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BİRİNCİ BÖLÜM  

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 
1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı 

Yönetim Biçimi : Krallık 

Devlet Başkanı : Salman bin Abdel-Aziz el-Saud (23 Ocak 2015 itibariyle) 

Nüfusu    : 31.386.000 (IMF 2015) 

Yüzölçümü : 2.150.000 km2 

Resmi Dil : Arapça 

Etnik Yapı : Arap (%90), Afro-Asyalı (%10) 

Dini Yapı : Şii Müslüman (%10-15), Sünni Müslüman (%85-90), Diğer 

Başlıca Kentleri : Riyad (Başkent), Cidde, Mekke, Medine, Dammam, Taif 

Para Birimi : Suudi Arabistan Riyali (SR) 

Para Kuru : 1 USD = 3.75 SR 

Resmi Tatil Günleri : Cuma, Cumartesi 

Saat Farkı : Kış saati uygulaması sırasında Türkiye saatinden 1 saat ileri 

Yaz döneminde Türkiye ile aynı 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 

 

Suudi Arabistan, Arap yarımadasında yer almaktadır. Güney ve güneydoğusunda Yemen, 

Umman ve Birleşik Arap Emirliklerinin bulunması sebebiyle Hint okyanusu ve Umman 

Körfeziyle deniz sınırları bulunmamaktadır. Ülkenin doğusunda Katar yer almaktadır. Batıda 

Kızıldeniz ve doğuda Basra Körfezi’ne deniz kıyısı vardır. Suudi Arabistan; Kuzeyinde 

Kuveyt, Irak ve Ürdün ile kara sınırına sahiptir. 

 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

 

Suudi Arabistan topraklarını oluşturan Hicaz ve Necd bölgelerinde İslamiyet’in doğuşuna 

kadar bir devlet yapılanmasının olmadığından bahsedilebilir. İslamiyet’in doğduğu sıralarda 

Mezopotamya, Filistin, Irak, Suriye, Yemen gibi bölgelerde zayıf da olsa Bizans veya İran 

nüfusu görülmekte, bazen de bu topraklar bu büyük devletler arasında sürtüşmelere sebep 

olmaktaydı.  

İslam Devletinin kurulmasından kısa bir süre sonra İslam Devletlerinin merkezi, önce Şam’a 

sonra da Bağdat’a kaymış; Mekke ve Medine’nin kutsallığı dışında Hicaz ve Necd adeta 

unutulmuştur. Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde petrole ilgi duyulmaya başlanmasına 

kadar da bu iki bölgede siyasi anlamda ciddi gelişmeler olmamıştır. 

İngilizlerin çabaları neticesinde Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele eden aileler Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra petrol topraklarında krallıklar kurmuşlar; Necd ve Hicaz bölgesi 

Suud Ailesinin payına düşmüş, Abdülaziz Bin Suud da Suudi Arabistan’ın ilk kralı olmuştur. 

Suudi Arabistan’a 1953 yılına kadar Kral Abdülaziz, 1953–1964 yıllarında Kral Suud, 1964–

1975 yıllarında Kral Faysal, 1975–1982 yıllarında Kral Halid, 1982–2005 yıllarında Kral 

Fahd hükmetmiş olup, Temmuz 2005’ten bu yana da Kral Abdullah hükmetmektedir. Krallık, 

kardeşlerin tamamı ölene kadar en büyük kardeşe geçtiğinden Suudi Arabistan yaşlı krallar 

tarafından idare edilmektedir. 

Suudi Arabistan’da seçilmiş bir parlamento yoktur. Bu durumda siyasi partiler ve seçim 

sistemi de söz konusu değildir. Adalet mekanizmasının iyi işlemediği ve özellikle mahkeme 
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önünde yabancıların eşit muamele görmediği yönünde dış çevrelerden yoğun eleştiriler vardır. 

Şer’i meselelerle ilgili davalar şeriat mahkemelerinde ele alınırken; vergi, şirket işleri ve 

elektrik, gaz, su gibi modern hayata ilişkin meselelerde davalara idari mahkemeler 

bakmaktadır. Cezalar yeterince caydırıcı olduğundan suç işleme oranları düşüktür. 

 

Yerel mahkemelerin ağır suçlarla ilgili olmayan kararlarının temyiz edilip edilmeyeceğine 

Adalet Bakanlığı; ağır suçların temyiz edilip edilmeyeceğine ise üç hakimden oluşan bir kurul 

tarafından karar verilmektedir. Biri Riyad’da ve diğeri Mekke’de olmak üzere 2 adet temyiz 

mahkemesi mevcuttur. İdam dışında son merci bu temyiz mahkemeleridir. İdam cezasında ise 

son kararı Kral vermektedir. 

1.2.3. Nüfus 

1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre  

Ülke nüfusu batıda Kızıl Deniz kıyısındaki Mekke, Medine ve Cidde; ortada başkent Riyad ve 
doğuda Dammam bölgesinde yoğunlaşmıştır. Nüfusun tamamına yakını şehirlerde 
yaşamaktadır.  

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA) verilerine göre ülke nüfusunun yaklaşık %27’si 
yabancılardan oluşmaktadır. Nüfusun %55’i erkeklerden oluşmakta olup; yabancı nüfus için 
bu oran %65 civarındadır. Nüfusun %33’ü 15 yaşın altındadır. Bu da Suudi Arabistan’ın 
nispeten genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. Son 5 yıl için yıllık ortalama nüfus 
artış hızı ise %2,5’tir. Son yapılan sayıma göre Ülke nüfusu 2010 yılında 27,1 milyondur. 

Hızlı nüfus artışı, özel sektörün daha düşük ücretle yabancı işçileri çalıştırmak istemesi, 
devlet tarafından her aileye geçinmeye yetecek bir gelir sağlanması, gibi nedenlerden dolayı 
zahmetli ve beceri gerektiren işler yabancılar tarafından yapılmakta olup, Suudi nüfus için 
işsizlik oranları yükselmektedir.  

Son yıllarda uygulanmaya başlanan işgücünde “Suudileştirme” politikası nedeniyle yerli ve 
yabancı şirketlere, sektöre ve şirketin büyüklüğüne göre değişen oranlarda Suudi personel 
çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Suudi Arabistan eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar 
nedeniyle özellikle teknik düzeyde (sağlık ve inşaat gibi birtakım sektörlerde) kalifiye Suudi 
işçilerin istihdamı zor olduğundan belirlenen kotalarda zaman zaman revizyona gidilmektedir. 

1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Suudi Arabistan dünyada en fazla kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülke konumundadır. 
Petrol rezervleri tahmini olarak 264 milyar varil olup, dünya petrollerinin % 21’ine sahiptir. 

Suudi Arabistan’daki petrol üretim tesisleri Eastern Bölgesi’nde yoğunlaşmaktadır. 
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Ağır sanayi dallarına yapılan yatırımlara, uluslararası medya kuruluşlarının yaygınlaşmasına, 
su kaynaklarının azalmasına ve büyük şehirlerde hava kirliliğinin dikkat çekici boyutlara 
ulaşmasına bağlı olarak vatandaşların çevre bilinci artmakta ise de; çevrenin korunması Suudi 
Arabistan için geçmişten bu yana öncelikli bir konu olmamıştır. 

