar ve elektrik 
tedarikçisi olmayı hedeflemektedir. China Huaeng firması, Çin’in en büyük kömür yakıtlı 
enerji üreticisidir. 

2.1.7. Bankacılık 

Singapur, önemli bir finans merkezi olup, sadece kendi ekonomisine değil, aynı zamanda 
daha geniş bir alan olan Asya-Pasifik bölgesine ve bazı durumlarda da dünya ekonomisine 
hizmet etmektedir. Finansal hizmetler, ülkenin gayri safi milli hasılasının yaklaşık olarak 
%13’üne karşılık gelmektedir. Yerli ve yabancı 600’den fazla finans kuruluşu Singapur’da 
yerleşik olarak faaliyet göstermekte olup, bu kuruluşlara dünyanın en büyük bankaları 
arasında yer alan 20’yi aşkın banka ve dünyanın en büyük 25 reasürans şirketi arasında 
bulunan 16 reasürans şirketi de dahildir.  

Kasım 2011 itibariyle Singapur’da 121 adet ticari banka bulunmaktadır. Uluslararası 
bankacılığa entegre olmuş olan Singapur bankalarının, geleneksel bankacılık alanında ve 
yatırım bankacılığı kapsamına giren alanlarda faaliyetleri mevcuttur. Singapur’daki üç adet 
ticari banka grubu içinde; tüm bankacılık hizmetlerini veren bankalar, toptan bankacılık yapan 
bankalar ve offshore bankalar bulunmaktadır. 

Tüm bankacılık hizmetlerini veren bankalar, Bankalar Kanunu ile onaylanmış bankacılık 
işlemlerinin tamamını gerçekleştirmektedir. Kasım 2011 itibariyle Singapur’da, tüm 
bankacılık hizmetlerini veren 32 adet banka bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi, üç yerel banka 
grubunun altında yerel ölçekte birleşmiş kurumlardır ve bir tanesi de yabancı bir bankanın 
yerel girişimidir. Geri kalan 26 tanesi, yabancı bankaların şubeleridir. Bu yabancı bankaların 
bazılarına “Özellikli Tam Banka” ayrıcalıkları tanınmıştır. 

Toptan bankalar, tüm bankacılık hizmetlerini veren bankalar ile benzer işlemleri 
üstlenmektedir. Aralarındaki fark Singapur Doları cinsinden bireysel bankacılık hizmetlerini 
gerçekleştirememeleridir. Kasım 2011 itibariyle Singapur’da hepsi yabancı bankaların şubesi 
konumunda olan 50 adet toptan banka bulunmaktadır. 
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Üç adet ticari banka kategorisinin yanı sıra, “Ticaret Bankaları” olarak faaliyet gösteren 
bankalar da mevcuttur. Ticaret bankaları MAS Kanunu çerçevesinde faaliyet izni almakta 
olup, işlemlerini Ticaret Bankaları Yönetmeliği’ne göre yürütmektedir. 

2.1.8. Finansal Hizmetler 

Singapur ekonomisinde hizmetler sektöründe toptan ve perakende ticaret, iş hizmetleri, 
finansal hizmetler, diğer hizmetler ile ulaşım ve depolama sektörleri ön plana çıkmaktadır.  

Finansal hizmetler sektörü ekonominin % 11,9’unu teşkil etmektedir. 2009 yılında kaydedilen 
% 4,3 büyümeye oranla 2010 yılında finansal hizmetler sektörü % 12,2 ile çok daha güçlü bir 
şekilde genişlemiştir. 

Finansal hizmetler sektöründe aldığı pay ile bankacılık (% 48,4) ilk sırada yer almakta olup, 
bunu sigortacılık (% 16,1), fon yönetimi faaliyetleri (% 8,5), menkul değer ticareti faaliyetleri 
(% 4,7) ve diğerleri (% 22,3) takip etmektedir.  

