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GENEL BİLGİLER 
 

 

Resmi Adı: Filistin Devleti 

Yönetim Şekli:  Parlementer Demokrasi 

Devlet Başkanı:  Mahmud Abbas 

Başbakan: Rami Hamdallah 

Yüz Ölçümü:  5.800 km
2
 (Batı Şeria) 365 km

2
 (Gazze Şeridi) 

Toplam Nüfus:  4,9  milyon (%75,7 şehirlerde) 

Nüfus Artış Hızı: % 2.7 (worldbank) 

Ortalama Yaşam Süresi(Kadın-Erkek):  Erkek: 72, Kadın: 76   

Nüfus Dağılımı(Etnik-Dini): Yüzde 83’ü Filistin’li Araplardan oluşan 

nüfusun yüzde 17’si Yahudidir. Nüfusun %75’i Müslüman (çoğunluğu 

Sünni), %17’si Yahudi ve %8’i Hıristiyan ve diğer dinlere mensuptur. 

Okuma Yazma Oranı: % 95.3 (UNICEF) 

Konuşulan Diller: Arapça, İbranice, İngilizce 

Başkent: Kudüs (deklare), Ramallah (idari) 

Başlıca Büyük Şehirler: Doğu Kudüs, Gazze, Han Yunus, Cibaliye, El 

Halil 

Para Birimi: 1 ABD doları = 3.62 Yeni İsrail Şekeli (ILS)  

Saat Farkı: Filistin ile Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır. GMT’den 3 saat ileridedir. 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: Arap Birliği, İslam Konferansı Örgütü, BM Eğitim, UNESCO, BM 

(Gözlemci Üye) 

 

Resmi Tatiller: Cuma ve Cumartesi; hafta sonu resmi tatil günleridir. Kamu kurumları tam gün tatildir.  

 Miladi Yılbaşı (1 Ocak), 

 Mevlid Kandili 

 Emlak Günü (20 Mart) 

 İşçi Bayramı (1 Mayıs) 

 Miraç Kandili 

 Ramazan Bayramı 

 Bağımsızlık Bayramı (15 Kasım) 

 Kurban Bayramı 

 Hicri Yılbaş 

 Noel Bayramı (25 Aralık)  

  



 
 

 

MEVCUT SİYASİ VE İDARİ YAPI/YÖNETİM ŞEKLİ   
 

Bir devlet otoritesine sahip olmayan Filistin Ulusal Yönetimi (FUY), 1994 yılında yapılan Oslo Barışıyla 

oluşmuştur. Başlangıçta geçiş dönemi olarak öngörülen 5 yıl için oluşturulmuş olan FUY’ne Filistin’in 

şehir merkezlerinde güvenlik ve vatandaşlık işleri yetkileri verilmiş, taşra noktalarında ise sadece 

vatandaşlık işleri verilmiştir.  

Dış dünyadan aldığı uluslararası yardımlarla ayakta duran FUY, Ocak 2006’da Hamas’ın parlamentoda 

çoğunluğu almasıyla dış yardımların kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, İsrail’den almakta 

olduğu gümrük ve KDV vergilerinin ödenmesi askıya alınmıştır. FUY tarafından yaptırılmış olan Gazze 

Uluslararası Havaalanı İsrail operasyonları sırasında yıkılmış, Gazze şeridinde açtıkları liman da aynı 

şekilde işleme şansı bulamamıştır. 

Dış dünyayla fiziki bağlantısını sağlayacak bir ulaşım noktası bulunmaması nedeniyle ekonomik ve 

dolaylı olarak ticari açıdan ciddi sıkıntılar çekilmektedir. Siyasi açıdan, 2006 yılında Hamas’ın 

parlamentoda çoğunluğu alması ve sonrasında 2007 Haziran ayında Gazze Şeridi’ni ele geçirmesiyle 

başlayan kriz, halen sürmekte, İsmail Haniye sonrası Mahmut Abbas’ın başkan olmasıyla Başbakan olan 

Selim Fayyad hükümeti göreve devam etmektedir.  

