
 

 
 

ALACA TĠCARET VE SANAYĠ  ODASI 

 

 
 

 

 

SUUDĠ ARABĠSTAN KRALLIĞI 

ÜLKE RAPORU 
 

 

 

 

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Flag_of_Saudi_Arabia.svg


   

 

 

SUUDĠ ARABĠSTAN 

ÜLKE RAPORU 
 

 

 

www.alacatso.org.tr 
 

1 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

BÖLÜM I 

SUUDĠ ARABĠSTAN HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

 

1.1. Ülke Kimliği ......................................................................................................................... 1 

1.2. Kısa Tarihçe ......................................................................................................................... 2 

1.3.   Siyasi Yapı ............................................................................................................................ 3 

1.4.   Sosyo-Ekonomik Yapı .......................................................................................................... 4 

 

BÖLÜM II 

GENEL EKONOMĠK DURUM 

 

2.1. Ekonomik Durum ................................................................................................................. 5 

2.2. Ekonomideki Belli Başlı Sektörler ....................................................................................... 8 

      2.2.1. Tarım Sektörü ................................................................................................................ 8 

      2.2.2. Sanayi Sektörü ............................................................................................................... 8 

       2.2.2.1. Petrol Sektörü .......................................................................................................... 9 

       2.2.2.2. Gaz Sektörü ........................................................................................................... 11 

       2.2.2.3. Madenler Sektörü .................................................................................................. 11 

       2.2.2.4. İmalat Sanayi ......................................................................................................... 12 

      2.2.3.   Hizmet Sektörü .......................................................................................................... 12            

       2.2.3.1. İnşaat Sektörü ........................................................................................................ 12 

       2.3.3.2. Bankacılık ve Sigortacılık ..................................................................................... 13 

       2.3.3.3. Turizm ................................................................................................................... 14 

2.3.   Dış Ticaret .......................................................................................................................... 15            

      2.3.1. Genel Durum ............................................................................................................... 15 

      2.3.2. Dış Ticaret Mevzuatı ................................................................................................... 16 

      2.3.2.1. İthalattan Alınan Vergiler ..................................................................................... 16 

      2.3.2.2. Tarife Dışı Engeller .............................................................................................. 17 

          2.3.2.3. Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar .................................................. 17 

2.4. Yatırım Ortamı ..................................................................................................................... 17     

 

 

 



   

 

 

SUUDĠ ARABĠSTAN 

ÜLKE RAPORU 
 

 

 

www.alacatso.org.tr 
 

2 

 

 

 

BÖLÜM III 

TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġĠMĠ 

 

3.1. Siyasi İlişkiler ..................................................................................................................... 19 

      3.1.1. İkili Anlaşma ve Protokoller ........................................................................................ 20 

3.2. Ekonomik İlişkiler .............................................................................................................. 21 

3.3. Ticari İlişkiler ..................................................................................................................... 22  

3.4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gereken Konular .................................................................... 23 

      3.4.1. Ticaret Düzenlemeleri, Gümrükler ve Standartlar ...................................................... 23 

      3.4.2. Diğer Ticari Engeller ................................................................................................... 24 

      3.4.3. İthali Yasak Mallar. ..................................................................................................... 25 

      3.4.4. İthalat Vergileri ve Lisans Düzenlemeleri  .................................................................. 25 

      3.4.5. Gümrük Düzenlemeleri  .............................................................................................. 25 

      3.4.6. Geçici Eşya Girişi Gerekleri ........................................................................................ 26 

      3.4.7. Özel İthalat / İhracat Gerekleri ve Sertifikalar ............................................................ 26 

      3.4.8. Etiket ve Markalama Gerekleri .................................................................................... 26 

3.5. İşbirliği Alanları ................................................................................................................... 27 

3.6. Sorunlar, Görüşler ve Öneriler ............................................................................................. 28 

      3.6.1. Sorunlar ....................................................................................................................... 28 

      3.6.2. Görüş ve Öneriler ........................................................................................................ 29 

 

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………….30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

SUUDĠ ARABĠSTAN 

ÜLKE RAPORU 
 

 

 

www.alacatso.org.tr 
 

3 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

SUUDĠ ARABĠSTAN HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

 
1.1. ÜLKE KĠMLĠĞĠ 

 

Resmi Adı:  Suudi Arabistan Krallığı 

 

Yönetim ġekli:   Krallık  

 

Kral ve BaĢbakan: ABDULLAH bin Abdül-Aziz El Suud(1 Ağustos 2005 tarihinden itibaren) 

 

BaĢkent :   Riyad 

 

Ġdari Yapı :  Suudi Arabistan 13 yönetsel bölgeye bölünmüştür., Kuzeydoğu Sınır 

Bölgesi, Cevf , Medine, El-Kasım, Riyad, Doğu Bölgesi, Asir, Hail, Cizan, 

Mekke, Cidde, Tebuk  

 

Bağımsızlık günü:  23 Eylül 1932 (Krallığın kuruluşu) 

 

Milli bayram:  Krallığın Kuruluşu, 23 Eylül 1932 

 

Yüzölçümü :  2,149,690  km² 
 

Nüfus :   27,601,038 (Temmuz 2007 verileri) 

 

Nüfus ArtıĢ Oranı:  2.06% (Temmuz 2007 verileri) 

 

Etnik Gruplar: Arap (%90), Afrika-Asyalı Çeşitli Milletler (% 10) 

  

Dil :    Arapça (resmi) 

 

Din :    Müslüman (%100) 

 

Para Birimi :  Suudi Arabistan Riyali (SAR) 

 

Dolar Paritesi: 1$ = 3.7545 SAR (2007) 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuzeydo%C4%9Fu_S%C4%B1n%C4%B1r_B%C3%B6lgesi&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuzeydo%C4%9Fu_S%C4%B1n%C4%B1r_B%C3%B6lgesi&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cevf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medine
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=El-Kas%C4%B1m&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Riyad
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%9Fu_B%C3%B6lgesi&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asir
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hail&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cizan&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tebuk&action=edit
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1.2. KISA TARĠHÇE 

 

Arap Yarımadası'nın büyük bölümünde binlerce yıl boyunca göçebe kabile yaşamı 

sürdürülmüştür. Hz. Muhammed'in 571'de Mekke'de doğması, dünya tarihinde yeni bir çağ 

başlatarak, Arabistan'ın önemini artırdıysa da, Abbasileri deviren Emevi sülalesinin, Şam'ı 

başkent yapmasıyla, İslâm dünyasının ağırlık merkezi Suriye'ye kaymıştır. (692).  

Arap Yarımadası XVI. yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı'na kadar, Osmanlı yönetiminde 

kalmıştır. 1730’larda ortaya çıkan Vahhabi hareketi 1745'te Suud ailesi tarafından 

benimsenmiştir. Suudi ailesinin gün geçtikçe güçlendiği yarımadada Osmanlı devleti bir takım 

tedbirler alarak gelişmesinin önü kesmeye çalışmıştır. Suudilerin oluşturduğu siyasi birlik iki 

kere kesintiye uğramıştır. 1902'de Kuveyt'te sürgünde bulunan Abdülaziz b. Suud Riyad'a 

dönerek yeniden siyasal birlik arayışlarına başlamıştır. Aynı yıllarda Osmanlı devleti bu fiili 

durum karşısında bir çözüm olarak Abdülaziz'in babası Abdurrahman'ı Riyad kaymakamı olarak 

tayin etmiştir. Balkan savaşının sürdüğü sıralarda Osmanlı askerlerinin bölgede azaltılmasını 

fırsat bilen Necit emîri ve vahhabi imamı olan [Abdülaziz bin Suud], idari merkez olan 

Hasa/Ahsa'yı ele geçirmiştir. (1913) Sonra, 1921-1926 arasında Hail, Mekke, Cidde ve Asir'i ele 

geçirerek topraklarını genişletmiş ve 1926'da Hicaz kralı, 1932'de Suudi Arabistan kralı ilan 

edilmiştir.  

1936'da ilk petrol yatağının bulunduğu, ama İkinci Dünya Savaşı'na kadar ciddi bir kuyu 

açma çalışması yapılmayan ülkede, Abdülaziz El Suud'un ölümünden(1953) sonra, yerine geçen 

oğlu Suud bin Abdül Aziz, 1964'te Suudi aile meclisinin kararıyla tahttan indirilmiş ve yerine 

kardeşi Faysal bin Abdül Aziz geçirilmiştir. (2 Kasım 1964). Ülkeyi modernleştirme 

girişimlerine başlayan Faysal bin Abdül Aziz'in 1975'te yeğenlerinden biri tarafından 

öldürülmesinden sonra, yerine geçen kardeşi Halid bin Abdül Aziz, 1979 Mısır-İsrail Barış 

Antlaşması'na şiddetle karşı çıkmakla birlikte, Arap-İsrail anlaşmazlığında ılımlı bir siyaset 

izlemiş, Halid bin Abdül Aziz'in 1982'de ölmesiyle yerine oğlu Fahd bin Abdül Aziz geçmiştir. 

Bugün ülkeyi Ibn-i Saud ile aynı soydan olan oğlu ABDULLAH bin Abdül Aziz, 1992’deki 

temel hukuk kuralları çerçevesinde yönetmektedir.  

1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgalini takiben, Batılı ve Arap güçlerinin, Irak’ın Kuveyt 

topraklarına konuşlanmasına izin verdikleri sırada Suudi Arabistan Kuveyt Kraliyet ailesini ve 

400,000 mülteciyi kabul etmiştir. Kuveyt’in kurtuluşundan sonra yabancı güçlerin Suudi 

toprakları üzerindeki mevcudiyetinin devam etmesi kraliyet ailesi ile halk arasındaki gerilimin 

kaynağı olmaya başlamıştır. Bu durum ABD güçlerinin 2003’te ülkeden ayrılmasına kadar 

devam etmiştir. Mayıs ve Kasım 2003’teki terörist saldırılar, ülke içi terörizme ve aşırılığa karşı 

güçlü ve sürekli bir tepki oluşmasına sebep oldu. Kral Abdullah,  henüz veliaht olduğu 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_Yar%C4%B1madas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_bin_Abdullah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
http://tr.wikipedia.org/wiki/692
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1921
http://tr.wikipedia.org/wiki/1926
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hail&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cidde
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asir
http://tr.wikipedia.org/wiki/1926
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hicaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1932
http://tr.wikipedia.org/wiki/1936
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClaziz_El_Suud
http://tr.wikipedia.org/wiki/1953
http://tr.wikipedia.org/wiki/Suud_bin_Abd%C3%BCl_Aziz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1964
http://tr.wikipedia.org/wiki/Faysal_bin_Abd%C3%BCl_Aziz
http://tr.wikipedia.org/wiki/2_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/1964
http://tr.wikipedia.org/wiki/Faysal_bin_Abd%C3%BCl_Aziz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1975
http://tr.wikipedia.org/wiki/Halid_bin_Abd%C3%BCl_Aziz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1979
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail
http://tr.wikipedia.org/wiki/Halid_bin_Abd%C3%BCl_Aziz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1982
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fahd_bin_Abd%C3%BCl_Aziz
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zamanlarda başlattığı ihtiyatlı reform programını uygulamaya devam etmiştir. Siyasi katılımın 

arttırılmasını teşvik etmek için, hükümet 179 Belediye Meclisi üyesinin yarısı için seçimleri ülke 

çapında Şubat’tan Nisan 2005’e kadar askıda tutmuş, Belediye Meclisi Danışman üyelerinin geri 

kalanlarının atama sürecini ise Aralık 2005’te tamamlamıştır.  

 

Hükümetin, özellikle Suudi Arabistan’ın 2005’te Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesi ve Krallık 

sınırları içerisinde yabancı yatırımları desteklemeye başlamasından bu yana, ekonomik reformlar 

ve ürün çeşitlendirmesiyle ilgili uğraşlarını devam ettirmektedir. Gelişen bir nüfus, sıvı doğal 

varlıkların tükenmesi, petrolden elde edilen verim ve petrol fiyatları üzerindeki geniş ekonomik 

bağımlılık hükümetin süregelen kaygılarını oluşturmaktadır. 

 

1.3. SĠYASĠ YAPI 

 

Suudi Arabistan, Vahhabi yorumuyla şeriat yasalarının anayasa olarak kabul edildiği bir 

krallıktır. Bu çerçevede Kuran’ı Kerim, Hadisler ve Sünnet devletin anayasası durumundadır.  

Hükümet, siyasi sistem ve halefiyet  ile ilgili kurallar, 1993  tarihli Temel Yasa ile  yazılı hale 

getirilmiştir. 

Yasama ve Yürütme: Kral, aynı zamanda devlet ve hükümet başkanıdır. Hükümet 

fonksiyonları Bakanlar Kurulu marifetiyle yürütülmektedir. Yasama çalışmalarında ise Danışma 

(Şûra) Meclisi de rol üstlenmektedir. Danışma Meclisi’nde görüşülen yasa tasarıları, Bakanlar 

Kurulu’nca kabul edildiği ve Kral tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girmektedir. 

