Suriye Ekonomik Formu
İktisadi alanda çalışan bağımsız bir kuruluştur. Suriye özel sektörünün özgür ekonomi ilkelerine bağlılığını
tesbit etmek amacı ile kurulmuştur. Kalkınmanın sürekliliğini ve demokratik hayatı destekleme amacı ile
çalışır. Suriye’nin bu günkü durumunu ve geçtiği süreçteki zorluk ve zorumlulukları idrak etmektir.
Güvenilir bilgiler ve ekonomik analizler sunar ve ekonomik siyasetler üzerinden çözümler üretir ve düzenli bir
şekilde yayınlar. Bu şekilde suriye ekonomisinin istikrarının ve gelecekteki yeniden yapım projelerini destekler.
Burokrasiden uzak bir şekilde karar sahibi makamların ve vatansever genç iş adamlarının yardımalaşma
çalışmaları emsal gösterilecek özgür bir ekonomi kurmayı hedefler. Bu süreçte suriye içinde ve dışında suriye
özel sektörünü desteklemeyi hedefler.
Gelecek nesillerin kalkınmasını sağlamak amacı ile eğitim kursları geliştirmektedir. 2015 yılından itibaren
dünya genç iş adamları faaliyetlerinde suriye’nin resmi temsilcisidir. Suriye çalışma ortamı kültürünü tespit
etmek ve genç iş adamlarının modern iktisat ve idari terimlerini elektronik ortamda geliştirilen platform
geliştirerek internet üzerinden sunmaktadır.

Vizyonumuz
Özgür Suriye ekonomisini kurmaktır.

Görevimiz
Yayınlar ve sürekli demokratik kalıkınma yolu ile ekonomiyi güçlendirmek.

İlkelerimiz
•
•
•
•
•

SEF kısa isimli formumuz siyasi yönden bağımsızdır. Hiç bir tarafın yanında değildir. Her zaman daha
adaletli bir dünya taraftarıdır. Muhalefet taraftarı ortakları olabilir.
Dürüstlük ve bağımsızlık.
Asalet sorumluluk ve güvenirlik.
Suriye toplumunun asil ilkeleri, erkek kadın arasında eşitlilik insan hakları ve onur şeref ve istikameti.
Sürekli kalkınma bu aşamanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geleceğin nesillerinin ihtiyaçlarını
sağlamak.

SEF Organizasyon Yapısı

YÖNETIM KURULU
13 kişi Suriye reisi ekibimiz, Yönetim kurulu başkanı, Yönetim kurulu başkan yardımcısı.

AYMAN TABBAA - BAŞKANI
Sayın Ayman Tabaa kurucu üye ve yönetim kurulu başkanıdır. Kendisi Suriye uyruklu
ikametgahı Şam kenti olan bir iş adamıdır. Emlak geliştirme şirket sahibidir. İşletme
mezuniyet diplomasını Amerika Birleşik Devletlerinden almıştır. Kendi özel şirketini
açmadan önce Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birkaç şirkette idare işlerinde
bulunmuştur.
TAMMAM ALBAROUDI - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
kurucu üye ve yönetim kurulu üyesidir. Elbaas rejimi babasının şirketlerine ve arazilerine
el koymaya başlamasından sonra ailesi ile birlikte 1964 yılında Suudi Arabistan devletine
geçmiştir. 1985 yılında Suriye’ye ikametgahı olan hama kentine inşaat ve ziraat alanlarında
çalışmak için geri döndü. Kendisi evli ve üç evli kızı vardır. Hama kentinde taş ve mermer
kesim fabrikası vardır. Şu an özgürlük ve haysiyet devrimini desteklemek ile uğraşıyor.

MAHMOUD BADDENJKI - KURULU ÜYESİ
baba adı: Adil, uyruğu: Suriye doğum yeri ve tarihi: Halep 1961 evli ve 4 çocuk babasıdır,
Gaziantep ilinde oturuyor. Halep üniversitesi / iktisat fakültesi mezunudur.