2014 yılında Hamas ve El Fetih uzlaşması ile kurulan teknokrat hükümet, 2015 yılında istifa etmiş, 

yerine küçük değişikliklerle yine bir teknokrat hükümet kurulmuştur. 

132 üyeli meclis 2007 yılından bu yana toplanamamaktadır. Meclisin görev süresi teknik olarak 2010 

yılında sona ermiştir. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’tır. 

Ülkedeki iki önemli siyasal gruptan, Hamas, Mayıs 2017’de Ismail Haniye’nin yerine Yahya Sinvar’ı lider 

olarak seçmiş ve 1967 sınırlarını kabul edeceğini açıklayarak politikasında önemli değişiklikler 

yapmıştır.   

  



 
 

 

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜNÜM  
 

GSYİH(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla):  14,2 Milyar ABD doları 

Kişi Başı GSYİH: 2,891 ABD doları 

Ekonomik Büyüme Oranı: % 3.4 

İşsizlik: % 24 (Ortalama iş gücüne oranla) 

Ekonomi Sektörel Dağılım: Sanayi: % 24 Tarım: % 5, Hizmetler: % 71 

Kredi Faiz Oranı: % 7.1 

Kalkınma Programı-Öncelikli Sektörler: Taş ve mermer, gıda işleme, ilaç, deri ve ayakkabı, tekstil ve 

konfeksiyon, el sanatları, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri. 

Ana İhracat Kalemleri: İnşaata elverişli işlenmiş taşlar, zeytinyağı, hurma, incir, avokado, konserve, 

eczacılık ürünleri 

Ana İthalat Kalemleri:  Sanayi hammaddeleri ve ara malları ile gıda ürünleri. 

Önemli Ticaret Ortakları: Mısır, Ürdün, G.Kore, Türkiye, Ürdün,  Katar, Kuveyt, Belçika 

 

Ekonomik Durum: 2007 Haziran ayında Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yönetimi ele geçirmesi sonucu 

İsrail’in aldığı bir kararla Gazze’ye yönelik her türlü mal giriş ve çıkışını durdurmasıyla birlikte halkın 

temel ihtiyaç maddelerine erişimde karşılaştığı zorluklar ciddi bir yoksulluğa ve sosyal koşullarda 

bozulmaya yol açmıştır.  

2008 yılında meydana gelen İsrail saldırıları ile ekonomik açıdan çok zor koşullarda bulunan Gazze 

Şeridi’nde altyapı tamamen çökmüştür. Savaştan bu yana Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmalar 

devam etmektedir. Bununla birlikte Gazze ile Mısır arasında bağlantı sağlayan Refah Kapısı, İsrail'in 27 

Aralık 2008 ile 18 Ocak 2009 arasında 22 günlük saldırılarının ardından yerle bir olan bölgeye insani 

yardım geçişleri için son aylarda aralıklarla açılmaktadır. 

Diğer taraftan, 2007 Kasım ayında düzenlenen Annapolis Zirvesi sonrasında gerçekleştirilen Paris 

Konferansı’nda taahhüt edilen yardım miktarı çerçevesinde, Filistin’e yapılmakta olan yardımların 

istikrarlı bir şekilde süreceği anlaşılmıştır. Öte yandan, ağırlıklı olarak ithalata bağımlı olan Filistin 

ekonomisi, para arzının da yerli kanallarla karşılanamıyor olması nedeniyle tamamen dış faktörlere 

dayanan bir yapıya sahiptir. 

Küçük fakat dışa açık Filistin ekonomisi 2011 yılında büyük bir büyüme göstermiştir. Gazze’deki 

büyüme, Batı Şeria’dan daha yüksek olmuştur. Bu büyüme, yurtdışı bağışlara ve İsrail’in Batı Şeria’da 

hareket serbestisini artırmasına ve yeraltı tünelleri ve ablukanın hafifletilmesiyle dayalı görünmektedir. 

Fakirlik oranı düşmüştür. İşsizlik oranı düşmeye devam etmiştir. Öte yandan sanayi sektöründe büyüme 

mütevazi kalırken, hizmetler sektörü özelikle de inşaat sektörü büyümüştür. Dış ticaret açığı çok yüksek 

kalmaya devam etmiştir. Aralarındaki siyasi çatışmaya rağmen, İsrail, Filistin Yönetiminin en büyük 

ticaret ortağı olmaya devam etmektedir. Filistin’de eğitim düzeyi yüksek olmasına rağmen, işgücünün 

nitelikleri iş dünyasının ihtiyacını karşılayamamaktadır. 