Bakanlar Kurulu bu nedenle yasama yetkisine de sahiptir.  2005 Nisan ayı itibariyle üye sayısı 

150’ye yükseltilen Danışma Meclisi’ne, yasa önerme yetkisi  2003 yılında tanınmıştır.  Üyeler 

Kral tarafından 4 yıl süreyle atanmaktadır. (Kadınlar Meclise üye olamamaktadırlar). Suudi 

Arabistan’da siyasi parti bulunmamaktadır. Siyasal parti de, yasama organı da bulunmamakla 

birlikte, her yurttaş "meclis" diye adlandırılan düzenli dinleme oturumlarına doğrudan 

başvurarak krala şikâyetlerini iletebilir, yardımını isteyebilir. 

Suudi Arabistan'da kral seçimi ile ilgili reforma gidilmektedir. Bu çerçevede Kral artık 

halefini kendi seçemeyecektir. Bunun yerine Kraliyet ailesi üyelerinden oluşan Biat adlı özel bir 

konsey gizli oylama yöntemiyle yeni kralı belirleyecektir. 3 aday ise Kral tarafından tespit 

edilecektir. Ancak Konsey yönetim için yetersiz gördüğü kralın haklarını elinden alma gücüne 

sahip olacaktır. 

Yargı  : Suudi Arabistan’daki hukuk sistemi, Şeriat hükümleri üzerine kuruludur. Şer'î yargı 

sistemi Adalet Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. "Mahkeme-i Müstacel" olarak adlandırılan 

yerel mahkemeler ilk derece, "Mahkeme-i Kubra" isimli yüksek şeriat mahkemesi ise ikinci 

derece yargı organlarıdır. Daha sonraki aşamalarda, dava, sırasıyla Temyiz Mahkemesi'ne, 

Yüksek Yargı Konseyi'ne ve "Divan-ı Mezalim"e taşınabilir. Tüm bu yargı kademeleri, SA 
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Adalet Bakanlığı'nın teşkilat yapısı içerisindedir. Yargı kararlarının uygulanması ise ilgili 

hükümet birimlerinin sorumluluğundadır. 

İşçi-işveren uyuşmazlıkları ile ticarî anlaşmazlıklara ise, ilk derece mahkemesi olarak 

“Mahkeme-i Müstacel” değil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 

bünyesinde faaliyet gösteren komiteler bakmaktadır. Mahkeme niteliğini haiz söz konusu 

komitelerin üyeleri ilgili Bakanlık tarafından atanmaktadır. Komitelerin kararları ise Adalet 

Bakanlığı'nın yukarıda özetlenen temyiz sürecine tabidir. 

Davalı ya da davacı Divan-ı Mezalim'den de adil bir kararın çıkmadığına kanaat getirdiği 

takdirde, dava son aşamada Kral ya da Veliaht Prens'e götürülebilir. Kral ya da Veliaht Prens, ya 

davaya ilişkin nihai kararı kendisi bizzat vermekte ya da Bakanlar Kurulu Hukuk Bürosu'na 

havale etmektedir. Kral tarafından imzalanan Bakanlar Kurulu kararı kesin ve nihaidir.  

Ġdarî yapılanma: Ülke, toplam 13 idarî bölgeye (emirlik) ayrılmıştır. Her bir bölgenin 

başında, Kraliyet ailesi mensubu bir Emir bulunmaktadır. Emirler, Bakan düzeyindedirler. 

 

1.4. SOSYO-EKONOMĠK YAPI 

Suudi Arabistanlıların büyük bölümünü, yerli kabilelerin soyundan gelen Araplar 

oluşturmaktadır. Basra Körfezi kıyısında bir İranlı azınlık topluluğu yaşar. Yabancı işçilerin 

sayısında son yıllarda büyük bir azalma olmakla birlikte, ekonomi yabancı işgücüne bağımlı 

durumdadır. 

Resmî dil olan Arapça ve çeşitli lehçeleri, bütün nüfus tarafından konuşulur. Nüfusun 

yaklaşık %85'i Sünni Müslüman’dır; bunların çoğu da, çok katı olan Vahhabi tarikatındandır; 

 %15 kadarıysa Şii’dir. 

Nüfusun büyük bölümü Riyad, Cidde, Mekke, Taif, Medine, Dahran, Damman ve Hufuf gibi 

büyük kentlerde toplanmıştır. Kırsal kesimde, göçebe Bedevilerin sayısı, yerleşik 

tarımcılarınkinden yüksektir. Rubülhali ve Nüfud çölleri bütünüyle ıssızdır; öbür yörelerde de 

çoğunlukla nüfus yoğunlukları düşüktür. Batı kıyısında, Riyad çevresinde ve doğudaki petrol 

alanlarındaysa, biraz daha yüksektir. 

Çalışma Çağındaki Suudilerin ancak %6,8'i çalışmaktadır. Çalışan Suudiler de polislik, 

askerlik, banka memurluğu ve başka büro işleri yapmaktadırlar. Halkın büyük bir kısmı gerçek 

anlamda çalışmamaktadır. Çalışmamak, geçimlik bir gelire sahip olmamak anlamına 

gelmemekte olup, iş sahibi olmakla gelir sahibi olmak arasında güçlü bir ilişki yoktur. Devletin 

ekonomik gücü sayesinde ailede mutlaka kazanç sahibi birileri mevcuttur.  

Bütün kirli, zahmetli ve beceri gerektiren işleri yabancılar yapmaktadır. Haftalık çalışma 

süresi 35 saattir. İşsizlik sigortası yoktur. Yabancılar sigortasız çalışmaktadır. Sağlık ve eğitim 

devletçe temin edilmektedir.  

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Basra_K%C3%B6rfezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnni
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eii
http://tr.wikipedia.org/wiki/Riyad
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cidde
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
http://tr.wikipedia.org/wiki/Taif
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medine
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dahran
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Damman&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hufuf&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bedevi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Riyad
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

GENEL EKONOMĠK DURUM 
 

2.1. EKONOMĠK DURUM 

 

Suudi Arabistan’da petrol bulunmadan önce ekonomi; ticaret, tarım ve Hac mevsiminde 

Mekke ve Medine şehirlerine gelen hacıların harcamalarından sağlanan gelirlere bağlıydı. 

Petrolün bulunması ile ekonominin karakteri değişmiş, petrol ekonominin merkezi haline 

gelmiştir.  

Arap ülkelerinin toplam gayrisafi milli hasılalarının yaklaşık %25’ni üreten Suudi Arabistan, 

bugün Ortadoğu bölgesinin en büyük ve önemli ekonomilerinden biridir. Genel hatlarıyla 

bakıldığında, Suudi ekonomisinin %61.8’ini sanayi sektörü (petrol/gaz %41.9 – imalat %10.1 – 

inşaat %5.4), %35.2’sini hizmet sektörü, %3’ünü ise tarım sektörü oluşturmaktadır.  

2007 yılında yüksek seyreden petrol fiyatları neticesinde Suudi Arabistan’a ait ekonomik ve 

malî veriler olumlu bir görünüm arz etmektedir. 

 

     TABLO 1. Temel Ekonomik Göstergeler  

 200

4 

200

5 

200

6 

200

7* GSYĠH (milyar dolar) 250

.3 

315

.6 

349

.1 

374

.2 GSYĠH Büyüme Oranı ( % ) 5,3 6,1 4,3 4,7 

KiĢi BaĢına GSYĠH (USD) 11.

028 

13.

310 

14.

654 

20.

700 Enflasyon Oranı (TÜFE %) 0,3 0,4 2,2 3,4 

Ġhracat (milyar dolar) 125

.9 

174

.6 

209

.2 

215

.1 Ġthalat (milyar dolar) 44.

6 

54.

5 

60.

6 

82.

7 
Cari ĠĢlemler Dengesi (GSYĠH’ya Oranı %) 

51.

9 

90.

6 

95.

3 

92.

2 
     * Tahmini rakamlar 

     Kaynak : The Economist Intelligence Unit, 15 Kasım 2007 

 

Suudi ekonomisinde "2007 yılı sonuna ilişkin gözden geçirilmiş tahmini büyüklükler" de 

netlik kazanmıştır. Buna göre, 2007 yılı sonunda, bütçe gelirlerinin 165.7 milyar Dolar, bütçe 
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giderlerinin 118 milyar Dolar, bütçe fazlasının ise 47.6 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşeceği; 

kamu borçlarının, bütçe fazlasından aktarılan 14.27 milyar Dolar tutarındaki kaynakla, gayrısafi 

milli hasılanın %19'una karşılık gelen 71.2 milyar Dolar'a indirilmiş olacağı öngörülmektedir.  

Suudi Arabistan gayrisafi yurtiçi hasılasının ise, 2007 sonu itibariyle, sabit fiyatlarla %4,7 

oranında büyüyerek yaklaşık 375 milyar Dolar'a ulaşmış olacağı tahmin edilmektedir (Petrol dışı 

endüstri sektöründe %8.6, telekomünikasyon, ulaştırma ve depolama sektörlerinde %10.6, inşaat 

sektöründe %6.9, elektrik, gaz ve su ile ilgili sektörlerde %4.4, toptan, perakende, otel ve hazır 

gıda sektörlerinde %6, mali hizmetler, emlak ve sigortacılık sektörlerinde %4 oranında büyüme 

söz konusudur). Özel sektörde kaydedilmesi beklenen büyüme ise %5.9'tür. 2007 yılında özel 

sektörün GSYİH’ya katkısının sabit fiyatlarla %46.1 oranında olacağı tahmin edilmektedir.  

2007 sonunda cari dengenin 92 milyar Dolar fazla vermesi, 2006 yılında %2,2 olan 

enflasyonun ise 2007'de %3,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.  

2007 yılında Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının artan petrol fiyatlarının etkisiyle toplam 

215.1 milyar Dolarlık rekor düzeye ulaşması, 2006'da toplam ihracatın %10'unu oluşturan petrol 

dışı ihracatının ise, 2007 yılında toplam ihracatın %12.4'ünü oluşturacağı tahmin edilmektedir. 

Suudi Arabistan'ın 2008 yılı bütçesinde, gerek ülkedeki Suudlaştırma politikası sonucunda 

ortaya çıkan kalifiye Suud işgücü talebini karşılamak, gerekse ülkenin kalkınma programını 

sürdürmek amacıyla, bir önceki yıl olduğu gibi eğitime rekor düzeyde bir kaynak ayrılmıştır. 

Bizzat Kral Abdullah, eğitime bütçenin dörtte birinden fazlasının ayrıldığını, bu kaynağın, 

yüksek, teknik ve mesleki eğitim dahil insan kaynakları gelişimi için harcanacağını, ayrıca 

üniversitelerde kurulması planlanan yeni araştırma-geliştirme birimlerine atıfla, bilimsel 

araştırma ve teknolojik ilerlemeyi geliştirileceğini ifade etmiştir.  

2008 bütçesinin, ülkenin kalkınma ve altyapısını geliştirme ile enflasyonist baskıların 

dizginlenmesi olmak üzere iki başlıca husus dikkate alınarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. 2008 

yılı bütçesinin temel gider kalemleri, savunma ve güvenlik, eğitim ve sağlık alanları olarak 

belirlenmiştir. Bütçede dikkat çeken hususlardan biri, Kral Abdullah'ın tahta çıkmasının ardından 

hız verilen kalkınma projeleri için 44 milyar Dolar gibi önemli bir kaynak tahsis edilmiş 

olmasıdır. Bu çerçevede, 2008 yılında gerek Suudi Arabistan ekonomisinin petrole bağımlılığını 

azaltmak, gerekse ülkenin her bölgesine yayılan dengeli bir ekonomik kalkınmayı 

gerçekleştirmek amacıyla, ekonominin çeşitlendirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve istihdam 

olanakları yaratılmasına yönelik projelerin uygulanmasına devam edileceği 

değerlendirilmektedir. Nitekim, bütçenin bu hedefini vurgulamak istercesine, Suudi basınında, 

2006 yılında toplam ihracatın %10'u seviyesinde olan Suudi Arabistan'ın petrol dışı ihracatının, 

2007 yılında %12.4 seviyesine yükseleceği belirtilerek, bunun yavaş ancak önemli bir gelişme 

olduğu şeklinde yorumlara yer verilmektedir.  

2008 yılı bütçesi ile ilgili öne çıkan bir diğer husus da Suudi Arabistan'da yükselişte olan ve 

artık yönetimin de kabullenmek zorunda kaldığı enflasyon gerçeğini dizginlemeye yönelik 
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önlemlere yer verilmesidir. Hatırlanacağı üzere, son yıllara kadar enflasyonun önemsenmeyecek 

seviyelerde gerçekleştiği Suudi Arabistan’da, son zamanlarda fiyatların alışılmadık bir biçimde 

artış göstermesi üzerine Kral Abdullah, 2007 Ekim ayında İçişleri Bakanlığı ve bölge 

emirlerinden söz konusu artışın sebepleri hakkında bir rapor hazırlanmasını talep etmişti. İlginç 

bir şekilde, 2007 yılında enflasyonun %3,4 olarak gerçekleşeceğinin açıklandığı, ancak bu 

tahminin %3.7 olan 10 aylık enflasyon verilerinin ortalaması ile örtüşmediği de Suudi basınında 

belirtilmektedir. Esasen, 2007 yılı enflasyonunun resmi olarak açıklanan %3,4 seviyelerinden 

oldukça yukarıda olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim, bütçenin açıklanmasının hemen ardından 

Suudi Merkezi İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 2007 Eylül ayında %4.89 olarak 

gerçekleşen enflasyonun, Ekim ayında son 10 yılın en yüksek değeri olan %5.35 seviyesine 

yükseldiği belirtilmektedir. Söz konusu artışın özellikle kira ve gıda fiyatlarındaki yükselişten 

kaynaklandığı açıklanmıştır. 

