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SİNGAPUR EKONOMİSİ VE İŞ ORTAMI  

Genel Bilgiler 

Singapur gerek yüzölçümü, gerekse 5.5 milyonluk nüfusu açısından değerlendirildiğinde, küçük bir 
ada ülkesi olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte 2016 yılı sonu rakamlarıyla Singapur, 296 milyar ABD Doları 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) ve kişi başı 52 bin ABD Doları gelir düzeyine sahiptir. 

 
 Milli gelirin 2 katını aşan 700 milyar ABD Doları dış ticaret hacmi ile çok önemli bir ekonomik ve ticari 

potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.  
(2017 Yılı : 373 milyar ABD doları ihracat – 327 milyar ABD doları ithalat – Trademap)  
 
Açıklanan verilere göre Singapur ekonomisi 2016 yılının genelinde %2, 2017 yılında ise %3.6 büyüme 

kaydetmiştir. (Kaynak ve Resimler: Singapur İstatistik İdaresi) 

 

 
Singapur lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu 

Asya’daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olup Asean Ekonomik Alanı’nın ve Trans Pasifik 
Ortaklık Anlaşması’nın tarafıdır. Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayvan, Tayland 
ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile sıkı ekonomik ve ticari bağları Singapur’un bu konumunu 
güçlendirmektedir. 

 
Singapur gerçekleştirdiği ithalatın yaklaşık yarısını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmektedir. 

Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı 
sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşmak amacıyla pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanılmaktadır.  
 

 

Bu çerçevede, ilgilenilen ihracat ürünlerinin 
Singapur’un yanı sıra, Güney Doğu Asya 
ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Hindistan gibi piyasalarda yer alması için 
Singapur’un lojistik imkanları ile güçlü 
ekonomik ve ticari bağlarından 
yararlanılması son derece isabetli olacaktır. 
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İş Ortamı 

Uluslararası ticarette önemli bir faktör olan pazara giriş engelleri bakımından Singapur dünyadaki en 
serbest ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle gümrük, dış ticaret işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabilmesi, 
şirket kurulumunun hızlıca gerçekleştirilebilmesi, bürokratik işlemlerin azlığı ve rüşvetin neredeyse tümüyle 
önlenmiş olması bunda rol oynamaktadır. İngilizce’nin resmi dil olması firmalar açısından ayrıca bir avantaj 
yaratmaktadır. 

 
Dünya Bankası tarafından her yıl yapılan ülkelerin şirket kurma ve işe başlama, yapılaşma izni alma, 

krediye erişim, ticari anlaşmazlıkların çözülme hızı, vergi sistemleri, azınlık hissedar haklarını koruma vb gibi 
ticari mevzuatlarının ve iş hayatındaki uygulamalarının incelendiği “Doing Business (Dünya İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi) ” sıralamalarında Singapur, son 10 yıldır 190 ülke arasında iş yapma kolaylığı açısından  ilk sırada 
bulunmakta olup, 2017 sıralamalarında ise 2. sırada yer almıştır.  Listede, Yeni Zelanda ilk sırada bulunurken, 
Danimarka 3., Güney Kore ise 4., Hong Kong 5. sırada yer almaktadır 

 

 

http://www.doingbusiness.org/data/explore
economies/singapore 

 Azınlık hissedar haklarını koruma 
(Protecting minority shareholders) 
bakımından 1. 

 Sözleşmelerin uygulanması  
(Enforcing contracts)  
bakımından 2. 

 Şirket kurulum süresi  

 (Starting business) bakımından 6. 

 Vergi sistemleri ve ödeme kolaylığı 
(Paying taxes) bakımından 8. 

 Sınır ötesi ticaret  
(Trading across borders) 
bakımından 41. 

 Şirket kapatımı  
(Resolving insolvency) 
bakımından 29. 

sırada yer almaktadır. 
 
Ülkelerin şirket kurma işlemlerinin tamamlanma ve işe başlama ortalama süresi 21  gün iken, 

Singapur'da 2.5 içinde şirket kurulabilinmektedir.. 
 

Diğer yandan  “Economic Intelligence Unit” tarafından dünyada ticaret yapılabilecek en uygun ülkeler 
arasında sayılmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore


 
SİNGAPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 

5   
Hürol KARLI 
 

Ticaret Merkezi ve Bölgesel Entegrasyon 

Singapur dış ticaret politikaları açısından incelendiğinde ise, dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer 
almaktadır. Petrol ürünleri, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ile motorlu taşıtlar dışındaki mallardan 
gümrük vergisi, resim ve harç alınmamaktadır. Bununla birlikte, ihracat amaçlı Singapur serbest bölgelerinde 
depolanan mallar dışındaki ürünlerden % 7 oranında Mal ve Hizmetler Vergisi (KDV) alınmaktadır. Singapur’da 
gümrük vergisine tabi ürünler ve uygulanan oranlar hakkında detaylı bilgiye Singapur Gümrük İdaresinin 
aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.  

 
 http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.html 
 

Bölgesel ve ikili entegrasyonlar ile serbest ticaret anlaşmaları Singapur dış ticaret politikasının temel 
taşlarından birisini oluşturmaktadır. Sahip olduğu geniş bölgesel entegrasyonlar ve serbest ticaret anlaşmaları 
ağı, Singapur’u bölge ülkelerinin yanı sıra, gelişmiş ekonomilere ve yeni pazarlara bağlamaktadır.  

