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•  Arap baharından en olumsuz etkilenen ülkelerden biridir. Ülkedeki kaotik yapı devam 
etmektedir. 

•  Belirsizliğe bağlı olarak büyüme tahminleri negatif yönde revize edilmektedir. 

•  Kişi başı milli gelir 5.000usd’nin altındadır. 

•  2003 yılından itibaren ürün ithalatının serbestleşmesinden sonra yabancı markaların 
ülkeye olan ilgisi artmaya başladı. Ancak mevcut duruma bağlı büyüme planları 
bekleme sürecindedir. 

•  Perakende pazarına ait segmentler bazında resmi kaynaklı bir veri bulunmamakla 
birlikte 2004 yılından itibaren pazarın ülke ekonomisinin üzerinde bir büyüme kat 
etmiş olduğu tahmin edilmektedir. 

•  AVM perakendeciliği popüler. Orta ve üst gelir grubuna ait 14-40 yaş arası 
tüketicilerin AVM’lerde alışveriş yapma isteği çok yüksek. 

•  Oturmamış bankacılık sistemi ve sürekli değişen mevzuatlar perakendeciler için ciddi 
bir tehdit.  
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Coğrafi Konum ve Özellikleri-1 
Suriye 185.180 km2'lik yüz ölçümü ile dünyanın en geniş 88. ülkesidir. 

Ortadoğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile komşu bir ülkedir. Akdeniz'e 
kıyısı vardır. 

•  Mevkii itibariyle Akdeniz’in doğusundadır. Kuzey ve kuzeybatısında 
Türkiye, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün ve batısında İsrail ve 
Lübnan ile komşudur. 

•  Irak 605 km, İsrail 76 km, Ürdün 375 km, Lübnan 375 km, Türkiye 822 
km. KOMŞU 

ÜLKELER 

KONUMU 

•  Başkenti Şam şehridir. 
•  Önemli şehirler: Lazkiye, Halep ve Humus  

ÖNEMLİ 

ŞEHİRLER 

Kaynak: Coğrafya.gen.tr 
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Coğrafi Konum ve Özellikleri-2 

•  Suriye fiziki yapı bakımından bir farklılık ve tezat ülkesidir. Ülkenin 
üçte biri çöl veya çıplak dağlarla örtülü, üçte biri kıt ve elverişsiz 
çayırlık ve geri kalan üçte biri de ekilebilir arazidir. Ülke, esasen üç 
bölgeye ayrılabilir; kıyı kesimi, dağlık bölge ve Suriye Çölü. Suriye, 
kısa bir Akdeniz kıyısına sahiptir. Kıyıyı doğuya ve güneye uzanan 
verimli ova ve yaylalar takip eder. Bundan sonra doğuya doğru, dağlar 
ve vadiler uzanır. Bunların peşinden kısa ve verimli bir şeridin hemen 
arkasından, Fırat Nehriyle birlikte ülkeyi güneydoğu istikametinde 
baştan başa geçen, Suriye Çölü gelir. 

FİZİKİ YAPI 

UÇUŞ  
SÜRESİ 

- 
GMT  

•  İstanbul Şam arası 2 saat bir uçuş süresi bulunmaktadır.  

•  GMT’den  2 saat ileridir. Türkiye ile saat farkı yoktur. 

5 
Kaynak: Coğrafya.gen.tr 
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İklim Özellikleri 

•  Kıyı bölgesinde iklim, yaz aylarında nemli ve aşırı sıcaktır. Kış aylarında sık sık sis 
olayları olur ve bölge bol yağış alır. 

•  Ülkenin ikinci bölgesi olan “dağlık bölgesi”, yılda yaklaşık 1000 mm’lik yağış alır. Öyle 
zamanlar olur ki, sularla dolan nehirler seller meydana getirir. 

•  Halep civarındaki bölgede ve bozkır kış genelinde sis olur. Hemen hemen 380 ila 
520 mm arasında bir yağış ortalamasına sahip olan bu bölgenin nem miktarı 
düşüktür. Şam civarında ise gündüz-gece sıcaklık farklılıkları fazla olan ve genellikle 
kuru bir atmosferi olan kara iklimi hüküm sürer. 

•  En sıcak ay Ağustos (18-37°C) ve en soğuk ay Ocak (2-12°C) olup en kurak ay olan 
Ağustos’ta ortalama yağış miktarı 0 mm’dir. En yağışlı ay olan Ocak’taki ortalama 
yağış miktarı ise 43 mm’dir. Suriye’de mevsimler itibariyle ortalama hava sıcaklıkları 
ise şöyledir: Yaz (32º C), Kış (10º C), İlkbahar (22º C),Sonbahar (22º C). 

Kaynak: Coğrafya.gen.tr, ulkeler.net 
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Resmi Dil: 

Ticari Dil: 

Din: 

Para Birimi: 

Arapça resmi dil olarak kullanılmaktadır. 

Fransızca ve İngilizce. 

Sünni (%74), Nusayri (Alawi, %12), Hristiyan (%10), Dürzi (%3) 

Suriye Poundu ülke içerisinde geçerli olan resmi para birimidir. 

Coğrafi Konum ve Özellikleri-3 
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Resmi Tatil Günleri 

1 Ocak   Yılbaşı Tatili 
21 Ocak   Kurban Bayramı 
10 Şubat   Hicri Yılbaşı 
8 Mart   Devrim Günü (Ulusal) 
21 Mart   Anneler Günü 
27 Mart   Paskalya 
17 Nisan  Fransızlar’ın Suriye’den Çekiliş Günü 
1 Mayıs   Paskalya 
1 Mayıs   İşçiler Günü 
6 Mayıs   Şehitler Günü 
6 Ekim   Kurtuluş Savaşı Günü 
13 Kasım  Ramazan Bayramı 
25 Aralık   Noel 

Mesai Saatleri: Resmi kuruluşlarda 08.30 – 15.30. Özel iş yerlerinde mesai saatleri  
yazın 08.30–20.00 saatleri olup, 13.30–17.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Kış sezonunda  
ise 09.00–19.00 arası çalışılmakta ve 14.00–16.00 arası öğle tatili yapılmaktadır.  