 

Diğer yandan, Suudi Arabistan'da görülen enflasyonun en önemli nedenlerinden birinin, 

ülkede uygulanan Dolara bağlı sabit kur politikası olduğu bilinmektedir. Son yıllarda ABD 

Dolarının Avro ve diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi, gıda ve diğer 

birçok alandaki ürünü Avrupa ülkelerinden Avro cinsinden ithal eden Suudi Arabistan'da 

maliyetlerin ciddi ölçüde artmasına, Dolar üzerinden satılan petrolden elde edilen gelirlerin ise 

azalmasına neden olmuştur. Buna rağmen, gerek 17-18 Kasım 2007 tarihlerinde Riyad'da 

düzenlenen III. OPEC Zirvesi'nde petrol ticaretinin Dolar yerine daha değerli bir para birimi 

üzerinden yapılması tekliflerine, gerekse 3-4 Aralık 2007 tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da 

yapılan 28. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nde Dolara bağlı sabit kur politikasının terk 

edilmesi yönündeki baskılara karşı en büyük direnişi Suudi Arabistan göstermiştir. Suudi 

Arabistan yöneticilerinin konuyu “hassas” olarak nitelendirerek, tüm olumsuz yansımalarına 

rağmen ABD Dolarına dair halihazırdaki politikaların sürdürülmesini çeşitli platformlarda 

savunması dikkat çekicidir. 

Tamamen yerli kaynaklardan alınan ve büyük kısmı bankalara olan borçların ödenmesi için 

2007 yılında 28.8 milyar Dolarlık büyük bir kaynak ayrılırken, 2008 yılında bu rakamın yaklaşık 

yarısına karşılık gelen 14.2 milyar Dolar tutarında bir kaynak ayrılmış ve 2008 yılı sonu 

itibariyle borçların gayrı safi milli hasılaya oranının %28'den %19 seviyesine indirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu ihtiyatlı tutumun ardında, bankalara ve iç piyasaya çok miktarda para 

yükleyerek likidite fazlalığına ve dolayısıyla enflasyonist hareketlere yol açılmaması yönündeki 

kararlılığın yattığı anlaşılmaktadır. Nitekim, 2007 yılında ortaya çıkan Suudi Arabistan 

standartlarında yüksek denebilecek enflasyonun bir sebebinin de kamu borçlarının gereğinden 

daha hızlı bir şekilde ödenmesi olduğu yorumları yapılmaktadır.  
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Suudi Arabistan Hükümeti’nin mevcut ekonomi politikasında, gerek yeni istihdam olanakları 

yaratmak gerek petrol gelirlerine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, petrol dışı sektörlerdeki 

büyümeyi artırmaya özel önem verilmektedir.  

2020 yılına kadarki uzun vadede, petro-kimya, doğalgaz, elektrik, su arıtımı, 

telekomünikasyon gibi önemli sektörlerde Suudi Arabistan tarafından hayata geçirilmesi 

öngörülen yatırım projelerinin toplam maliyetinin  613 milyar Dolar (2.3 trilyon SA Riyali) 

olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu yatırım projeleri çerçevesinde; 140 milyar Dolar'ın 

altyapı, 92 milyar Dolar'ın petro-kimya, 88.9 milyar Dolar'ın elektrik ve su, 60 milyar Dolar'ın 

telekomünikasyon, 53.3 milyar Dolar'ın turizm, 50 milyar Dolar'ın doğalgaz, 28.3 milyar 

Dolar'ın tarım, 10.7 milyar Dolar'ın bilgi teknolojileri ve 10 milyar Dolar’ın eğitim ile ilgili 

projelere tahsis edileceği belirtilmektedir. 

Suudi Arabistan’da hükümetin öncelikli hedefi, petrol sektörü dışındaki sektörlerde, yabancı 

ve yerli sermeye yatırımlarını teşvik etmek amacıyla yeni iş sahaları yaratmaktır. Özellikle 

altyapı alanında yatırımların geliştirilmesini amaçlayan hükümet, bu amaçla birçok kamu 

kuruluşunun özelleştirilmesi konusunda faaliyetlere başlamıştır. 2002 yılında Suudi Yüksek 

Ekonomik Konseyi tarafından açıklanan özelleştirme  stratejisi çerçevesinde, telekomünikasyon, 

sivil havacılık, demiryolları, otoban, liman ve havalimanı işletmeciliği, deniz suyu arıtımı, posta 

hizmetleri, elektrik, su ve belediye hizmetleri gibi alanların da dahil olduğu 20 temel sektörde, 

çeşitli yöntemlerle özelleştirme ve halka arz faaliyetlerinin başlatılmasına Suudi Bakanlar 

Kurulu’nca karar verilmiştir. Söz konusu özelleştirme faaliyetleri için gereken toplam yatırımın 

yaklaşık 900 milyon Dolar olduğu tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, gelecek 10 yıl zarfında 

800 milyar Dolar'lık özelleştirme faaliyeti öngörüldüğü yönünde basına haberler yansımaktadır.  

Özelleştirme ve halka arz faaliyetleri kapsamında; Suudi Elektrik Şirketi, Suudi Madencilik 

Şirketi, Suudi Telekomünikasyon Şirketi ile banka ve petrol rafinerilerindeki devlet hisselerinin 

yanı sıra, en büyük Suudi şirketleri arasında başı çeken petro-kimya devi SABIC’deki (Saudi 

Basic Industries Corporation) kamu hisselerinin bir kısmının halka arzı başlamıştır. 

 

2.2. EKONOMĠDEKĠ BELLĠ BAġLI  SEKTÖRLER  

2.2.1. Tarım Sektörü 

Tarım Suudi Arabistan GSMH’sının yaklaşık %3’ünü teşkil etmektedir. Krallıkta tarım 

sektörüne çok önem verilmektedir. İşlenebilir tarım arazisi toplam alanın %2'sine tekabül 

etmektedir. Ekili alanlar yağış alan güneybatı bölgesinde bulunmaktadır. Ayrıca suyu daha fazla 

kontrol etmek amacı ile baraj inşası da yapılmaktadır. Ekili alanlar yer altı suyundan da 

etkilenmektedir. Tuzlanmış su, tarım sektörü için tehdit oluşturmaktadır. 

Gıda üretiminde kendine yeterlilik söz konusu olmamasına rağmen yıllık yaklaşık 3 milyon 

ton hububat üretimi ve 990 bin ton hurma üretimi küçümsenmeyecek bir seviyedir. Ancak bu 

başarı, yer altı suyunun beslenme katsayısının çok üzerinde bir kullanma hızıyla elde 
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edildiğinden, sürdürülebilir olmaktan uzaktır.  Ülkeye başka ülkelerden su akıtılmadığı sürece 

Suudi Arabistan gıda bakımından ileri derecede dışarıya bağımlılıktan kurtulma şansına sahip 

değildir.  

 

2.2.2. Sanayi Sektörü 

Ülkede güçlü bir petro-kimya sanayiinin, çimento ve tuzlu suyu tatlı suya çevirme 

sanayiilerinin yanı sıra, gıda ve hafif tüketim sanayiinde kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır. 

Et, yumurta, süt ve süt ürünleri üretiminin,  daha ziyade büyük işletmeler yoluyla ve ithal 

hammaddeye ve yabancı işçiliğe dayalı olarak yapıldığı ülkede, bu ürünler yerine hammadde ve 

ucuz emek ithal edilmekte, hammadde ve emek dışardan olunca da bu sanayilerin milli 

ekonomiye ve beşeri sermayenin gelişmesine katkısı sınırlı kalmaktadır. İthalatın belki 

miktarında değil ama, demir-çelik ürünleri yerine demir cevheri ithali örneğinde olduğu gibi, 

türünde değişiklik olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

TABLO 2.  Suudi Arabistan’da Bazı Sanayi Malları Üretimi 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Elektrik Üretimi (Milyar 

Kilovat) 
134 118 128 136 153 

Petrokimya (Bin Ton) 33.200 37.200 38.700 39.200 42.913 

Ham Çelik (Bin Ton) 3.311 3.489 3.727 3.624 3.753 

Çimento (Bin Ton) 20.994 23.332 24.560 25.470 26.064 

Tuzu Alınmış Su  (Bin 

Metreküp) 
813.820 887.731 1.023.816 1.040.338 1.049.773 

     Kaynak: Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, İstatistik ve Enformasyon Ana Departmanı  

 

2.2.2.1. Petrol Sektörü 

Suudi Arabistan ekonomisinde hakim olan ekonomik aktivite petroldür. 1991 yılında son 

bulan Körfez savaşından beri GSYİH'nın %35'ini petrol oluşturmaktadır. Ayrıca devletin 

ihracattan elde ettiği gelirlerin ise %85'i petrolden elde edilmektedir. Krallığın 2006 yılı Haziran 

ayı verilerine göre 264.2 milyar varil kesin petrol rezervlerine sahip olduğu belirtilmektedir. Bu 

rezerv ile dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip ülkesi konumundadır. Dünya petrol 

rezervlerinin ise %25'ine tekabül etmektedir. Bugünkü üretim koşullarına göre 86 yıl yetecek bir 

petrolü vardır. OPEC'in de en büyük üreticisi olup, OPEC'in toplam üretiminin % 26.8'ini 

karşılamaktadır. OPEC içindeki günlük üretim kotası günlük 9,099 milyon varil olan Suudi 
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Arabistan, halihazırda günlük ortalama 9,5 milyon varil fiili üretim yapmakta olup, 1,5 milyon 

varillik yedek üretim kapasitesini de muhafaza etmektedir. Üretim kapasitesinin 2010 yılına 

kadar, 50 milyar Dolar yatırımla, 12,5 milyon varile (fiili+yedek) çıkarılması yönünde çalışmalar 

sürmektedir.  

 

TABLO 3. Petrol Üreten Ülkelerin Rezervleri (2006 Yılı Sonu Ġtibariyle) 

Sıra Ülke KanıtlanmıĢ Rezervler 

(milyon varil) 1. Suudi Arabistan 264.2 

2. Kanada 178.8 

3. İran 132.5 

4. Irak 115.0 

5. Kuveyt 101.5 

6. Birleşik Arap Emirlikleri 97.8 

7. Venezüella 79.7 

8. Rusya 60.0 

9. Libya 39.1 

10. Nijerya 35.9 

11. ABD 21.4 

12. Çin 18.3 

13. Katar 15.2 

14. Meksika 12.9 

15. Cezayir 11.4 

16. Brezilya 11.2 

17. Kazakistan 9.0 

18. Norveç 7.7 

19. Azerbaycan 7.0 

20. Hindistan 5.8 

Ġlk 20 Ülke 1224.5 (95%) 

Dünya Toplamı 1,292.6 

      Kaynak: BP, Statistical Review of  World Energy (2006) 

 

Sanayi sektörünün gelişmesi de yine hidrokarbon kaynakların elde edilebilirliği ile 

değişmektedir. 2006 yılında petrol rafinerisi, imalat sanayi GSYİH'nın %25.8 ini sağlamaktadır. 



   

 

 

SUUDĠ ARABĠSTAN 

ÜLKE RAPORU 
 

 

 

www.alacatso.org.tr 
 

13 

Büyüyen petro-kimya sektörü de üretilen ham petrol ve doğal gaz ile doğrudan ilgilidir. Petrol 

gelirleri tarım ve diğer sanayilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu sanayiler içerisinde 

demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri, gıda işleme, mühendislik, kimyasallar ve metal üretimi 

verilebilir. 

Petrol fiyatlarındaki her bir Dolar’lık artış, Suudi Arabistan’a yıllık ortalama 2 milyar 

Dolar’lık ek kaynak sağlamaktadır.  1998 yılında varili 12 $’a kadar düşen petrolün fiyatı sürekli 

yükselmiştir. 2002 yılından bu yana 4 kat artarak 2007’de 100 dolar seviyesine ulaşan yüksek 

petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın gelirlerini önemli ölçüde artırmıştır. 

Ülkenin kesin rezervleri ve üretim tesisleri, Doğu bölgelerinde bulunmaktadır. Burada dört 

büyük bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler içerisinde Ghawar dünyanın en büyük rezervine (70 

milyar varil) sahip petrol sahasıdır. Safaniyah offshore olarak yapılan üretim de dünyanın en 

büyüğüdür. Diğer bölgeler ise Abqaiq ve Berri olarak verilebilir. Bu dört saha Krallığın 

rezervlerinin %45'ini ve üretimi kapasitesi olarak %85'ini sağlamaktadır. Ayrıca Suudi 

Arabistan'ın Kuveyt ile birlikte "Neutral Zone" denilen bölgede payı vardır. Bu rezervin de 5 

milyar varil olduğu düşünülmektedir. 