 
Singapur 31 ülkeyi kapsayan 20 ikili ve bölgesel serbest ticaret anlaşması ağına sahiptir. Bunlar;  

 

 ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi 

 ASEAN-Avustralya-Yeni Zelanda 

 ASEAN-Çin Halk Cumhuriyeti 

 ASEAN-Hindistan 

 ASEAN-Japonya 

 ASEAN-Güney Kore,  

 Çin Halk Cumhuriyeti, 

 EFTA (İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve 
İzlanda) 

 Körfez İşbirliği Konseyi 

 Hindistan 

 Japonya 

 Güney Kore 

 Yeni Zelanda 

 Panama 

 Peru 

 Avustralya 

 Kosta Rika 

 Ürdün 

 Trans-Pasifik Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
(Brunei, Yeni Zelanda, Şili, Singapur)  

 Amerika Birleşik Devletleri’dir.  
 
Singapur’un serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili detaylı bilgilere  
http://www.iesingapore.gov.sg/Trade-From-Singapore/International-Agreements/free-trade-
agreements adresinden ulaşabilirsiniz 
 
Ülkemiz ile Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile 

yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin şimdiye kadar akdettiği en kapsamlı “yeni nesil STA” olan Singapur STA’sı pek 
çok açıdan stratejik önem taşımaktadır. Güney Asya bölgesinde yapılması hedeflenen diğer kapsamlı STA’lara 
esas teşkil etmesi amaçlanan STA ile ihracatımızın sektörel ve bölgesel temelde çeşitlendirilmesi suretiyle 
Asya pazarındaki rekabet gücümüzün arttırılarak Singapur’dan ülkemize gelecek yabancı yatırımların teşvik 
edilmesi ve iki ülke işadamları arasında yeni işbirliği ve yatırım imkânlarının yaratılması hedeflenmektedir. 

 
Asya faaliyetlerini yönetmek, kontrol etmek ve büyütmek isteyen yabancı şirketler Singapur’u tercih 

etmekte, ayrıca özellikle Çin ve Hint şirketleri ülkelerine yakın buldukları Singapur’u şirketlerinin 
uluslararasılaşması için bir merkez olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla, Singapur global şirketlerin Asya’ya 
açılması, Asyalı şirketlerin küreselleşmesi açısından stratejik bir ev, Global-Asya merkezi işlevi görmektedir. 

 
Küçük bir ada ülkesi olan Singapur’un coğrafi sınırları önemli zorluklar yaratmakla birlikte, vergi 

kolaylıkları, hükümet desteği, sanayi teşvikleri pek çok firmayı Singapur’a yatırım yapmaya yöneltmektedir. 
Dünyanın en işlek limanlarından birisine sahip olması ve düzenleyici çerçevenin sağladığı imkanlar da 
Singapur’un bölgedeki en önemli yatırım merkezlerinden birisi haline gelmesinde rol oynamıştır.  

 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.html
http://www.iesingapore.gov.sg/Trade-From-Singapore/International-Agreements/free-trade-agreements
http://www.iesingapore.gov.sg/Trade-From-Singapore/International-Agreements/free-trade-agreements
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SİNGAPUR’DA İŞ KURMA VE TİCARİ FAALİYETTE BULUNMA 

Singapur’da iş kurmak ve çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen yatırımcılara yönelik 
olarak hazırlamış olduğu, iş kurulumunda yapılması gerekenlerin adım adım çok detaylı olarak belirtildiği 
resmi websiteleri bulunmaktadır. Bu websiteleri şunlardır: 

 https://www.acra.gov.sg/Home/ (Accounting and Corporate Regulatory Authority) 

 https://www.edb.gov.sg (Economic Development Board) 

 https://www.contactsingapore.sg/gip 

 https://www.bizfile.gov.sg 

 https://www.smeportal.sg/ (Singapore SME Portal) 

 https://www.guidemesingapore.com/resources 
 

https://www.acra.gov.sg/Home/
https://www.edb.gov.sg/
https://www.contactsingapore.sg/gip
https://www.bizfile.gov.sg/
https://www.smeportal.sg/
https://www.guidemesingapore.com/resources
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Singapur’da faaliyet göstermek üzere temsilcilik ofis açılması, şube açılması veya Singapur’da ayrı bir 
şirket kurulması seçenekler arasında yer almaktadır.  

Yukarıda belirtilen seçeneklere ilişkin olarak, şirketin ACRA’ya kaydedilmesi, gerekli oturma ve 
çalışma izinlerinin alınması, vergilendirme gibi bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür.  

https://www.acra.gov.sg/How_To_Guides/ 
https://www.smeportal.sg/content/smeportal/en/home.html 
 

 Şirket kurulumu oldukça basit bir işlem olup, özel izin gerektirmeyen genel sektörlerde internet 
üzerinden yaklaşık 15 dakika içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.  

 
 
 

Singapur’da iş kurmak isteyen şirketlerin temel olarak gerçekleştirmesi gereken en öncelikli işlemler 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir. (Açıklamalarda firmalara yönelik bir hitap şekli kullanılmıştır) 

 

Faaliyetlerinizi kaydettirmeden önce yapılması gerekenler  

Kuracağınızı faaliyetin işlevine ve yapısına göre çeşitli hazırlıklar yapılması gerekmektedir. 
https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesSummary.aspx?pageid=1048 

 
Belirtilen adresten öğrenebileceğiniz gibi şirket kayıt koşullarını şahsen yerine getiremeyeceğiniz 

düşünüyorsanız profesyonel avukatlık  yada muhasebe firmalarından yardım alabilirsiniz. 

https://www.acra.gov.sg/How_To_Guides/
https://www.smeportal.sg/content/smeportal/en/home.html
https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesSummary.aspx?pageid=1048
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Faaliyetlerinizin Kaydedilmesi 