Çalışma Günleri: Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 

8 
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Siyasi Yapı ve Özellikleri 

Yönetim Biçimi 

Genel Yapı 

Siyasi Yapının 
Oluşumu 

Devlet Başkanı 

Başbakan 

•  Çok Partili Başkanlık Tipi Cumhuriyet 

•  Suriye yönetimsel olarak on dört ile bölünmüştür. En yüksek yönetimsel 
bölüm olan il Suriye'de Arapça muhafaza olarak adlandırılır. On dört il, 
Arapça mıntıka  olarak adlandırılan altmış ilçeye, ilçeler de Arapça 
nahiye diye adlandırılan 206 bucağa bölünmüştür. Bucaklar, en küçük 
yönetimsel birim olan köyleri içinde barındırır. 

•  Suriye anayasası 1973 yılında yapılan referandum ile kabul edilmiştir. 
Anayasa göre Suriye, Sosyalist Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. 
Resmi dili Arapça, Baas Sosyalist Partisi (birkaç partinin 
koalisyonundan oluşan) ilerici Ulusal Cephenin lideri ve yöneticisi 
konumundadır. Egemenlik halkındır. Halk egemenliğini, anayasada 
açıklanan şekilde kullanır. Baas Sosyalist partisi, devleti ve toplumu, 
halk örgütlerini, kooperatifleri, toplumu geliştirmek ve bireylerin 
çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla yönlendirir. Halk Meclisi, devletin 
yasama organı olup 250 sandalyeden oluşan meclisin üyeleri genel 
seçimlerde doğrudan ve gizli oylama ile seçilirler. Meclis üyeleri dört 
yıllık süre için seçilirler. Yürütme Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve 
Yerel Yönetimin Meclislerinden oluşmaktadır. 

•  Temmuz 2000 tarihinden beri Beşşar Esad görevdedir. 

•  Adel Safar 9 
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Ekonomik Görünüm 

Kaynak: IMF , OECD  

•  1960’lardan bu yana Suriye’nin GSYİH’ sinde en büyük paya sahip olan sektörler madencilik (petrol ve gaz 
sektörleri ve fosfat üretimi) ve imalat sanayi olmuştur. Ancak, 2004-2006 yılları arasında petrol üretimindeki düşüş 
madenciliğin GSYİH’ deki payını azaltmıştır. Aynı zamanda, ticaret, ulaştırma, iletişim ve finansın paylarındaki 
artış, GSYİH’nin yapısının değişmesine neden olmuştur. 

•  Tüm reform çabalarına rağmen petrol, elektrik üretimi, çimento, bankacılık gibi sektörlerde devlet ağırlığı net bir 
şekilde hissedilmektedir. Ayrıca akaryakıt sübvansiyonları 2009 itibariyle önemli miktarda azaltılmış olsa da mali 
olarak yük oluşturmaya devam etmektedir.  

•  Tarım sektörünün merkezi başkent Şam’ın kuzeyindeki bölge, başlıca ticaret merkezleri ise Şam, Halep ve daha 
az düzeyde olmakla beraber Lazkiye, Tartus, Deir alZour ve Homs olarak sıralanmaktadır. Petrol sanayinin 
merkezi ise Deir alZour çevresi ile Halep ve Banyas’taki rafinerilerin olduğu yerlerdir. Şam ve Halep aynı zamanda 
tekstil ve seramik gibi hafif sanayi ürünlerinin merkezidir. 

•  Ülkede çıkan isyanlar sonucunda Suriye ekonomisi çok kötü bir duruma düşmüş ihraçlar 2009 yılı değerlerinin 
altına düşmüş, ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörü çalışamaz hale gelmiştir. İsyanların bastırılması 
için kullanılan silahlı kuvvetlere harcanılan önemli miktarda kaynak yüzünden ülkede nakit akışı neredeyse yok 
denecek kadar azdır. Ulusal para birimi çok büyük kayba uğramış bununla beraber isyanlar sebebiyle ortamdaki 
istikrarsızlık yüzünden ülkeye gelen yabancı yatırımlar geri çekilmiştir. 

•  Protestoların başlamasından kısa bir süre sonra, yönetim bazı ekonomik adımlar attı. Yakıt yardımlarının bir 
kısmını yeniden vermeye başladı ve kamu çalışanlarına son 40 yılın en büyük zammını yaptı. Şam'da k i Araştırma 
ve Dokümantasyon Merkezi'nin başkanı ekonomist Nabil Samman, "Bu devlet kaynakları üzerinde büyük bir yük 
yarattı. Suriye ekonomisi bu şekilde en fazla 3 veya 4 ay daha geçirebilir. Yönetimin amacı protestoları durdurmak 
için parayla halkı memnun etmek" diyor. 

10 
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Suriye’nin Dünya Ekonomisindeki Konumu 
Suriye 107,4 Milyar USD’lik GSYİH’si ile dünyada en büyük 67. ekonomiye sahiptir.   

Kaynak: IMF, CIA, OECD  

GSYİH Sıralaması (Mio USD)* – 2011 

*Satın alma paritesine göre 

DS ÜLKELER GSYİH 
6 Almanya 2.940.000 
7 Rusya 2.223.000 

17 Türkiye 960.500 
20 İran 818.700 
23 Suudi Arabistan 622.000 
27 Mısır 497.800 
39 Yunanistan 318.100 
40 Ukrayna 305.200 
48 Romanya 254.200 
51 Birleşik Arap Emirlikleri 246.800 
54 Kazakistan 196.400 
58 Fas 151.400 
61 Beyaz Rusya 131.200 
66 Irak 113.400 
67 Suriye 107.400 
71 Tunus 100.000 
72 Bulgaristan 96.780 
73 Azerbaycan 90.790 
74 Libya 90.570 
79 Hırvatistan 78.090 
87 Lübnan 59.370 
89 Litvanya 56.590 

101 Türkmenistan 36.900 
103 Ürdün 34.530 
115 Arnavutluk 23.960 
118 Kıbrıs 23.190 
121 Gürcistan 22.440 
125 Makedonya 20.000 
144 Kosova 11.970 

CIA The World Fact Book   

11 
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GSYİH’ deki Gelişim 

Kaynak: IMF , OECD  

Küresel kriz ve ardından gelen isyanlar sebebiyle zor günler yaşayan Suriye ekonomisi artan 
baskılar yüzünden 2010 ve 2011 yıllarında eski büyüme oranlarının altında bir gelişme 
göstermiştir. 