Saudi Aramco, Kraliyetin bütün petrol üretimini karşılamaktadır. Devlete ait olan bu şirket 

Arabian American Oil Company şirketinin de halefi durumundadır. 1973-1980 yılları arasında 

bütün varlıkları devlete aktarılmıştır. 2000 yılına kadar iki şirket daha Arabian Oil Company 

(AOC) ve Getty Oil Company Saudi Aramco ile birlikte çalışmıştır. Ancak AOC'nin faaliyetleri 

2000 yılında son bulmuştur. Diğer Orta Doğu ülkelerinin aksine Suudi Arabistan ülkeye yabancı 

sermayenin girmesi konusunda fazla kısıtlamalar getirmemektedir. Bunun yerine anahtar teslim 

projelere öncelik verilmekte ancak mülkiyet ve işletme hakkı ulusal şirkette kalmaktadır. 

 

    TABLO 4. Suudi Arabistan’ın Rafineri Kapasitesi (2006) 

Rafineri ĠĢleticisi Yer 
Kapasite 

(günde ‘000 varil) 

Suudi Aramco Ras Tanura 325 

Suudi Aramco Cidde 60 

Suudi Aramco Riyas 115 

Suudi Aramco Yanbu (İç Tüketim) 225 

Suudi Aramco / Mobil Yanbu (Dış Satım) 365 

Suudi Aramco / Shell Cubail  305 

Suudi Aramco / Petrola Rabih 400 

Arabian Oil Company Khafji 30 

    Kaynak: OPEC, Annual Statistical Bulletin  

 

2.2.2.2. Gaz Sektörü 
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Suudi Aramco, Suudi Arabistan’ın yaklaşık 240 trilyon kübik fit gaz rezervi olduğunu 

açıklamıştır. OPEC tarafından yıllık olarak yayımlanan rapora göre ise, Suudi Arabistan dünya 

rezervlerinin 7.154 trilyon metre küp olduğu belirtilmiştir.   

Saudi Aramco "Master Gas System"i çalıştırmaktadır. Üretilen gaz, etan, propan, bütan ve 

metan gazlarına ayrıştırılmakta olup, bu ürünler petro-kimya ürünlerinin üretimlerini 

gerçekleştirmektedir. Metan gazı ile elektrik üretilmekte ve suyun tuzunun alınması için kurulan 

tesislerin enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. Propan, bütan ve etan özellikle Asya'ya ihraç 

edilmektedir. 

Suudi Arabistan, petrol gibi OPEC kotaları ile kısıtlamalara tabi olmayan NLG ve LPG gibi 

ürünleri dünya ülkelerine rahatça satmaktadır. Suudi Petrol ve Madenler Yüksek Konseyi almış 

olduğu bir karar ile gaz üretimi konusunda yabancı yatırım ortaklığına izin vermiştir.  

 

2.2.2.3. Madenler Sektörü 

Suudi Arabistan petrol ve doğal gazın dışında da zengin maden rezervlerine sahip bir ülkedir. 

Önemli altın, demir cevheri, bakır, fosfat, gümüş, uranyum, boksit, kömür, tungsten, kurşun ve 

çinko bilinen madenleridir. Petrole verilen önemden dolayı bu madenlerin işletilmesi şimdiye 

kadar ihmal edilmiştir. Diğer sebepler arasında da üretim için su eksikliği, pazarlama problemleri 

ve üretim maliyetlerinin yüksekliği verilmektedir. 

Yeni madencilik yasası ile işletme % 100 sermayeli yabancı şirketin mülkiyetinde olacak 

şekilde izin vermektedir. Saudi Arabian Mining Company (Maadin) özel sektör işletmeleri ile 

birlikte madencilik projelerinin geliştirilmesi amacı ile kurulmuş devlete ait bir şirkettir. Bu 

şirket de özelleştirme kapsamındadır. Şirketin parça parça satılması hedeflenmektedir. İlk olarak 

altın madenleri şirketinin özelleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

2.2.2.4. Ġmalat Sanayi  

Suudi Arabistan'ın petrol dışı sanayi sektöründeki hızlı gelişmeler uygulanan 5 yıllık planın 

bir başarısı olarak gösterilmektedir. Devlet, imalat sanayiinin geliştirilmesi ile ilgili olarak 

sürekli desteklerde bulunmaktadır. Ekonomisinin petrol dışındaki ürünlerle farklılaştırılmasının 

gerçekleştirilmesi ve istihdamın artırılması hedeflenmektir. 2006 yılının başlarında Ticaret 

Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, 3583 fabrika krallık içerisinde faaliyette 

bulunmaktadır. Bunların içerisinde en önemlileri, kimyasal üretimi gerçekleştirenler, petro-

kimya üretimi yapanlar ve petrolle ilgili olarak plastik ürün üreticileri gelmektedir. Bunların 

dışında birçok çimento fabrikası, porselen ve seramik üreticisi, metal (çelik dahil), tekstil ve 

hazır giyim üreticisi ve birçok gıda üretiminde bulunan firmalara sahiptir. 

Suudi Arabistan'ın gelişme stratejisinde rol oynayan sanayi ise ağır sanayidir. Bunlar arasında 

başta petro-kimya, gübre, ve çelik sanayi sayılabilir. Ağır sanayiinin hemen hemen tamamı 

ortak girişim olan bir şirketin elindedir. Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) şirketinin % 



   

 

 

SUUDĠ ARABĠSTAN 

ÜLKE RAPORU 
 

 

 

www.alacatso.org.tr 
 

15 

70'i devletin elindedir. Sabic'in ana ürünü kimyasallar, petro-kimya ürünleri, gübre, metaller, 

plastikler ve sanayi ürünleridir. Yakın zamanda şirket üretim kapasitesini artırmış ve 1990 

yılında üretimi 11.9 milyon ton iken, 2004 yılındaki üretimi 42.9 milyon tona ulaşmıştır. 2010 

yılında yeni yatırımlarla birlikte üretiminin 48 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır.  

Krallıkta 8 adet çimento fabrikası yerli pazara yönelik olarak üretim gerçekleştirmektedir. 

2004 yılındaki talep % 8'in biraz üzerindedir. Çimento talebi ülkedeki inşaat sanayiindeki 

gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Ayrıca çimento ihracatı da azalmaya devam 

etmektedir. 

Sabic'in çelik üretiminde yıllar itibarı ile iyi gelişmeler yaşanmaktadır. 2003 yılı çelik 

üretiminin 3.9 milyon ton olduğu belirtilmektedir. 2005 yılı üretiminin de 4.14 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

2.2.3. Hizmet Sektörü 

2.2.3.1. ĠnĢaat sektörü 

Yüksek seyreden petrol fiyatlarından elde edilen gelirin etkisiyle, Suudi Arabistan’daki inşaat 

sektörü, 2003 yılında %8, 2004 yılında %9 oranında büyümüştür. Söz konusu büyüme, hızı 

yavaşlamış olmakla birlikte devam etmektedir.  

İnşaat sektöründeki büyümenin itici gücünü, çok büyük ölçüde, Suudi Arabistan Hükümeti ve 

belediyelerince başlatılan geniş ölçekli altyapı projeleri oluşturmaktadır. 

 Kral Abdullah Ekonomi Şehri: Cidde'nin 150 kilometre kuzeyindeki, Kızıl Deniz kıyısındaki 

Rabigh şehrinde yapımına başlanacak ve Suudi Arabistan’da bugüne kadar gerçekleştirilen en 

büyük özel sektör yatırımı özelliğini taşıyacak olan ''Kral Abdullah Ekonomi Şehri'' (King 

Abdullah Economy City) projesi, 20 Aralık 2005’te kamuoyuna tanıtılmıştır. Suudi ve Birleşik 

Arap Emirlikleri (BAE) firmalarının oluşturduğu ortak bir konsorsiyumun üstlendiği, 100 milyar 

SA Riyali (26.6 milyar ABD Doları) tutarındaki söz konusu projenin, 35 kilometrelik kıyı 

şeridindeki 55 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacağı; 2.6 milyon metrekarelik, dünyada 

bugüne kadar inşa edilen en geniş deniz limanının yanı sıra; sanayi şehri, üniversite ve okulların 

yer aldığı eğitim alanı, finans adası, dinlenme alanları, oteller ve yerleşim alanları ile, Hac 

döneminde 500 binden fazla hacı adayına hizmet verebilecek bir havalimanı terminalinden 

oluşacağı açıklanmıştır. 

İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak artan çimento talebini karşılayabilmek üzere, 

çimentoya uygulanan gümrük vergisi, 2005 Mayıs ayında %20’den %5’e düşürülmüştür. 2006 

Şubat ayında alınan bir kararla da, KİK üyesi ülkeler dışından ithal edilecek çimentoya 

uygulanan %5'lik gümrük vergisinin tamamen kaldırıldığı açıklanmıştır. 

 

2.2.3.2. Bankacılık ve Sigortacılık 

http://www.kingabdullahcity.com/
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Ülkede para ve sermaye hareketleri dikkatli bir kontrole tabi tutulmaktadır. Bankacılık 

sistemi hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Batılı ülkelerin büyük bankacılık kuruluşları ortaklıklar 

yoluyla Suudi Arabistan’da faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektörü büyük ölçüde devletin 

veya devletle kendilerini özdeşleştiren kişilerin sahipliğindedir. Bankacılık sektöründe gerçek 

anlamda bir rekabetin olmadığı söylenebilir. Çok sayıda banka mevcuttur. Bankalardaki 

tasarruflar ve bankalarca verilen krediler fevkalade büyüktür. 2006 yılında toplam mevduat 591 

milyar SAR (158 Milyar $) ve krediler de 497 milyar SAR’dır (133 Milyar $). 

Suudi Arabistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üyeliği ile birlikte, yabancı sigorta 

şirketleri ve bankalara, Suudi Arabistan’da doğrudan kendi şubelerini açabilme imkanı 

getirilmiştir. Yerel bir ortakla “anonim şirket-joint stock company” şeklinde kurulan sigorta 

şirketleri veya bankalarda ise yabancı hisse payı maksimum %60 olabilecektir (bu oran daha 

önce %49 ile sınırlıydı). 

2005 Kasım ayında, 10 yabancı bankaya Suudi Arabistan'da faaliyet gösterme ve şube açma 

izni verildiğini açıklanmıştır: BNP Paribas, J.P.Morgan, Deutsche Bank, National Bank of 

Kuwait, National Bank of Bahrain, Emirates Bank, Bank Muscat, Gulf International Bank, State 

Bank of India, National Bank of Pakistan.  

Suudi Arabistan'da halihazırda faaliyet gösteren 11 Suudi bankasından 7'si yabancı ortaklı 

olup, sözkonusu bankalardan "Saudi-British Bank", "Saudi-Hollandi Bank", "Banque Saudi-

Fransi", "Arab National Bank" ve "Saudi-American (SAMBA) Financial Group"taki yabancı 

sermaye payları halihazırda %31 ilâ %40 arasında değişmektedir. Yabancı ortaklı diğer iki banka 

konumundaki "Al Jazira Bank"ta İran, Pakistan ve Mısır'lı ortakların toplam payı %5.83; "Saudi 

Investment Bank"taki Amerikan ve Japon sermayesi ise %10 düzeyindedir. ("National 

Commercial Bank", "Riyadh Bank", "Al-Rajhi Corporation" ve "Al-Bilad" Bank ise %100 Suudi 

sermayeli bankalardır). 

Bankacılık gibi mali sektörlerde yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler, lisans 

başvurularını SA Merkez Bankası’na (Saudi Arabian Monetary Agency – SAMA) yapmalıdırlar. 

2005 yılında, toplam sermayesi 660 milyon Dolar olan 13 yabancı sigorta şirketine (İngiltere, 

Almanya, İsviçre, Japon, Hindistan, Hollanda, ABD, Bahreyn, Lübnan, Ürdün ve Fransa 

merkezli) Suudi Arabistan’da faaliyet göstermeleri için gerekli lisanslar Suudi Arabistan 

Yatırımlar Genel İdaresi (SAGIA) tarafından verilmiştir. Halihazırda sigortacılık sektöründe 

pazar hacminin 1 milyar Dolar’ın üzerinde olduğu, ancak, yabacı işçiler için de sağlık sigortası 

zorunluluğunun tam olarak hayata geçmesiyle, bu hacmin 2009 yılına kadar 4 milyar Dolar’a 

ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

Suudi Arabistan’da büyük alışverişlere konu olan bir sermaye piyasası mevcuttur. 08 Mayıs 

2007 günü toplam işlem gören firma sayısı 48, yapılan günlük alım-satım 12 milyar SAR’dır 

(3,2 Milyar $). Borsa endeksi 2005 Şubatından 2006 Şubatına neredeyse iki katına çıktıktan 

sonra aniden hızlı bir şekilde düşmeye başlamış ve bu düşüş halen de devam etmektedir. Borsa 
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Endeksi 2007 haziran ayı başlarında 2006 Şubatındaki zirve seviyenin yaklaşık 1/3'ü kadardır. 

Piyasa reel ekonomideki gelişmelerle alakasız gelişmeler gösterebilmektedir. Yükselen petrol 

fiyatlarına bağlı olarak ekonominin canlandığı bir sırada borsadaki bu ani düşüş manüpilasyon 

ihtimalini akla getirmektedir. 

 

2.2.3.3. Turizm 

Suudi Arabistan’da turizm; hac, iş ve Körfez ülkeleri arasında gerçekleştirilen eğlence turizmi 

olarak üç şekilde ele alınmaktadır. Suudi Arabistan’ın her yıl hac amacıyla yaklaşık 1.4 milyon 

Müslüman ziyaret etmektedir. Hac ve Ramazan dönemi dışında ise bu ülkede faaliyet gösteren iş 

adamlarının ziyaretlerinde artış gözlenmektedir. İş turizmi de dini takvimden etkilenmektedir. 