Saudi Aramco’nun ülkenin petrol rezervlerinde tekeli bulunmaktadır. Ülkede yabancı 
yatırıma izin vermek yerine anahtar teslimi sözleşmeler tercih edilmektedir. Bu sistemde, 
yabancı yükleniciler teçhizatları tedarik etmekte ve altyapıyı oluşturmakta olup, mülkiyet ve 
işletme (Amerikan Chevron tarafından işletilen Neutral Zone dışında) Saudi Aramco’da 
bulunmaktadır.  

Ülkenin kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinde artış görülmektedir. Ülkede 7.17 trilyon m³ doğal 
gaz rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktar tüm dünya toplam gaz rezervinin %4’ünü 
teşkil etmekle birlikte, Iran ve Katar’daki rezervlerden daha düşüktür. 

Suudi Arabistan’da altın gümüş, bakır çinko, boksit, magnezit ve fosfot yatakları da 
bulunmaktadır. 

3000 metreye varan yüksekliğe rağmen ülke arazisinin genellikle düz olduğu ve bu 
yüksekliklerin ulaşıma engel olmadığı görülmektedir. İklim her mevsim sıcak ve kurak 
olduğundan, ülkede akarsu ve göl bulunmamakta olup, hurma dışında sulama yapılmaksızın 
üretilebilecek bir meyve ya da sebze yetişmemektedir. Kızıldeniz kıyılarındaki bazı alanlara 
yeraltı sularını besleyecek kadar yağmur yağmasına rağmen, sahildeki Cidde kentine ve sahile 
yakın mesafedeki Mekke ve Medine şehirlerine yeterli miktarda yağış düşmemektedir. 
Ülkenin en fazla yağış alan kısımlarına dahi yılda ancak 130 mm. kadar yağmur yağmaktadır. 
Ülkenin yakın zamanda tarımsal açıdan kendi kendine yeterlilik konusunda hedeflerine 
ulaşabilmesi pek mümkün görülmemektedir. Su kıtlığı, ülkede sanayileşmeyi de zorlaştıran 
bir unsur olarak görülmektedir. 

 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 

 2013 2014 2015

GSYH (cari ABD doları) 744,335,733,333.3 753,831,733,333.3 646,001,866,666.7

GSYİH büyümesi (yıllık%) 2.7 3.6 3.5

Enflasyon, GSYH deflatörü 
(yıllık%) 

-1,2 -2,3 -17,2

Tarım, Katma Değer 
(GSYİH'ya Oran,%) 

1.9 1.9 2.3

Sanayi, katma değer 
(GSYİH'ya oranı) 

60.0 57.4 45.9



SUUDİ ARABİSTAN 
ÜLKE RAPORU 

6 

 

Hizmetler vb. Katma değer 
(GSYİH'nın yüzdesi) 

38.1 40,7 51.8

Mal ve hizmet ihracatı 
(GSYİH'ya oranı) 

52.1 47,0 33.7

Mal ve hizmet ithalatı 
(GSYİH'ya oranı) 

30,9 33.9 38.8

Brüt sermaye oluşumu 
(GSYİH'ya oranı) 

26.2 28.5 34,6

Kişi başına düşen net milli 
gelir (yıllık% büyüme)

-2.4 -2.7  11,4

Kişi başına düzeltilmiş net 
milli gelir (sabit 2010 ABD 
doları) 

17,669.9 17,191.1 15,227.5

Dünya Bankası Verileri 

1.3.2. Ekonomi Politikaları 

1970’li yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan yükselme nedeniyle Suudi Arabistan otoriteleri 

halkın refahını artırmak için vergi oranlarını düşürmüş, çeşitli teşvikler vermiş, kamu sektörü 

istihdamını ve ücretlerini artırmış, altyapı projeleri, askeri donanım ve sağlık hizmetleri gibi 

alanlarda bir refah devleti haline gelmiştir. Kamu harcamaları üzerindeki kararlar genellikle 

şeffaflıktan uzak ve plansız bir şekilde alındığı için ve petrol fiyatlarına ilişkin tahminler bazı 

dönemlerde gerçekçi olmadığı için beş yıllık kalkınma planlarına ve yıllık bütçelerine 

uyulmakta zorluk çekilmiştir. Suudi Arabistan Riyali’nin 1986 yılından beri 1ABD$ : 

3,745SAR üzerinden ABD Doları’na endekslenmesi, petrol fiyatlarına ya da kamu 

harcamaları politikalarına bağlı olarak döviz kurunda ve faiz oranlarında yaşanabilecek 

istikrarsızlıkları bir ölçüde engellemiştir.  

1998 yılında petrol fiyatları dibe vurduğunda mali disiplin uygulamasına (yüksek vergiler ve 

kamu hizmetlerinden yüksek bedeller alınması, daha az sübvansiyon verilmesi ve kamu 

sektöründe istihdamın azaltılması) geçilmesi gündeme gelmiştir. 

2004-2006 yılları arasında petrol fiyatlarının yeniden artışa geçmesi sonucunda mali disiplin 

uygulanmasına ilişkin planlar rafa kaldırılmıştır. 2006 yılında bütçe fazlası 265 Milyar 

SAR’ne (71 Milyar Dolar ya da GSYİH’nin %20,3’ü) ulaşmıştır. 

2007 yılı için ise bütçe fazlasının değeri 179 Milyar SAR (GSYİH’nin %12,5’i) olarak 

gerçekleşmiştir. Bütçe fazlası daha çok, kamu borçlarının (Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli 

Aylıkları Kurumu ve bankalar tarafından yaratılan) ödenmesi için kullanılmaktadır. 2003 
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yılında GSYİH’nın %82’sini oluşturan kamu borçları, 2003 yılından sonra yeniden azalmaya 

başlamış olup, GSYİH’nin %18,7’sine gerilemiştir. 

Kamu ücretlerindeki ve teşviklerdeki artışın sürmesine rağmen, bütçede yatırım 

harcamalarının da artırılması hedeflenmektedir. 2008 bütçesinde sermaye yatırımlarına 

(eğitim, sağlık, yol yapımı, su projeleri, kentsel ve endüstriyel altyapı ve teknoloji yatırımları) 

ayrılan miktar, toplam harcamaların %40’ına (SR 165 milyar) karşılık gelmiştir. 

Kamu yatırımlarının artırılarak ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve yabancı yatırımcıların 

ülkeye çekilmesi, yüksek yaşam standartlarının korunması açısından önem verilen bir 

husustur. Aynı zamanda, bakanlıklarda ve diğer kamu kuruluşlarında da özel yatırımların 

çeşitli yollarla teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

Hızla artan genç nüfusa iş imkânları yaratılamamasının göçmen işçilerin sayısı artmaya 

devam ettiği sürece sosyal düzen üzerinde büyük bir tehdit oluşturacağı tahmin edilmektedir. 

Bu nedenle bir yandan işgücünün eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve niteliklerinin 

geliştirilmesine çalışılmakta, bir yandan da bazı sektörlerde yalnızca Suudiler’in istihdam 

edilmesi uygulamasına geçilmektedir.  

