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 Geçtiğimiz günlerde Suriye Turizm Bakanlığı belki de son bir umut hamlesi olarak 
Esad rejimi kontrolündeki Tartus’da tatil yapanları gösteren bir turizm reklamı yayımladı. Bu 
videonun gösterdiği Suriye ile gerçek Suriye arasında büyük bir fark olduğu bilinen bir 
gerçek. Her ne kadar yayımladığı bu video ile her şeyin yolunda olduğunu göstermeye ve 
turist ilgisi çekmeye çalışsa da Suriye’nin durumu siyasal olduğu kadar ekonomik olarak da 
oldukça kötü durumda. Halkın % 60’ından fazlası yoksulluk sınırının da altında yaşamaktadır. 
Halkın yarıdan fazlası ise su kaynaklarına ulaşmakta dahi güçlük çekmektedir.  

 2011 yılından bu yana süren iç savaşla beraber ekonomisi ve alt yapısı yerle bir olan 
Suriye’nin, bu beş yıllık süreçte ekonomik açıdan neler kaybettiğini ve savaş öncesinden bu 
yana ne duruma geldiği hakkında elde edilen bilgileri gözden geçirmek; bu ülkenin yaşadığı 
iç savaşın Türkiye'ye maliyetlerini de anlamamız açısından yardımcı olacaktır. Suriye, 
Türkiye için hem ihracat kaynağı hem de Ortadoğu ve Afrika pazarlarına ulaşmak için 
kullandığı yollardan dolayı önemli ülkedir.  

 Savaş süresince Suriye ekonomisinin ne durumda olduğuna dair net bilgileri toplamak 
oldukça zorlaşmıştır. Suriye Devleti pek çok ekonomik veriyi savaş süresince 
yayımlamamıştır, yayımladığı verilerin ise doğruluğu konusunda şüpheler bulunmaktadır. 
Özellikle ithalat ve ihracat rakamları açısından elde edilen veriler başta Türkiye olmak üzere 
çevre ülkelerin raporlarına dayanmaktadır. Suriye ekonomisinin durumuna dair IMF ve Dünya 
Bankası'nın yayımladığı raporlar bu konuda en kapsamlı araştırmaları içermektedir. Bu 
konuda elde edilen bilgiler de bu raporlara dayanmaktadır.  

Savaştan Önce Suriye Ekonomisi 

 Suriye ekonomisi 2000 yılına kadar dışa kapalı ve kamu ağırlıklı bir ekonomiydi. 
2000'den sonra Esad'ın iktidarı babasından devralmasıyla birlikte ekonomide dışa açılma ve 
liberalizasyon çabaları hakim oldu. Bu süreçten itibaren görece küçük miktarlarda da olsa 
yatırım almaya başladı ve savaş öncesi döneme kadar yaklaşık % 4-5 oranında büyüme 
kaydetti. Yatırımlar ve sanayileşme çabalarına rağmen devletin kamu gelirlerinin büyük 
çoğunluğu petrolden elde edilmektedir. Devlet vergi toplamakta zorlanmaktadır ve kamuda 
rüşvet olmadan iş yapmanın mümkün olmadığı da bilinmektedir.  

Savaşın başladığı süreçten önce yaklaşık 59 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü 
olan ve kişi başı GSYİH'sı 2,802 dolar olan Suriye’de düşük enflasyonlu istikrarlı bir büyüme 
düzeni hakimdi. Bu süre içerisinde Suriye uluslararası ticari anlaşmalar yaparak küresel 
sisteme entegre olma çalışmaları yapmaktaydı. Türkiye ile 2007 yılında serbest ticaret 
anlaşması yaptı. Ekonomik ve siyasal alanda reform çalışmalarına girişildi fakat bu 
reformların oldukça yavaş ve yetersiz yapıldığı savaş öncesi dönemde başlıca eleştiri 
konuları arasındaydı. Yavaş ilerleyen reform süreci ve alt yapı yetersizlikleri yoksulluğun ve 
işsizliğin artmasına neden olmaktaydı.  

Sonuç olarak Suriye ekonomisi savaştan önce altyapı ve sistem sorunları yaşayan 
yine de çevre ülkelere kıyasla istikrarlı ve gelişmekte olan bir ekonomi olarak görünmekteydi. 