2014 yılında ise Gazze yoğun bir İsrail saldırısına uğramış, altyapı ve ekonomi büyük oranda tahrip 

edilmiştir, yeniden inşa faaliyetleri için ise uluslararası destek şarttır. 

Filistin’de müteşebbis olarak nitelendirilebilecek bir işadamı sınıfı mevcut olmakla birlikte, ülkenin 

içinde bulunduğu durum ticari faaliyetler ile iç ve dış yatırımların istenilen düzeye çıkartılmasının 

önünde engel teşkil etmektedir 



 
 

 

 

Filistin Ekonomisinde Yaşanan Temel Sorunlar: 

 Doğal kaynaklar üzerinde tasarruf yetkisi sorunu, 

 Dönem döenm tekrarlanan ve ekonomiyi de ağır biçimde tahrip eden İsrail saldırıları; 

 Ekonomik üretim yapısının hem tarım hem sanayi ürünlerinde gelişmemiş olması, 

 Ekonomik gelişmeyi destekleyecek istikrar ve siyasi iradenin yokluğu, 

 Siyasi nedenlerle ticari ilişkilerin doğrudan gerçekleştirilememesi 

Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler:  Türkiye ile Filistin arasındaki ticaretin seyri incelendiğinde; 

2010-2016 döneminde ihracatımızın 40,3 milyon $’dan 94,4 milyon $’a yükseldiği, ithalatın ise 576 bin 

$’dan 3,4 milyon $’a çıktığı görülmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin ülkeye ihracatının ikili ticaret 

hacminin %97’ini oluşturduğu göze çarpmaktadır. Filistin’in kısıtlı üretim kapasitesi nedeniyle 

ithalatımız çok sınırlıdır. 

Türkiye’nin Filistin’e ihracatına bakıldığında tarım ve gıda ürünlerinin ağırlığı açıkça görülmektedir. 

Bisküvi ve gofretler, buğday unu, çikolatalı mamuller, tütün, ayçiçeği yağı, seramik karolar, bitkisel 

yağlar, halılar, işlenmiş petrol ürünleri, plastik borular ve demir-çelik profiller en önemli ihraç 

kalemleridir. 

Filistin’den ithalatımızın %98’ini hurma uluşturmaktadır. Cam, mobilya, yıkama müstahzarları az 

miktarda olsa da, Filistin’den ithal edilen diğer ürünlerdir. 

Türkiye'nin Filistin ile Ticareti (Bin $)  

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2017*     61 160    3 042     64 202     58 118 

2016     94 372    3 364 97 736 91 008 

2015 82.224 2.343 84.567 79.881 

2014 90.945 2.502 93.447 88.442 

2013 75.507 1.134 76.640 74.373 

2012 62.696 464 63.159 62.232 

2011 49.092 271 49.363 48.821 

2010 40.305 576 40.881 39.729 

2009 29.523 274 29.797 29.248 

2008 20.690 429 21.119 20.261 

2007 21.247 762 22.009 20.485 

2006 21.154 501 21.654 20.653 

* Ocak-Ağustos  

Türkiye ile Filistin Arasında Yürürlükteki Anlaşma ve Protokoller 
 

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşmalar İmza tarihi 

Türkiye-Filistin Konseyinin Kurulması Anlaşması 1 Temmuz 1994 

Standardizasyon Alanında İşbirliği Anlaşması 8 Eylül 1998 

Türkiye-Filistin Geçici Serbest Ticaret Anlaşması 1 Haziran 2005 

Türkiye-Filistin Turizm Karma Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolü 14 Temmuz 2005 

Türkiye-Filistin Hibe Anlaşması 21 Aralık 2004 

Türkiye-Filistin Hibe Anlaşması 10 Temmuz 2006 

Serbest Ticaret Anlaşmasının İlk Ortak Komite Toplantısı Protokolü 1-2 Aralık 2010 



 
 

 

 

Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması 

Türkiye-Filistin Geçici Serbest Ticaret Anlaşması 20 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul’da imzalanmış, 01 

Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması sanayi 

ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması, teknik 

mevzuat, tarım ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, hizmetler ve yatırımlar, 

genel hükümler hususlarında düzenlemeler içermektedir. 