1.3.3. Ekonomik Performans 

GSYİH’deki artış, petrol fiyatları, petrol üretimi ve OPEC’in fiyat politikaları ile yakından 

ilişkilidir. Uluslararası petrol fiyatları arttıkça iş çevrelerinin ve tüketicilerin güveni, bir 

yandan da kamu gelirleri ve harcamaları artmaktadır. 

Petrol dışındaki sektörler, ekonominin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte 

giderek önem kazanmaya başlamıştır. Petrol dışındaki sektörlerde özel sektörün 2/3 oranında 

ağırlığı vardır. Özel sektör ithalat, toptancılık ve perakendecilik, finans, inşaat, ziraat, 

madencilik ve hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır. 

Özellikle konut piyasası ve inşaat malzemeleri gibi arzın kıt olduğu alanlarda yaşanan talep 

artışı nedeniyle enflasyon üzerinde oluşan bu baskı, gıda fiyatlarındaki artışın ve Suudi 

Arabistan Riyali’nin endekslendiği ABD Doları’nın diğer önemli kurlar kaşısındaki 

zayıflığının etkisiyle daha da artmıştır. Petrol ürünleri, temel gıda maddeleri ve ilaç gibi 

üretim alanlarında ise fiyat kontrolleri ve sübvansiyonlar devam etmektedir. 

Suudi Arabistan’da, emek piyasası diğer Körfez komşularına benzer bir yapıya sahiptir. Suudi 

vatandaşları (çoğu erkek), kamu sektöründe çalışanların % 90’ından fazlasını oluşturmaktadır. 
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Göçmen işgücü ise, özel sektör çalışanlarının yaklaşık % 90’ını, toplam işgücünün ise 

yaklaşık % 80’ini oluşturmaktadır. Göçmen işçilerin çoğu erkek olmakla birlikte, temizlikçi 

ya da öğretmen olarak çalışan kadınlar da bulunmaktadır. Bu göçmen işçiler, işverenlerine bir 

“sponsorluk sistemi” ile bağlı olduğundan kendi kendine iş aramaları ve işverenlerinin izni 

olmadan iş değiştirmeleri mümkün değildir. 

İşverenin bakış açısından, göçmen işçi çalıştırmak ucuz ve kolaylıkla işten ayrılamayacağı 

için oldukça karlı bir durumdur. Bunun yanında, Suudi vatandaşları da düşük statülü işlerde 

çalışmaya gönüllü değildirler. İşverenlerin bazı sektörlerde işçi istihdam ederken sektörün ve 

şirketin büyüklüğüne bağlı olarak %5-30 arasında değişen oranlarda Suudi vatandaşı istihdam 

edilmesine ilişkin kotalara uymaları zorunludur. Ayrıca, bazı sektörlerde çalışmak da sadece 

Suudi vatandaşlara mahsustur. Yabancı işçilerin vize almaları hususunda sık sık gecikme 

yaşanabilmektedir. 

Suudi Çalışma Bakanlığı, kültürel alışkanlıklara ve geleneklere rağmen Suudi kadınların 

istihdamını teşvik etmektedir. Ancak işverenler düşük ücretlerle çalışan yabancı işçileri 

istihdam etmeyi tercih etmektedir. Kadınların otomobil sürmelerinin yasak olması ve ülkede 

gelişmiş bir ulaşım ağının olmaması gibi faktörler nedeniyle kadınlar ya çalışamamakta ya da 

şoför kullanmaktadırlar. Yeniden düzenlenen İş Kanunu’na göre kadınlar “kendi doğalarına 

uygun” herhangi bir sektörde çalışabilmektedir. Kanun’daki bu ifade, farklı yorumlara açıktır. 

Suudi kadınlar, özel sektörde çalışanların sadece % 1’den azını, kamu sektöründe çalışanların 

ise yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. 

Ülkenin idari ve finansal merkezi olan Riyad’da petrole dayalı sanayi gelişmiştir. Bir 

zamanlar ülkenin ticaret merkezi olan ve popülerliğini Riyad’a kaptıran batıdaki Hicaz 

bölgesi, Mekke’ye yapılan hac ziyaretleri sebebiyle yine de gelişmeyi sürdürmektedir.   

1.3.4. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

 Economist Intelligence Unit tahminlerine göre, 2016 yılında % 1,1 oranında büyüyen 
ekonominin, 2017'de ise % 1,5 oranında büyümesi beklenmektedir.  Petrol, ihracat ve kamu 
gelirlerinin en önemli yapıtaşı olmayı sürdürecektir. Bu durum ise, ülke ekonomisinin dış 
şoklara karşı kırılgan yapısının devam etmesi anlamına gelmektedir. 

Özellikle uluslararası piyasada düşen petrol fiyatları ülke ekonomisini zora sokmakta, ihracat 
gelirlerinde yaşanan hızlı azalma ülkeyi ekonomiyi çeşitlendirme çabalarına itmektedir. 
Ancak, bu olumsuzluklara rağmen ülkenin Körfez Bölgesinin en büyük ekonomisi olmaya 
devam etmesi beklenmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Hava koşulları, Suudi Arabistan’ın tarımsal potansiyelini kısıtladığından toprağın sadece 
%2’si ekilebilmekte, %39’u ise otlak olarak kullanılmaktadır. Ekilebilir alanların büyük 
kısmı, yeterli yağış alan güneybatıdadır. 1980’li yıllarda uygulanmaya çalışılan kendi kendine 
yeterlilik politikası gereği bireylere ve tarımsal işletmelere toprak dağıtılmış, krediler 
verilmiş, sulama gibi konularda ucuz girdi sağlanmış ve yerel ürünlerin fiyatları sübvanse 
edilmiştir.  

Suudi Arabistan Su ve Elektrik Bakanı Abdullah bin Abdul Rahman Al Husayen 
tarafından  yapılan bir açıklamada ise su kaynaklarının korunmasını teminen su gerektiren 
tüm tarımsal üretimin sona erdirilerek tarım ürünlerinin ülke toprakları dışında 
yetiştirilmesinin planlandığı belirtilmiştir. 2008 yılında gıda fiyatlarında yaşanan yüksek 
enflasyon sonrasında Suudi Arabistan Krallığı Asya ve Afrika’da tarım ürünleri arzını 
sağlayabilmek amacıyla toprak satın almaya başlamış bulunmaktadır. 

 Gıda ihtiyacı büyük ölçüde ithalatla karşılanmaktadır. Her yıl yaklaşık 8 milyar $ değerinde 
canlı hayvan ve gıda ithalatı yapılmaktadır. 

 

2.1.2. Sanayi 

Uzun süredir ekonomisini çeşitlendirme ve istikrarsız petrol gelirlerine olan bağımlılığını 

azaltma çabaları gereği sanayi altyapısını güçlendirme yolunda olan Suudi Arabistan, bu yolla 

yeni istihdam olanakları yaratmayı da planlamaktadır. Geçmişte izlenen devletçilik ve 

korumacılık politikalarının bir sonucu olarak devlet egemenliğindeki ağır sanayi oldukça 

gelişmiş, ayrıca pek çok küçük ölçekli özel işletme kurulmuştur.  

