
NOTLAR SİNGAPUR CUMHURİYETİ

SİNGAPUR

Başkenti: Singapur

Yüzölçümü: 719,1 km²

Nüfusu: 5.61 milyon (2016-IMF)  

Nüfus Artış Hızı: %1,7

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

GSYİH: 297 milyar ABD Doları (2016-IMF) 

GSYİH/kişi başı: 
52.206 ABD Doları  (2016-IMF)

Enflasyon Oranı: %-0,5  (2016) 

İşsizlik Oranı: %2,1 (2016)

Büyüme Oranı: %2 (2016)

Toplam İhracatı: 
329,9 milyar ABD Doları (2016) 

Toplam İthalatı: 
283 milyar ABD Doları (2016)

Ana ticaret ortakları: Çin, Malezya, Hong 
Kong, Endonezya, ABD

Başlıca ihracat ürünleri: Elektrikli makine 
ve cihazlar, mineral yakıt ve yağlar, 
makineler, nükleer reaktörler, başka 

yerde sınıflandırılmayan eşya, organik 
kimyasallar.

Başlıca ihracat yapılan ülkeler: Çin, Hong 
Kong, Malezya, Endonezya, USA, Tayvan.

Başlıca ithalat ürünleri: Mineral yakıtlar 
ve yağlar, elektrikli makine ve cihazlar, 

makineler, nükleer reaktörler, optik, 
teknik, medikal aletler, İnciler değerli 

taşlar.

Başlıca ithalat yapılan ülkeler: Çin, 
Malezya, ABD, Tayvan, Japonya, Güney 

Kore.

Singapur’un GSYİH’sının %73,4’ünü 
hizmetler, %26,6’sını sanayi sektörleri 

oluşturmaktadır.

Singapur Ticaret Bakanlığı 
2017 Büyüme Tahmini: %2 ve üzeri

Singapur’da 7.000’i çokuluslu olmak 
üzere yaklaşık 30.000 yabancı şirket 
bulunmakta olup, bunların 4.000’inin 

bölge merkezi de Singapur’da yer 
almaktadır.

Singapur’un 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.

Singapur’un, Çin Hindistan, Japonya, Kore, 
ABD, Panama, Avustralya, Peru, Ürdün 

ve Kosta Rika  ile Serbest Ticaret 
Anlaşmaları bulunmaktadır.

2030 yılında Singapur’un üyesi olduğu 
ASEAN’ın dünyanın en büyük 4’üncü 

ticaret pazarı olması bekleniyor.

İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
(T.C. Ekonomi Bakanlığı – 2016) 

Türkiye’den Singapur’a yapılan ihracat:

417.2 milyon ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler: 

Mineral yakıt, yağ, damıtma ürünü, vs; inci, 

değerli taşlar, metaller ve madeni paralar; 

gemi, bot ve diğer yüzen yapılar; elektrik ve 

elektronik ekipman.

Türkiye’nin Singapur’dan  yaptığı  ithalat: 

363.2 milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler: 

Plastik ve ürünleri; makine, nükleer reaktör, 

kazan, vs; optik, foto, teknik, tıbbi, vs. cihaz; 

organik kimyasallar.

Dış ticaret dengesi: 54 milyon ABD Doları 

Türkiye-Singapur Serbest 
Ticaret Anlaşması

14.11.2015 tarihinde Türkiye’de imzalanan 

Türkiye-Singapur Serbest Ticaret 

Anlaşması (STA) onaylanmıştır.  Bundan 

sonraki aşama olan tarafların iç onay 

süreci de 16 Ağustos 2017 günü Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. İş bu anlaşmanın yürürlüğe 

girişinden üç yıl sonra, taraflardan 

herhangi birinin talebi üzerine, taraflar 

ithalattaki gümrük vergilerinin indirilmesi 

ve sıfırlanmasının hızlandırılması ve 

kapsamının genişletilmesi hususunu 

istişare edeceklerdir.

YARARLI BİLGİLER

Re-eksportun Singapur’un dış ticareti 

içindeki payı ve serbest bölgelerin üretim 

dışında ağırlıklı olarak re-eksport amacıyla 

kullanıldığı dikkate alındığında, serbest 

bölgelerin Singapur’un dış ticaretini ve 

özellikle re-eksportu destekleyen bir 

politika aracı olarak kullanıldığı değerlen-

dirilebilir.

İthalatta; petrol ürünleri, tütün mamulleri, 

alkollü içecekler ve motorlu taşıtlar 

dışında gümrük vergisi bulunmamakta, 

ancak, bütün mal ve hizmet alımlarına 

uygulanan %7 oranındaki GST (Goods and 

Services Tax - Mal ve Hizmetler Vergisi) 

ithalatta da uygulanmaktadır.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok. 

No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL
Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx) 

Faks : (90) (212) 270 30 92 
E-Posta : info@deik.org.tr
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