GSYİH’ deki Artış Hızı 
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Kişi Başı Milli Gelirde Gelişim 

Kaynak: CIA World Factbook 

Kişi Başı Milli Gelir - USD (Satın Alma Paritesi) 

Suriye’de kişi başı milli gelir 2005 yılından 2012 yılı beklentileri arasında geçen 7 
yıllık sürede sadece 830 USD’lik bir artış yaşanmıştır. 
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Kişi Başı Milli Gelirde Dünyadaki Konumu 

Kaynak: CIA World Factbook  

Suriye 2011 yılında 4,811 USD’lik kişi başı milli gelir ile hedef pazarlar arasında 3.grupta 
bulunmaktadır. 

Kişi Başı GSYİH-Satın Alma Paritesine Göre (Bin $) 

14 
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Enflasyon 

Kaynak: OECD  

Kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine %20 oranında yapılan artışa bağlı olarak enflasyon 
oranı 2007 yılında %8 seviyelerine kadar yükselmiştir. Sonrasında uygulanan sıkı para 
politikalarına rağmen enflasyon oranı %15ler seviyesine kadar çıkmış ancak küresel krizin 
etkisi ile ciddi bir düşüş yaşamıştır.  

Enflasyondaki Gelişim 

15 
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Tüketici Fiyatlarında Gelişim 

Kaynak: http://www.nationmaster.com  

Son yıllarda çok yüksek enflasyon oranına sahip olmasına karşın 2000-2011 yılları arasında 
tüketici fiyat endeksinde hedef pazarlar arasında düşük fiyat artışı gösteren ülkeler arasındadır. 

Tüketici Fiyat Endeksi: 2000=100% 

Tüketicilerin ortalama 

harcama alışkanlıklarına 

göre Suriye; Dünya 

genelinde 161.; hedef 

pazarlar içerisinde 25. 

ucuz ülkeler arasındadır. 

16 
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Kaynak: IMF; exchangerates   

Para Biriminin Gücü 

USD’nin Suriye Poundu Karşısındaki Gücü  
USD/SYP 

• Ekim 2007’de para birimi değerinin IMF’nin Özel Çekme Hakları (SDR) temelinde bir döviz sepetine 
endekslenmesi neticesinde daha esnek bir yapıya kavuşulmuştur. İsyanlar sonucunda duran ekonomi 
yüzünden Suriye Poundu dolar karşısında %17 değer kaybettiği belirtilmiştir. 
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Kaynak: CIA World Factbook 

Sektörel Dağılım 

GSYİH’nın Sektörel Dağılımı – 2011 İşgücünün Sektörel Dağılımı-2011  

Petrolün Suriye ekonomisindeki hâkimiyetine rağmen tarım sektörü önemini 
korumaktadır. İklim koşullarına bağlı olarak tarımsal üretim, ulusal gelirin üçte birini 

oluşturmakta ve işgücünün de yaklaşık %17’sini istihdam etmektedir. Suriye 
topraklarının %28’i (5 milyon hektar) ekilebilir topraklar olmasına rağmen, bu alanın 

sadece %25’i sulanabilmektedir. 
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Dış Ticaret 

İthalat  

İhracat  

Dış Ticaret Dengesi – 2011 (Milyar – USD) 

Kaynak: The Economist 

•  Türkiye, Suriye ile serbest ticaret 
anlaşması sonrasında Suriye’nin en 
fazla ithalat yaptığı ülkeler sıralamasına 
girmiştir. 

•  Suriye’nin ihracatının % 50’si AB 
ülkelerine gerçekleşmektedir. Bunun en 
önemli nedeni İtalya ve Fransa’nın 
Suriye’den büyük miktarlarda petrol 
ithal etmesidir. 

•  Suriye’nin en çok ithalat yaptığı ülke 
Rusya’dır. Rusya’yı Çin, İtalya, Ukrayna 
ve Suudi Arabistan takip etmektedir. 
İthalatında en önemli ürünleri, petrol 
ürünleri, makine ve ulaşım ekipmanları, 
gıda, canlı hayvan, metal ve metal 
ü rün le r i , k imyasa l la r ve fos fa t 
oluşturmaktadır. 

İhracattaki artış petrol fiyatlarının artmasına, ithalattaki artış ise bu alandaki kısıtlamaların 
kaldırılmasına, gümrük vergilerinin düşürülmesine ve ithalatın özel bankalar tarafından finanse 
edilmesine izin verilmesine bağlıdır. 
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Türkiye Suriye Ticari İlişkiler-1 

Türkiye – Suriye Dış Ticaret Verileri (Milyon USD) 

İthalat  

İhracat  

Kaynak: TUIK    

Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette özellikle 1 Ocak 2007’de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
sonrasında çok önemli artışlar kaydedilmiş, Anlaşma’nın olumlu etkileri ilerleyen yıllarda kendini göstermiştir. 
Nitekim Suriye’ye 2010 yılı ihracatımız 2006 yılına göre 3 kattan fazla artmıştır. 2010 yılında Türkiye lehine olan 
dış ticaret fazlası 1,2 milyar dolar civarındadır. 

2010 yılında Türkiye’nin Suriye’ye ihraç ettiği 
ürünler incelendiğinde; en önemli ihraç kalemi 
olan Petrol Yağları ihracatının bir önceki yıla 
göre yaklaşık 3 kat arttığı ve toplam ihracat 

içindeki payının da %12'den % 26’ya yükseldiği 
görülmektedir. 2010 yılı ihracatımızda ikinci 

büyük kalemi ise toplam ihracat 
içindeki % 9’luk pay ile çimento 

oluşturmaktadır. Demiryolu malzemesi, Petrol 
Gazları, Gemiler, Pirinç, Buğday, Bulgur ve 

Yumurtalar bir önceki yıla göre ihracat 
artışımızın yüksek olduğu ürün gruplarıdır. 