HIND KABAWAT - KURULU ÜYESİ
Şam ve Toronto şehirleri arasında yaşayan avukattır. Şam üniversitesi iktisat fakültesinden
lisans derecesini almıştır. Flitişir üniversitesinden kanun ve diplomasi alanında yüksek
lisans derecesini almıştır. Torento üniversitesinden uyuşmazlıkları çözme alanında diploma
almıştır. Stratecik yönetim konusunda diploması vardır. Şu an Toronto üniversitesinde
danışman olarak çalışmaktadır.
RIME ALLAF - KURULU ÜYESİ
Araştırmacı yazar ciopolitik, sosyal, iktisat ve kültürel alanlarda danışmanlık yapmaktadır.
Şasem havs isimli enstitüsü üyesi olması nedeni ile Suriye ve orta doğu bölgesi hakkında
analizler yayınlamıştır. Kendisi Şam doğumludur. Avrupa ve Amerika’da tahsilini
tamamlamıştır. İşletmeden lisans ve pazarlamadan yüksek lisans derecesine sahiptir.
Bölge tespiti, milli markalar ve yayın organları üzerinde yoğunlaşır. Uluslararası şirketlerin
Ortadoğu bölgesinde bir çok projesini uygulamıştır.
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DÜŞÜNCE MERKEZI
1. Araştırmalar
•
•
•
•
•

Suriyeli küçük ve orta çaplı şirketlere destek programı.
Savaşın Suriye’nin kuzey batısındaki şirketlere yönelik etkileri.
Savaşın tekstil alanında etkileri.
Savaşın ilaç sektöründe etkileri.
Suriye’nin kuzey batısında fabrikalar ve fabrikatörler hakkında anket.

2. Siyasetler hakkında
•
•
•

Zeytin yağı ihracat listesine geri dönecek mi?
Katil petrol – Suriyelilerin geleceğini çalan.
Suriye’nin buğdayı 2015.

3. Konum analizi
•
•
•
•
•
•
•
•

Suriye’de özel sektör – stratejik rol.
Şam doğu kırsalında ziraat.
Suriye’de yatırım.
Suriye meselesinin İran ekonomisi üzerinde etkisi.
Suriye meselesinin ziraat alanında etkisi.
Suriye’de rüşvet.
Suriye’de yatırım ortamı.
Özel sektörün eğitim alanında destekleyici rolü.

4. Raporlar
•

Ekonomik: İktisadiyat ismi altında bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor genel kurulumuz tarafından devirli
bir şekilde yayınlanmıştır. Bu rapor ekonominin sosyal ve yaşam alanları üzerinde etkileri hakkındadır.

•

Ziraat alanında bir projemiz sayesinde 30 suriyeli aile yaşamını kazanmaktadır.

PROJELERIMIZ
•

Ruhsatım isimli projemiz

Faydalananlar: 3225 kişi
Süreci: 4 ay
2017 yılında Suriyeli şirketleri Türkiye’de resmiyete geçirme ve kayıt altına alma. Bu alanda icraları
kolaylaştırarak Suriyeli şirketlere kanuni pozisyona getirdi. Bu projenin sürekliliğini sağlayarak çalışma
ortamını daha fazla anlayarak Türkiye cumhuriyeti kanunlarına uygun bir şekilde çalışmalarını sağlamayı
hedefler.
Bu şekilde özellikle Gaziantep’te Suriyeli şirketlerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamayı hedefler. Bu
projeden faydalanan kişilere seminer düzenlenmiştir. Seminer konusu yatırımlarınızı nasıl korursunuz ve
süreklileştirirsiniz.
Türkiye’de yatırımı düzenleyen kanunlar hakkında açıklama.