Yabancı Şirket Şubesi Açılması 

Açılacak olan şubenin Singapur Muhasebe ve Şirket Düzenleme Otoritesi olan  Accounting and 
Corporate Regulatory Authority (ACRA)’ya   profesyonel bir firma ( avukatlık, muhasebecilik, özel sekreterlik 
firmaları gibi)  tarafından kayıt ettirilmesi gerekmektedir Açılacak olan şubede şirket adına hareket etmek 
üzere en az 1 yerel kişi istihdam edilmelidir. Bu kişiler Singapur vatandaşı olabileceği gibi Singapur’da ikamet 
eden yabancılar da olabilir. Şirket isminin kayıt bedeli 15 SGD olup, yaklaşık 15 dakikada işlem 
tamamlanmaktadır. 

 
https://www.bizfile.gov.sg 
 

 
 

Temsilcilik Ofisi Açılması 

Temsilci Ofis temel olarak pazar araştırmaları, fizibilite çalışmaları ve ana şirket adına irtibat bürosu 
faaliyetleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olup, ticari faaliyette bulunamamaktadır. 

 
Singapur dünyanın en yoğun limanına sahip olması, yatırım ortamının cazibesi, stratejik konumu, 

kaliteli iş gücü ve profesyonel iş çevresi ile dünyanın Asya’ya açılan penceresi konumuna getirmiştir. Temsilci 
ofis açmak, Singapur ve diğer Asya Pasifik bölgesindeki iş imkanlarını ve piyasayı değerlendirmek adına 
oldukça elverişli olup, ticari faaliyette bulunulmaması nedeniyle vergi açısından avantaj sağlamaktadır.  

 
Bankacılık ve sigortacılık üzerine faaliyet gösteren şirketler kayıt işlemlerini Monetary Authority of 

Singapore (MAS) üzerinden yapabilirken diğer bütün alanlarda faaliyet gösteren şirketler ise International 
Enterprise Singapore  üzerinden aracı firma ya da şahıslara ihtiyaç duymadan yapabilirler.  

 

https://www.bizfile.gov.sg/
http://www.mas.gov.sg/
http://www.mas.gov.sg/
https://roms.iesingapore.gov.sg/
https://roms.iesingapore.gov.sg/
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Yıllık kayıt ücreti 200 SGD olan Temsilcilik Ofisleri ürün ve servis ticareti, mağaza, depo, ofis 
kiralanması, iş anlaşmalarına dâhil olunması, fatura veya fiş düzenlemesi, ücret karşılığında hizmet verilmesi 
gibi ticari faaliyetlerde bulunamazlar.  

Temsilcilik ofisi açılabilmesi için; 

 Yabancı şirketin yıllık minimum 250.000 ABD doları ciroya sahip olması 

 En az 3 yıllık geçmişe sahip olması 

 Açılacak temsilcilik ofisinde en fazla 4 kişinin çalışması  
şartlarına haiz olunması gerekmektedir. 

Şirket Kurulması 

Singapur hükümeti bazı istisnalar haricinde %100 yabancı sermayeli şirketlerin  kurulmasına izin 
vermektedir. Şirketinizi kayıt altına alabilmek için önce EntrePass’a başvurmanız gerekmektedir. Bu 
aşamadan sonra Singpass sahibi profesyonel bir firma temsilcisi tafaından yada SingPass’a başvurup bireysel 
olarak ACRA’s BizFile ya da Online Business Licensing Service (OBLS) websitesi üzerinden şirket kaydınızı 
yapabilirsiniz.  Kayıt işlemlerinden önce daha evvel bahsi geçen hazırlıkların yapılmasında fayda olacaktır. 

 
Şirketinizin ACRA’ya kaydı gerekli ücretler yatırıldıktan sonra çok kısa bir sürede yapılabilmekte olup 

eğer şirketinizin diğer kurumlar tarafından  da onay alması gerekiyorsa bu sure 2 haftayla 2 ay arasında 
değişebilmektedir. Örneğin; emlak bürosu açmak için Emlak Acentaları Konseyi (Council for Estate Agencies) 
tarafından izin verilmesi gerekir. Ya da hukuk bürosu açmak için Adalet Bakanlığı’ndan onay alınması gerekir.  

İzin gereken sektörlere ilişkin bilgiye  
https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChaptersDetails.aspx?pageid=175

5&contentid=1761 adresinden ulaşabilirsiniz. 

Şirket Türleri 

Bahse konu şirket kurulurken, en önemli husus kurulacak  şirketin türüdür. Şirketler, "Ticari Varlığın 
Yegane olarak Sahipliği-Sole Proprietorship", "Ortaklık-Partnership", "Ticari Şirketler", "Sınırlı Ortaklık-
Limited Partnership", "Sınırlı Sorumlu Kuruluş-Limited Liability Company" şeklinde faaliyet 
gösterilebilmektedir. Şirketlerin faaliyetine göre başvurularda değişiklik olabilmektedir.  
Şirket türlerinin karşılaştırılması şu şekildedir:  

http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/entrepass/before-you-apply/pages/default.aspx
http://www.bizfile.gov.sg/
https://licence1.business.gov.sg/
https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChaptersDetails.aspx?pageid=1755&contentid=1761
https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChaptersDetails.aspx?pageid=1755&contentid=1761
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Kaynak: FMG Corporate Services Pte. Ltd. (RSM Chio Lim Audit-Tax-Advisory Company Publication) 
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Vize ve İzinler  

EntrePass 

 EntrePass özel limited şirket kurmak isteyen herkesin alması gereken bir izindir. Bu izne sahip şahıslar 
ve aileleri Singapur’da yaşayabilme hakkına sahip olup şirket varlığını sürdürdüğü sürece bu izni yenileyebilir 
ve sınırsız olarak ülkeye giriş çıkış yapabilirler. 