İç Savaş Başladıktan Sonra Suriye Ekonomisi Ne Hale Geldi, Neler Kaybetti? 

Başlangıçta genel durumun bir özeti olarak Dünya Bankası’nın yayımladığı bir rapor, 
Suriye’nin savaş süresince altyapı zararlarını tahmini olarak ortaya koymuştur. Bu rapora 
göre eğitim altyapısı 120 milyon dolar, enerji altyapısı 790 milyon dolar, sağlık altyapısı 250 
milyon dolar zarar görmüştür. Kaybedilen altyapıların yanında ülkenin nüfusunun büyük 
bölümü göç etmiştir. Savaştan önce 60 milyar dolara yakın olan GSYİH’nın 2015 itibariyle 30 
milyar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Savaştan önce 21 milyon olarak belirlenen 
nüfusun şimdilerde 14 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Genç nüfusun büyük 
kısmı bu süreçte ülkeden göç etmiş ve eğitim imkânlarından mahrum kalmıştır. Bu durum 
savaş sonrasından ülkenin toparlanmasının önünde büyük bir engel olarak görünmektedir.  



Bütün yıkıcı ekonomik etkilerin yanında, Esad rejimi için en sıkıntılı süreç petrol 
gelirlerinin kesilmesi olmuştur. Devletin gelirlerinin büyük çoğunluğu petrol ihracından 
kaynaklandığı için öncelikle bu durumu incelememiz yerinde olacaktır.  İç karışıklıklar henüz 
başladığında, Esad’ın protestoları şiddetle bastırmasına bir tepki olarak Avrupa Birliği 
Suriye’ye ambargo uygulamaya başladı. Suriye’nin petrol ihracının büyük çoğunluğu Avrupa 
Birliği’ne gittiği için ambargo daha ilk aşamasında Suriye Devleti gelirlerinin önemli 
çoğunluğundan mahrum kaldı. Henüz savaş başlamadan önce Suriye’nin toplam petrol 
ihracatı 5,5 milyar dolardı ve bu da toplam ihracat gelirinin % 70’ini oluşturmaktaydı. Avrupa 
Birliği’nin ambargosundan önce günlük petrol üretim miktarı günlük 380,000 varilken, bu 
rakamın içinde bulunduğumuz dönemde kesin olmayan verilerle günlük olarak 10,000 varil 
civarında olduğu belirtilmektedir. Suriye Devleti petrol gelirlerini kaybetmesinin yanında petrol 
kaynaklarının bölgede çatışma içinde bulunduğu IŞİD ve PYD’nin eline geçmesine engel 
olamamıştır. IŞİD’in bu süreçte petrol üretiminin Suriye Devleti’nden daha fazla petrol 
üretmektedir. Suriye Devleti günlük 10,000 varil petrol üretebilirken, IŞİD’in günlük 60,000 
varil petrol üretebilme kapasitesine sahip olduğu düşünülmektedir ki bu da yıllık 500 milyon 
dolarlık bir gelire denk gelmektedir. Aynı zamanda PYD’nin kontrolünde olan bölgelerde 
üretilen petrolünde günde 20,000 varil olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda görüleceği 
üzere Suriye Devleti en önemli gelir kaynağını bölgedeki diğer aktörlere kaptırmıştır.  

Aşağıdaki grafikte Suriye’de petrol üretiminin savaş boyunca düşüşünü görebilirsiniz. 
Suriye’de petrol dışında aynı zamanda doğalgaz da önemli bir kaynaktır. Özellikle elektrik 
üretimi doğalgaza dayandığı için iç savaş süresince kaybedilen doğalgaz kaynakları ülkedeki 
elektrik kapasitesinin % 70’den fazla düşmesine neden olmuştur.  