Hac ve Ramazan ayı süresince iş ziyaretlerinde önemli derecede bir düşüş yaşanmaktadır. Bu 

sürelerde oteller % 50'ye varan indirimler uygulamaktadır. En sıcak aylar Haziran-Eylül arasında 

olup, bu sürelerde otel rezervasyonlarında düşüşler yaşanmaktadır. Bu iş ziyaretleri için 

gelenlerin ancak % 25'i Arap olmayan ülkelerden gelmektedir. 

İç turizm ise yavaş yavaş ülkede önem kazanmaya başlamıştır. 1999 yılında yerel turizm 

harcamaları 1.3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 4.1 milyon Suudi vatandaşı her yıl 

yurtdışı gezileri için 28 milyar $ harcamaktadır. 2002 yılından beri Suudi aileleri batıda oluşan 

Arap karşıtı tavırlar nedeni ile tatillerini Suudi Arabistan'da geçirmeyi tercih etmektedirler. Bu 

beklenmedik yabancı ziyareti ve yerli turistlerdeki artış, 2003 yılında uluslararası zincirlerin 5 

yıldızlı otellerin inşasını gerekli kılmıştır. Cidde'de, Abha, Bahah ve Taif'te çok ciddi yatırımlar 

yapılmaktadır. Cidde'nin kuzey batısında yer alan Dorat AlArous turizm bölgesi ise 8 km²’lik bir 

alanı kapsamaktadır. 

1679 adet arkeolojik, 143 adet tarihî ve 184 adet İslamiyet dönemine ait mekana ev sahipliği 

yapan Suudi Arabistan’da, iç turizmin geliştirilmesi yönündeki çabalar bağlamında,  2020 yılına 

kadar sektörün 1.5 ila 2.3 milyon arasında Suudi’ye istihdam sağlaması hedeflenmektedir. Suudi 

Arabistan'ın turizm amaçlı olarak da ziyaret edilmesine olanak sağlayacak “turist vizesi" itasına 

yönelik hazırlıklarda ilerleme kaydedildiği ve gerekli protokollerin Suudi Arabistan İçişleri, 

Dışişleri ve Hac Bakanlıkları ile Suudi Arabistan Turizm Yüksek Komisyonu arasında 

imzalandığı; konuya ilişkin düzenlemelerin yakın zaman içinde tamamlanmasının öngörüldüğü  

Suudi Arabistan Turizm Yüksek Komisyonu Genel Sekreteri Prens Sultan Bin Salman tarafından 

2006 başında açıklanmıştır. 

Ülkeye gelen turist sayısı 2005 yılında 13.646.585 kişidir. Bu konuda bir resmi veri 

bulunmamakla birlikte Suudi Arabistanlıların yurt dışına çok fazla seyahat ettikleri 

bilinmektedir.  

 

2.3. DIġ TĠCARET 

2.3.1. Genel Durum 

http://www.sct.gov.sa/
http://www.sct.gov.sa/
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Suudi Arabistan dış ticareti, istatistiki veri bulunan 1961 yılından bu yana fazla vermektedir. 

2000 yılından bu yana 550 Milyar ABD Doları civarında ticaret fazlası verilmiştir.  

Son yıllarda hem ihracatta hem de ithalatta büyük artışlar olmakla birlikte ihracattaki artış 

oranları ithalattaki artış oranlarının iki katından fazladır. 2006 yılında 64.1 Milyar dolarlık 

ithalata karşılık 207.7 Milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. 2007 yılında ise Suudi Arabistan’ın 

ihracatının 213,1 milyar dolar, ithalatının ise 82,7 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. 

 

      TABLO 5 . Suudi Arabistan’ın DıĢ Ticareti (FOB, milyar dolar) 

 2003 2004 2005 2006 2007* 

Ġhracat  93,2 125,9 174,6 207,7 213,1 

Ġthalat  33,8 41,0 51,3 64,1 82,7 

Hacim  127,0 166,9 225,9 271,8 295,8 

Denge  59,4 84,9 123,3 143,6 130,4 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, 15 Kasım 2007  * 2007 rakamları tahminidir.  

 

2006 yılı sonu itibariyle 137  milyar $ petrol ihracatı ile de dünyanın en büyük petrol 

ihracatçısı konumundadır. Diğer ihraç maddeleri de petrol ve petrolden elde edilen kimyasal 

ürünlerden oluşmaktadır. 

İhracatında en fazla rol oynayan ürün petrol olup, 1979-1981 yılları arasında meydana gelen 

petrol krizi ile birlikte ticaret fazlası hızlı bir biçimde yükselmiş ve 82.5 milyar $'a ulaşmıştır. 

Yakın zamanda petrol fiyatlarında meydana gelen artışlardan ülke olumlu etkilenmiş ve bundan 

faydalanılmıştır. Suudi Arabistan 1982, 1985 ve 1993-1994 yıllarında ise petrol fiyatlarının 

düşük seyretmesi sonucunda etkilenmiştir. 

Suudi Arabistan OPEC içerisinde fiyat belirleyici konumundadır. Petrol fiyatları ise 1999 

yılında 17 $/varil, 2000 yılında 28 $/varil, 2001 yılında 24.5 $/varil, 2004 yılında ise 38.5 $/ varil 

olmuştur. Suudi Arabistan'ın ihracatı da buna paralel bir gelişme göstermiştir. 1999 yılında petrol 

ihracatı 51 milyar $ iken 2000 yılında 77.6 milyar $ seviyelerine kadar yükselmiştir. Fiyatlardaki 

artış % 59'a tekabül ederken, üretimindeki artış sadece % 6.4 olmuştur. 2001 yılındaki global 

ekonomide meydana gelen olumsuzluklar Suudi Arabistan'a yaramış ve 2003 yılında toplam 

ihracatı 93 milyar $'a, 2004 yılında ise 105 milyar $'a kadar yükselmiştir. 2000 yılında petrol dışı 

ürünlerin ihracatı toplam ihracatta % 8.5 paya sahip iken, bu oran 2003 yılında % 12'ye kadar 

yükselmiştir. Petro-kimya ürünleri ise % 4.6 pay ile birinci sırada yer alırken, inşaat malzemeleri 

2003 yılında 1.2 milyar $ değer ile ikinci sırada yer almaktadır. 

1992 yılında ithal harcamaları 30 milyar $ ile üst seviyelere çıkmıştır. Bu ithalatta devlet için 

gerçekleştirilen projeler ve özel tüketim projeleri bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda ithalatta 

istikrarlı bir artış ivmesi kazanılmış olup, 2005 yılında 51 milyar $, 2006 64 milyar $ olmuştur. 
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2007 yılında ise Suudi Arabistan’ın 39.5 milyar $ ithalat gerçekleştirilmiştir. Temel ithal ürünleri 

makine parçaları, gıda maddeleri, içecek ve sigaradır.  

İthalatta ve ihracatta belirli bir ülke veya ülke grubuna yoğunlaşma söz konusu değildir. 

ABD, ülke bazında, Suudi Arabistan’ın en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürmektedir.  

 

TABLO 6. Suudi Arabistan’ın  DıĢ Ticarette BaĢlıca Ortakları (2006) 

ĠHRACAT % ĠTHALAT % 

ABD 17,6 ABD 12,3 

Japonya 15,8 Almanya 8,6 

Güney Kore 9,6 Çin 8,0 

Çin 7,2 Japonya 7,3 

Tayvan 4,6 İngiltere 4,9 

    Kaynak: The Economist Intelligence Unit, 15 Kasım 2007  

  

2.3.2. DıĢ Ticaret Mevzuatı 

Arap ülkelerinde üretilen malların ithalinde indirimli vergi alınırken Körfez İşbirliği Teşkilatı 

ülkelerine giren bir mal daha sonra başka bir üye ülkeye girerken yeniden gümrük işlemlerine 

tabi tutulmamaktadır. Gümrük vergileri ortalama %6-7 civarındadır. İslam ülkelerinden yapılan 

ithalat az olduğundan sağlanan vergi muafiyeti çok da fazla sonuç doğurmamaktadır. Hangi 

malın ithal edileceği ve hangi ülkeden ithal edileceği büyük ölçüde piyasa tarafından 

belirlenmektedir. Devlet alımlarında bir siyasi mülahaza söz konusu olsa bile bu mülahazalar 

fazla yön değişikliğine sebep olmamaktadır. Belirlenen standartlara uymayan malların da sıklıkla 

ithaline müsaade edilirken bazen gümrüklerden geri gönderildiği de olmaktadır. 

 

2.3.2.1. Ġthalattan Alınan Vergiler 

Ülkeler genellikle gümrük vergilerini, uluslarası rekabete dayanamayan endüstrilerini 

korumak ve bazan da kamuya kaynak sağlamak maksadıyla ihdas ederler. Suudi Arabistan, 

kurulduğu tarihten itibaren uzun süre belki de vergi koyarak yerli sanayiini koruyacak siyasi 

güce sahip olmadığından ve sonra da petrol zenginliği sebebiyle vergilerle kamuya kaynak 

sağlama ihtiyacı içinde olmadığından, hiç bir zaman yüksek gümrük vergileriyle korunmamıştır. 

Şu sıralarda bazı uluslararası rekabete dayanamayan sanayi kuruluşları kurulmaya başladığından 

koruma ihtiyacı doğmuş ve bu sanayi dalları %20 gümrük vergisiyle koruma altına alınmıştır. 

Bunlar genellikle işlenmiş gıda sanayii ve metal sanayii kollarıdır. Şeker, pirinç, çay, kahve, 

arpa, mısır, canlı hayvan gibi tüketim mallarının ithalinde vergi yoktur. Bunların dışındaki 

mallarda gümrük vergisi genellikle %5'tir.  

 

2.3.2.2. Tarife DıĢı Engeller 
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Sağlık gerekçesiyle Türkiye’den et ithalatına müsaade edilmemesi gibi uygulamalar yaygın 

değildir. Bürokratik mekanizmanın zayıflığı ve mevzuatın anlaşılması ve uygulanmasındaki 

yetersizlikler, ithal edilen malların kalite ve standartlarını tanımlama bakımından uzmanlık ve 

müesseseleşmedeki eksiklikler, kalitesi ve standardı fazla şüpheli olmayan markalaşmış ve 

ithalatçısı genellikle güvenilir büyük firmalar olan gelişmiş ülke mallarının girişinde daha 

müsamahakar, az gelişmiş ülke mallarının ithalinde ise şüpheci ve zorlaştırıcı bir tutuma yol 

açmaktadır..  

 

 2.3.2.3. Çok Taraflı Ticaret AnlaĢmaları ve Preferanslar 

Arap ülkelerinde üretilen mallardan az vergi alınmakta ve Körfez İşbirliği Ülkeleri birbirinin 

malından gümrük almamaktadır. İsrail ile ticaret yapılmamaktadır. 

 

2.4. YATIRIM ORTAMI 

 

Suudi Arabistan’da 60 ülkeden toplam 1.600 civarında yabancı ortaklı firma bulunmakta 

olup, toplam yatırım tutarı 50 milyar Dolar düzeyindedir. Yabancı ortaklı yatırımların büyük 

bölümü başta petrol olmak üzere sanayi alanında (35 milyar $) yoğunlaşmıştır. Sanayi sektörünü 

inşaat ve hizmet sektörleri izlemektedir. 

11 Nisan 2000 tarihinde kabul edilen Yabancı Yatırımlar Yasası ile getirilen kolaylıklar 

aşağıda özetlenmiştir. 

Yabancı girişimciler projenin tamamına sahip olabileceklerdir (daha önce azami %49). 

Şirket karlarının 100.000 SAR’a kadar bölümüne % 25, bunu aşan bölümüne % 30 vergi 

uygulanacaktır (vergilerde ortalama % 15 indirim yapılmıştır). 

Yatırım Komisyonu (eski adı; Suudi Danışmanlık Şirketi), yatırım lisans başvurularını 30 

gün içinde karara bağlayacak, aksi takdirde lisans verilmiş sayılacaktır. 

Yabancı yatırımcılar birden fazla lisans alabileceklerdir. 

Yabancı yatırımcılar taşınmaz mülkiyetine sahip olabileceklerdir. 

Hisse ve karlar yurt dışına transfer edilebilecektir. 

Yabancı yatırımcılar, ulusal şirketlerin hak ve yükümlülüklerine tabi olacaklardır. 

Yeni yatırım kanununun önceki kanunlardan en önemli farkı yabancıların projelerde %100 

mülkiyetle yer alabilmesine olanak tanıması ve yerli firmalara sağlanan teşviklerden aynı şekilde 

yararlanabilmelerini sağlamasıdır. 

Bazı sektörlerde yabancı yatırım desteklenmekte ve yatırım için yerel firmalarla ortak 

yatırıma gidilmesi zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili adımlar atılmaktadır. İlk olarak yabancı 

şirketler yerel yatırım teşviklerinden ve vergi istisnasından faydalanması için % 25 oranında 

Suudi şirketin payının olması gerekmektedir. Ayrıca Suudi firmaların dışındaki firmalara 

uygulanan gereklerden kaçınmak için % 51 oranında paya sahip olunmalıdır. 
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Stratejik ürünler ile dini olan konular, iletişim, sağlık, eğitim ve haç servisleri yabancı 

yatırımlara kapalı olan alanlardır. 