Entrepass’a başvurubilmesi için; 

 Şirketinizin kurulduğu tarihten itibaren 6 aylık sürenin geçmemiş olması 

 Şirket sermayesinin 50.000 SGD olması 

 Şirket sahiplik oranınızın %30 olması  
gerekmektedir. 

 
Başvuru için gerekli belgeler http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/documents-

required adresinden öğrenilebilmekte; başvuru işlemleri ise http://www.mom.gov.sg/passes-and-
permits/entrepass/apply-for-a-pass adresinden takip edilebilmektedir. 

 

 

Çoklu Seyahat vizesi 

Çoklu seyahat vizesi yani Multiple Journey Visa iş  veya yatırım amacıyla sık sık Singapur’a giriş çıkış 
yapan iş temsilcileri için ideal bir vizedir. Giriş ve çıkış sayılarında herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte 
vize süresi 1,2 ya da 5 yıl olabilir. 

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/documents-required
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/documents-required
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/apply-for-a-pass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/apply-for-a-pass
http://www.edb.gov.sg/edb/sg/en_uk/index/why_singapore/Guide_to_Investing_in_Singapore/entering_singapore.html#Link2
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Yabancı ve yerli çalışanlar için gerekli vize ve izinler 

Kurulmuş olan şirket şubesinde yada yeni kurulan şirkette Türkiye’ den veya başka yabancı bir 
ülkeden istihdam yapmak istenildiğinde gereken belgelere ise aşağıda yer alan adresten ulaşılabilmektedir. 

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits 
 

 

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits
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Global Investors Programme (GIP) 

 Yeni başlayan bu programın amacı, daha önce kendi ülkelerinde başarılı işler yapmış katma değeri 
yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirket sahiplerinin ve/veya yatırımcıların şirketlerini Singapur’a 
taşımalarını sağlamak ve yatırımlarını Singapur’a yönlendirmektir.  

 
 Bu programla, başvuru sahiplerine Singapur’da oturma izni (Permanent Residence) da verilmektedir. 

Programa başvuru iki şekilde olabilmektedir. 

 2.5 milyon SGD tutarında yatırımla Singapur’da şirket kurmak 

 Singapurlu şirketlere yatırım yapan akredite olmuş özel GIP fonlarına 2.5 milyon SGD yatırım yapmak 
 
Bu programla ilgili detaylı bilgilere aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabilinmektedir. 
https://www.contactsingapore.sg/gip 
 
Programa başvuru ile ilgili değerlendirme kriterleri ise şu şekildedir. 
https://www.contactsingapore.sg/Media/ContactSingapore/EN/Investors%20and%20Business%20Owners/
Invest%20in%20Singapore/Global%20Investor%20Programme/Global-Investor-Programme-Assessment-
Criteria-EN-22-Mar-2016.pdf 

Singapur Firma, Kurum Ve Kuruluş Bilgileri 

İlgilendiğiniz ürünlerle ilgili Singapur’da faaliyet gösteren firmalara ilişkin bilgililer Müşavirliğimizce 
KOMPASS (http://www.kompass.com) Singapur firma veritabanından tespit edilmektedir. Diğer taraftan, 
ilgili firmaların tespiti amacıyla aşağıda sunulan firma arama sitelerinden yararlanılması da mümkündür.  

 

 www.thegreenbook.com 

 www.yellowpages.com.sg 

 www.insis.com  

 www.singaporebusinessguide.com 
 

Diğer taraftan, Singapur’da faaliyet gösteren tüm firmalar, Singapur kamu kuruluşu olan Muhasebe 
ve Şirket Düzenleme Kurumu (ACRA) (http://www.acra.gov.sg) tarafından kayıt altına alınmaktadır. 
Haklarında bilgi edinmek istediğiniz firmalar için aşağıda yer alan link suretiyle firma sorgulama sayfasına 
ulaşabilir ve daha detaylı bilgi talep edilmesi durumunda ‘Buy Business Profile’ bölümünden firmalara ilişkin 
bilgileri cüzzi bir ücret karşılığında temin edebilirsiniz.  
https://www.bizfile.gov.sg 

 

https://www.contactsingapore.sg/gip
https://www.contactsingapore.sg/Media/ContactSingapore/EN/Investors%20and%20Business%20Owners/Invest%20in%20Singapore/Global%20Investor%20Programme/Global-Investor-Programme-Assessment-Criteria-EN-22-Mar-2016.pdf
https://www.contactsingapore.sg/Media/ContactSingapore/EN/Investors%20and%20Business%20Owners/Invest%20in%20Singapore/Global%20Investor%20Programme/Global-Investor-Programme-Assessment-Criteria-EN-22-Mar-2016.pdf
https://www.contactsingapore.sg/Media/ContactSingapore/EN/Investors%20and%20Business%20Owners/Invest%20in%20Singapore/Global%20Investor%20Programme/Global-Investor-Programme-Assessment-Criteria-EN-22-Mar-2016.pdf
http://www.kompass.com/
http://www.thegreenbook.com/
http://www.yellowpages.com.sg/
http://www.insis.com/
http://www.singaporebusinessguide.com/
http://www.acra.gov.sg/
https://www.bizfile.gov.sg/
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VERGİ UYGULAMALARI 

Singapur dış ticaret politikaları açısından incelendiğinde ise dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer 
almaktadır. Petrol ürünleri, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ile motorlu taşıtlar dışındaki mallardan 
gümrük vergisi, resim ve harç alınmamaktadır. Bununla birlikte, ihracat amaçlı mal ve hizmetler ile iç piyasaya 
sunulmamak kaydıyla Singapur serbest bölge ve lisanslı antrepolarında saklanan mallar dışındaki ürünlerden 
% 7 oranında Mal ve Hizmetler Vergisi (KDV) alınmaktadır.  
 