Anlaşmanın başlıca hedefleri; taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılması ve güçlendirilmesi, 

mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı 

yatırımların teşvik edilmesi, tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesidir. 

Anlaşma, Filistin’in özel durumu göz önünde bulundurularak, Filistin halkının refahına destek vermek 

üzere, Türkiye ve Filistin arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir şekilde kaleme 

alınmıştır. Bu kapsamda, tarım sektöründen sanayi sektörüne, turizmden kalite altyapısının 

geliştirilmesine kadar birçok alanda işbirliği yapılması ve gerekli durumlarda Filistin’e yardım 

sağlanması amaçlanmıştır. 

Türkiye’nin Filistin’e Yardımları: 

Türkiye, tarihi ve kültürel bağları, Orta Doğu bölgesindeki ağırlığı, gerek İsrail, gerek Filistin ile mevcut 

özel dostluk ilişkileri çerçevesinde, öteden beri Filistin'e ikili ve çok taraflı düzeyde nakdi ve ayni 

yardımlarda bulunmaktadır. 1995 yılından bugüne kadar Filistin’e toplam 23 milyon Dolarlık yardımda 

bulunulmuştur. 

Öte yandan, ülkemiz ile Filistin arasında 900 bin ABD Doları tutarındaki Hibe Anlaşması 21 Aralık 2004 

tarihinde ülkemiz adına Filistin Ekonomik, Sosyal İşler Koordinatörü Vehbi Dinçerler, Filistin adına ise, 

Filistin Ulusal Yönetiminin Ankara’daki Büyükelçisi Fouad Yaseen tarafından imzalanmıştır. Söz konusu 

hibe, küçük ve orta ölçekli projelerin geliştirilmesi, bunlara ilişkin mal ve hizmetlerin ülkemizden temini 

ve Filistin’e ulaştırılması için kullanılmıştır. 

2006 yılı için 1 milyon Dolarlık yeni bir hibe anlaşması da 10 Temmuz 2006 tarihinde imzalanmıştır. Söz 

konusu hibe yine proje bazında kullandırılmaktadır. 

Türkiye-Filistin Yatırım İlişkileri 

Filistin Otoritesi tarafından yabancı ve yerli yatırımların teşvik edilmesi için kurulmuş olan Yatırımları 

Teşvik Ajansı’nın görevleri, 1998 yılında çıkarılmış olan Filistin’de Yatırımların Teşviki Kanunu hükümleri 

çerçevesinde belirlenmiştir. Filistin ile ülkemiz arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 

Anlaşması bulunmamaktadır. Türkiye ile Filistin arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 

bulunmamaktadır. 

Doğrudan sermaye çıkışlarına ilişkin kayıtlarda Türkiye’den Filistin’e yapılan kayda değer bir transfer 

bilgisine rastlanılmamıştır. 30.06.2012 tarihi itibariyle ülkemizde 59 adet Filistin sermayesine sahip 

şirket faaliyet göstermektedir. 

 

  



 
 

 

 

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Filistin özerk yönetimine ilişkin ihracatta İsrail gümrükleri kullanılmaktadır. İsrail II. İntifada’nın çıktığı 