2000 yılında ihracatımızda 31’inci sırada yer alan Suriye, 2009 yılında 22’inci sıraya, 2011 
yılında 19’uncu sıraya yükselmiştir. İthalatımızda ise 2000 yılında 24’üncü sırada iken 2007 

yılında 53, 2009 yılında 56’ıncı sıraya gerilemiş, 2011 yılında 55’inci sıraya yükselmiştir. 
20 
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Türkiye Suriye Ticari İlişkiler-2 

Suriye’nin Türkiye’den İthal Ettiği Ürünler Suriye’nin Türkiye’ye İhraç Ettiği Ürünler 

Kaynak: TUIK    
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Suriye Bankacılık Sektörüne Bakış 

•  Bankacılık alanında sağlanan gelişmelerle özel bankalara, sigorta ve finansal 
hizmetler şirketlerine faaliyette bulunma ve ihracat ve ithalatı finanse etme izni 
verilmiştir. 

•  Bunu takiben, 2004 yılı itibariyle yabancı bankalar ülkede faaliyet göstermeye 
başlamışlardır. Halihazırda ülkede 12 özel banka faaliyet göstermektedir. 

•  Devlet bankalarının hakim durumu ve merkez bankasının döviz işlemlerindeki 
kontrolü para birimi değerinin korunmasında yönetime büyük bir imkan 
vermektedir.  

•  Merkez Bankasının modernizasyonu, kambiyo rejiminin reforma tabi tutulması ve 
faizlerin serbest bırakılması söz konusudur. Ayrıca kamu bankalarının modernize 
edilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Ülkede en önemlileri Suriye Ticaret 
Bankası olan 6 kamu bankası faaliyet göstermektedir. 

•  2009 yılında Şam Borsası açılmıştır. 

•  Türkiye ile Suriye arasında gelişen, siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilere paralel 
olarak bankacılık sektöründe de işbirliği çalışmaları başlamıştır. 

22 
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Bankacılık Sektörünün Gelişimi 

Özel Sektöre Verilmiş Yurtiçi Kredilerin GSYİH’deki Payı 

2010 

2000 

(%) 

Kaynak: Worldbank  
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Bankacılık Sektörünün Gelişimi 

Yatırım için bankalardan finansman talep eden firmalar (%) - 2008 

Kaynak: Worldbank  

Özel sektör tarafından kullanılan kredilerin büyük kısmı tüketici kredileridir. Nitekim özel sektörde 
faaliyet gösteren (özellikle küçük ve orta ölçekli) firmalar, bankalardan borçlanmakta hala güçlük 
çekmektedir. Bu nedenle firmalar yüksek faiz oranı ve kur riskini göze alarak off-shore bankalarından 
(çoğunlukla Lübnan bankalarından) borçlanmak zorunda kalmaktadır.  

24 
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Nüfus Yapısı 

Nüfus (Milyon Kişi – 2011) 

Kaynak: CIA Fact Book 

Suriye hedef pazarlar arasında en fazla nüfusa sahip 9. ülkedir. 
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Nüfus Yapısı 

22.517.750 

11.075.772 

11.441.978 Erkek 

Kadın 

Toplam  
Nüfus 

Cinsiyet 
Dağılımı 

Yaş Dağılımı 

15-64 

0-14 

+64 

15-64 

+64 

0-14 

Nüfus Yapısı - 2011 

Son 25 yıl içinde dünyada nüfusu en fazla artan ülkelerden biri olan Suriye’nin nüfus artış 
hızının geçtiğimiz 5 yıl boyunca yıllık ortalama %2,2 düzeyinde seyretmiş olması, ülkenin 
altyapısı ve kaynakları üzerinde devamlı bir baskı oluşturmaktadır. Suriye hızlı nüfus artışına 
bağlı olarak genç bir nüfusa sahiptir. 

Kaynak: CIA Index 27 
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Nüfus Yapısındaki Gelişim - 2011 

Doğum Oranı  

Ölüm Oranı 

Göç Oranı 

Şehirleşme 

Şehirleşme Büyüme Oranı 

Ortalama Yaşam Süresi 
 Erkek 
 Kadın 

23.99 doğum / 1.000 kişi  

3.68 ölüm / 1.000 kişi 

-11.18 göç / 1.000 kişi  

%56 

%2.5 

74.69yıl 

72.31 yıl 

77.21 yıl 

Kaynak: CIA Index 
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Kişisel Özellikler 

Kaynak: CIA Factbook 
29 
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Şehirleşme-1 

Kaynak: CIA Factbook  

Ülke genelinde şehirleşme hedef pazarlar arasında en yüksek 23. ülkedir. 
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Şehirleşme-2 

Kaynak:World Gazetteer 

Nüfus Sayısına Göre En Büyük 10 Şehir - 2011 

Haleb 4,868,000 

Şam 2,273,074 

Homs 1,754,000 

Hama 1,628,000 

Al Hasakah 1,512,000 

Idlib 1,501,000 

Dayr az-Zawr 1,239,000 

Latakia 1,027,000 

Rakka 944,000 

Tartus 701,395 
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İşgücü 

İşgücü sayısı (Milyon Kişi – 2011) 

Kaynak: CIA Factbook 

Suriye hedef pazarlar arasında en fazla iş gücüne sahip 12. ülkedir. 
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GSYİH’nin İşgücüne Paylaşımı 

Çalışan Başına Düşen GSYİH(Bin USD)-2009 

Kaynak: CIA Factbook 

Suriye hedef pazarlar arasında yaklaşık 18,100 USD’lik çalışan başına düşen GSYİH 
ile orta grup içerisindedir. 
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İşsizlik 
Suriye’de kriz ve isyanların etkisiyle 2011 yılı sonu itibariyle işsizlik % 8,3e 
ulaşmıştır.   

Resmi verilere göre, Suriye Dünya'da işsizliğin en fazla olduğu 95’inci ülke.  

•  Resmi verilere göre Suriye işgücünün neredeyse %70’i ayda 100 Dolar’dan az kazanmakta bu 
nedenle kamu çalışanlarının yaklaşık %40’ı gelirlerini artırmak için ikinci bir işte çalışmaktadır. 
Kamu çalışanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 2001 yılından bu yana kamuda 
ücretler artırılmaktadır. Bu zamların sonuncusu ise 2004 yılında %20 oranında gerçekleşmiştir. 