Ülkede özel ve yabancı yatırımlar teşvik edilmekte, Suudi Arabistan’ın rekabet gücünün 

olduğu ve ucuz girdi sağlanabilen alanlarda (petrokimyasallar, kimyasallar ve plastik gibi) 

yapılacak yatırımlara ise öncelik verilmektedir. Otomotiv, dayanıklı ev eşyaları ve paketleme 

malzemeleri gibi alanlarda yatırımların oluşturulması planlanmaktadır. 

Ağır sanayide lider konumunda olup, devlete ait olan Sabic şirketi, dünyanın en büyük on 

petrokimya şirketinden biridir. Ayrıca, Sabic’in bağlı şirketi Hadeed ise Orta Doğu’nun en 

büyük çelik üreticisidir.    
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2.1.3. Madencilik 

Petrol 

Ülkenin kesinleşmiş petrol rezervleri toplamı 264 Milyar varilden fazla olup, bu rakam dünya 

rezervleri toplamının % 21’ini oluşturmaktadır. Başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bu 

rezervlerin yaklaşık 85 yıllık bir tüketim için yeterli olacağı ve yeni petrol alanlarının keşfiyle 

daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Söz konusu rezervlerin çoğu; Ghawar (70 milyar varil üretim düzeyi ile dünyanın en büyük 

petrol sahası), Safaniyah (dünyadaki en büyük açık deniz petrol sahası olduğu tahmin edilen), 

Abqaiq ve Berri’de bulunmaktadır. 

Suudi Arabistan’da çıkarılan petrolün bir diğer özelliği de, üretim maliyetinin varil başına 1,5 

Dolar’ın altında olmasıdır (dünya ortalaması 5 Dolar/varil). Ulusal petrol şirketi olan Saudi 

Aramco, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerini yöneten şirket konumundadır. 

Suudi Arabistan, Rusya ile birlikte dünyanın en büyük iki petrol üreticisinden biridir. Rusya 

tarafından gerçekleştirilen üretim bazı zamanlarda daha yüksek olsa da, Suudi Arabistan’ın 

rezervleri çok daha fazladır. Üretilen petrolün büyük kısmı (yoğunlukla ham petrol biçiminde) 

ihraç edildiğinden dolayı Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol tedarikçisi 

konumundadır. 

Ham petrol üretimine ilişkin kesin veriler, hükümetin izlediği politikalara ve OPEC’e bağlıdır. 

Suudi Arabistan 1973-1974 yılları arasında uygulanan ve petrol fiyatlarının aşırı biçimde 

yükselmesine neden olan petrol ambargosunun başlamasında önemli bir rol üstlenmiştir. 

Günümüzde de OPEC’in önde gelen lideri olan Suudi Arabistan, OPEC’in toplam üretiminin 

yaklaşık üçte birini karşılamaktadır. OPEC üyeleri gerçekleştirecekleri yıllık toplam üretim 

miktarına karar verirken, ekonomik çıkarlarını ve piyasa koşullarını göz önünde 

bulundurmaktadır. Yüksek fiyatlar Suudi ekonomisi için kısa dönemde faydalı olsa da; iç 

piyasadaki büyümenin ve talebin engellenmemesi, Orta Doğu’daki diğer üreticiler ile 

karşılaştırıldığında Suudi Arabistan’ın payının korunması ve alternatif enerji kaynaklarına 

yapılacak yatırımların önüne geçilmesi açısından fiyatlar makul bir seviyede tutulmaktadır. 

Doğal Gaz 

Hawiyah ve Ras Tanura’da doğal gaz işleme tesisleri bulunmaktadır. OPEC’in verilerine göre 

Suudi Arabistan’ın kesin doğal gaz rezervleri yaklaşık 7,15 trilyon m3’tür. Komşuları İran ve 
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Katar’ın rezervlerinden daha düşük olmasına rağmen bu üretim düzeyi, dünya toplam 

üretiminin yaklaşık % 5’ine karşılık gelmektedir. Likit doğal gaz üretimi ise günlük 1 milyon 

varilin üzerindedir. İç piyasadaki doğal gaz talebinin 2030 yılında iki katına ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. 

2.1.4. Müteahhitlik Hizmetleri  

Ekonomik büyümenin katalizatörü olan inşaat sektörü, ülkenin modern bir altyapıya 

kavuşmasını sağlamaktadır. Sektörün performansı petrol gelirleri ve devletin harcamaları ile 

doğru orantılıdır.  Suudi Arabistan inşaat sektörü toplam işgücünün ise yüzde 14,7’sini 

istihdam etmektedir. İnşaat firmalarının büyük bir kısmı özel sermayeli olsa da önde gelen 

müşterinin devlet olması nedeniyle bu sektör devlet müdahalesine açıktır. Sektör içinde genel 

olarak kamu kesimi toplam talebin %30’unu teşkil etmektedir. 

Son yıllarda artan kamu ve özel sektör yatırımları ile birlikte okul, hastane, karayolu, 

demiryolu, elektrik ve su santrali, petrol sahası ve sanayi tesisi inşaatları da artmıştır. Bunun 

yanı sıra Jubail ve Yanbu’da sanayi şehirleri, Cidde’de yeni bir finans bölgesi ile Rabigh, 

Medine, Hail, Jizan ve Ras al-Zour’da kurulacak yeni “ekonomi şehirleri”nin inşası amacıyla 

sektöre talep artmıştır. Devlet konut teşviklerini sürdürmekte olup, özel sektör aracılığıyla çok 

sayıda konut projesi yürütmektedir. 

İnşaat sektöründe özel firmaların hakimiyeti söz konusudur. Suudi Arabistan’da uzun yıllar 

inşaat sektörünün gelişmesine yönelik politikalar uygulanmıştır. Bu amaçla, yabancı 

firmaların üstlendikleri her projenin %30’u yerli taşeronlar aracılığıyla yürütülmüş, büyük 

projeler ise daha küçük parçalar halinde tamamlanmıştır. 

2008 yılında sektörde yaşanan inşaat patlaması nedeniyle kapasite artırımına gidildiği halde, 

Krallık’ta faaliyet gösteren sekiz çimento fabrikasının stokları tükenmiştir. 2008 yılında 

devlet Bahreyn’e yapılan çimento ihracatına yerel çimento açığını kapatmak amacıyla 

kısıtlama getirmiştir. 

Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkilerimiz petrol fiyatlarının artmaya başladığı 1973 yılından 

itibaren müteahhitlik hizmetleri ve işçi gönderilmesi şeklinde başlamış ve bu ilişkiler 1985 

yılında zirveye ulaşmıştır. Suudi Arabistan’a ihracatımızın arttığı yıllarda müteahhitlik 

faaliyetlerimizde de paralel bir artış görülmüş ve Suudi Arabistan’daki işçilerimizin sayısı 

1985 yılında 250.000 seviyelerine yükselmiştir. Petrol gelirlerindeki artışa paralel olarak 



SUUDİ ARABİSTAN 
ÜLKE RAPORU 

12 

 

Suudi Arabistan’ın yatırım imkanlarındaki artış Türk müteahhitlik firmalarının ilgisini de 

beraberinde getirmiştir. 