Her ne kadar uluslararası şirketler gaz üretimini gerçekleştirmek için yatırım izni almasına 

rağmen, petrol sektörü devlet kontrolünde olmaya devam etmektedir. Suudi Arabistan 2003 

Şubatında negatif listede olan 4 sektörü, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına açmıştır. Bu 

sektörler, sigorta, güç iletimi ve dağıtım tesisleri, eğitim ve boru hattı hizmetleridir. 18 sektör 

hala yabancı yatırıma kapalıdır. 2004 yılında yapılan bir düzenleme ile yabancı ve yerli 

şirketlerle, ikinci mobil telefon kontratı ihaleye açılmış ve listeden çıkarılmıştır. Aşırı kapasiteye 

ulaşmış olan alanlar, inşaat gibi, yeni yabancıların girişine birkaç istisna dışında kapatılmıştır. 

Yakın zamanda da yeni ortak girişim bankalarına izin verilmesi de olası görülmemektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE ĠLE SĠYASĠ, EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN 

GELĠġĠMĠ 

 

 

3.1. SĠYASĠ ĠLĠġKĠLER 

 

Türkiye ile Suudi Arabistan (SA) arasında diplomatik ilişkiler, ülkemizin Hicaz ve Necd 

Krallığı ile 3 Ağustos 1929 yılında imzaladığı Dostluk ve Barış Anlaşması ile kurulmuştur. 

Türkiye, bu anlaşmayla Hicaz ve  Necd  Krallığı'nın siyasi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü 

tanımıştır. Bununla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerde 1970’lerin sonunda kadar kayda değer 

bir ilerleme sağlanamamıştır. Bu dönem zarfında siyasi bakımdan önemli sayılabilecek 

gelişme, dönemin Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz’in, Müslüman ülkeler arasında 

birlik sağlamaya yönelik bir konferans düzenlenmesi çalışmaları çerçevesinde, 1966 yılında 

Türkiye'ye yaptığı ziyaret olmuştur.  

1980'li yıllarda, Türkiye'nin petrol ihtiyacının güvenli ve elverişli koşullarda sağlanmasına 

yönelik arayışların da etkisiyle, ikili ilişkilerde ciddi bir hareketlenme yaşanmıştır. 1984 yılında 

dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 1985 yılında ise dönemin Başbakanı merhum Turgut 

Özal SA'ı  ziyaret  etmişlerdir. SA tarafından ise, 1984 yılında, Veliaht Prens Abdullah bin 

Abdülaziz (şimdiki SA Kralı) Türkiye'yi ziyaret  etmiştir. Bu dönemde, Türkiye, SA'a yönelik 

ihracatını arttırırken müteahhitlik  hizmetleriyle de  bu  ülkede  kendini  göstermeye başlamıştır. 

İki ülke arasında 1980’li yıllarda sağlanan yakınlaşma 1990’lı yılların ilk yarısında da devam 

etmiştir. Birinci Körfez Savaşı bağlamında iki ülkenin izlediği paralel politikalar, ikili ilişkilerin 

bölgesel boyutunda ortak bir payda yaratmıştır. 1993 yılında dönemin Başbakanı Süleyman 

Demirel SA'ı ziyaret etmiştir. SA, Türkiye'nin Körfez’deki savaş nedeniyle uğradığı kayıpların 

giderilmesine katkı sağlamak üzere Türkiye’ye 1,2  milyar ABD Doları tutarında petrol hibe 

etmiş, ayrıca, Türk Savunma Fonu’na 1 milyar ABD Doları karşılığı petrol katkısında 

bulunmuştur.  

İkili ilişkilerde en sıkıntılı dönem, 2002 yılında Mekke’deki Ecyad Kalesi’nin yıkımı 

sonrasında yaşanmıştır. Bu krizin siyasi ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri 2003 yılından 

itibaren giderilmeye başlanmıştır. Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu süreci 

hızlandırmıştır. Diğer taraftan, SA’nın, ülke içinde 2003 yılında patlak veren ve 2004 yılında 

zirveye ulaşan El Kaide menşeli terörle çetin bir mücadeleye başlaması ve bu bağlamda dinsel 
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aşırılığa karşı tavır alırken terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğine verdiği önemi de 

artırması, Türkiye-SA ilişkileri üzerinde ilave bir olumlu etki yaratmıştır. 

  Öte yandan, ABD’nin Irak’a müdahalesi Türkiye ve SA’da kaygı yaratmış ve her iki ülkenin 

de bu konuda benzer tutum içinde oldukları görülmüştür. O dönemde Başbakan olan Dışişleri 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Irak konusunda komşu ülkeler arasında ortak bir 

tutum oluşturmaya yönelik girişimimiz bağlamında 2003 Ocak ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret 

etmiş ve o dönemde Veliaht Prens olan Kral Abdullah’la görüşmüştür. Söz konusu ziyarette, ikili 

ilişkileri daha da geliştirme yönündeki karşılıklı siyasi irade teyit edilmiş ve bu bağlamda 

karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. 

Bu çerçevede, SA’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik süreci çerçevesinde, 2003 Şubat 

ayında SA ile “DTÖ Pazara Giriş Protokolü” imzalanmış; ve  Devlet Bakanı Sayın Kürşad 

Tüzmen 7-11 Mart 2003 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiştir. 

2004 ve 2005 yıllarında Türk-Suudi ilişkilerinde önemli ilerlemeler sağlanmış olmakla 

birlikte, ikili ilişkilerdeki asıl sıçrama, SA Kralı Abdullah’ın 2006 Ağustos ayında ülkemize 

yaptığı resmi ziyaret vesilesiyle yaşanmıştır. 1966 yılından beri SA’dan ülkemize devlet başkanı 

düzeyinde yapılan bu ilk ziyaret, aynı zamanda, 2005 Ağustos ayında tahta geçen Kral Abdullah 

tarafından bir batılı ülkeye gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştur. 

Kral Abdullah’ın resmi ziyareti sonrasında, karşılıklı üst düzey ziyaretler hızlanarak 

sürmektedir. 2006 ve 2007 yıllarında da Kral Abdullah Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuştur. 

Gelinen aşamada, SA ile ikili ilişkilerde, yeni sıçramalar için gerekli zemin ve şartlar büyük 

ölçüde oluşmuş bulunmaktadır. Bu bağlamda, Türk-Suudi ikili ilişkilerin hukuki çerçevesi de 

büyük ölçüde tamamlanmak üzeredir. 

 

3.1.2. ĠKĠLĠ ANLAġMA VE PROTOKOLLER 

 

AkdedilmiĢ olan anlaĢmalar: 

 Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması (1974)  

 Ticaret Anlaşması (1974)  

 Kültür Anlaşması (1974)  

 Hava Ulaştırma Anlaşması (1987)  

 Güvenlik İşbirliği Anlaşması (2005)  

 Türk-Suudi İş Konseyi Kuruluş Anlaşması (2003)  

 Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı (2004)  

 Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve Suudi Standartlar Kurumu (SASO) Arasında Teknik 

İşbirliği Programı (2005)  

 Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması (2006) (Onay süreci devam 

etmektedir).  

http://tcriyadbe.net/uploads/KULTUR.pdf
http://tcriyadbe.net/uploads/8%20Donem%20KEK%20Protokolu.pdf
http://tcriyadbe.net/uploads/TSE%20SASO%20Teknik%20Isbirligi%20Programi.pdf
http://tcriyadbe.net/uploads/TSE%20SASO%20Teknik%20Isbirligi%20Programi.pdf
http://tcriyadbe.net/uploads/Yatirim%20YKTK(1).pdf
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 Kara Ulaştırma Anlaşması (2006) (Onay süreci devam etmektedir).  

 Dışişleri Bakanlıkları Arasında İstişare Mekanizması Kurulmasına Dair Protokol (2006)  

 Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması (2006) (Onay süreci devam etmektedir).  

 Arşivcilik Alanında İşbirliği Protokolü (2006)  

 

 

 

 

Gündemde olan ve imza süreci devam eden anlaĢmalar: 

 Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması  

 Deniz Taşımacılığı Anlaşması  

 Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması  

 Turizm Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı  

 Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması  

 Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Transferi Anlaşması  

 Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması  

 Kültürel Değişim Programı  

 

3.2. EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER 

 

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. İki ülke arasında, 1 Mayıs 1974 tarihinde Riyad’da imzalanan Ticaret 

Anlaşması ile Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması mevcuttur. Ayrıca, Karma Ekonomik 

Komisyon toplantıları dönüşümlü olarak her iki ülkede düzenlenmekte olup, 8. Dönem 

Toplantısı 18-19 Mayıs 2004 tarihlerinde Cidde’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye ile Suudi 

Arabistan arasında 1 Mayıs 1974’te Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması, 19 Mart 1986’da 

Deniz Taşımacılığı İşletmeciliğinin Koordine Edilmesi ve Düzenlenmesi Anlaşması ve aynı 

tarihte Karayolu Ulaşımının Koordinasyonu ve Düzenlenmesi Anlaşması ve 11 Ocak 1989 Hava 

Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Muafiyet Anlaşması 

yapılmıştır. 

Bugün Suudi Arabistan’da kendi ismiyle faaliyet gösteren 10 kadar Türk müteahhitlik firması 

yanında başkalarının adına küçük çapta inşaat işleri yapan  çok sayıda vatandaşımız mevcuttur. 

Türk firmalarının 2007 yılında iki milyar $ civarında  inşaat işleri yapmaları tahmin edilmekte ve 

bu meblağın önemli bir kısmı yabancı emeğe ve ülkemiz dışında üretilen malzemeye 

harcanacağından ülkemize katkısının sınırlı kalması beklenmektedir.. 

http://tcriyadbe.net/uploads/Karayoluyla%20Yolcu%20ve%20Yuk%20Tasimaciligi.pdf
http://tcriyadbe.net/uploads/Saglik.pdf
http://tcriyadbe.net/uploads/Arsiv%20Anlasmasi.pdf
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2005 yılından bu yana TÜRKTELEKOM’un  AKBANK'ın ve MNGBANK'ın önemli 

miktardaki paylarının satışıyla ülkemize giren Suudi sermayesinde ciddi bir hızlanma olmuştur. 

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 2003 yılı ortası itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan 

88 adet Suudi şirketinin getirmiş olduğu yabancı sermaye 336 Milyon ABD Dolarıdır. Bu 

tarihten sonra sadece Türktelekom’un %55 hissesi 6.550 Milyon bedelle özelleştirilmiştir.  

Suudi Arabistan’da yabancı yatırımlar konusunda bir rapor mevcut değildir. Suudi Arabistan 

Genel Yatırım İdaresi’nden  (SAGIA) bir görevliden alınan bilgiye göre ise Suudi Arabistan’da 

sanayi alanında 31, hizmetler alanında 53 olmak üzere, toplam sermaye miktarı 70 Milyon $ 

civarında  olan 84 adet Türk sermayeli firma faaliyet göstermektedir Ancak, Türk 

vatandaşlarının büyük bir kısmı Suudi vatandaşları üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Resmen mülk sahibi olunmamakla birlikte bu sermaye kullanılarak iş yapılmakta, para 

kazanılmakta ve kazanılan bu paraların bir kısmı da işçi dövizi olarak ülkemize getirilmektedir. 

Sadece mobilya sektöründe 100 Milyon $ civarında bu yolla değerlendirilen sermayenin 

bulunduğu tahmin edilmektedir. Sermayesini bu şekilde değerlendiren vatandaşlarımız yanlış 

emanetçi seçtiğinde malına el konulabilmekte ve kanunen bir hak iddia edememektedirler ve bu 

sebeple de emanetçinin iştahını kabartacak kadar büyük yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar.  

İhracatımızın arttığı yıllarda müteahhitlik faaliyetlerimizde de paralel bir artış görülmüş ve 

Suudi Arabistan’daki işçilerimizin sayısı 1985 yılında 250.000 seviyelerine yükselmiştir. Bu sayı 

şu sıralarda 130.000 civarındadır. Petrol gelirlerindeki artışa paralel olarak Suudi Arabistan’ın 

yatırım imkanlarındaki artışın Türk müteahhitlik firmalarının faaliyetlerinde de bir artışa sebep 

olacağı yönünde belirtiler vardır. Ancak, firmalarımız daha ucuz olan yabancı işçileri 

çalıştırmayı tercih ettiklerinden bu faaliyetlerin ülkemize katkısı sınırlı kalmaktadır. 

 

3.3. TĠCARĠ ĠLĠġKĠLER 

 

TABLO 7.  Suudi Arabistan’la DıĢ Ticaretimizin GeliĢimi (Milyon $) 

 
1985 

1

995 

2

000 

2

005 

20

06 

İhracatımız 4

30 

4

70 

3

87 

9

58 

98

3 

İthalatımız 2

26 

1.

383 

9

62 

1.

