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TÜRKİYE-SİNGAPUR İKİLİ İLİŞKİLERİNDE 2018 SONU HEDEFİ  
2 MİLYAR ABD DOLARI 

 
 
T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Singapur ve 
Vietnam’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen İş Forumlarının ilki 
Sigapur'da gerçekleştirildi. 21 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen Singapur-Türkiye İş 
Forumu'na, T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Singapur 
Ticaret ve Sanayi Bakanı S. Iswaran, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-
Singapur İş Konseyi Başkanı İ. Süha Güçsav ve Türkiye-Singapur İş Konseyi Eş Başkanı 
David Yang’ın yanısıra 200'e yakın Türk ve Singapurlu iş insanı katıldı.  
  
Forum kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Singapur ile 
Türkiye arasında ekonomik ve ticari anlamda büyük fırsatların bulunduğunu söyledi. Her iki ülkenin 
de büyümeye devam ettiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, önümüzdeki 10 yılda hem iki ülkenin 
bulundukları coğrafyalarda, hem de farklı coğrafyalarda büyük fırsatların oluşacağını ifade etti. 
"Singapur güçlü finans kaynaklarına sahip. Türkiye de ise önemli bir tecrübe birikimi var. Özellikle 
de müteahhitlik alanında. Tecrübenin finansal imkanlar ile bir araya gelmesi ile çok güzel ve çok 
büyük işler yapabiliriz" dedi. 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türkiye'nin geçtiğimiz yılı da 
ekonomik büyüme ile kapattığını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bundan sonraki gelecek 10 
yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Bunu açıkça söylüyorum" dedi. Türkiye'de gerçekleştirilen 
Anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'nin çok daha istikrarlı bir yapıya kavuştuğunu belirten 
Başbakan Yıldırım, "iş adamlarının işlerine devam edebilmesi için en önemli beklentisi istikrar ve 
öngörüdür. Bu sistem ile birlikte istikrar ve öngörüyü ülkemize kazandırmış oluyouz" dedi. 
Singapur'un önünüzdeki yıl ASEAN Dönem Başkanı olacağını da hatırlatan Başbakan Yıldırım, bu 
süreçte Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkilerin de artmasını temenni ettiklerini söyledi. 
  
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Singapur ile Türkiye arasında Kasım 2015 tarihinde 
imzalanan STAnın, Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı ve sektörler itibariyle en kapsayıcı anlaşma 
olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye ile Singapur arasında 2 
milyar ABD Dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Zeybekci, bu 
Anlaşmanın özellikle üçüncü ülkelerde ortak iş yapma konusunda büyük avantaj sağlayacağını 
söyledi. Türkiye'nin ASEAN Bölgesinde etkinliğini giderek artırdığına dikkat çeken Ekonomi Bakanı 
Zeybekci, bu süreçte Singapur'un önemli bir rol oynadığını vurguladı. "2018 yılı Türkiye ile Singapur 
için yepyeni bir başlangıç yılı olacaktır" diyen Bakan Zeybekci, Türkiye'nin başlattığı yatırım ve 
teşvik hamlesinden Singapurlu iş dünyası temsilcilerini etkin şekilde yararlanmaya davet etti.  
  
Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı S. Iswaran ise yaptığı konuşmada son yıllarda Türkiye ile 
Singapur arasındaki ikili ticari hacmin hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekti. İki ülke arasında 
imzalanan ve onaylanan STAnın Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade eden Bakan 
Iswaran, Türk ve Singapur iş dünyalarını anlaşmanın sunduğu fırsatlardan iyi ve doğru 
yararlanmaya davet etti. Hem Türkiye, hem de Singapur'un coğrafi konumlarından kaynaklanan 
büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyen Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı, Asya-Pasifik 
Bölgesinin küresel büyümeye olan katkısının katlanarak devam ettiğini belirtti. Lojistik, e-ticaret ve 
turizm başta olmak üzere bir çok sektörde karşılıklı işbirliklerinin geliştirilebileceğini ifade eden 
Bakan Iswaran, küresel ekonomik düzeninin kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemde Türk ve 
Singapur iş dünyalarının geleneksel ve alışılagelmişin dışına çıkarak, yeni fırsatların peşinden 
gitmesi gerektiğini hatırlattı.  
 
 
 



 

 

 
 
 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, gerçekleşen İş Forumunun Türkiye ve Singapur arasındaki 
ekonomik ilişkiler açısından çok önemli bir zaman dilimine rastladığını söyledi. Türkiye ve Singapur 
arasında imzalanan STAnın her iki ülke tarafından onaylandığını hatırlatan Vardan, anlaşmanın 
yürürlüğe girmesini heyecanla beklendiklerini söyledi. Singapur ile Türkiye arasındaki ekonomik ve 
ticari alandaki potansiyeli, STA ile çok daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabileceklerini belirten 
DEİK Başkanı Vardan, “Türkiye’nin hızla şekillenen Asya-Pasifik Bölgesel politikası, biz iş insanları 
için de büyük bir öneme sahip. Sadece kendi aramızda değil, üçüncü ülkelerde Türkiye ile Singapur 
ortaklığında çok farklı işler yapabiliriz” dedi. Türkiye’nin Asya-Pasifik Bölgesinde güçlü siyasi, 
diplomatik ve güvenlik bağları inşa etmek üzere ilerlediğini belirten Başkan Vardan sözlerine şöyle 
devam etti: “Güçlü ekonomik ve ticari bağların kurulması da bizlerin en temel görevi. Türkiye’nin 
ASEAN Sektörel Diyalog Ortağı olmasını bu çerçevede çok önemsiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemde aralarında Singapur’un da kuruculardan biri olduğu, ASEAN ülkeleri ile ticaret hacmimizin 
de hızla artacağına inanıyorum". 
 
 
DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı İ. Süha Güçsav ise, Türkiye'nin Singapur gibi bir ülke 
için çok büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Çok yakın zamanda büyük bir Singapur yatırımının 
Türkiye'ye geleceğini ifade eden İş Konseyi Başkanı Güçsav, iki ülke arasındaki dostluğun her 
zaman sürmesini temenni ettiklerini ifade etti. Türkiye-Singapur İş Konseyi Eş Başkanı David 
Yang ise konuşmasında Türkiye ile Singapur arasında imzalanan STAnın, hizmetler, fikri mülkiyet 
hakları, kamu alımları gibi çok geniş bir alanı kapsayan yeni nesil STAlardan biri olduğunu hatırlattı 
ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile beraber tarafların karşılıklı kazanç ekseninde çok daha yakın 
ekonomik ve ticari bağlar geliştirebileceğini söyledi.  
 
Türkiye-Singapur Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016) 
Türkiye’den Singapur’a yapılan ihracat: 417 milyon ABD Doları 
Başlıca ihracat kalemleri: Mineral yakıt, yağ, damıtma ürünü, inci, değerli taşlar, metaller ve 
madeni paralar; gemi, bot ve diğer yüzen yapılar, elektrik ve elektronik ekipmanlar. 
Türkiye’nin Singapur’dan  yaptığı  ithalat: 363 milyon ABD Doları 
Başlıca ithalat kalemleri:  Plastik ve ürünleri, makine, nükleer reaktör, kazan, optik, foto, teknik, 
tıbbi cihaz ve organik kimyasallar. 
Toplam dış ticaret hacmi:  780 milyon ABD Doları 
Dış ticaret dengesi:  54 milyon ABD Doları 
  

 

 

 