Suudi Arabistan’da iş yapan Türk firmalarının karşılaştığı en büyük sorun vize alınması 

konusundadır. Çalışma vizesi alınabilmesi için diğer bölge ülkelerine kıyasla çok fazla şart 

talep edilmektedir. Bu şartlardan dolayı, bazı kalifiye elemanlar gönderilememekte, önemli 

miktarda masraf ve zaman kaybı oluşmaktadır. 
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ÜCÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

Suudi Arabistan’ın Dış Ticareti(Milyar Dolar) 

 

3.1.2. Başlıca  Ürünler İtibariyle Suudi Arabistan’ın İhracatı (Bin Dolar) 

Gtip Ürün Adı 2014 2015 2016
  Toplam 341.947.183 201.491.760 207.572.140
2709 Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve 

yağlar, ham petrol 250.522.820 129.745.695 136.179.904

2710 Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve 
yağlar (ham petrol hariç); Içeren müstahzarlar . . . 25.787.704 17.417.134 23.674.614

3901 Etilen polimerleri, birincil formlar 10.336.150 8.286.442 8.089.446
3902 Propilen veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil 

formlarda 
6.465.779 5.133.320 4.443.777

2711 Petrol gazı ve diğer gaz halindeki hidrokarbonlar 6.868.573 4.089.975 3.829.292
2909 Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, 

alkol peroksitler, eter peroksit ,. . . 5.540.964 4.377.115 3.227.849

8904 Römorkörler ve itici el sanatları 1.748.575 2.029.308 1.804.976
2902 Siklik hidrokarbonlar 2.393.128 1.750.363 1.545.999
2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfonatlı, 

nitrasyonlu veya nitrozolanmış türevleri 3.410.691 2.377.770 1.352.266

7601 İşlenmemiş alüminyum 1.300.036 1.322.387 1.133.992
3102 Mineral ya da kimyasal azotlu gübreler (pellet ya da 

benzeri formlarda olanlar hariç) . 1.110.457 1.054.906 866.859

8703 Motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar esas itibariyle 
kişilerin nakliyesi için dizayn edilmiştir; . . . 835.774 692.425 745.501

7108 Altın dahil. Platinle kaplanmış altın, yarı işlenmiş değil 
işlenmemiş veya daha fazla işlenmemiş . . . 319.145 305.243 731.307

2901 Asiklik hidrokarbonlar 984.422 522.248 542.342

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

İhracat 251,1 364,7 388,4 375,8 341,9 201,4 207,5 

İthalat 106,8 131,6 155,5 163,7 168,2 163,8 129,7 

Ticaret Hacmi 357,9 496,3 543,9 539,5 500,7 365,2 337,2 

Ticaret Fazlası 144,3 233,1 232,9 212,1 192,5 37,6 77,8 
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2814 Amonyak, susuz veya sulu solüsyonda 2.063.961 1.245.060 524.845
3907 Poliaketaller, diğer polieterler ve epoksit reçineler, 

birincil formlarda; Polikarbonatlar, alkid reçineleri ,. . . 583.836 477.231 481.837

8544 İzole edilmiş "emaye veya anodize edilmiş" tel dahil, 
"koaksiyel kablo dahil" kablo ve diğer yalıtılmışlar . . . 369.795 429.037 447.271

3920 Tabak, yaprak, film, folyo ve şeritler, hücresel olmayan 
plastikten (takviyeli, lamine edilmemiş) . . . 301.068 346.470 426.565

7404 Atık ve hurda bakır (külçeler veya benzeri işlenmemiş 
şekiller, yeniden eritilmiş olanlar hariç) . 516.447 417.574 374.216

2009 Meyve suları, dahil. Üzüm şırası, sebze suları, fermente 
edilmemiş, eklenmiş ruh içermeyen ,. . . 436.860 445.677 368.736

2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların 
anhidridleri, halojenürleri, peroksitler ve 
peroksiasitler; . . . 

678.797 402.101 360.896

3402 Organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç); Yüzey aktif 
müstahzarlar, yıkama müstahzarları ,. . . 306.882 360.211 358.851

8803 8801 veya 8802 pozisyonunda yer alan uçaklar ve uzay 
aracı parçaları 263.848 368.905 341.013

0401 Süt ve krema (konsantre değil, ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler içermez) 221.902 211.397 340.960

 

 

3.1.3.    Başlıca Ürünler İtibariyle Suudi Arabistan’ın İthalatı  (Bin Dolar) 

Gtip Ürün Adı 2014 2015 2016
  Toplam 168.239.638 163.820.953 129.795.972
8703 Motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar esas itibariyle 

kişilerin nakliyesi için dizayn edilmiştir; . . . 16.050.774 17.643.328 12.875.938

8517 Telefon setleri, dahil. Hücresel şebekeler için veya diğer 
kablosuz şebekeler için telefonlar; Diğer . . . 7.255.471 7.646.254 5.082.671

9999 Başka yerde belirtilmeyen emtia 13.459 13.376 4.860.459
3004 Terapötik veya profilaktik kullanımlar için karıştırılmış 

veya karıştırılmamış ürünlerden oluşan ilaçlar koyun . . . 3.550.159 3.868.199 3.544.042

8803 8801 veya 8802 pozisyonunda yer alan uçaklar ve uzay 
aracı parçaları 1.697.877 2.872.656 2.704.287

8704 Malların nakli için motorlu taşıtlar Motor ve şöförlü şasi 3.276.704 3.484.216 2.190.770
7108 Altın dahil. Platinle kaplanmış altın, yarı işlenmiş değil 

işlenmemiş veya daha fazla işlenmemiş . . . 4.626.673 5.085.159 2.162.854

8481 Borular, kazan kabukları, tanklar, vapalar veya benzerleri 
için musluklar, musluklar, valfler ve benzeri aletler . . . 2.129.097 1.835.605 1.625.589

0207 Gallus domesticus, ördekler, kazlar, hindiler ve kuşların 
et ürünleri ve yenilen sakatatları . . . 1.708.593 1.920.866 1.509.655
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8708 Traktör parçaları ve aksesuarları, on veya daha fazla 
kişinin taşınması için motorlu taşıtlar ,. . . 2.018.839 1.951.405 1.440.212

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri ve birimleri; Manyetik 
veya optik okuyucular, makineler . . . 2.240.129 2.005.101 1.439.575

4011 Kauçuktan mamul yeni pnömatik lastikler 1.775.810 1.682.837 1.327.815
8415 Motorlu bir fan ve sıcaklık değiştirme elemanları içeren 

klima makineleri . . . 995.776 1.567.635 1.251.979

2402 Purolar, şutlar, sigarillolar ve tütün ya da tütün yerine 
geçen sigaralar 1.044.318 1.140.997 1.181.300

8431 Sadece veya esas itibariyle 8425 ila 8430 
pozisyonundaki makineler için uygun parçalar 2.112.174 1.668.355 1.095.527

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, örneğin 
redresörler ve indüktörler; Parçaları 1.141.133 1.201.878 1.010.655

8544 İzole edilmiş "emaye veya anodize edilmiş" tel dahil, 
"koaksiyel kablo dahil" kablo ve diğer yalıtılmışlar . . . 1.370.836 1.267.990 991.211