Bölgesel ve ikili entegrasyonlar ile serbest ticaret anlaşmaları Singapur dış ticaret politikasının temel 
taşlarından birisini oluşturmaktadır. Sahip olduğu geniş bölgesel entegrasyonlar ve serbest ticaret anlaşmaları 
ağı, Singapur’u bölge ülkelerinin yanı sıra, gelişmiş ekonomilere ve yeni pazarlara bağlamaktadır.  
 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.html 
 

 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.html
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Singapur’da vergilendirme ile ilgili kamu kurumu “Singapur Gelirler İdaresi (Inland Revenue Authority 
of Singapore” dur.https://www.iras.gov.sg/ 

Singapur’da kurumlar vergisi % 17 gibi düşük bir düzeyde olup, yıllık geliri 300.000 SGD’nin altında 
olan şirketler için bu oran %8.5 oranında uygulanmaktadır. ayrıca yeni kurulan şirketler açısından bazı 
istisnalar da sağlanmaktadır. Diğer taraftan, yabancı bir şirketin branşı olarak faaliyet gösteren şubeler 
açısından Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında vergi muafiyeti imkanının da 
değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.  Singapur vergilendirme sistemi birçok gelişmiş ülkeye göre daha 
basittir. Özellikle Singapur’da kurulmuş küçük ve orta ölçekli işletmeler için oldukça cazip vergi kolaylıkları 
vardır. Vergilendirme ile ilgili genel bilgiler aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla öğrenilebilir. 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Learning-the-basics-of-Corporate-
Income-Tax/Basic-Guide-for-New-Companies/ 

 
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Tax%20Guide%20for%20

New%20Companies%20(English)(1).pdf 
 
Singapur’da yeni kurulmuş 

şirketler için, kuruluştan bu yana ilk üç yıl 
içinde 100.000 SGD’ ye kadar olan 
gelirlerden vize alınmazken, 100.000 ile 
300.000 SGD arasındaki gelirlerin yarısı 
%8.5 oranında vergiye tabi olur, 300.000 
SGD üzerindeki gelirlerden tümünden ise  
%17 vergi alınmaktadır. Sermaye 
artırımlarından genellikle vergi 
alınmamaktadır.  

 
Bahse konu vergi indirimlerinden 

yararlanabilmek için Şirketin Singapur’da 
kurulmuş olması Singapur vergi sistemine 
kayıtlı olması 20’den fazla hisse sahibi 
olmaması ve bu hisse sahiplerinden en az 
birinin bütün hisselerin en az %10’una 
sahip olması gerekmektedir. 

 

 

https://www.iras.gov.sg/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Learning-the-basics-of-Corporate-Income-Tax/Basic-Guide-for-New-Companies/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Learning-the-basics-of-Corporate-Income-Tax/Basic-Guide-for-New-Companies/
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Tax%20Guide%20for%20New%20Companies%20(English)(1).pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Tax%20Guide%20for%20New%20Companies%20(English)(1).pdf
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En çok kullanılan vergi indirimi uygulamaları; “Productivity and Innovation Credit (PIC)” ve “Wage 
Credit Scheme” dir. 
 
Productivity and Innovation Credit (PIC) vergi teşviğinde; 
 

 Bilgi teknolojileri ve otomasyon ekipmanları alımı giderleri 

 Şirket çalışanların eğitimine ilişkin harcamalar 

 Fikri mülkiyet hakları,marka patenti alımı ve lisanslama giderleri 

 ARGE faaliyetlerine ilişkin giderler 

 Tasarım faaliyetlerine ilişkin giderler 
 
Yıllık 400.000 SGD tutarına kadar %400 vergi indiriminden yararlanabilmektedir. Ya da yapılan harcamanın 
%60’ı nakit olarak temin edilebilinmektedir. 
 
https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Productivity-and-Innovation-Credit-Scheme/ 
 
Wage Credit Scheme vergi teşviğinde ise; aylık maaşı 4000 Singapur dolarının altında olan Singapurlu 
çalışanlarına verilecek maaş artırımının %20’si devlet tarafından karşılanmaktadır. 
 
https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Wage-Credit-Scheme--WCS-/ 
 

 
Diğer yandan, sektörlere göre bir takım vergi indirimi uygulamaları da bulunmaktadır.  

 Lojistik ve Deniz Ticareti alanında faaliyet gösteren şirketlere  

 Bankacılık, Finans ve Sigorta sektöründe yer alan şirketlere  

 E-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlere 

 Fuar organizatörü şirketlere 

 Singapur’u bölge üssü (Headquarter) olarak kullanan uluslararası şirketlere 

 Hukuk bürolarına 

 AR-GE, Inovasyon ve Ürün Geliştirme alanındaki şirketlere farklı vergi teşvikleri sunulmaktadır. 
 

http://www.guidemesingapore.com/taxation/corporate-tax/industry-specific-tax-incentives 
 

POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI 

1. Enerji: Singapur Güney Doğu Asya’nın enerji lideri haline gelmiş olup, özellikle yenilenebilir enerji 
sektöründe yatırım çekmektedir. Singapur’un gelişmiş ar-ge altyapısı yeşil ürün ve teknolojilerdeki 
icatların desteklenmesine de yol açmaktadır. Asya’da yükselen elektrik talebi Singapurlu şirketlerin ve 
uluslararası oyuncuların elektrik santralleri işine girmesine neden olmuştur. Yenilenebilir enerji 
sektöründe yükselen bir değer olan Singapur, ar-ge altyapısıyla temiz teknolojilerle ilgili farklı alanlardan 
şirketleri cezbetmeye devam etmektedir.  