886 

2.2

45 

Denge +

204 

-

913 

-

575 

-

928 

-

1.262 

İhracatımızdaki  Suudi Payı  

(%) 

5,

4 

2,

2 

1

,4 

1,

3 
1,2 

İthalatımızdaki Suudi Payı    2, 3, 2 1, 1,6 
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(%) 0 9 ,3 6 

Suudi İthalatındaki Payımız  

(%) 

1,

9 

1,

7 

1

,3 

1,

8 
1,6 

Suudi İhracatındaki Payımız 

(%) 

0,

9 

2,

8 

1

,2 

1,

0 
1,1 

  Kaynak: Türkiye Resmi Verileri 

 

1980 yılında petrol fiyatlarının çok yüksek bir seviyeye ulaşmasına kadar Türkiye’nin Suudi 

Arabistan’a ihracatı yok denecek kadar azdır. İhracatımızın çok küçük olduğu bu dönemde bile 

Suudi Arabistan’dan ithalatımız küçümsenmeyecek seviyededir. İhracatımızdaki payı dikkate 

alındığında, Suudi Arabistan’a ihracatımızın zirveye çıktığı yıl 1985’tir ve bu dönemde ilk defa 

ticaret dengesi Türkiye lehine neticelenmiştir. Petrol fiyatlarının tekrar tırmanışa geçtiği son 

birkaç yıldır ihracatımızda yeniden bir canlanma olmuşsa da bu canlanma 1980 yılındaki hızlı 

artışın gerisinde kalmıştır. Her iki ülkenin de ticaretinde diğerinin önemli bir payı yoktur ve her 

iki ülke de birbirinden aldıkları malları başka bir ülkeden de kolayca temin edebilirler. Suudi 

Arabistan Türkiye’ye petrol satmasa bir zarar görmeyebilir ama Türkiye Suudi Arabistan 

pazarını kaybederse olumsuz etkilenir. 

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticaret verileri incelendiğinde yıllar itibarı ile dış 

ticaret hacminde oldukça hızlı bir gelişme olduğu söylenebilir. Türkiye 1989 yılında Suudi 

Arabistan'a yönelik olarak ihracat fazlası verirken, 1989 yılından beri ihracatımız ithalatımıza 

paralel bir şekilde gelişme gösterememiştir. 1996 yılına kadar süren bu hızlı artış eğilimi 

neticesinde dış ticaret hacmimiz 2 milyar $'ın üzerine çıkmıştır. Ancak bu yıldan sonra 

ithalatımızda bir azalma yaşanmış ve 2004 yılında tekrar eski hızına ulaşmıştır. 2005 yılı 

ithalatımız ise bir önceki yıla oranla % 53 artarak 1.89 milyar $ seviyelerine kadar çıkmıştır. 

2006 yılında ise ithalatımız %18 oranında artarak  2.25 milyar $’a ulaşmıştır. İhracatımızdaki 

artış oranı bir önceki yıla göre %25 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı ihracatımızda bir önceki 

yıla göre bir azalma söz konusudur.  

İhracatımız içinde en önemli ürünler, demir çelik ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri, halılar, 

gıda ürünleri, elektrikli makineler, giyim eşyaları, mobilya ve her türlü inşaat malzemesi 

gelmektedir. İthalatımızın büyük bir bölümünü ise petrol ithalatı oluşturmaktadır. Buna ilaveten 

diğer ürünler arasında petro-kimya ürünleri sayılabilir. 

 

3.4. TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN KONULAR 

 

3.4.1. Ticaret Düzenlemeleri, Gümrükler ve Standartlar 

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, BAE, Umman ile birlikte Körfez İşbirliği Teşkilatı 

(GCC) üyesidir. Üyelik, ülkeler arasında özel ticaret ve yatırım önceliklerini düzenlemektedir. 
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GCC liderleri Yemen'in de yavaş yavaş Konseye girmesi için onay vermişlerdir. GCC, üyeleri 

arasında henüz gümrük birliğini tam olarak yerleştirememiştir. Üye devletler, Mart 2005 tarihine 

kadar gümrük birliği için bir hedef tarih belirlemişlerdir. Ayrıca 1 Ocak 2010 tarihine kadar tek 

para birimine geçiş ile ilgili olarak anlaşmışlardır. Suudi Arabistan aynı zamanda Arap Liginin 

de bir üyesi olup, Arap Serbest Ticaret Bölgesinin oluşturulması ile ilgili görüşmeleri 

yürütmektedir. 

Ocak 2003'den itibaren Krallığa ithal edilen malların büyük bir çoğunluğuna uygulanan % 12 

tarife, Körfez İşbirliği Konseyinin (GCC) gümrük birliği anlaşmasına uyularak % 5'e 

indirilmiştir. Temel gıda maddeleri, diğer maddeler grubu içerisinden (ilaçlar dahil) ve kalkınma 

projeleri için sermaye ekipmanlarının ithalatı sıfır gümrükle yapılmaktadır. Ülkedeki üreticileri 

korumak amacı ile üç yıl geçici bir süre için çimento, yumurta, petrol yağları, teller, halı, çit, 

çelik borular, sabun ve sülfürik asit ithalatında % 20 tarife uygulanmaktadır. Hasat zamanında 

olan bazı ürünler için de yüksek oranlı tarifeler uygulanmaktadır. İthalat için herhangi bir lisans 

gerekmemekte ve yabancı döviz ödemeler için serbestçe kullanılmaktadır. 

Bazı mallar dini ve güvenlik sebebi ile yasaktır. Alkol ve tıbbi olmayan ilaçlar ve İslam dini 

ile uyuşmayan malzemelerin ithali yasaktır. 

Silah ve elektronik eşyanın ithalinde sıkı kontroller uygulanmaktadır. 1994 yılında devlet 

televizyon uydu antenlerinin ithalini yasaklamış olmasına rağmen bu sıralar bu konu ihmal 

edilmektedir. 

Ayrıca Suudi Arabistan Dünya Ticaret Örgütünün üyeliği ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. 

Suudi Arabistan bir kez kabul edildiği takdirde, ülkenin ticaret rejimi daha fazla şeffaf bir hale 

gelecek ve Suudi olmayan yabancı sermayenin ülkede daha fazla bir katkısı olacaktır. 

Yabancı yatırımlara yönelik daha uygun zemin hazırlanması ile ilgili olarak ekonomik ve 

politik reformlara da devam edilmektedir. Bu reformlardan bazıları; 

 Ticari ajans düzenlemeleri 

 Şirketler yasası 

 İşçi yasası 

 Sigorta yasası 

 Gelir vergisi düzenlemeleri 

 İkamet ve kefalet düzenlemeleri 

 

Ancak ülkede Suudi vatandaşlarını korumaya yönelik ticari engeller ve bürokratik 

düzenlemeler devam etmektedir. Bu da serbest ticaret ve yatırımları engelleyen düzenlemeler 

olarak kabul edilmektedir. Örneğin ticaret ile ilgili aktivitelere sadece Suudi milletinden olanlara 

izin verilmektedir. Bütün sanayi işletmeleri Suudi olmayan işletmelere açık olup, ürettikleri 

ürünlerin ticaretini yapabilirler. 
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Ferdi mesleklere olan engellemeler de hala devam etmektedir. Avukat, doktor, 

muhasebecilik, mali hizmetler ve diğer benzer meslekler icra edilmesi önünde engellemeler 

bulunmaktadır. 

 

3.4.2. Diğer Ticari Engeller 

 Suudi Arabistan 1995 yılında sorunların yabancı hakemlerle çözülmesi anlaşmasına imza 

atmıştır. Ancak yine de devlet kurumlarının uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için 

Bakanlar Kurulu'nun onayına izin verilmesi gerekmektedir. 

 Suudi Arabistan'ı ziyaret eden herkes ülkeye giriş için iş vizesi elde etmek için Suudi 

kefiline ihtiyaç vardır. Kefilliği kabul eden kişi ziyaretçi ile ilgili her türlü sorumluluğu 

üstlenmektedir. Bu yüzden Suudiler gerçekten kişisel olarak güvenmedikleri kişilere kefil 

olmamaktadırlar. 

 Suudi Arabistan'ın muhasebe işlemleri için Zekat ve Gelir vergisi dairesi ödemeler 

üzerine özel vergiler uygulayabilmektedirler. 

 Suudi yasal sistemi bütün mülkiyet haklarının düzenlenmesi ve korunması hususlarını 

içermektedir. 

 Suudi Arabistan 1989 yılından beri Patent yasasına sahiptir. Ancak patentlerin sayısı 

sınırlı kalmıştır. Korumalı ürünler için veya işlenmiş ürünler için gerçekleşebilir. İşlenmiş 

ürünlerle ilgili koruma ilaçlara da uygulanmaktadır. Koruma zamanı 15 yıldır. Patent 

sahibi 5 yıl için bir başvuruda bulunabilir. İlaç firmaları "Saudi Patent" Ofisine 

başvurulmalıdır. 

 Ticari markalar ticaret yasası altında korunmaktadır. Ticari sırlar Suudi yasasının 

herhangi bir alanında özel olarak korunmamaktadır. Genellikle aralarında yapılan 

kontratla korunmaktadır. Eğer şirketler ürünlerini Suudi Arabistan'da satmak istiyorlarsa, 

yerel temsilcileri vasıtası ile Ticaret Bakanlığı'na kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Enformasyon Bakanlığı vasıtası ile telif haklarını, patentleri ile ilgili düzenlemeleri ise 

"KACST" veya GCC Patent Ofisi vasıtası ile yapabilirler. 

 Tüketim ürünleri üreticileri ve otomobil yedek parça üreticileri Suudi Arabistan'da 

taklitçilik ile karşılaşabilirler. Taklitçilik ile ilgili yasaları vardır ancak yine de tam olarak 

işlediği söylenemeyebilir. 

 Arap ligi üyelerinin en önemli boykotu İsrail şirketlerine ve ürünlerine yönelik olarak 

uygulanmaktadır. 

 29 Mayıs 2001 tarihinde alınan bir kararla Suudi devleti genel koruma oranlarını %12'den 

%5'e indirmiştir. Hemen hemen tüm Suudi ithalatı bu kategoride değerlendirilmiştir. 

Ancak bebeklerle ilgili ürünlerde; mobilya, mutfak tuzu, maden suyuna % 20 oranında 

koruma devam etmektedir. Sigara, buğday, un, hurma ve uzun ömürlü sütlere ise % 100 

gümrük oranları uygulanmaktadır. 
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 Devlet ihtiyacı için yabancı müteahhitlerin ithal edeceği malları da Suudi acenteler 

vasıtası ile ithal etmeleri gerekmektedir. Bazı hizmetlerin de devlete ait şirketlerden 

alınması zorunluluğu vardır. 

 

3.4.3. Ġthali Yasak Mallar 

Silahlar, alkol, uyuşturucu, domuz eti, pornografik malzemeler, arıtma cihazları ve bazı 

heykeller İthal gıda malları için sağlıkla ilgili düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketim 

tarihi geçmiş ürünlerin Krallığa girişini önlemek amacı ile Ticaret Bakanlığı birçok direktif 

yayınlamıştır. Etiketlerin Arapça olması ve menşeinin belirtilmesi gerekmektedir. 

 

3.4.4. Ġthalat Vergileri ve Lisans Düzenlemeleri 

Bazı malların ithali ya yasaklanmıştır ya da ilgili dairelerden alınacak izne tabidir. Ayrıca 

bazı malların ithali de özel izne tabidir. Bu mallar tarımda kullanılan tohumlar, canlı 

hayvanlar, taze ve donmuş et, kitaplar ve periyodikler, filmler ve kasetler, dini kitaplar ve 

kasetler, kimyasallar ve zararlı maddeler, ilaç ürünleri, telsiz telefon, atlar, alkol içeren ürünler 

(parfüm dahil), doğal asfalt ve arkeolojik ürünler. 

Suudi ihracatçılar ise ürünlerini ihraç edebilmek amacı ile ticaret kayıt belgelerinin bir 

kopyasını sunmak zorundadırlar. Ayrıca Suudi ürünleri ile ilgili menşe şahadetnamesini de ibraz 

etmek zorundadırlar. Antika, Arap atları, canlı hayvan veya ihracatta destek alan bazı ürünler 

için onay belgelerinin olması gerekmektedir. 

 

3.4.5. Gümrük Düzenlemeleri 

Maliye Bakanlığına bağlı olan Gümrükler Dairesi ve Milli Ekonomi Bakanlığı Suudi gümrük 

limanlarının idaresini yürütmektedir. İthal vergilerinin toplanmasında ithal değerlendirmeleri 

kullanılmaktadır. Ancak bu değerlendirme tam olarak malın değerini de yansıtmayabilir. Suudi 

gümrük değerlendirmesi, ne DTÖ tabanlı ne de fatura değerine göre yapılır. Minimum fiyatlar 

kullanılmaktadır. Gümrük acentaları deneyimlerine göre ve yerel fiyatlara göre veya bazen 

üreticilerden fiyat elde edilerek değerlendirmelerini yaparlar. İstatistiklerinde ise sigorta 

değerlerini de ihtiva etmekte ve "CİF" olarak verilmektedir. İhraç malları ise "FOB" olarak 

verilmektedir. Armonize sistem kullanılmaktadır. Gümrüklere başvurular genellikle sözlü olarak 

yapılmakta olup, temyiz komitesi ise Gümrükler Genel Müdür Yardımsı altında sık sık 

toplanmaktadır. Her ne kadar Suudi Arabistan Gümrük Koordinasyon Konseyi üyesi olsa da 

Gümrük memurlarının iş konularında ne araştırma yapma yetkisi bulunmamakta ne de güç 

kullanma yetkisi bulunmaktadır. 