2106 Diğer gıda müstahzarları 1.088.275 1.114.869 950.887
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü pompası olsun veya olmasın, 

seramik pompalar hariç) . 1.359.265 1.407.984 945.554

8407 Kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner içten yanmalı 
pistonlu motor 1.058.741 1.257.255 928.290

1006 Pirinç 1.769.426 1.504.728 917.304
9403 Mobilya ve bunların parçaları (oturacak yerler, tıbbi, 

cerrahi, diş veya veteriner hariç) . 1.134.489 1.266.048 913.426

7403 İşlenmemiş bakır, rafine edilmiş ve bakır alaşımları 
(7405 pozisyonundaki bakır alaşımları hariç) 1.166.475 1.055.031 864.820

8414 Hava veya vakum pompaları (gaz bileşik elevatörleri ve 
pnömatik asansörler ve konveyörler hariç); . . . 1.164.299 1.231.084 825.576

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Suudi Arabistan’ın İhracatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2014 2015 2016
Toplam 341.947.183 201.491.760 207.572.140
Başka yerde 
belirtilmemiş ülkeler 
(area nes) 

19.870.855 11.437.857 164.153.965

Birleşik Arap 
Emirlikleri 6.308.860 6.742.123 6.566.824

Çin 7.318.352 5.607.153 4.135.622
Hindistan 

3.826.987 3.001.067 2.458.218

Singapur 
3.694.453 2.354.169 2.218.999

Kuveyt 1.502.417 1.555.970 1.758.280
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Katar 
1.511.711 1.600.923 1.657.750

Bahreyn 
1.582.351 1.503.040 1.550.426

Mısır 
2.091.272 1.966.158 1.525.282

Türkiye 
2.129.142 1.721.672 1.506.639

Belçika 
1.797.348 1.506.675 1.290.210

Amerika Birleşik 
Devletleri 

1.333.182 1.480.460 1.287.331

Malezya 
1.490.797 1.352.256 1.240.518

Ürdün 
1.943.760 1.441.569 1.219.807

Umman 
900.806 873.448 797.977

Japonya 
806.703 632.713 721.429

Pakistan 
1.018.499 890.216 706.628

İtalya 890.704 747.206 686.428
Kore Cumhuriyeti 

1.390.822 902.150 658.247

Taipei, Çinli 
0 0 608.998

Viet Nam 820.693 687.842 583.750
Cezayir 

590.382 560.107 551.385

Tayland 
662.011 563.446 542.986

Endonezya 
496.046 322.979 503.590

 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Suudi Arabistan’ın İthalatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2014 2015 2016
Dünya 168.239.638 163.820.953 129.795.972
Çin 

23.078.155 23.967.981 18.840.789

Amerika Birleşik 
Devletleri 21.384.315 21.979.649 17.342.441
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Almanya 12.416.572 11.758.561 8.181.060
Japonya 9.903.374 9.713.402 7.176.131
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

8.204.377 8.589.268 6.929.715

Başka yerde belirtilmemiş 
ülkeler (area nes) 31 0 6.097.566

Kore Cumhuriyeti 8.546.496 9.645.909 5.872.769
Hindistan 6.171.506 5.813.608 4.932.353
İtalya 

5.737.478 5.070.143 4.230.727

Fransa 4.496.244 4.218.748 3.413.547
Birleşik Krallık 

4.510.655 4.757.937 3.043.409

Türkiye 
2.791.086 2.975.846 2.905.081

Tayland 
3.670.456 3.677.874 2.901.347

İsviçre 4.676.809 3.979.954 2.284.099
Brezilya 2.980.885 2.759.695 2.108.617
ispanya 

2.185.421 2.414.458 2.093.042

Mısır 
2.209.740 2.262.075 1.928.882

Viet Nam 
2.649.098 2.966.579 1.813.863

Endonezya 
2.407.810 2.429.224 1.489.056

Taipei, Çinli 
1.936.694 1.863.382 1.403.157

Hollanda 
1.840.280 1.624.569 1.345.776

Bahreyn 
1.926.747 1.921.409 1.345.550

Avustralya 
2.301.596 1.801.493 1.276.862

İsveç 
1.673.228 1.371.066 1.142.208
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

Genel Durum 

4.1.1. Türkiye - Suudi Arabistan Dış Ticaret Verileri 

 
Yıl 

İhracat 
(Milyon ABD 

Doları) 

İthalat 
(Milyon ABD 

Doları) 

Hacim 
(Milyon ABD 

Doları) 

Denge 
(Milyon ABD 

Doları) 

2004 769 354 1.123 415 

2005 962 587 1.549 375 

2006 983 623 1.606 360 

2007 1.486 736 2.222 750 

2008 2.201 909 3.110 1.292 

2009 1.768 776 2.544 992 

2010 2.217 1.380 3.597 837 

2011 2.764 2.001 4.765 763 

2012 3.676 2.171 5.847 1.505 

2013 3.191 2.015 5.206 1.176 

2014 3.047 2.343 5.390 704 

2015 3.472 2.117 5.592 1.358 

2016 3.174 1.835 5.009 1.339 

 

4.1.2. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a İhracatından Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

 

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 

Gtip Ürünler  2014 2015 2016

GENEL 
TOPLAM 

Tüm ürünler 
3.047.134 3.472.634 3.174.965

5702 Halılar ve diğer tekstil yer döşemeleri (dokunmuş veya 
püskündür olmayan) (yapılıp olmasın) . . .

359.428 368.879 299.581

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, örneğin 
redresörler ve indüktörler; Parçaları

128.874 256.485 242.839
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2710  Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve yağlar 
(ham petrol hariç); Içeren müstahzarlar . . .

197.019 279.894 235.315

6802 Anıtsal veya yapı taşı, doğal (kayrak hariç), işlenmiş ve 
eşyalar; Mozaik küpler . . . 

108.272 111.118 116.895

9403 Mobilya ve bunların parçaları (oturacak yerler, tıbbi, cerrahi, 
diş veya veteriner hariç) . 

87.625 122.108 113.499

2402 Purolar, şutlar, sigarillolar ve tütün ya da tütün yerine geçen 
sigaralar 

6.298 2.658 61.450

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer fırıncılık ürünleri (kakao 
içimi içersin içermesin); Cemaat . . .

51.168 66.919 59.171

6204 Kadın veya kız takımları, topluluklar, ceketler, blazerler, 
elbiseler, etekler, bölünmüş etekler, pantolonlar ,. . .

69.858 54.421 57.117

805 Turunçgil meyveleri (taze veya kurutulmuş) 39.457 40.137 55.307

8702  Taşıma araçları,> 10 kişi dahil olmak üzere; sürücü 13.186 8.375 50.944

8708 Traktör parçaları ve aksesuarları, on veya daha fazla kişinin 
taşınması için motorlu taşıtlar ,. . .

44.320 63.557 47.333

7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (çubuklar), dövülmüş, 
sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş olanlar hariç daha fazla iş 
görmemişlerdir . . . 