Diğer yandan, Singapur Para Kurumunun (MAS) 2000’li yıllarda başlattığı Singapur’un 
ulusal bankalarının bölgeselleşmesini teşvik politikası da bu zaman zarfında meyvelerini 
vermeye başlamıştır. Bu kapsamda, yerel bankalar çevre ülkelerde bulunan bankalara ortak 
olmaya ve böylece bölgesel bankalar haline gelmeye başlamışlardır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Ülkenin Dış Ticareti 

Dış Ticaret Göstergeleri (milyar dolar)  

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2005 229,7 200,1 429,7 29,6
2006 271,8 238,7 510,5 33,1
2007 299,3 263,2 562,5 36,1
2008 338,2 319,8 658 18,4
2009 269,8 245,8 515,6 24,1
2010 351,9 310,8 662,7 41,1
2011 313,6 286,5 600,1 27,1
2012 408,4 379,7 788,1 28,7
2013 410,3 373 783,3 37,3
2014 409,8 366,3 776,1 43,5
Kaynak: Trade Map 
 

 

3.1.2. İhracatında Başlıca Ürünler 

Singapur’un İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014

Toplam    408.393 410.250 409.769

8542 Elektronik entegre devreler 74.842 83.052 83.705

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

73.240 69.253 66.116

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 33.425 33.135 32.228

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 9.412 9.724 9.293

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 8.506 8.629 8.501

8541 
Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik 
kristaller 

6.627 6.831 7.963

8473 
Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer 
makine ve cihazların aksamı

8.881 7.152 6.371

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 4.283 4.777 5.933

8443 
Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı 
makineler 

7.527 6.875 5.914
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8803 
Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

5.728 6.229 5.571

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

5.080 5.062 5.519

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 5.670 5.823 5.209

4907 
Tedavülde bulunan posta pulları, damgalı kağıt, 
kıymetli evrak 

1.314 3.409 4.537

8523 
Ses ve diğer fenomenleri kaydetmek için disk, bant, 
katı hal kalıcı depolama aygı

5.857 4.567 4.453

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 2.834 3.748 4.237

8486 
Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel 
göstergesinin imalatı iç 

4.095 3.644 3.854

3902 
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 
şekillerde) 

3.039 3.179 3.651

2902 Siklik hidrokarbonlar 2.444 3.025 3.524

7113 
Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci 
eşyası 

3.234 3.423 3.361

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 3.286 3.369 3.317

Kaynak: Trade Map 
 

 

 

3.1.3.    İthalatında Başlıca Ürünler 

Singapur’un İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014

  Toplam 379.723 373.016 366.247

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

77.317 74.604 72.329

8542 Elektronik entegre devreler 54.069 59.380 58.342

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar) 

39.879 35.539 34.326

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 9.812 9.365 8.511

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 6.301 7.720 7.510

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 6.122 6.532 6.640

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 6.978 6.559 6.076

8473 
Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer 
makine ve cihazların aksamı

6.240 5.717 5.351

8541 
Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik 
kristaller 

4.404 4.681 4.937
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9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 6.825 5.948 4.901

8803 
Balon, hava gemisi, planör vb. Diğer hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

5.432 5.276 4.598

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 5.502 4.928 4.417

7113 
Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci 
eşyası 

4.117 3.893 3.790

8443 
Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı 
makineler 

3.864 3.288 3.272

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 
teçhizatı 

2.446 2.371 2.454

8486 
Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel 
göstergesinin imalatı iç 

2.325 2.283 2.367

9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 1.823 2.173 2.231

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 1.933 1.938 2.170

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 2.186 1.850 2.029

7102 Elmaslar 858 1.493 2.016

Kaynak: Trade Map 

 

 

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Singapur’un İhracatı (Milyon Dolar) 