 

2. Biyomedikal Bilimler: Singapur’un ekonomik rekabetçiliği artırmak, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 
ve ülkeyi Asya’nın inovasyon başkenti olarak konumlandırmaya yönelik uzun dönemli stratejisinde 
biyomedikal bilimlerle ilgili ar-ge faaliyetleri bir öncelik olarak yer almaktadır. Biyomedikal bilimler 
alanındaki araştırma becerilerini geliştirmek üzere 2011-2015 yılları arasında ar-ge faaliyetlerine yönelik 
bir fon oluşturulmuştur. Aynı zamanda, 2010 yılında Biyomedikal Bilimler Sanayi İşbirliği Ofisi 
kurulmuştur.  

https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Productivity-and-Innovation-Credit-Scheme/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Wage-Credit-Scheme--WCS-/
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3. Kimyasallar: Dünyanın önde gelen enerji ve kimyasal merkezlerinden olan Singapur, sanayinin 
ilerlemesinde öncü konumda olmak için çalışmalarını sürdürmekte, petrokimyasallar, geliştirilmiş 
gereçler ve özelliği olan kimyasallara yönelik rekabetçi hammadde geliştirme odaklı yaklaşımla hareket 
etmektedir. Günümüzde Singapur nihai pazarlara mükemmel bağlantısı olan birinci sınıf enerji ve 
kimyasal merkez ve yatırımcıların projelerini güvenli ve başarılı bir şekilde yürütecekleri güvenilir bir ülke 
olarak dikkat çekmektedir.  

 

4. Çevre ve Su: Asya’da temiz su ihtiyacı ve çevrenin tahribata uğraması ciddi sorunlardan olup, Singapur 
bu çerçevede bölgeye açılmak isteyen çevre ve su şirketleri açısından ideal bir atlama tahtası görevi 
görmektedir.  

 

5. Havacılık Mühendisliği: Singapur havacılıkla bağlantılı hizmet talebinden yararlanma konusunda çok iyi 
konumlanmıştır. Havacılık bakım, tamir ve yenileme konusunda Singapur Asya’da en önemli merkez 
konumunda bulunmaktadır. Singapur’un Changi Havaalanı 100 civarındaki havayolu şirketinin uçuşlarına 
ev sahipliği yapmaktadır. Singapur’da ayrıca havacılık tasarım ve imalat faaliyetleri de dikkat çekmektedir. 

 

6. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Doğu ve Batı arasındaki stratejik konumundan ve dünya 
standartlarındaki lojistik ve tedarik zinciri yeteneklerinden yararlanan Singapur, şirketlerin küresel 
faaliyetleri için sürdürülebilir çözümler geliştirme ve sunma konusunda iyi bir şekilde konumlanmıştır. 
Dünya Bankasının 2010 yılı raporunda Singapur dünyadaki lojistik merkezler arasında ikinci sırada 
sayılmıştır. Dünya standartlarındaki altyapısı ve mükemmel bağlanırlığı, önde gelen endüstri oyuncularına 
ve tüketicilere merkez olma işlevi, aynı zamanda lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde düşünce liderliği 
ve bilgi sunma fonksiyonuyla Singapur ön plana çıkmaktadır. Singapur limanı 123 ülkedeki 600 limana 200 
denizcilik hattıyla bağlı durumdadır. Hava kargo konusunda da Changi Havaalanı Asya’da en önemli beş 
havaalanı arasında yer almaktadır.  

 

7. Telekomünikasyon: Singapur dünyadaki en iyi telekomünikasyon ağlarından birine ve uluslararası geniş 
bağlanırlığa sahiptir. Bölgeye açılmak isteyen telekomünikasyon ve ağ firmaları açısından ideal bir atlama 
tahtasıdır. Singapur’un telekomünikasyon sanayiinin entegrasyonu gelişmiş olup, bilişim ürün 
geliştirmeden ağ teçhizat sağlayıcılara, telekomünikasyon operatörlerinden bilgi merkezlerine ve 
uygulama geliştiricilerine farklı alanlardaki firmalar Singapur’u merkez olarak benimsemişlerdir. Söz 
konusu şirketler merkez operasyonlarının yanı sıra ar-ge, endüstriyel dizayn, tedarik zinciri yönetimi, 
imalat, uygulama gelişimi gibi alanlarda faaliyette bulunmaktadır.  

 

8. Dijital Medya: Singapur’un kendine özgü Asya ve Batı kültürlerini birleştiren yapısı, fikri mülkiyet 
haklarının korunmasına yönelik kurmuş olduğu sağlam sistem ve yetişmiş işgücünün varlığı Singapur’da 
dijital medya alanındaki yatırımları desteklemektedir.  
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SİNGAPUR’DA YER ALAN TÜRK FİRMALARI VE TÜRK YATIRIMLARIN 
DURUMU 

 
Son yıllarda Türk şirketlerinin Singapur’a olan ilgisinde artış gözlenmektedir. Bölgenin lojistik ve iş 

merkezi konumunda bulunan Singapur’u bir üs olarak kullanarak Asya-Pasifik bölgesine yönelik faaliyette 
bulunan Türk firmalarının sayısında artış dikkat çekmektedir. Bununla birlikte yerel olarak irili ufaklı alanlarda 
hizmet veren girişimcilerimizde bulunmaktadır. 2016 sonu itibarıyla Singapur’da faaliyet gösteren Türk 
şirketlerinin sayısı ise 77 adettir. (Elde edilebilen son veriler 2016 yılına aittir. Kaynak: Singapur Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı, firma bilgilerinin mahremiyeti çerçevesinde, söz konusu firmaları listesi ilgili kuruluşlardan 
temin edilememiştir.) 