121.353 63.879 47.211

7308 Yapıların yapı ve parçaları "örn. Köprüler ve köprü kesitleri, 
kilit kapılar, kuleler, .... 

48.821 46.268 43.137

406 Peynir ve porsuk 44.329 43.937 37.429

6109 Tişört, tekli ve diğer yelek, örme veya tığ işi 26.397 24.896 35.635

8517 Telefon setleri, dahil. Hücresel şebekeler için veya diğer 
kablosuz şebekeler için telefonlar; Diğer . . .

8.699 38.292 35.497

7216 Demir veya alaşımsız çelikten diğer köşebentler, şekiller ve 
kesitler 

69.635 49.895 34.507

9401 Yatak haline olsun veya olmasın çevrilebilen Koltuklar, ve 
parçaları bunların aksam (medikal hariç ...

20.403 31.400 33.821

6104 Kadın veya kız takımları, topluluklar, ceketler, blazerler, 
elbiseler, etekler, bölünmüş etekler, pantolonlar ,. . .

25.087 22.047 33.436

1806 Kakao içeren çikolata ve diğer gıda müstahzarları 32.229 34.951 30.998

2836 Karbonatlar; Peroksokarbonatlar "perkarbonatlar"; Amonyum 
içeren ticari amonyum karbonat . . .

936 20.384 28.168

702 Domates (taze veya soğutulmuş) 5.134 12.305 26.876

6206 Kadın veya kız bluzları, gömlekleri ve gömlek bluzları (örme 
veya tığ işi ile yelek hariç) 

28.743 27.018 25.177

802 Kurutulmuş veya soyulmuş olsun olmasın, taze veya 
kurutulmuş fındık (hindistancevizi, Brezilya fıstığı hariç) .

11.274 17.667 24.655

5703 Halılar ve diğer tekstil yer döşemeleri, püsküllü "iğneli delik" 
(yapılıp olsun olmasın) 

8.783 16.738 21.195

8418 Buzdolapları, derin dondurucular ve diğer soğutma veya 
dondurma ekipmanları, elektrikli veya diğerleri; Isı . . .

15.823 20.896 20.495

8535 Elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması veya 1 4.052 20.456
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bağlantıların yapılması için elektrikli cihazlar . . . 

6402 Dış tabanlara ve kauçuk veya plastikten ayakkabılar 
(sugeçirmez ayakkabılar hariç) .

20.817 14.233 18.733

4011 Kauçuktan mamul yeni pnömatik lastikler 42.331 39.493 18.707

8431 Sadece veya esas itibariyle 8425 ila 8430 pozisyonundaki 
makineler için uygun olan parçalar

20.793 29.669 18.151

8537 İki ya da daha fazla cihazla donatılmış panolar, paneller, 
konsollar, masalar, dolaplar ve diğer bazlar . . .

30.771 23.353 17.505

6110 Örme Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya 
(hariç ... 

11.012 14.000 17.321

6305 Her türlü tekstil malzemelerinin ambalajlanması için 
kullanılan torba ve çantalar 

16.781 17.070 17.209

7326 Demir veya çelikten diğer eşya (döküm ürünler hariç) 17.739 27.112 17.040

3920  Hücresel olmayan plastikten levha, tabaka, film, folyo ve 
şeritler (takviyeli, lamine edilmemiş) . . .

6.708 5.389 16.867

8716  Römork ve yarı römorklar; Diğer araçlar, değil mekanik 
olarak (tahrikli demiryolu hariç ve ...

22.149 20.186 16.447

9405 Lambalar ve aydınlatma armatürleri, dahil. Arama ışıkları ve 
spot ışıkları ve bunların parçaları; Aydınlatılmış . . .

13.330 12.258 15.909

8544 İzole edilmiş "emaye veya anodize edilmiş" tel dahil, 
"koaksiyel kablo dahil" kablo ve diğer yalıtılmışlar . . .

30.675 19.721 14.865

1704 Kakao içermeyen şekerli şekerlemeler Beyaz çikolata 18.170 15.235 14.339

713 Kurutulmuş baklagiller (kabuklu) (derili olsun olmasın) 9.018 13.304 13.852

809 Kayısı, kiraz, şeftali dahil. Taze nektarin, erik ve sloes 4.349 6.128 13.713

8479 Bireysel fonksiyonlara sahip makineler ve mekanik cihazlar, 
başka yerde belirtilmemiş veya dahil edilmemiştir . . .

13.889 10.059 13.599

8536 Elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması veya 
bağlantıların yapılması için elektrikli cihazlar . . .

10.597 14.917 13.468

8422 Bulaşık makineleri; Şişe veya diğer kapları temizlemek veya 
kurutmak için kullanılan makineler; Makine . . .

6.470 10.775 13.223

7323 Demir veya çelikten masa, mutfak veya diğer ev eşyaları ve 
bunların parçaları; Demir veya çelik . . .

19.596 18.766 13.209

8481 Borular, kazan kabukları, tanklar, vapalar veya benzerleri için 
musluklar, musluklar, valfler ve benzeri aletler . . .

10.317 11.743 12.907

806 Taze veya kuru üzüm 3.862 6.357 12.372

8462 Tezgahlar, dahil Dövme, çekiçleme veya kalıp baskısı ile 
metal işleme için presler; Makine . . .

11.459 21.887 12.286

3923  Plastiklerin malların taşınması veya ambalajlanması için 
kullanılan eşyalar; Tıkaçlar, kapaklar, kapaklar ve 
diğerleri . . . 

11.059 11.534 12.282
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4.1.3. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan ithalatı 
Gtip  Ürün  2014 2015 2016

GENEL 
TOPLAM 

Tüm ürünler 
2.343.144 2.117.220 1.835.230

3902  Propilen veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil 
formlarda 

1.020.533 708.829 642.274

3901  Etilen polimerleri, birincil formlar 605.071 524.857 514.481
2905  Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfonatlı, 

nitrasyonlu veya nitrozolanmış türevleri
193.539 194.140 180.982

2710  Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve 
yağlar (ham petrol hariç); Içeren müstahzarlar . . .

40.035 137.203 107.899

2902  Siklik hidrokarbonlar 122.551 98.696 92.014
7601 İşlenmemiş alüminyum 79.361 206.547 47.998
2915  Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların 

anhidridleri, halojenürleri, peroksitler ve 
peroksiasitler; . . .

49.006 47.434 43.606

3903  Stiren polimerleri, birincil formlar 4.785 10.319 25.827
3907 Poliaketaller, diğer polieterler ve epoksit reçineler, 

birincil formlarda; Polikarbonatlar, alkid reçineleri ,. . .
23.783 18.574 24.337

2916 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik 
monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, 
halojenürleri ,. . . 

4 11.940 22.557

3906  Akrilik polimerler, birincil formlar 36.993 33.599 15.829
3920  Hücresel olmayan plastikten levha, tabaka, film, folyo 

ve şeritler (takviyeli, lamine edilmemiş) . . .
16.224 14.706 12.130

8309 Kapayıcılar, kapaklar ve kapaklar, dahil Taç 
mantarları, vidalı kapaklar ve dökme tıkaçları, şişeler 
için kapsüller ,. . .