•  Ülkede işsizlik oranına dair resmi bir veri bulunmamakta olup, hızla artan genç nüfusa iş imkânı 
yaratılamadığından 1990’ların ikinci yarısından itibaren işsizliğin arttığı tahmin edilmektedir. 
2000 yılından bu yana işsizlikteki artış yavaşlamış olmasına rağmen, ekonomi her yıl iş 
piyasasına katılan 200.000-250.000 Suriyeli’nin iş bulmasını sağlayacak hızda 
büyümemektedir. 

•  İşsizlik nüfus içerisinde kadınlarda yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle 15-24 yaş arası 
genç bayanlarda görülen işsizlik oranı %33,1 seviyesindedir.  

•  Ülkede genelinde fakirlik seviyesi %11,9 civarındadır. 

•  Satın alma gücü paritesine göre 12 aylık bir çalışan ücreti 2.616 USD seviyesindedir.  

Kaynak: WorldBank, CIA Index 
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Perakende Pazarına Genel Bakış 

1.  2003 yılından itibaren ürün ithalatının serbestleşmesinden sonra 

yabancı markaların ülkeye olan ilgisi artmaya başladı. 

2.  Yüksek gelir grubuna sahip olan kesim ülke içerisinde daha fazla 

tüketime geçti. 

3.  Sektördeki boşluk yabancı AVM yatırımcılarının ülkeye girişini 

hızlandırdı.  

36 
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Perakende Pazarındaki Gelişmeler 

• Perakende pazarına ait segmentler bazında resmi kaynaklı bir veri 

bulunmamakla birlikte 2004 yılından itibaren pazarın ülke ekonomisinin 

üzerinde bir büyüme kat etmiş olduğu tahmin edilmektedir.  

• Sektör toplam ülke istihdamının %27sini ve GSYİH’nin yaklaşık %17sini 

oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

• Özellikle komşu ülkelerden gelen ziyaretçiler ülkedeki perakende pazarının 

gelişiminde önemli rol oynamaktadır.  

• Sadece Arap ülkelerinden günübirlik 4.8 milyon ziyaretçinin geldiği tahmin 

edilmektedir.  

Kaynak: Alaa Alazem Jammal 
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Perakende Pazarındaki Gelişmeler 

•  Inditex grubu lokal bir oyuncu ile franchising anlaşması imzalayarak yıl 
sonuna kadar 2 Zara ve 2 Massimo Dutti mağazası açmayı planlamaktadır.  

• 2009 yılında ülkeye giriş yapan Mango, halen 2 bayii mağazasına sahiptir. 

• Şam ve Halep şehirleri yabancı perakendecilerin öncelikli tercihleri 
arasındadır.  

• Lüks segmente ait markalar özellikle çok markalı mağazalar içerisinde 
tüketiciler ile buluşmaktadır.  

Kaynak: Alaa Alazem Jammal 
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Tüketici Eğilimleri 

• AVM perakendeciliğinin günden güne artmasına karşın tüketiciler halen 
pazarlık konusunda ısrarlılar.  

• Tüketiciler güvenlik ve otopark konusunda ciddi olan AVM’leri tercih ettiği 
görülmektedir. 

• Orta ve üst gelir grubuna ait 14-40 yaş arası tüketicilerin AVM’lerde alışveriş 
yapma isteği çok yüksek.  

Kaynak: Alaa Alazem Jammal 
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Sektörün Önündeki Zorluklar 

• Perakende yönetim bilgisi oldukça az. 

• Halen yeterli sayıda yabancı marka pazara girmedi. Özellikle yeni AVM 
yatırımlarında marka karması oluştururken zorluklar yaşanabilir.  

• Yasal prosedür ve yüksek vergi oranları korkutucu.  

Kaynak: Alaa Alazem Jammal 
40 
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Genel Bakış  

• Arap ülkelerinden yatırımın ülke ekonomisine gelmesiyle AVM yatırımlarında 
artış gözlemlenmektedir. 

• Tüketicilerin AVM perakendeciliğini daha çok tercih ettiği görülmektedir.  

•  2009 yılında kiralabilir alan iki katına çıkarak Şam şehrinde 100.000m2e 
ulaştığı tahmin edilmektedir. 

• Şam, Arap ülkeleri içerisinde m2 kira fiyatları en pahalı olan üçüncü şehir 
konumundadır.  

• Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülke genelinde toplam kiralanabilir alanın 
500.000m2’yi geçmesi tahmin edilmektedir.  

42 
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Suriye’de İthalat Rejimleri 

•  Suriye, Ekim 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik için başvuruda bulunmuş; Ekim 2004’te Avrupa Birliği ile bir 

Ortaklık Anlaşması imzalamış, ayrıca Türkiye ile ve 21 Arap ülkesiyle Arap Ligi çerçevesinde Serbest Ticaret 

Anlaşmaları (STA) yapmış bulunmaktadır. 

•  Eylül 2004 itibarıyla Suriye’ye çimento ithalatı serbest bırakılmış ve özel sektör firmaları tarafından da çimento 

ithalatı yapılmasına izin verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı kararıyla Ekim 2005 itibarıyla hazır giyim ve aksesuar 

ithalatı, Aralık 2005 itibarıyla da ülkede üretimi olmayan ilaçların ithalatı serbest bırakılmıştır.  

•  29 Mart 2006'da ise daha önce ithali yasak olan kozmetik ürünleri, karton kutu, kartpostal, yünlü kumaş, 

battaniye, mantar, plastik, çeşitli tiplerde boru, buzdolabı, dondurma makinesi, kol saati, bilezik, aksesuar 

malzemesi, bulaşık makinesi, salıncak, sigara ağızlığı, kereste, çocuk maması, avokado, ananas, fasulye, 

mango, sodyum klor, fosfat, elektrikli süpürge, duvar kağıdı, su ısıtıcısı, temizlik malzemesi, tablo, çeşitli 

ebatlarda sandık, plastik resim, uyku tulumu, nevresim, ham deri, granit, çocuk mamasının hazırlanmasında 

kullanılan malzemeler ve yün makinesi ithalatını serbest bırakmıştır. 

•  Suriye’nin mal ithalatında istediği standartlar ise; gıda maddelerinde sağlık kontrolü, bitkisel/hayvansal ürünler 

için Karantina Belgesi ve etikette mutlaka ürünün üretim ve son kullanma tarihlerinin bulunmasıdır. Ana mal 

olarak tabir edilen malların kontrolü, gümrüklerde görsel olarak yapılmaktadır. 