GIRIŞIMCILIK
1. İş alanında girişimcilik: mültecilere yöneleik bir eğitim şekli icat etmek.
2015 yılı sonuna kadar sef yaklaşık 2500 mülteci ve göçmen
suriyeli gence ulaşabilmiştir.
Bu insanların eğitim kurumlarında bir değişiklik sağlayan
bir programdır. Bu program sayesinde gençlere sosyal
ortamlarını geliştirecek yetenekler öğretilmiştir ve ileride
suriye’nin yeniden yapılanmasına katkı sağlanmıştır.
Suriyeli gençler bu tür eğitimin sağladığı desteğin psikolojik
desteğe ve sosyal durumlarının iyileşmesi ve yaşam
kalitelerinin yükselmesi sayesinde kendi toplumlarını
yeniden yapılanma imkânları daha da yüksek olacaktır.

2. Taalum Platfromu: İnternet üzerinden eğitim platformu / www.taalum.net
Bu sayede elektronik ortamın en güncel meziyetlerinden yararlanarak
elektronik eğitim sayesinde gençlerin Avrupa’ya doğru göç yapmalarına
çözüm bulundu. Bu programın ana desteği girişimcilik programı oldu. Bu
program sayesinde iki senelik bir süreç sonunda 2500 mülteci gence ulaştık.
İnternet üzerinden ücretsiz bir şekilde herkese ulaşmasını sağladık. Bu
sayede hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye dışında eğitim meselesine
bir çare bulduk.
SEF aldığı yardımları www.taalum.net sitesinin tam hazırlıklı ve sağlam bir
şekilde çalışması ve hizmet vermesi amacı ile kullanacaktır. Verilen kurslar
iş dünyası, girişimcilik, proje yönetimi, yetenekleri geliştirme üzerinde
yoğunlaşacaktır.
Çalışma kapasitemizi yükselterek tam bir nesle bilgi, marifet ve teknik destek
sağlayarak Suriye’nin geleceğinde demokratik aktif bir toplum inşasına
yardım edecektir.

3. Dünya girişimcilik haftası
SEF, 14 Kasım 2015 tarihinde sekiz yıllık faaliyetie ilk kez Suriye’yi temsil
etti. Bu faaliyete çok sayıda Suriyeli genç iş adamı sivil toplum kuruluşları
ve siyasetçiler katıldı.
Bu faaliyetin önemi sekiz yıllık bir dönemde ilk kez Suriye’nin bir kuruluş
tarafından temsil edilmesidir.
Bu sayede girişimcilik ve küçük çaplı projeler hakkında aydınlatmalar
sağlandı.

EĞITIM KURSLARI
1. Yerel Ekonomiyi Geliştirme

SEF araştırma geliştirme bölümünde çalışanlar özel eğitim programları hazırlayarak yerel uzmanlar eğitmek.
Bu sayede yerel yönetim organlarına iş takibi ve ekonomi değerlendirme ve stratejik projeler kurma konularında
yardımcı olmak. Bu amaç çerçevesinde 19-15 Ağustos 2016 arasında bir çalışma gurubunda iş adamlarına
ve yerel yönetim temsilcilerine yerel ekonomi geliştirme ve geliştirme sürecinde yapılması gereken proje
hazırlama ve uygulama hakkında gerekli olan bilgi ve belgeler sunuldu.
Bu hususta özel sektörün gelişme sürecine katkıları ve devlet ile aralarındaki ilişkinin önemine dikkat çekildi.
Bu program kapsamlı bir şekilde hazırlanarak ekine uygulamalı çalışmalar, kullanıma hazır projeler, videolar,
sunumlar eklenmiştir.
Bu program yerel yönetimlere (köyler, kasabalar, nahiyeler, belediyeler) uygundur. Ekonomik geliştirme
meselesi ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına da uygundur. Bu hususta özel sektörde çalışan şirketlere
hizmet verir.