 
2016 sonu itibarıyla Türkiye’den Singapur’a gerçekleşen doğrudan yabancı sermaye yatırım stoğu ise 

yaklaşık 80 Milyon Singapur doları (SGD) düzeyindedir. Singapur’dan Türkiye’ye gerçekleşen yatırım stoğu ise 
610 milyon SGD seviyesindendir. Singapur’un ülkemizdeki yatırımları üretim, lojistik ve depolama alanlarında 
yoğunlaşırken, ülkemizden Singapur’a yapılan yatırımlar finans, denizcilik ve çeşitli şirketlerin temsilcilik 
ofisleri alanlarında ağırlık kazanmaktadır.  
(Elde edilebilen son veriler 2016 yılına aittir. Kaynak: Singapur İstatistik İdaresi).  

 
Singapur’da faaliyet gösteren Türk firmalarından bazıları şunlardır:  

 Milli Reasurans T.A.S Singapur Şubesi 

 Halkbank Singapur Temsilcilik Ofisi 

 Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd. 

 Türk Hava Yolları 

 Tepe Trade International Chem Pte Ltd. (Tepe Kimya) 

 Alvimedica Singapore Pte. Ltd. 

 Rapsodo Sports Technologies 

 Icron Technologies 

 Telostat Pte. Ltd. 

 Vesbo Asia Pte. Ltd. 

 Evyap Asia Pte. Ltd. 

 Pacmar Shipping Pte. Ltd 
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SİNGAPUR’A YAPILAN DOĞRUDAN YATIRIMLAR 

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Singapur İstastistik idaresi’nden alıınan verilere göre 2016  yılı 
sonu itibariyle Singapur’a dışarıdan gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı bir önceki yıla göre %7.3  artarak 
1359 milyar Singapur dolarına ulaşmıştır. 

 

 
 

 
2016 yılı sonu itibariyle dışarıdan Singapur’a gelen yatırımları ülkeler arası dağılımı incelenecek olursa 
 

 280  milyar SGD tutarındaki kısmının ABD’den  

 119 milyar SGD Virgin Adaları’ndan 

 106 milyar SGD Cayman Adaları’ndan 

 102 milyar SGD Hollanda’dan 

 94 milyar SGD Japonya’dan 

 72 milyar SGD Birleşik Krallık’dan 

 66 milyar SGD Luxemburg’dan geldiği 
görülmektedir.  
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Buna karşın Hong Kong’dan 53 milyar SGD ve Malezya’dan ise 35 milyar SGD giriş olduğu görülmektedir. 
 
Ayrıca, Singapur’a dışarıdan gelen 1359 milyar SGD’lik yatırım stoğunun yapısına bakıldığında, bu miktarın 
%30’ine tekabül eden 420 milyar SGD tutarındaki kısmı Avrupa kaynaklı olduğu görülmektedir.  
 
 
Gelen yatırımların en son açıklanan 2016 yılı sektörel kırılımına göre en yüksek yatırım alan ilk 7 sektör şu 
şekildedir:  

 

 675 milyar SGD: Finansal Hizmetler 

 170 milyar SGD: Üretim 

 282 milyar SGD: Toptan ve Parekende Ticaret 

 106 milyar SGD: Profesyonel Hizmetler (Arge, 
yönetim, destek hizmetleri) 

 28 milyar SGD: Lojistik ve Depolama 

 38 milyar SGD: Emlak 

 18 milyar SGD: Bilgi İşlem Teknolojileri 
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Üretim alanında yapılan yatırımların en çok 
1. Bilgisayar, elektronik, çip sanayisi ve optik (63 milyar SGD) 
2. Rafine Petrol (22 Milyar SGD) 
3. Makina Sanayi (18 Milyar SGD) 
4. Kimya endüstrisi (17 milyar SGD) 
5. Tıbbi ilaç ve malzeme sanayisi (15 milyar SGD) 
6. Ulaştırma sanayi (9.5 milyar SGD)  
7. Gıda sektörü (9 milyar SGD) alanlarına yapıldığı görülmektedir. 



 
SİNGAPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 

6 
 

 
 

 

SİNGAPUR’UN YURTDIŞINA YAPTIĞI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 

 
Singapur İstastistik idaresi’nden alıınan verilere göre 2016 yılı sonu itibariyle Singapur’un yurtdışında 

yapmış olduğu doğrudan yatırım stoğu %8.8 artışla 764 milyar dolara ulaşmıştır. Singapur’un en çok yatırım 
yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Luxemburg, Hong Kong, Endonezya ve Birleşik Krallık olarak dikkat çekmektedir. 
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Elde edilebilen son very tarihi 2015 yılı itibariyle doğrudan yatırım stoğunun sektörel kırılımına bakıldığında 

 
1. Finans ve sigortacılık sektöründe: 327 milyar SGD 
2. Üretim sektöründe  : 122 milyar SGD 
3. Toptan ve perakende ticaret sektöründe: 62 milyar SGD 
4. Emlak sektöründe: 47 milyar SGD 
5. Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe : 29 milyar SGD 

 
yatırımı olduğu görülmektedir. Daha detaylı sektörel alt kırılım bilgisi bulunmamaktadır. 