Ekim ayından bu yana güvenlik gerekçesiyle limanlara gelen malları kontrol amacıyla günlerce 

bekletebilmekte, bu nedenle firmalarımız ekstra demuraj ücreti ödemek zorunda kaldıkları gibi bazı 

hallerde malın bozulması söz konusu olmaktadır. Ayrıca, malın gümrükten çekilmesini takiben İsrail 

plakalı kamyona yüklenmesi zorunluluğu maliyeti artırmaktadır. İsrail standartlarının ve teknik 

düzenlemelerin Filistin için de uygulanıyor olması nedeniyle İsrail tarafı bunu sık sık tarife dışı engele 

dönüştürmekte ve zorluklar çıkarmaktadır. Ayrıca, ihracat kargolarını götüren gemilerin İsrail ülke 

limanlarında yavaş tahliye ediliyor olması, Filistinli alıcıların kargolarına sadece ‘Supalan İzni’ veriliyor 

olması ve ‘Kosher Sertifikası’nın fiyatında görülen artışın maliyetleri olumsuz etkilemesi ile ihraç edilen 

ayva, elma, patates, kuru soğan gibi ürünlerde Karantina yetkililerinin çok hassas davranmasının 

limanda işlemlerin uzamasına neden olması söz konusu ülkeye yapılan ihracatta yaşanan belli başlı 

sorunlardır. 

Hâlihazırda bölgede, müteahhitlik hizmetlerinde faaliyette bulunan firma bulunmasa da ticari faaliyette 

bulunan ve ticarette genel geçer kurallar olan teslim ve ödeme şekillerini kullanmayan firmaların, niza 

konusu olan ürünlerini geri almaları veya bedel tahsilinde sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmektedir. 

Herhangi bir kurumsal otoritenin varlığı bulunmadığından, hukuk alanında da anlaşmazlıkların 

çözülmesinde ve hukuksal yaptırımların uygulanmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu bağlamda 

firmalarımızın risk almamaları için uluslararası ticaret pratiklerine uymaları büyük önem taşır. 

İşbirliği İmkanları 

Mevcut politik durum; mal ve hizmet hareket serbestliğinin bulunmaması nedeniyle, Batı Şeria’da 

gerçekleştirilmesi öngörülen projeler için dışarıdan ekipman ve malzeme tedariki pek mümkün 

görülmemektedir. Filistinli önde gelen işadamlarının Ürdün’de faaliyet gösteriyor olmaları nedeniyle, 

bu firmalarla ortak olarak Batı Şeria’da yüklenici firmalardan biri olmanın imkan dahilinde olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 Filistin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Sıralamasında 189 ülke arasında 140.sırada yer almaktadır. 

Ülkenin aşağıda bazı kalemlerin kolaylığı açısından sıralaması verilmiştir. 

İş Kurmak İnşaat 
İzinleri 

Elektrik 
Elde 

Etmek 

Mülk 
Kaydı 

Kredi Almak Azınlık 
Yatırımcının 
Korunması 

Vergi 
Ödemek 

Sınır 
Ticareti 

Sözleşmenin 
Bağlayıcılığı 

İflas İstemi 

169 157 70 93 118 158 101 99 122 169 

 

  



 
 

 

FAYDALI BİLGİLER  

Dış Ticaret Politikası 
Filistinli ve diğer uyruklu kişilerin ithalat ve ihracat bağlamında ticari faaliyette bulunabilmeleri için 

lisans almaları gerekmektedir. Dış ticaret işlemleri lisansı ithalat ve ihracat işlemlerinin ikisine de cevap 

veren bir seferlik başvuruyla alınan bir lisanstır. Başvurular Ulusal Ekonomi Bakanlığı’na yapılmakta, 

onay üzerine hem Filistin hem de İsrail’de ithalat ve ihracat lisansı verilmektedir. İşlemler sırasında bir 

harç ödenmemekte olup, tüm prosedür 3 hafta içinde tamamlanmaktadır.  

Öncelikle ithalatçının ithalat işlemlerini başlatmadan ve işlem sırasında malı gümrükten çekerken 

bilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar ithal edilecek olan tüm mallara uygulanmamakla 

birlikte, genellikle işlemler sırasında eksiklik olması zaman ve para kaybına neden olabilmektedir. Göz 

önüne alınarak dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 Geçerli ithalat sertifikası 

 Geçerli menşe belgesi 

 Malın talep edilen standartlara uygunluğu ve bir takım analizlerinin yapılmış olması 

 Malın Bitki ve Hayvan Sağlığına ilişkin olarak yapılmış düzenlemelere uygun olması 

 Malın etiketlenmesinin ve paketlenmesinin mevzuatta istenilen şekilde yapılmış olması 

İthalat Rejimi 

Göz önüne alınması gereken en önemli nokta, asıl düzenlemenin İsrail Devleti’nce yapılan Ticaret 

politikaları düzenlemeleri olduğu, Paris Anlaşması’nda Filistin Otoritesine, ana düzenlemenin ve 

standardın altında kalmayacak derecede düzenleme yapma yetkisi verdiğidir. Pazar ayrımı 

olmadığından aynı ticaret politikaları uygulanmaktadır. 