Sıra Ülke 2012 2013 2014
  Toplam 408.393 410.250 409.769
1 Çin 43.912 48.370 51.501
2 Malezya 50.311 49.912 48.998
3 Hong Kong 44.734 45.829 45.109
4 Endonezya 43.319 40.547 38.370
5 ABD 22.626 23.946 24.247
6 Japonya 18.093 17.623 16.746
7 G. Kore 16.576 16.620 16.698
8 Tayvan 14.451 15.296 16.139
9 Avustralya 17.061 15.748 15.487
10 Tayland 15.605 15.172 15.047
11 Vietnam 10.359 10.870 12.904
12 Hindistan 10.878 11.218 11.127
13 Panama 12.257 11.313 9.211
14 Hollanda 7.105 6.418 7.290
15 Filipinler 6.338 6.696 6.871
16 Çin 4.713 5.610 6.143
17 Malezya 5.955 5.842 5.389
18 Hong Kong 4.253 4.460 4.954
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19 Endonezya 6.538 3.845 3.972
20 ABD 4.158 3.863 3.945
45 Türkiye 558 525 554
Kaynak: Trade Map 

 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Singapur’un İthalatı (Milyon  Dolar) 

Sıra Ülke 2012 2013 2014
  Toplam 379.723 373.016 366.247
1 Çin 39.168 43.689 44.419
2 Malezya 40.410 40.829 39.036
3 ABD 38.726 38.856 37.903
4 Tayvan 25.286 28.987 29.992
5 G. Kore 25.626 24.030 21.601
6 Japonya 23.636 20.387 20.119
7 Endonezya 20.187 19.219 18.782
8 B.A.E. 15.686 16.531 15.366
9 Suudi Arabistan 17.211 12.862 14.613
10 Almanya 10.565 10.873 10.647
11 Tayland 10.142 9.274 8.771
12 Hindistan 12.973 9.123 8.276
13 Fransa 9.125 8.099 8.107
14 Rusya Fed. 4.432 5.233 7.931
15 Katar 7.672 7.894 7.760
16 İngiltere 6.998 7.961 6.192
17 Filipinler 6.039 5.088 4.995
18 Hollanda 7.841 5.719 4.706
19 Avustralya 4.904 4.152 4.682
20 Venezuela 3.780 5.594 4.207
48 Türkiye 607 558 405
Kaynak: Trade Map 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1. Türkiye-Singapur Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2003 159,9 136,3 296,2 23,7
2004 198,6 173,6 372,2 25,1
2005 229,7 200,1 429,7 29,6
2006 271,8 238,7 510,5 33,1
2007 299,3 263,2 562,5 36,1
2008 338,2 319,8 657,9 18,4
2009 269,8 245,8 515,6 24,1
2010 351,9 310,8 662,7 41,1
2011 313,6 286,5 600,1 27,1
2012 408,5 379,8 788,4 28,7
2013 355,2 352,6 707,8 2,6
2014 370,6 293 663,6 77,6
Kaynak: TUİK 
 

4.1.2. Türkiye'nin Singapur'a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 205,7 146,8 114,9
7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli 

metallerle kaplama metallerden)
13,4 21,3 41,4

8904 Römorkörler ve itici gemiler 0 0 20,8
8901 Yolcu, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve 

insan veya yük taşımaya mahsus benzer
0 0 18,2

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar  11,7 12,8 14,1
7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş 

ya da pudra halinde) 
1 0,5 10,7

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 13,4 12,4 10,4
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek 

kaplanmış liflerden oluşan fibe
4,9 4,9 9,2

6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar  8,2 11,2 8,9
4009 Volkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı 

elemanlarıyla birlikte olsun olmasın)
8,3 8,7 7

9930 Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya  3 2,8 5,5
805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 1,1 2,8 4,6
8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 2,1 3,3 3,9
6214 Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar vb eşya 0,4 0,6 3,2
5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 3,5 2,8 3,2
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2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 1,5 1 2,9
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları 1 0,4 2,7
909 Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç 

meyveleri 
0,4 1,4 2,6

8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı 
elevatörleri 

0,7 0,7 2,6

1101 Buğday unu/mahlut unu 4 3,6 2,5
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç 

ve el kurutucuları, ütüler 
1,7 2,1 2,2

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 1,6 1,8 2,2
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler 5,9 4,1 2,1
8450 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma 

tertibatı bir arada olanlar dahil)
1,2 1,3 2,1

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

0,9 2,2 1,7

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu 
cihazlar ve ısı pompaları 