 
 

 
 



 
SİNGAPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 

8 
 

 
 

SİNGAPUR EKONOMİ VERİLERİ 
Genel Ekonomi 2014 2015 2016 2017 

GSYİH (Milyar Singapur Doları) 394.7 418.1 427.9 447.3 
Ortalama Döviz Kuru (1 ABD/1 Singapur Doları) 1.2671 1.3748 1.3815 1.3807 
Büyüme Oranı %3.3 %2.1 %2 %3.6 
Kişi Başına Gelir (Bin ABD Doları) 56284 54941 55243 57722 
Enflasyon %1 %-0.5 %-0.5 %0.6 
İşsizlik Oranı %2.0 %1.9 %2.1 %2.2 
Gelen Turist Sayısı (Milyon) 15.1 15.2 16.4 17.4 

Kaynak:Singapur İstatistik Kurumu 
 

Dış Ticaret (ABD Doları) 2014 2015 2016 2017 

Dünya ile Dış Ticaret Hacmi (Milyar) 776 643.3 612.9 700.8 
İhracat 409.8 346.6 329.9 373.2 
İthalat 366.2 296.7 283 327.6 
Denge 43.6 49.9 46.9 45.5 

Kaynak: Singapur İstatistik Kurumu 
 

Türkiye ile Dış Ticaret Hacmi (Milyon) 663,64 734,60 780,46 1081,9 
İhracat(Türkiye’nin Singapur’a İhracatı) 370,62 432.55 417,22 680,91 
İthalat(Türkiye’nin Singapur’dan İthalatı) 293,02 365.28 363,24 400,17 
Denge 77,6 67.27 53,98 280,73 

Kaynak:Tüik 
 

Yatırımlar (Milyar Singapur Doları) 2013 2014     2015 2016 

Singapur’a Yapılan Doğrudan Yatırımlar Stoğu 905 1112     1267 1359 
Singapurun Yurtdışında Yaptığı Yatırımlar Stoğu 544 648      703 764 
Türkiye’nin Singapur’a Yatırımlar Stoğu (Milyon -                                                80   
Singapur’un Türkiye Yatırımlar Stoğu (Milyon) -                                   610    

Kaynak:Singapur İstatistik Kurumu 
 
 

Döviz Kurları    EURO / Singapur Doları   ABD Doları / Singapur Doları 

2017 Ocak 1.5182 1.4288 

 Şubat 1.5070 1.4150 

 Mart 1.5021 1.4057 

 Nisan 1.4984 1.3980 

 Mayıs 1.5419 1.3946 

 Haziran 1.5544 1.3837 

 Temmuz 1.5793 1.3716 

 Ağustos 1.6080 1.3607 

 Eylül 1.6080 1.3497 

 Ekim 1.5998 1.3604 

 Kasım 1.5912 1.3561 

 Aralık 1.5938 1.3467 

2018 Ocak 1.6112 1.3220 
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 Şubat 1.6301 1.3198 

 Mart 1.6227 1.3148 

 Nisan 1.6156 1.3149 

 Mayıs 1.5840 1.3387 

 Haziran 1.5743 1.3474 

 

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR 

Singapur İş, Ticaret ve Meslek Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları 
 

 Singapur Uluslararası Ticaret Odası (Singapore International Chamber of Commerce) 
www.sicc.com.sg 

 Singapur-Çin Ticaret ve Sanayi Odası (Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry) 
english.sccci.org.sg 

 Singapur-Hint Ticaret ve Sanayi Odası (Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry) 
www.sicci.com 

 Singapur-Malay Ticaret ve Sanayi Odası (Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry) 
www.smcci.org.sg 

 
Federasyonlar 

 Singapur İş Federasyonu (Singapore Business Federation) 
http://www.sbf.org.sg/ 

 Singapur Üreticiler Federasyonu (Singapore Manufacturing Fedaration) 
http://www.smfederation.org.sg/ 

 Singapur Ulusal İşverenler Federasyonu (Singapore National Employers Federation) 
www.sgemployers.com/ 

Resmi Kurumlar  
 Singapur E-devlet sitesi: Bu sayfa üzerinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına erişim 

sağlanabilmektedir. 
http://www.gov.sg/ 

 Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Ministry of Trade and Industry) 
http://www.mti.gov.sg/ 

 Singapur Maliye Bakanlığı (Ministry of Finance) 
www.mof.gov.sg/ 

 IE (International Enterprise) Singapore  
www.iesingapore.gov.sg 

 Ekonomik Kalkınma Kurumu (Economic Development Board of Singapore) 
www.edb.gov.sg 

 Singapur Gümrük İdaresi (Singapore Customs) 
www.customs.gov.sg 

 Singapur Merkez Bankası (Monetary Authority of Singapore) 
http://www.mas.gov.sg/ 

 Singapur Gelir İdaresi (Inland Revenue Authority of Singapore) 
www.iras.gov.sg 

http://www.sicc.com.sg/
file:///D:/Bilgi%20Notu-Rapor-Sunum-Konuşma/2015/İstatistik%20ve%20Raporlar/english.sccci.org.sg
http://www.sicci.com/
http://www.smcci.org.sg/
http://www.sbf.org.sg/
http://www.smfederation.org.sg/
http://www.sgemployers.com/
http://www.gov.sg/
http://www.mti.gov.sg/
http://www.mof.gov.sg/
http://www.iesingapore.gov.sg/
http://www.edb.gov.sg/
http://www.customs.gov.sg/
http://www.mas.gov.sg/
http://www.iras.gov.sg/