Kaynak: DTM 
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İthalat Esnasında Uygulanan Vergiler 

Gümrük Vergisi: %1-15 

Kaynak: DTM 
  

2007 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 12 yıl içerisinde 
gümrük vergilerinin sıfırlanması planlanmaktadır. 
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Suriye’de Dış Ticaret Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
Dünya Bankası tarafından 183 ülke için yapılan bir araştırmada; Suriye dış ticaret 
süreçlerinde hedef pazarlar içerisinde en kötü performans gösteren 4’üncü  
ülkedir. 

Dış Ticaret Süreçlerinin Değerlendirilmesi (1: En iyi) 

Kaynak: Dünya Bankası  
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Gümrük Mevzuatında Yaşanmış Süreçler 

İthalat esnasında ürünlerin  
gümrükten çekilme süreci(gün) 

Gümrükten ürün çekilme süreci hem dünya hemde 
bölgesel ortalamanın altında olmasına karşın, ciddi 

zorluklar yaşandığı bilinmektedir. 

Kaynak: Enterprise Survey; IFC  
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İthalat Lisansı 

İthalat Lisansı Almak İçin  
Geçen Süre (gün) 

Kaynak: Enterprise Survey; IFC  

İthalatçı lisansı alabilmek için 
harcanan süre dünya ve bölge 
ortalamasının üstündedir. 

Ana Sebepler: 

• Bürokratik yapı  

• Süreçlerin yeteri kadar tanımlı 
olmaması  
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Türk Firmalarının Yaşadığı Sorunlar 

1.  Türk Bankalarının da Suriye bankaları lehine kredi limitlerinin yeterli olmaması nedeniyle ihracatçı 

firmaların akreditif ve teyit işlemlerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

2.  Suriye’de kamu ihalelerinin sonuçlanmaları çok uzun zaman almaktadır. Kaybedilen süre zarfında 

fiyatlar ihalede teklif edilen fiyatların üzerine çıkmaktadır. Zaman zaman ihale sonuçlandıktan 

sonra iptal olabilmektedir. 

3.  Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilecek bir ürün (gıda ve çimento) Türkiye’de teste tabi tutulduktan 

sonra zaman zaman Suriye’de de teste tabi tutulmaktadır. 

4.  Suriye tarafından ithalat ve ihracat beyannamelerinden bölgeden bölgeye değişen oranlarda yerel 

yönetim vergisi alınmaktadır. Bu iki ülke arasındaki STA’ya aykırıdır. 

5.  Suriyeli ithalatçı ile tatmin edici bir ilişki kurulana kadar Türk firmalarına mallarını “peşin ödeme” ve 

“gayri kabili rücu akreditif” açtırmak suretiyle göndermeleri tavsiye edilmektedir. 

49 



Suriye’deki Resmi Kurumlar 
T.C. Şam Büyükelçiliği 
Chare Ziad Ben Abi Soufian 5658 PB. 3738 Damascus/SYRIA 
Tel: (00 963) 11 335 01 930, 335 01 940 
Faks: (00 963) 11 333 92 43 
Eposta: turkemb.damascus@mfa.gov.tr 
Web: http://sam.be.mfa.gov.tr 
Görev Bölgesi: (Halep Başkonsolosluğu görev çevresi; Halep, Lazkiye, Derzor, Haseke, İdlip, Tartus, Rakka) 
 hariç, bütün Suriye 

T.C. Şam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 
Al Jalaa Chare Ziad Bin Abu Soufian No: 5658 PB. 3995 Damascus/SYRIA 
Tel: (00 963) 11 333 31 42 
Faks: (00 963) 11 334 27 50 
Eposta: dtsam@mail.sy 
Web : www.musavirlikler.gov.tr 

T.C. Şam Büyükelçiliği Kültür ve Tanitma Müşavirliği 
Adres: Rawda Square AlJala’a 
Avenue Dawaji Building 1, Ebu Rummanah, Damascus/ SYRIA 
Tel: (00 963) 11 334 69 70 
Faks: (00 963) 11 334 69 70 
Görev Bölgesi: Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak 

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

50 
Kaynak: DTM 
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Suriye’deki Resmi Kurumlar 

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

Gümrük Genel Müdürlüğü (General Directorate of Customs) 
Palestine St., P.O. Box 329 Damascus 
Tel: (00 963) 11 221 59 00 / 221 59 01 
Faks: (00 963) 11 221 57 51 

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

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

51 
Kaynak: DTM 
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İş Gücü Profili   

1.  Kaliteli ve eğitimli işgücü yetersiz. 

2.  Perakende bilgisi çok düşük 

3.  Yabancı bir şirkette ve markada çalışabilme özellikleri diğer ülkelere göre 
daha düşük 

4.  Ticari ahlak seviyeleri görece yüksek. 

Kaynak: Birebir görüşmeler, Dünya Bankası 
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Haftalık Azami Çalışma Süresi 

Kaynak: 2008 Country Reports on Human Rights Practices 

Haftalık Azami Çalışma Süresi (saat) 

54 



Yıllık Brüt Asgari Ücret 

Kaynak: 2008 Country Reports on Human Rights Practices 

Yıllık Brüt Asgari Ücret ($) 
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Dikkat Edilmesi Gereken Konular - 1 

1.  Günlük ortalama çalışma süresi 8 saat olup, yıllık izin süresi minimum 14 
gündür.  

2.  Fazla mesai kanunlar çerçevesinde günde 2 saat ve yılda 520 saat olarak 
sınırlandırılmıştır.  

3.  Fazla mesai için ücretlendirme, saatlik ücretin minimum %25i kadardır. 

Kaynak: Birebir görüşmeler, PwC, KPMG, Baker & Mckenzie 
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Yasal Süreçler: Şirket Kurulumu 

1.  Ülkeye yabancı yatırımları çekmek ve yatırım mevzuatını kolaylaştırmak amacıyla 1991 yılında 
yürürlüğe koyulan 10 sayılı Yatırım Kanunu, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren 8 sayılı Yeni 
Yatırım Kanunu ile birlikte yürürlükten kalkmıştır.  