İthalatta Belli Başlı Ürünler İçin Öngörülen Lisans Sistemi  

Aşağıda sıralanan durumlarda ithalat lisansı alınması gerekmektedir; 

 İthal edilecek ürün tarım ürünü veya Paris Protokolü’nün A1, A2, B listelerinde belirtilen 

ürünlerden olması nedeniyle kotaya tabi ise, 

 Ürün, et, yiyecek malzemesi veya kozmetik vb. ürünler gibi insan sağlığına doğrudan etki 

edebilecek bir ürünse, ürünün Filistin standartlarına uygunluğunun kanıtlanması gereklidir. 

 İthal edilecek ürün, petrol, benzin, telekomünikasyon aletleri veya motorlu araçlar 

kapsamındaysa, 

 Filistin otoritesi İsrail Devleti ile aynı ithalat politikasını uyguladığından, İsrail Gümrük Tarife 

Cetveli’nde Lisans Uygulaması yapıldığı belirtilen ürünlerde Filistin de lisans uygulamasına 

gidecektir.İthalat lisans başvuruları için gerekli form Ulusal Ekonomi Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü’nden alınacak, 4 kopya doldurulduktan sonra aynı yere teslim edilecektir. 



 
 

 

Aşağıda yer alan kategorilerde ithalat yapılması için lisans uygulaması öncesi ilgili kurumun onayı 

gerekmektedir; 

 Tütün ve tütün mamulleri için Filistin Tütün Kurumu, 

 Böcek ilaçları ve boya katkı maddeleri için Çevre Dairesi, 

 Motorlu araçlar ve aksam parçaları için Ulaştırma Bakanlığı, 

 Telekomünikasyon aletleri için Haberleşme Bakanlığı, 

 Tarım ve diğer gıda ürünleri için Tarım Bakanlığı, 

 Kimyasal ürünler için Sağlık Bakanlığı. 

 

İthalatı Yasak Olan Mallar; 

 Her türlü uyuşturucu ve psikotrop özelliği olan mallar 

 Kamu ahlakı, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile ulusal güvenlik için sakıncalı olan mallar 

 Paris Protokolü’nün 3. Maddesi 11(a) paragrafına göre 3 yaşından büyük motorlu araçlar 

 İsrail’in ticari ve siyasi ilişki kurmadığı ülkelerden ithalat. İstisnası A1 ve A2 listeleridir. 

 İsrail’in taraf olduğu kuruluşlarca uygulanan ambargolarla ticareti yasaklanan ürünler. 

Gümrük Vergileri 

Paris protokolünde düzenlenmiş olan ithalattan gümrük vergisi ve diğer eş etkili vergiler alınması 

uygulamasında, ancak; ithal edilen ürünün varış yerinin (destinasyon) Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nden 

oluşan Filistin topraklarında bir yer olarak gösterilmesi durumunda alınan vergi Filistin Yönetimi’ne 

transfer edilmektedir. Bu nedenle gümrük çıkış beyannamelerinde varış yerinin Batı Şeria toprakları 

olarak beyan edilmesi Filistin Yönetimi açısından önem taşımaktadır. 

KDV ve Diğer Vergileri 

Doğrudan vergilerden olan gelir vergilerinin toplanmasına ilişkin hükümler 1994 yılında yapılan Gazze 

Erika Mutabakatıyla düzenlenmiş olup, mutakabat uyarınca, İsrail’de istihdam edilen Filistinli 

çalışanlardan alınan gelir vergilerinin %75’i Filistin otoritesine iade edilecektir. Aynı şekilde, Filistin 

Yönetimi adına uygulanacak olan %15–16 arasında KDV de Filistin Yönetimi’ne ait olacaktır. 

 Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Ticaret uygulamalarında uyulması gereken alt seviye İsrail standartlarıdır.  

 

Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler) 

Cenin Sanayi Serbest Bölgesi 

Proje, Filistin Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Kurumu (PİEFZA) sorumluluğunda Filistin 

topraklarında ilk olacak bir sanayi serbest bölgesi inşa etmekten ibaret olup, Türk şirketi bölgeyi 

geliştirirken, Alman Kalkınma Bankasının görevi Filistin Yönetimine bölgeye dış alt yapısını geliştirmek 

için finans vermektir. 

Cenin Sanayi Serbest Bölgesi, Cenin’in kuzeyinde olup, 60 numaralı Yolun 1700 metre batısında yer 

almaktadır. Bölgenin toplam alanı 933 dönümdür. 890 dünümü sanayi bölgesine ait olup, geri kalan 43 

dönümü hizmet tesisleri ve idari bölge olmaktadır. İşletecek firma ise TOBB-BİS şirketidir. 2011 Ekim 

ayında Türk hükümeti bölgenin kamulaştırılması için 10 milyon $’ı Filistin Yönetimine bağışlamayı kabul 

etmiştir. 



 
 

 

Eriha Sanayi ve Tarım Kompleksi 

Kalkınma amacıyla yapılan en temel projelerden biri olup, Japonya Hükümeti girişimini (Barış ve Refah 

Koridoru) gerçekleştirmek için, 4 tarafın (Filistin, İsrail, Ürdün ve japonya) anlaşması sonucunda, Eriha 

Sanayi Tarım Kompleksi (JAİP) inşa edilmektedir.  

Beytlahim Sanayi Bölgesi 

Bu projenin en önemli amaçları, Filistin ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek, yeni iş fırsatları 

yaratmak, kaliteli profesyonel eğitim vermek ve işsizlik oranını azaltmaktır. 

Beytlahim Sanayi Bölgesi, Beytlahim'in çevresinde A (Filistin Yönetimi kontrolünde olan bölgeler) diye 

sınıflandırılan bölgede yer almaktadır. Fransa Hükümeti yardımı ile yapılan bu projenin sözleşmesi 

24.06.2009 yılında imzalanmış olup, alt yapının finansmanı Filistin Yönetimi tarafından yapılmaktadır. 

Proje sorumlularının tahminlerine göre, projenin tamamlanmasının yaklaşık 5 ile 6 yıl arasında gibi bir 

zaman alacağı düşünülmektedir. 

Gazze Sanayi Bölgesi 

1998 yılında kurulan Gazze Sanayi Bölgesi, Batı Şeria ve komşu bölgelerdeki sanayi bölgelerine 

benzeyen, Gazze Şeridi’ndeki Filistin’in ilk sanayi bölgesi olup, toplam alanı 480.000 m², sınır noktaları, 

havaalanları ve limanlara yakınlığından dolayı özel bir konuma sahiptir. 

Gazze Sanayi Bölgesi hizmetler ve alt yapı açısından gereken her şey ile hazırlanmış olup, su sistemleri, 

kablolu ve kablosuz telekomünikasyon ve kanalizasyon sistemleri ile donatılmıştır. Gazze Sanayi Bölgesi 

idaresi, yatırımcılara işlerini daha kolay bir şekilde sürdürmeleri için yardımda bulunup, posta, 

gümrükleme, şirket kayıtları, ruhsatları sağlama gibi hizmetlerde de bulunmaktadır. 

Gazze Sanayi Bölgesinin, 300'den fazla fabrika çalıştırıp ve yaklaşık olarak 20.000 kişiye iş vermek gibi 

uzun vadeli planları bulunmaktadır. Bu sanayi bölgesini işleten firma PIEDCO'dur. 

Gazze’deki siyasi durumdan dolayı bu sanayi bölgesinde çalışmalar durmuş olup, halihazırda, az 

sayıdaki fabrika ile UNRWA tarafından depo olarak kullanılmaktadır. 

Filistin’e yatırım olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi tarafından 

ingilizce olarak hazırlanmış olan “Invest in Palestine” kitapçığına  www.deik.org.tr adresinden 

ulaşılabilir. 