Suriye Petrol Üretiminin Düşüşü 

 

Kaynak: http://tr.tradingeconomics.com/syria/crude-oil-production 

 Suriye ekonomisi savaş boyunca petrol gelirlerinden mahrum kaldığı için ülkedeki 
toplam döviz rezervleri 14 milyar dolardan 3 milyar dolara kadar gerilemiştir. Petrolden 
sonraki en büyük gelir kalemi olan ve savaştan önce 4 milyar dolara ulaşan turizm gelirleri de 
yok olmuştur. Suriye sanayisi de neredeyse tamamen yıkılmış durumdadır ve üretim durma 
noktasına gelmiştir. 2011 yılından bu güne petrol dışı ürünlerin ihracatında % 90 oranında 
gerileme olmuştur. Ülkenin en önemli ihracat ürünleri olan meyve-sebze, hayvancılık ve 
fosfat gibi ürünler ise Suriye Devleti’nin kontrolünden çıkmış olan bölgelerde üretilmektedir. 
Pek çok firma üretimini Suriye’den Türkiye’ye kaydırmıştır ve Suriye bu durumdan dolayı 
savaştan önce kendi bünyesinde üretip satabildiği ürünleri şimdi Türkiye’den ithal etmek 
zorunda kalmıştır.  

 Sağlıklı veriler elde etmek güç olsa bile IMF ve Dünya Bankası’nın yayımladığı 
raporlara göre temel makro verilere baktığımız zaman savaşın sonucu olarak şunları 
görmekteyiz; 

- Ülkede işsizlik % 60’a yakın bir orana yükselmiştir.  
- Suriye ekonomisi % 50’den fazla oranda küçülmüştür, GSYİH’nın % 57’si erimiştir. 

http://tr.tradingeconomics.com/syria/crude-oil-production


- Enflasyon % 50’den fazla oranda artmıştır.  
- Tüketici fiyat endeksi % 450 oranda yükselmiştir.  
- Banka kredilerinin % 60’ı batık hale gelmiştir. 
- Toplanabilen vergi miktarı savaş öncesi dönemin % 10’una gerilemiştir.  

Bütün bunlara rağmen Suriye Devleti, kendi kontrolünden çıkan bölgelerdeki 
memurların maaşını hala ödemektedir ve belli başlı altyapı kurumları hala bu bölgelerde 
faaliyet gösterebilmektedir. Suriye lirası bu süreçte dolara karşı % 90 oranında değer 
kaybetmiştir. Bu durum ülkenin uluslararası alım gücünün de yaklaşık olarak bu oranda 
düştüğünü gösterir. Suriye lirası devletin idari sorunları yaşaması ve ülkenin yarısının 
kontrolünün devletin kontrolünden çıkmasından dolayı daha çok karaborsada alınıp 
satılmaktadır.  

Suriye Lirasının Dolara Karşı Değer Kaybı 

 

 

 Suriye Devleti ekonomik düzeni sürdürebilmek ve savaşı finanse edebilmek için 
ülkedeki dışarıya kapalı ticari bankalardan ve merkez bankasından borçlanmaktadır. Bunlar 
dışında İran, Suriye Devleti’ne kredi adı altında destek vermektedir.  

 Görüldüğü üzere Suriye Devleti’nin iç savaş karşısında siyasal kayıplar olduğu kadar 
ciddi ekonomik kayıplar da yaşamıştır. Savaş sonucunda Suriye Devleti mevcut rejimle veya 
başka bir biçimde devamlılığını sağlayabilecek bir sonuca ulaşsa dahi ülkenin altyapısının ve 
ekonomisinin toparlanabilmesi için çok uzun yıllar geçmesi gerekecektir. Bu konuda yapılan 
en kapsamlı araştırma IMF’nin Suriye raporunda yapılmıştır ve bu rapora göre savaş hemen 
bitse dahi ülkenin iyi sayılabilecek günlerine dönmesinin 2034 yılından önce olamayacağı 
belirtilmektedir. Bu süreçte altyapının yeniden inşa edilmesinin maliyeti ise 200 milyar doları 
bulacaktır. Üstelik bu süreçte ülke nüfusunun da yerine nitelikli bir şekilde yerine 
koyulabilmesi daha da uzun zaman alabilir. Hem mülteci olarak hem de Suriye içerisinde 
yaşayan genç nüfus beş yıl süresince eğitimden yoksun kaldı ve eğitim imkânları tekrar 
sağlanabildiği vakte kadar da bu böyle devam edecek. Dolayısı ile mülteci olan nüfus 
ülkesine geri dönse bile bu nüfusun ülkeye katkı sağlayabilecek seviyeye gelmesi oldukça 
uzun bir sürecin geçmesiyle mümkün olabilecektir.  