2.  8 Sayılı Kanun ile yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki farklılık ortadan kaldırılmış yabancı 
yatırımcıların elde ettikleri karı yurt dışına yılda 1 kere vergilendirmeden sonra döviz olarak 
çıkarmalarına ve yabancı yatırımcıların gayrimenkul satın almalarına izin verilmiş ayrıca yatırım 
projesinde kullanılmak üzere Suriye’ye getirilen 5 yaşına kadar makine ve toplu taşıma araçları 
gümrükten muaf tutulmuştur. 

3.  Suriye'de yatırım ve yatırım garantilerine ilişkin olarak diğer ülkeler ile Arap veya  Uluslararası 
Örgütlerle imzalanmış olan ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri dikkate alınır.  

4.  Yatırımcılar faaliyet ve işlemlerinden doğan net geliri yurt dışına döviz olarak serbestçe transfer 
edebilirler. Yatırımcılar, yurtdışından transfer ettikleri sermayeden doğan net kar ve faizleri yılda 
bir kere  yurtdışına transfer edebilirler. Yatırımcıların, mücbir sebeplerden ötürü yurtdışından 
transfer ettikleri sermayeyi kullanılamadıkları takdirde, sermayenin getirildiği tarihten 6 aylık bir 
sürenin geçmesini müteakip Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yurtdışına tekrar transfer 
edebileceklerdir. Yönetim Kurulu, özel durumlarda bu süreyi daha da kısaltabilir. 

5.  Vergileri tahakkuk ettirilen Arap ve yabancı çalışanların maaşlarının %50'si, sözleşme bitimindeki  
tazminatının % 100'ü yurt dışına transfer edilebilir.Projeye ait varlıkların montaj işlemlerinde 
kullanılacak özel ekipmanların ülkeye giriş ve çıkışı Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.    

Önemli Hususlar 

Kaynak: DTM, PWC 
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Yasal Süreçler: Karma Şirketler 
Anonim şirketlerde yönetim kurulunda çoğunluğun Suriye vatandaşı olma 
zorunluluğu nedeniyle yabancılar limited şirket kurmayı tercih etmektedirler. 
Limited ş i rketler sigorta ve bankacıl ık hariç her alanda faal iyet 
gösterebilmektedirler. 

1.  Suriye’de son yıllarda anonim şirketler yaygınlaşmaktadır. 1980’li yıllardan bu yana hükümet 
ile özel sektör arasında anonim şirket olarak birçok ortak girişim kurulmuştur. İşletmenin 
kuruluşunun ilk bir ayı içinde işletmenin kaydı gerçekleştirilmeli ve Sanayi Bakanlığı’ndan bir 
işletme lisansı alınmalıdır. Firmaların 5 kurucusu olmalı ve minimum sermaye 50 000 Suriye 
Lirası olmalıdır. Başvurular İç Ticaret Bakanlığı’na yapılmaktadır. Söz konusu Bakanlığa şirket 
kuruluş sözleşmesi sunulmalıdır. Bakanlığın ortaklığı onayını müteakiben şirket sözleşmesi 
Resmi Gazete’de yayınlanır. 

2.  Limited şirketler sigorta ve bankacılık hariç her alanda faaliyet gösterebilmektedir. Suriye’deki 
limited şirket modeli yapısal olarak batıdaki limited şirketlere benzer. Ana sözleşme firmanın 
ismi ve adresini, amacını, ortaklar ve yöneticilerle ilgili bilgileri, onların hisse ve 
sorumluluklarını içermelidir. Resmi sicil için başvurular Ticaret Bakanlığı’na yapılır. 

3.  Şirket kurma (tescil) süresi 57 gün arasında değişmekte olup başvuru sırasında istenenler 
vesikalık fotoğraf, pasaport, 2 000 Dolar tescil masrafı ve 15 000 – 20 000 Dolar banka 
teminatıdır (daha sonra çekilebilir). Ticaret Bakanlığı’na sunulan şirket kuruluş sözleşmesi, 
Bakanlığın ortaklığı onayını müteakiben Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Ana sözleşme 
firma ismini ve adresini, amacını, ortaklar ve yöneticilerle ilişkin bilgileri, hisse ve 
sorumluluklarını içermelidir. 

Önemli Hususlar 

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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Yasal Süreçler: Karma Şirketler 

1.  Suriye’de yabancılar belirlenmiş olan bölgelerde (organize sanayi bölgeleri) % 100 kendi 
sermayeleri ile şirket kurabilmektedir. Bu bölgelerde teşvik kapsamına giren projelere 5 yıl 
vergi muafiyeti tanınmaktadır. Bu süre Suriyeli bir ortak olması halinde 2 yıl, üretimin % 
50’sinden fazlasının ihracat olması halinde +2 yıl ve Suriye Devleti ile çalışma durumunda +2 
yıl daha uzayabilmektedir. O bölgenin sanayisini tamamlayıcı veya o bölgede olmayan bir 
sanayi dalında veya Suriye ithalatını azaltıcı şekilde faaliyet gösteren şirketlere birtakım 
öncelik ve istisnalar da tanınabilmektedir.  

2.  Halep Valisi tarafından Halep’teki ticari kuruluşların isimlerinin Arapça olarak belirtilmesi şartı 
getirilmiştir. Bu kurala aykırı hareket eden işletmelerin ilk uyarıda 3 gün, ikinci uyarıda 1 hafta, 
üçüncü uyarıda ise belirsiz süreli olarak kapatılacağı duyurulmuştur. Yabancı şirketlerin 
Halep’teki şubeleri için ise şirket isminin Arapça versiyonunun belirgin olarak görünmesi ve 
Latince ismin en az iki katı büyüklükte olması gerekmektedir. 

3.  Yatırımcıya kendisi ve ailesi için edindiği mülkte yıllık ikamet verilebilmekte, fabrikanın 
kurulmasından sonra Suriye dışından uzman işçi getirilmesi durumunda bu işçilere de yıllık 
ikamet verilebilmektedir. 

4.  Suriye’de çalıştırılacak yabancı işçilerin oranı toplam işgücünün % 10’unu geçememekte olup, 
bu işçilerin Suriye’de bulunmayan uzmanlık vasıflarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca çalışma 
izni alınabilmesi için Suriye Emlak Bankası’na 2.000 Dolar teminat yatırılması işveren için 
100-500 Dolar ve işçi için yıllık toplam ücretin % 5’i oranında ödeme yapılması şarttır. 