7.237 15.967 11.824

804 Tarihler, incir, ananas, avokadolar, guavalar, mangolar 
ve mangosteenler (taze veya kurutulmuş)

3.974 4.254 8.778

3102 Mineral ya da kimyasal azotlu gübreler (pellet ya da 
benzeri formlarda olanlar hariç) .

0 0 7.506

3206  İnorganik veya mineral renklendirici 
maddeler; Inorganik veya mineral renklendirmeye 
dayalı preparatlar . . . 

11.453 11.074 6.648

7606  0,2 mm kalınlığa sahip alüminyum levhalar, levhalar 
ve şeritler (genişletilmiş plakalar hariç) .

27 385 6.609

2909 Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, 
alkol peroksitler, eter peroksit ,. . .

6.775 4.346 5.937

7019 Cam elyafları, dahil Camyünü ve bunların eşyaları 
(mineral yün ve eşyalar hariç) . 

0 216 5.642

2914  Ketonlar ve kuinonlar (diğer oksijen işlevleri olsun 
veya olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfonatlı . . .

12.243 10.336 5.408

3402 Organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç); Yüzey 
aktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları ,. . .

4.365 4.267 4.657

7005 Yüzer cam ve yüzey zemin veya cilalanmış cam, 
yapraklarda, emici olsun olmasın ,. . .

1.134 3.577 4.612
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3817 Benzen ve naftalinin alkilasyonu ile üretilen karışık 
alkilbenzenler ve karışık alkilnaftalinler . . .

7.966 8.699 3.569

7801 İşe yaramayan kurşun: 2.932 1.544 2
5402 Sentetik filament iplikler, incl. <67 desitex sentetik 

monofilamentler (dikiş ipliği hariç .)
1.279 755 2.406

3904  Vinil klorür polimerleri veya diğer halojenli olefinler, 
birincil formlarda

11.426 11.406 2.323

2103 Sos ve hazırlıkları; Karışık çeşniler ve karışık 
baharatlar; Hardal unu ve unu ,. . .

422 983 2.295

3816 Ateşe dayanıklı çimento, harç, beton ve benzeri 
bileşimler, (bazlı hazır hariç ... 

29 898 2.091

2815  Sodyum hidroksit "kostik soda", potasyum hidroksit 
"kostik potas"; Sodyum peroksitleri . . .

2.489 1.163 1.918

8419 Elektrikli ısıtma olsun olmasın makine, tesis veya 
laboratuar teçhizatı (fırınlar hariç .

0 2.451 1.739

2922  Oksijen fonksiyonlu amino bileşikleri 2.224 2.692 1.627
4810 Kağıt veya karton, bir veya iki tarafında kaolin "Çin 

kili" veya diğer inorganik maddeler ile kaplanmıştır . . .
484 803 1

3915  Plastikten atıklar, atıklar ve hurda 2.395 1.250 1
2101 Kahve, çay ya da mat birikintileri, esansları ve 

konsantreleri ve temelini oluşturan müstahzarlar . . .
95 566 890

4805 36 cm'den daha geniş rulo cinsinden veya kare veya 
dikdörtgen şeklinde olan diğer kağıt ve mukavvalar . . .

16 56 889

3404 Suni mumlar ve mumlar 283 218 876
1902 Makarna (pişmiş veya et veya diğer maddelerle 

doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun 
olmasın) . . . 

602 755 794

5603 Dokunmamış kağıtlar (emprenye edilmemiş, 
kaplanmış, kaplanmış veya laminatlanmış olsun 
olmasın) 

362 6.455 710

2924  Karboksamit fonksiyon bileşikleri; Amid fonksiyonlu 
karbonik asit bileşikleri 

908 149 515

5503  Sentetik ştapel elyaflar (karde edilmemiş, taranmamış 
veya eğirme için başka şekillerde işlenmemiş)

19 608 460

6806 Cüruf-yün, kaya yünü ve benzeri mineral 
yünler; Köpürtülmüş vermikülit, genişletilmiş killer . . .

950 199 422

4105 Bölünmüş olsun veya olmasın yünü olmadan koyun 
veya kuzuların Tabaklanmış veya kabuk deriler, (daha 
fazla hariç ... 

2 328 410

5505  İnsan yapımı ştapel elyaflar dahil, atıklar Noils, iplik 
atığı ve garnitet stokları 

1.011 1.031 397

3921  Plastikten levhalar, tabakalar, filmler, folyo ve şeritler, 
takviyeli, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer 
şekilde . . . 

539 519 363

7113 Kıymetli metallerin veya kıymetli madenlerle 
kaplanmış metallerin mücevherat parçalarının 
parçaları . . . 

52 37 344

6802 Anıtsal veya yapı taşı, doğal (kayrak hariç), işlenmiş ve 
eşyalar; Mozaik küpler . . . 

75 228 336



23 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Suudi Arabistan 2016 Yılı İhracat Kalemleri 

S.No FASIL_ADI DOLAR 

1 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

13.034.222

2 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı

11.034.160

3 Kakao ve kakao müstahzarları 4.983.738
4 Demir veya çelikten eşya 3.932.735
5 Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 2.415.987

6 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar

1.528.398

7 Plastikler ve mamulleri 1.171.642
8 Şeker ve şeker mamulleri 969.575
9 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 927.158
10 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 893.691

11 
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların 
organik-anorganik bileşikleri 

548.280

12 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

504.164

13 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 492.807
14 Kauçuk ve kauçuktan eşya 456.610
15 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 450.934

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

347.695

17 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 252.659

18 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 

234.856

19 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş 
diğer eşya, paçavralar 

172.838

20 
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde 
edilen müstahzarlar 

165.317

21 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 155.163
22 Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 132.013
23 Cam ve cam eşya 121.250
24 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 109.400
25 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 106.032
26 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 101.552
27 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 95.108

28 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

82.491
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29 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı

70.872

30 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 65.807

31 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları

54.064

32 
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta 
kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

38.250

33 Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 34.773
34 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 31.308
35 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 29.900
36 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 28.359

37 
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve 
bitkisel mumlar

23.335

38 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 11.844
39 Seramik mamulleri 7.034
40 Demir ve çelik 5.800

41 
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve 
süs yaprakları 

4.721

42 
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve 
makina yazısı metinler ve planlar

1.624

43 
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, 
mekanik trafik sinyalizasyon cihazları

1.473

44 
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça 
vb.) 

1.095

45 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 1.022

 

5.1.2.Konya – Suudi Arabistan 2016 Yılı İthalat Kalemleri 

S.No FASIL_ADI DOLAR 

1 
Plastikler ve mamulleri 

20.859.872 

2 
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 

632.600 

3 
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar 65.923 

4 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme 
maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 51.558 

5 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve 
diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 3.570 

6 
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer 
mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 2.631 

7 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve parçaları 332 
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5.1.2.Türkiye-Suudi Arabistan-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Suudi Arabistan Rakamları 

  2013 2014 2015 2016 

İhracat 3.191.481.626 3.047.133.914 3.475.580.820 3.174.324.629 
İthalat 2.014.870.227 2.343.143.861 2.117.220.038 1.835.228.976 

Konya-Suudi Arabistan Rakamları 

  2013 2014 2015 2016 

İhracat 46.882.317 66.410.783 65.687.831 45.835.067 

İthalat 35.301.942 24.637.959 23.864.085 21.616.486 

 