 

3.4.6. Geçici EĢya GiriĢi Gerekleri 
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Promosyon amaçlı malların geçici girişlerinde eşyaların fatura üzerinde değerlerinin 

belirtilmesine ihtiyaç vardır. Fatura malların sergi amaçlı olduğunu belirtmeli ve sergi sonunda 

tekrar ihraç edileceğini göstermelidir. 

Bu mallar için Suudi gümrüklerine bir depozito yatırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu toplam 

değerin % 5'ine veya % 20'sine tekabül etmektedir. Bu depozito sergi bittiğinde tekrar geriye 

alınmaktadır. İlaveten gümrük otoritesi yükleme ve indirme masraflarını yükler ve depozitonun 

geriye alınması iki ila dört haftayı alabilir. 

 

3.4.7. Özel Ġthalat/Ġhracat Gerekleri ve Sertifikalar 

Özel bir ithal izni bulunmamaktadır. Alışılmamış durumlarda ise Suudi gümrükleri duruma 

göre tavır takınmaktadırlar. Aşağıdaki dokümanlar Suudi Arabistan'a ihracat yapanlar için 

gerekmektedir. 

 Menşe şahadetnamesi 

 Ticari fatura (üç nüsha), ülke orijinini ifade etmelidir. Taşıyıcının ismi, eşyaların 

ağırlık ve 

 değeri bulunmalıdır 

 Menşe şahadetnamesi 

 Temiz konşimento veya havayolu faturası 

 Sağlık düzenlemeleri ile uyumlu dokümanlar, eğer uygulanabilirse sigorta 

dokümanları 

 Paketleme listesi 

 Orijinal dokümanlar Arapça'ya çevrilmelidir. Saudi Arabian Standards Organization 

(SASO) uygunluk belgesi aramaktadır. Ürünle ilgili ise radyasyon sertifikası. 

 

3.4.8. Etiket ve Markalama Gerekleri 

Suudi Arabistan'a ihraç edilecek her türlü mal için etiketleme ve markalama ile ilgili 

düzenlemenin yapılması gerekmektedir. SASO etiketleme ve diğer düzenlemelerden sorumludur. 

Etiketleme özellikle gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri, sağlık ürünleri ve ilaçların 

pazarlamasında önem arz etmektedir. SASO ithal birçok ürün için markalama ve etiketleme ile 

ilgili standartları oluşturmuştur. Etiketler herhangi bir gıda ürünü için Arapça dilinde yazılmalı, 

kutusunda da aynı bilginin yabancı dilde yer alması sağlanmalıdır. Bu bilgiler içerisinde 

muhteviyatı, ülke menşei, üreticisi, raf ömrü, kullanımı ile ilgili açıklamalar yer almalıdır. Yeni 

etiketleme standartları 2001 Aralık ayında uygulamaya girmiş olup, şirketlerin ürünlerinin 

genetik olarak muhteviyatının da belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca elektrikli ev aletlerinin 

içerisinde Arapça olarak hazırlanmış kılavuzunun da olması gerekmektedir. Girişlerdeki kalite 

kontrol laboratuarları yasalarla çelişen ürünlerin girişlerini reddedebilir. 

 



   

 

 

SUUDĠ ARABĠSTAN 

ÜLKE RAPORU 
 

 

 

www.alacatso.org.tr 
 

31 

3.5. ĠġBĠRLĠĞĠ ALANLARI 

 

 Madencilik ve Mermer İhracatı  

 İnşaat ve Taahhüt – anahtar teslimi tuğla ve kiremit fabrikaları kurulması ve/veya 

modernizasyonu, inşaat taahhütleri, Türkiye’de / Suudi Arabistan’da ya da Üçüncü 

ülkelerde ortak yatırım, inşaat malzemeleri ihracatı, Türkiye ve Suudi Arabistan’da 

temsilcilik şeklinde ticari işbirliği, şirket evliliği, taşeronluk. 

 Bayındırlık Hizmetleri 

 Danışmanlık – Mühendislik Hizmetleri 

 Çevre ve Enerji  

 Turizm 

 Kimyasal ürünler – Kimya ve petro-kimya ürünleri ithalatı, Türkiye’de temsilcilik 

şeklinde ticari işbirliği 

 Petrol ürünleri – Petrol ürünleri ithalatı 

 Tekstil ve hazır giyim – İhracat, Suudi Arabistan’la ortak yatırım ve pazarlama hizmetleri 

şeklinde ticari işbirliği 

 Elektronik ve Elektrikli Makine, Cihazlar – Seramik makineleri ihracatı, Suudi 

Arabistan’da temsilcilik şeklinde ticari işbirliği 

 Gıda ve İçecek -  Buğday ve mamulleri ihracatı, Türkiye ve üçüncü ülkelerde bu alanda 

ortak yatırım, Suudi Arabistan’da pazarlama hizmetleri şeklinde ticari işbirliği ve 

teknoloji transferi, şirket evliliği, bisküvi, çikolata, gofret, kek, şekerleme vb. gıda 

ürünleri ihracatı, endüstriye gıda ve gıda katkı maddeleri alanında Türkiye’de / Suudi 

Arabistan’da ya da Üçüncü ülkelerde ortak yatırım. 

 Ağaç Ürünleri – MDF, MDFLAM, profil, laminant, süpürgelik, duvar paneli ve bitiş 

malzemeleri alanlarında Suudi Arabistan’da bayilik şeklinde ticari işbirliği. 

 Mobilya – İhracat, Suudi Arabistan’da ortak yatırım ve pazarlama hizmetleri şeklinde 

ticari işbirliği. 

 Ortak Üretim – Yurtdışından yerli üretim için ithal edilen kumaş, endüstriyel-bitkisel 

yağlar, süttozu, peynir suyu tozu, un ve glikoz gibi ürünlerin Suudi Arabistan firmaları ile 

ortak üretimi. 

 

3.6. SORUNLAR, GÖRÜġLER VE ÖNERĠLER 

 

3.6.1. Sorunlar  

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatının sınırlı kalmasının en önemli sebebi şüphesiz 

rekabet kabiliyetimizin bundan çok daha fazlasına imkan vermemesidir. 
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Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatını olumsuz etkileyen faktörden bir diğeri de, Türk 

ihracatçısının Suudi Arabistan pazarını görme ve buradaki fırsatları tanıması önündeki 

kısıtlamadır. Suudi Arabistan’a ya umre vizesiyle, ya da davetli olarak işadamı sıfatıyla 

gelinebilmektedir. Umre vizesi almanın oldukça yüksek bir parasal maliyeti ve işadamı vizesi 

almanın da davetçi bulma güçlüğü vardır. Suudi Arabistan'a gelme güçlüğü Türklere mahsus 

olmayıp tüm yabancıların yaşadığı bir sıkıntıdır. 

Diğer önemli bir mesele de, Suudi firmalarında karar mevkiindeki Türkiye’ye aşina insanın 

sayısının azlığıdır. Firma sahibi zengin Suudi vatandaşları, özellikle sıcak yaz mevsimini daha 

keyifli geçirmek maksadıyla yılın önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirmekte, o ülkelere 

aşina olmakta ve o ülkeden mal almaya eğilimli hale gelmektedir. Ülkede ticaret sektöründe 

çalışan profesyonellerin ekseriyeti yabancılardan oluşmakta ve bunların da,  ülkeleriyle ve bir 

gelişmiş ülke ile aşinalıkları sebebiyle, mal alım tercihlerinde ülkelerini ve aşina oldukları 

ülkeleri tercih ettikleri görülmektedir.  

Uzun vadede Türkiye’nin Arap ülkelerine ihracatını olumlu yönde etkileyecek en önemli 

unsur Türkiye’ye aşina insanların Arap ülkelerinin ticaret sektöründe görev almalarının 

sağlanmasıdır. Türkiye, çok sayıdaki Arapça ana dilli vatandaşına ve Arap ülkelerinde yaşayan 

çok sayıdaki Türkçe ana dilli insanın varlığına rağmen, bu insanlardan Arap ülkelerinin ticaret 

sektöründe mal alımı kararlarını verecek seviyede görev yapabilecek olanları yetiştirmekte 

yetersiz kalmıştır. Bu yetersizliği giderecek tedbirler de henüz düşünülmeye başlanmamıştır.  

Zengin Arapların Türkiye’de tatil yapmaları,  turizm geliri elde edilmesi yanında onların Türk 

malları almaya eğilimli hale gelmelerini de sağlayabilir. Arapları Türkiye’de tatil yapmaktan 

kaçındıran psikolojik faktörler hala güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. 

 

Suudi Arabistan’da iş yapan Türk firmalarının karşılaştıkları zorluklar ve Suudi 

Arabistan’dan beklenenler  ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Suudi Arabistan’da yabancı yatırımcıya ticaret hakkı verilmesi,  

 Küçük yatırımcıya imkan tanınması için yatırım teşviklerinin artırılması 

 Kefil sisteminin kaldırılması (Suudi Arabistan’da faaliyet göstermek isteyen yabancı bir 

işadamının kendisine bir Suudi Arabistan vatandaşının kefil olması gerekmektedir. Bu da 

Türk firmaları için önemli bir engel oluşturmaktadır.) 

 Bürokratik engellerin azaltılması (Özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan ithalat ve ihracat 

mevzuatlarından kaynaklanan bürokratik engellerin azaltılması sadeleştirilmesi ve 

uyumlaştırılması, tarife dışı engellerin kaldırılması) 

 Türk ürünlerine Suudi Arabistan pazarında eşit rekabet ortamının sağlanması, Türk malı 

imajının ve markalaşmasının yönünde girişimde bulunulması (Suudi Arabistan’da Türk 

ürünlerine karşı daha önceden oluşan negatif önyargı bulunmaktadır.) 
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 Türk bankalarının mektuplarının Suudi Arabistan makamlarınca kabul görmesine yönelik 

girişimlerde bulunulması, iki ülke arasındaki bankacılık sisteminin işadamlarının 

ihtiyaçlarına en uygun şekilde karşılık verebilecek hale getirilmesi, bu çerçevede Türk 

bankalarının Akreditasyon işlemlerinin Suudi Arabistan bankalarınca daha etkin şekilde 

ele alınması 

 Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının iki ülke tarafından imzalanarak yürürlüğe 

girmesi 

 Taşımacılık boyutunda iyileşme sağlanması (özellikle uçakların yetersiz kapasiteleri, 

malların (tekstil ürünlerinin) zamanında karşı tarafa ulaşmasında çekilen zorluklar, 

Türkiye’den giden nakil araçlarının yetersizliği nedeniyle ödenen yüksek navlun, kara 

nakliye imkanlarının olmaması, dondurulmuş ürün ihraç eden Türk firmalarının 

kamyonlarının ülke içine sokulmaması) 

 Genel finansman sorunlarının aşılması (Özellikle taahhütler için ihtiyaç duyulan banka 

garantilerinin temininde zorluk, Türk bankalarının kontgarantilerinin kabul edilmemesi) 

 Vize alımında karşılaşılan zorlukların giderilmesi. 

 

3.6.2. GörüĢ ve Öneriler 

İklim yapısının sebep olduğu gıda yetersizliği ve petrol dışı sanayileşmenin yetersizliği 

nedeniyle Suudi Arabistan’ın ihtiyacı olan malları ve hizmetleri ithalat yoluyla karşılamaya 

devam edeceği, sahip olduğu zenginlik sayesinde de ithalatının hızlı bir şekilde artacağı kesin 

gibidir. Bu pazar Türkiye için önem arz etmektedir.  

Tabii kaynaklarıyla, coğrafi ve kültürel yakınlıklarıyla ve endüstriyel gelişme seviyeleriyle bu 

pazarda Türkiye’ye kolayca rakip olabilecek çok sayıda ülke mevcuttur. Bu yarışta, piyasaya 

uygun mal üretiminden sonraki en önemli faktör, bu ülkenin ticari profesyonellerinin hangi 

ülkeden olacakları veya hangi ülkeye daha aşina olacakları hususudur. Çevre ülkelerden 

Türkiye’ye daha fazla öğrenci girişini   ve çevre ülkelere öğrenci gidişini teşvik edici tedbirler 

önem arz etmektedir. 

Sermaye ihracatçısı bir ülke olan Suudi Arabistan’ın sermaye ihracatının daha da 

hızlanacağına dair belirtiler vardır. Sermayenin büyük bir kısmının siyasi sebeplerle ABD’ye 

gideceği, bunun yanında başka adreslere yönelecek sermayenin de hayli büyük olacağı 

anlaşılmaktadır. Maceracı bir sermaye olmayan Arap sermayesi sığınacak emin limanlar 

aramaktadır. Suudi Arabistan’da borsa büyük bir çöküntü içindedir. İnşaat sektörüne yönelen 

yoğun yatırımlardan sonra gayri menkul fiyatlarının da düşmesi beklenmektedir. Ticaret ve 

imalat sektöründe zaten karlılık düşüktür. Sanayicilik ve girişimcilik tecrübesi olmayan Arap 

yatırımcıların yalnız başlarına bir girişimde bulunmaları beklenmemeli, Türk işadamları Arap 

sermayedarları ortak almak için çaba sarf etmelidirler. 
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