2. Sivil eğitim programı

iş ortamını anlamak ve bu ortamda gençlere girişimcilik ve çalışma ilkeleri hakkında bilinçlendirme projesi.
Liseli öğrencilere yönelik sivil eğitim programı adı altında sosyal alanda bir çalışma düzenlenmiştir.
Bu projenin ilk aşamasında Türkiye’nin mülteci kamplarında yaşayan gençlerin girişimcilik ilkeleri aktif iletişim,
uzlaşma ilkeleri, zaman yönetimi, liderlik iş ahlakı ve düşünce yetenekleri hakkında destekleyici kurs verildi.
Bu program ilk aşamasında 600 kız ve erkek öğrenci mezun etti.
Buna dayanarak bu projeyi Suriye’nin içine taşıma kararı alındı. İçeride bir kalkınma projesi olarak toplumun
30 noktasında 30 erkek ve kız öğrenci mezun etme amacı ile küçük çaplı bir başlama yaptı.
Bu hususta beklenen sonuçlar:
•
•

•

Girişimcilik konusunda 30 kız ve erkek öğrenciye eğitim vermek.
Kendi yerel toplumlarında yaşayan gençler ile temas haline olmak ve onlara destek vermek ve bu
çerçevede, iş pazarı ve girişimcilik kültürünü gençler arasında yaymak ve geleceğin Suriye’sinde katkı
sağlamak.
Bu projeler için gerekli desteği sağlamak için yerel konseyle koordine eder.

GLOBAL GIRIŞIMCILIK HAFTASI

Global Girişimcilik Haftası ( GEW) fikirleri gerçeğe dönüştürür ve böylece ekonomik büyümeyi ve insanların
refahını yükselten önde gelen işletmeler ve şirketleri yaratan inovasyoncular, girişimciler için en büyük
kutlamalarıdır.
Her yıl Kasım ayının 1 Haftasında, bu hafta da insanlara, girişimcilere ve yenilikçiler olarak kendi potansiyellerini
keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla uluslar ve uluslarası etkinliklerle herkese ilham verir.
Büyül ölçekli yarışmalardan oluşan bu etkinlikler, katılımcıları sponsorlar, eğitimciler ve yatırımcılarla
birleştirerek onlara yeni olanaklar ve heyecan verici fırsatler sunmayı amaçlıyor.
Sekiz yıl önce bu etkinliklerin başlamasından bu yana ilk kez bu etkinlik haftasında( SEF) Suriye Ekonomik
Forum Derneği (2017-2016-2015) yıllarında Suriye›yi temsil etti. Bu vesileyle (SEF) derneği çeşitli etkinlikler
düzenledi, etkinlikler şunlardır:
• Girişimcilik kavramları üzerine eğitim kurslarının düzenlenmesi.
• Dünyada başarılı girişimcilerin hikayeleri üzerine, motivasyon kısa film gösterileri.
• Suriyeli girişimcilerle toplantılar organize etmek ve bu girişimcilerin hikayelerini paylaşmak
• Girişimcilik alanındaki ortaklarla çeşitli saha ziyaretleri düzenlemek
• Üniversitede okuyan öğrenci gençlerle toplantı düzenlemek ve Suriye›de girişimciliğin geleceğini tartışmak.

Son olarak GEW haftası yalnızca pilot projeleri desteklemenin önemi için bir farkındalık kampanyasından
daha fazlasını sunmaktadır; dünya çapında ekonomik ekosistemi geliştirmek için girişimcilik spekturmla
ilgilenen herkes arasında iletişim ve iş birliği için bir platformdur.

İnfografik
Suriye Petrolu

Doğu Gutadaki tarım

Suriyedeki zeytin yağı

Suriyenin nakliye sektörü kanıyor

Suriyeli göçmenlerin istihdamı ile
ilgili göstergeler

Suriye buğdayı

Suriyeli gençlerinin Suriye›ye
dönüş fikirleri

Savaş Kayıpları

Gayri resmi ekonomi

Suriyeli çatışma yıllarındaki
maaşlarına gelişimi