Suriye İle Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Savaştan Bu Yana Nasıl Etkilendi 

 Dünya Bankası’nın Ortadoğu raporunda yayımladığı verilere göre Suriye’deki iç 
savaş Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Irak’ı yaklaşık 35 milyar dolarlık ekonomik zarara 
uğratmıştır. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler daha çok 2000 yılından sonra 
gelişmeye başlamıştır. Özellikle 2007 yılında serbest ticaret anlaşması imzalandıktan sonra 
iki ülke arası ticaret, iç savaş başlayana kadar büyük gelişme göstermiştir. Ardından 
Türkiye’nin iç karışıklıklar sırasında Esad yönetiminin tutumunu gerekçe göstererek Suriye 



devletine karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasıyla ticari ilişkiler ve yatırımlar 
ciddi yara almıştır.  

 Suriye’deki iç savaşın Türkiye ekonomisine yarattığı sorunların başında ticari ulaşım 
ağlarının kopması gelmektedir. Türkiye’de şirketler Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya olan 
ihracatlarının önemli bir bölümünü Suriye üzerinden gönderdikleri tırlarla 
gerçekleştirmekteydiler fakat artık tırların Suriye içerisinden geçmesi oldukça tehlikeli bir hale 
geldiği için, alternatif güzergâh olarak artık tırlar İsrail’e kadar gemilerle gitmekte ve buradan 
gidecekleri ülkelere dağılmaktadır. Bu durum da maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır.  

 Bir diğer önemli sorun da ülkemize gelen Suriyeli mültecilerdir. Türkiye’de kayıtlı 
olarak 2,5 milyon Suriyeli olduğu bilinmektedir fakat kayıt altına alınamayanlarla beraber bu 
rakamın 3 milyona ulaştığı düşünülmektedir. Özellikle sınıra yakın şehirlerde oluşan aşırı 
nüfus artışı Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde enflasyonun ülke geneline göre ciddi biçimde 
fazla artmasına neden olmuştur. Benzer şekilde Türkiye genelinde Suriyeli göçmenlerin 
yoğunlukta olduğu bölgelerde ev fiyatları ve kiralar ciddi biçimde yükselmiştir. İş piyasasında 
da genellikle kaçak olarak da olsa Suriyelilerin işe alınması maliyetleri düşürdüğü için işletme 
sahiplerince tercih edilir olmuştur. Bütün bu durumlar ülke ekonomimizin dengesinin 
bozulmasına ve enflasyonu artırıcı etkisinden dolayı hane halkının zorlanmasına yol açmıştır.  

 2010 yılında Türkiye’nin Suriye’ye olan ihracatı 1,8 milyar dolara ulaşmaktaydı. 
Suriye’den ithalatımız ise 452 milyon dolardı. 2011 yılında savaş başladıktan sonra 
Türkiye’nin ihracatı 500 milyon dolara, Suriye’den ithalatımız ise 67 milyon dolara düştü. 
Fakat savaş süresince Suriye’de üretim yapan işletmeler, üretim yerlerini Türkiye’ye taşıdı ve 
burada ürettikleri ürünleri Suriye’ye ihraç etmeye başladılar. Bu etkenden dolayı Suriye’ye 
olan ihracatımız tekrar savaş öncesi rakamlara ulaştı. Yine de Türkiye’nin Suriye iç savaşının 
etkilerini örtebilmek için hem mültecilere yaptığı yardımların maliyeti hem de savaşın 
olumsuz etkilerini giderebilmek için katlandığı maliyetler ülkemiz üzerinde çok büyük yük 
oluşturmaktadır. Bu süreç uzadıkça, olumsuz etkilerin ülkemiz üzerindeki etkisi artacaktır. 
Bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi, git gide azalan yatırımları hepten kurutabilir ve ülke 
genelinde ekonomik istikrarsızlığın büyümesine yol açabilir.  

 

Kaynaklar 
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EconomyButter.pdf  
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