1 1,9 1,6

3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar 
bağlayıcılar 

0 0 1,6

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası  1,1 1 1,6
2508 Diğer killer, andaluzit, siyanit ve silimanit, mülit, şamot ve dinas 

toprakları 
1,2 1,6 1,6

7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller 0 0,8 1,6
  Toplam (diğerleri dahil) 444,2 355,1 370,6
Kaynak: ITC - TRADEMAP 

 

4.1.3. Türkiye'nin Singapur'dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTIP Ürün Adı 2012 2013 2014
2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri 0,3 0,1 37,9
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1,3 1,7 25,3
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya 

optik okuyucular 
41,8 17,7 17,2

8542 Elektronik entegre devreler 15,9 18,8 16,1
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 11,7 10,9 15,9
8443 Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; 

bunların aksam, parça ve aksesuarları
14,8 15,9 13,8

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, 
alkit reçineler

0,6 1 12,9

9027 Fiziksel-kimyasal analiz alet-cihazlar; akışkanlık, genleşme vb 
ölçü cihazlar 

10,9 9,2 11,7

9021 Ortopedik cihazlar; cebireler, kırıklar için cihazlar vb. 9,3 11,1 8,3
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 

vermeye mahsus diğer cihazlar
8,9 7,5 8,2

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 6 4,4 7,3
9015 Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik 3,7 5 6,8
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veya jeofizik alet ve cihazları 
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2,5 61,4 6,8
3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) 6,9 4,5 6,7
9011 Kombine haldeki optik mikroskoplar  2,7 2,2 4,9
8487 Diğer makinaların aksam ve parçaları  0,2 0,5 4,4
8901 Yolcu, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri 1,9 6,2 4,3
8470 Hesap, bilgi kaydeden ve bunları tekrar veren, muhasebe, damga 

basan, bilet basma ve verme vb makina
3,4 5,2 3,7

5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) 0,7 1,4 3,5
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve 

cihazlar 
3,9 3,1 3,3

8523 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, 
katı hal kalıcı depolama aygıtları,

5,3 6,2 3,2

8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, 
fanlar 

3 4,7 3,1

3926 Plastikten diğer eşya 1,5 1,7 2,9
9032 Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları 1,8 2,5 2,9
8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar  1,1 2,4 2,3
8473 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda 

kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar
1,3 0,7 2

8714 87.11 ila 87.13 pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve 
aksesuarı 

3,9 4,4 1,9

8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik 
cihazlar 

0,8 0,8 1,9

  TOPLAM (Diğerleri Dahil) 222,5 352,6 293
 Kaynak: ITC - TRADEMAP 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Singapur 2015 Yılı İhracat Kalemleri 

 S.n Ürün Adı  Dolar
1 Demir veya çelikten eşya 260.255
2 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 

taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
246.910

3 Canlı hayvanlar 186.140
4 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 136.800
5 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 

aksam ve parçaları 
131.816

6 Kakao ve kakao müstahzarları 126.451
7 Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 45.400
8 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 

kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
28.157

9 Plastikler ve mamulleri 14.521
10 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve 

bitkisel mumlar
11.575

11 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 4.196
12 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 3.346
13 Kauçuk ve kauçuktan eşya 2.243
14 Şeker ve şeker mamulleri 2.026
15 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 

bunların aksam, parça ve aksesuarı
453

16 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, 
soslar, diyet mamaları, vb.) 

152

 

5.1.2.Konya – Singapur 2015 Yılı İthalat Kalemleri 

 S.n Ürün Adı  Dolar
1 Plastikler ve mamulleri 482.652
2 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 

bunların aksam ve parçaları 
22.059
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5.1.3.Türkiye-Singapur-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

Türkiye- Singapur Rakamları 

 Dolar  2013 2014 2015
İhracat 355.149.325 370.629.422 432.556.191
İthalat 352.643.085 293.036.913 365.285.783

Konya-Singapur  Rakamları 

 Dolar  2013 2014 2015
İhracat 738.066 2.606.985 1.014.301
İthalat 1.122.502 549.696 504.711

 