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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Yasal Süreçler: Temsilci Ofisler 

1.  Temsil Bürosu, ana kurum veya şirkete ait ürün ve kontratları için teknik lojistik 
destek verecektir. 

2.  Temsil Bürosu, herhangi ticari bir faaliyette bulunamaz. Aksi halde tescil işlemi 
terkin edilir.  

3.  Temsil  bürosu usulüne uygun olarak tescil yaptırıp izin belgesini almadan ve büro 
müdürü tayin edilmeden faaliyete geçemez.  

4.  Yabancı, kurum, şirket ve bankalar, ilgili makamların onayını aldıktan sonra 
Suriye'de temsil bürosu için tescil başvurusunda bulunabileceklerdir. 

5.  Temsil bürosu, kar gözetmeden yabancı şirket, kurum ve bankaların patronajlığını 
yapar. 

6.  Yabancı mali şirket, kurum veya bankaları temsil eden bürolar, ülke ekonomisini, 
ekonomik güvenliğini ve diğer çıkarlarını ihlal etmemeye özen göstermelidirler. 
Aksi halde büro hakkında yargısal yasal işlem uygulanacağı gibi tescili de terkin 
edilir ve ilgili bakanının karar ile de kapatılır. 

Önemli Hususlar 

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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Şirket Kuruluşu 

              Suriye  Bölge  OECD  

Prosedürler   7    8  5   

Süre (gün)  13    20    13   

Maliyet (%Kişi başı GNI) 17.1    35    4.7   

Min. Ser.(% Kişi başı gelir)  127.7    86.7   14.1   

Kaynak: Doing Business, Worldbank 

Şirket kuruluşu aşamasında Suriye bölgedeki diğer ülkelere göre prosedür, 
zaman ve maliyet açısından avantajlı olmakla beraber minimum sermaye 
konusunda bölgedeki ülkelerin üstünde bir değer gerekmektedir. 

62 



63 63 

Vergi Mevzuatı-1 

Ana merkezi ve şubeleri Suriye'de bulunan özel ve karma sektörden olup, projenin 
niteliğine (bireysel veya şirket) bakılmaksızın, faaliyetlerini yatırım teşvik kanunları 
kapsamında sürdüren Anonim ve Limited Şirketlere %22 oranında tek bir gelir vergisi 
uygulaması getirilmiştir. Bu şirketler yerel yönetim vergisinden muaftır. Sermayesinin 
en az %50'sini halka açan Anonim Şirketler için ise %14 oranında tek bir gelir vergisi 
uygulaması aynen devam edecektir.  

Kurumlar Vergisi %28  
Katma Değer Vergisi %0 

Satış Vergisi %10 

Gerçek Kişilerin Gelir Vergisi %22 
Tek Sosyal Vergi/Emeklilik Fonu 
Kesintisi 

%17,1 

Lüks Tüketim Vergisi %3-35 

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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Vergi Mevzuatı-2 

• Gelir vergisi aşağıda belirtilen gelir aralıklarına göre vergilendirilmekle 
beraber Vergi tutarının % 4'ü oranında Yerel Yönetim Vergisi ilave 
edilmektedir.  

Kazanç Miktarı/SYL            Oranı 
1   – 200.000     % 5 
200.001  – 500.000  % 7 
500.001  – 1000.000 % 9 

1000.001 – 3000.000 % 11 
3000.001 – ve üstü  % 20  

• Suriye'de Katma Değer Vergisi %0 olup, tüketim vergilerini lüks tüketim 
vergisi adı altında çeşitli kalemlerde almaktadır. Bu kalemler; Birinci sınıf 
restoranlar (10%); Gece Klubü Servisleri (30%); Birinci sınıf uçak 
yolculukları (3%); Özel Turizm Araçları (15%); Mücevherat (10%); Değerli 
Taşlar(15%); Mermer (15%); Silahlar (15%); Alkollü İçecekler (35%) ve 
Gazlı İçecekler (10%).  

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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Vergi Mevzuatı ve Süreçler 

Ödeme Yöntemleri 

1.  Suriye de vergi yılı miladi takvimin başında yapılır. 

2.  Vergi genellikle 31 Mayıs ile anonim ve limited şirketler ve diğer tüm 

mükellefler için 31 Mart için ödenir. Bazı durumlarda, en fazla 60 gün 

başvuru veya ödeme tarihinden itibaren bir erteleme elde edilebilir. 

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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1991 20 Nolu kanun ve 2003 24 nolu gelir vergisi kanununda belirtildiği gibi 
Muhasebe standartları ve finansal raporlar yetkili kurum ve kuruluş tarafından 
düzenlenmektedir.   

Finansal olmayan kuruluşlar IAS/IFRS kullanabilir, bankalarda IAS/IFRS kullanmak 
zorundadır. 

Mali yıl 1 Ocak'ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Mali tablo yıllık 
doldurulmalıdır. 

Muhasebe denetim raporu, kar-zarar, bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu 
oluşur. 

Muhasebe Standartları ve Uyulması Gereken Kurallar 

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

1.  Suriye’de oturmamış bankacılık sistemi ve devamlı değişen mevzuatlar yüzünden 
konuya hakim avukat ve danışmanlarla çalışmak sağlıklı bir yatırım ortamı kurmak 
için çok önemli bir adım olacaktır. 

2.  Suriye ile iş yapmak isteyen ve ürünlerinin bu piyasada talep göreceğine inanan 
firmalar için en elverişli pazara giriş yöntemi olarak ülkede doğrudan bir firma 
kurulması ya da temsilcilik açılması tavsiye edilmektedir. 

3.  Çok kurlu kambiyo sistemi, karmaşık ticaret yasaları, yetersiz banka imkanları, 
ihalesi tamamlanan ve başlama aşamasına gelmiş olan ihalelerin iptal edilmesi 
veya askıya alınması, teminatların iadesi ve beklenmedik engellemeler ise 
yabancıları yıldıran bir ortam yaratmaktadır. Yasal prosedürlerin yavaş işlemesi de 
bu pazarda iş yapanlar açısından zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. 

Kaynak: DTM, PWC, KPMG 
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