  

http://www.deik.org.tr/


 
 

 

İŞ KONSEYİ KÜNYESİ 
Kuruluş Yılı: 1994 

Türk Tarafı Başkanı: Cemalettin Kerim 

Firma ve Unvanı: Kerim Dış Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. Başkanı 

Karşı Kanat Başkanı: Samir Zraiq 

Firma ve Unvanı: Massar International 

Muhatap Kuruluş: Filistin İş Dernekleri Federasyonu  

Web Adresi: www.pba.ps 

 

İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri 

Ad-Soyad Firma Firma Ünvanı Konsey Ünvanı 

Bessam Yıldırım Grand Medical Services 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yrd. 

İş Konseyi Başkan Yrd. 

Cemalettin Kerim Kerim Dış Ticaret  Yönetim Kurulu Başkanı İş Konseyi Başkanı 

Adem Ceylan Türk Hava Yolları 
Pazarlama ve Satış 
Başkan Yrd. 

YK Üyesi 

 

İş Konseyi Çalışan Bilgileri 

Suzan Calliau, Bölge Koordinatörü 

Akın Dıblan, İş Konseyleri Koordinatörü 

Buğra Karahan, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı 

İŞ KONSEYİ HAKKINDA 

Türkiye-Filistin İş Konseyi, DEİK çatısı altında 1994 yılında “Filistin İşadamları Derneği” ile imzalanan 

Anlaşma ile kurulmuştur. İş Konseyi, Türkiye ve Filistin arasında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Bugüne kadar yapılan toplantılarda iki taraf arasında başta inşaat, altyapı, inşaat 

malzemeleri, gıda ve ilaç sektörleri başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

İş Konseyi, Filistin’e yatırım yapmayı planlayan Türk firmalarını Filistinli resmi makamlar ve Karşı Kanat 

işbirliğiyle destekleyecektir. 

SON DÖNEM FAALİYETLER  

 DEİK – TİM iş birliğiyle Türkiye-Filistin İş Forumu, 16-17 Mart 2016 / İstanbul 

 Türkiye-Filistin CEO Yuvarlak Masa Toplantıları, 29-30 Mayıs 2016 / Kudüs, Ramallah, Nablus 

 Türkiye-Filistin İş ve Yatırım Forumu, 8 Kasım 2016 / İstanbul 

 Türkiye – Filistin İşadamları Toplantısı, 13-16 Mayıs / Kudüs, Ramallah, El-Halil, Cenin, Nablus  

http://www.pba.ps/


 
 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 

 T.C. Kudüs Başkonsolosluğu 

Büyükelçi: Hüsnü Gürcan Türkoğlu 

Telefon: + 972 591 05 55 -56 -57 

Faks:  +972 2 582 02 14 

E-posta: consulate.jerusalem@mfa.gov.tr 

Posta adresi: 87, Nablus Road, Sheikh Jerrah P.O.Box: 19031, Jerusalem 91190 Israel 

Facebook Adres: facebook/T.C.KUDÜS BAŞKONSOLOSLUĞU 

Twitter Adres: https://twitter.com/TurkishCGJRSLM 

 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Ticaret Müşavirliği 

Kudüs Ofisi: 

Ticaret Müşaviri: Mehmet Aytek 

Telefon: +972 2 5322411 

Faks:  +972 2 5322456 

E-posta: kudus@ekonomi.gov.tr 

Posta Adresi: Sheikh Jarrah, Nablus Road 87, P.O.Box 19031, Jerusalem, 91190 

Web Sitesi: www.musavirlikler.gov.tr 

Ramallah Ofisi: 

Telefon: +970 2 2425404 

Faks:  +970 2 2425402 

 

 Palestinian Investment Promomotion Agency 

Telefon: +970 (2) 298 87 91 / 5 

Faks: +970 (2) 298 87 93 

E-Posta: info@pipa.gov.ps 

Posta Adresi: The Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA) P.O. Box 1984, Ramallah, 

Palestine. 

Web Sitesi: www.pipa.ps 

 

mailto:consulate.jerusalem@mfa.gov.tr
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