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ÖNSÖZ 
İktisadi ve İdari bilimlerde uygulamaların kendinden beklenen etkiyi 

gösterebilmesi için sonuçların önceden tahmin edebilmesi gerekmektedir. 
Globalleşen dünya ile birlikte değişen trendler ve hızlı dönüşüm, iktisadi ve 
idari alandaki olayların öngörülebilirliğinin sağlanabilmesi için güncel 
olayların ele alınmasını önemli kılmaktadır. 

İktisadi ve İdari bilimlerde güncel çalışmaların tartışıldığı bu kitabın 
ilk çalışmasında EMEÇ, KOCADEMİR ve KAPLAN, Türkiye’de ticaretin 
daha kolay hale getirilebilmesin de Ticaret ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
sürdürülen ve özellikle gümrük mevzuatında yapılan düzenlemelerin etkisi 
incelenmiştir. AYDINER, Türkiye’nin ihracatında ara mal ve girdi 
bağımlılığını ekonometrik modeller kullanarak ortaya koymuştur. EMEÇ, 
KOCADEMİR ve KAPLAN, Türkiye’nin gümrüklere göre ihracat 
hacimlerinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini test etmiştir. SEZEN ve 
SAYIN Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir konuma sahip olan Konya 
ilini baz alarak tarıma dayalı imalat sektöründe hammadde tedariğinin 
önemini değerlendirmiştir. DEMİRCİOĞLU KARABIYIK, Türkiye 
ekonomisinde 2014. M1- 2021.M2 dönemlerini baz alarak işsizlik oranın 
takipteki alacaklar üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemiştir. ÇAKAR, 
İslam İş birliği Teşkilatı ve Uluslararası İslami Fıkıh Akademisini 
değerlendirmiş ve İslami finansal konulara ait fetvaları ele almıştır. DAYI ve 
ALKAN iklim eylemini ve etkilerini incelemiş, güncel gelişmelerin küresel 
girişimler ekseninde ortaya koymuş ve İklim Değişikliği Performans 
Endeksini (CCPI) baz alarak ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelesinde 
performanslarını değerlendirmiştir. KORKMAZ ÖZCAN ve KARTAL sağlık 
turizmi kavramını tanımlamış ve sağlık turizmin türlerini kavramsal açıdan 
araştırmıştır.  

İktisadi ve İdari gelişmelerin bilimsel olarak tartışıldığı bu kitap 
Tarsus Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Esenyurt Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Adnan Menderes 
Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden yazarların 
katkılarıyla hazırlanmıştır.  
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Bu açıdan, kitabın oluşturulmasında emeği geçen tüm 
akademisyenlere ve bu eserin yayımlanmasına vesile olan İKSAD yayınevi 
yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.  

 
Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt ÇATUK 
Mart, 2022 
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GİRİŞ 
20. yüzyılın sonlarından itibaren hız kazanan küreselleşmenin doğal 

bir sonucu olarak ülkeler arası entegrasyonun artmasıyla birlikte uluslararası 

ticarette önemli artışlar gerçekleşmiştir. Dünya genelinde tüketim 

alışkanlıklarının değişmesi ve birçok sektörde üretim, pazarlama ve dağıtım 

gibi alanlarda yaşanan yenilikler, ülke ekonomileri açısından dış ticaretin 

önemini daha belirgin hale getirmiştir. Ekonomik büyüme süreçlerinde önemli 

bir yere sahip olan dış ticaret işlemlerine yönelik kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı 

önlemler, ülkelerin dış ticaret hacimlerinin artmasını ve ekonomik olarak daha 

hızlı büyümelerini sağlamıştır. Ekonomik büyüme literatüründe ve 

uluslararası ticaret teorilerinde, ticari dışa açıklığın (dolayısıyla uluslararası 

ticaretin) ülkelerin refah düzeyini artırdığına dair çok sayıda teorik ve ampirik 

çalışma bulunmaktadır. Bu bağlamda, hükümetlerin öncelik verdiği politikalar 

arasında ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik önlemler de yer almaktadır. 

Nitekim, Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization- WTO)’nün 

öncülüğünde oluşturulan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması (Trade 

Facilitation Agreement-TFA)’na 2021 yıl sonu itibarıyla 164 üye ülkeden 

154’ünün katılması ve bu ülkelerin uygulama taahhütlerini %70,1 oranında 

gerçekleştirmesi, ticaretin kolaylaştırılması konusunda küresel ölçekte adımlar 

atıldığını göstermektedir (WTO, 2021). 

Dış ticaretin kolaylaştırılması kavramı, uluslararası ticaret 

prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması şeklinde 

tanımlanmaktadır (Grainger, 2012: 17). Daha geniş bir tanımlamayla dış 

ticaretin kolaylaştırılması, uluslararası ticaret için gerekli olan işlemlerin 

basitleştirilmesi, bu işlemler için gerekli belgelerin ve maliyetlerin azaltılması 

ve ticarete konu olan malların alıcı ve satıcılar arasındaki hareketlerinin 

hızlandırmasını ifade etmektedir (Deliçay, 2015: 1). Bu tanımlamalardan da 

anlaşılacağı üzere dış ticaretin kolaylaştırılmasındaki en önemli sorumluluk 

alanlarından birini doğrudan veya dolaylı olarak gümrükler üstlenmektedir. 

Bu kapsamda, dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da talepleri 

doğrultusunda özel sektör-kamu işbirliğiyle dış ticaretin kolaylaştırılmasına 

yönelik yürütülen çalışmalarda, gümrük mevzuatının düzenlenmesi ve 

iyileştirilmesi önem arz etmektedir. 

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik önlemler arasında ticaret 

maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan birçok politika bulunmakla birlikte 

bunlar arasında gümrük işlemlerinin düzenlenmesi ve gümrük mevzuatındaki 

değişiklikler önemli bir rol üstlenmektedir. Beş bölümden oluşan bu 

çalışmanın giriş bölümünde konu hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci 

bölümde ticaretin kolaylaştırılması konusu kavramsal olarak incelenmekte ve 

Dünya Ticaret Örgütü öncülüğünde oluşturulan Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşması’nın bölümleri irdelenmektedir. Üçüncü bölüm, ticaretin 

kolaylaştırılması konusunun incelendiği literatür özetinden oluşmaktadır. 

Dördüncü bölümde, Türkiye’de ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik yapılan 
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uygulamalara yer verilmekte ve bu çalışmalar arasında gümrük mevzuatında 

yapılan düzenlemeler özetlenmektedir. Çalışma, genel bir değerlendirme ile 

sonlandırılmaktadır. 

1. DIŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI 
Uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması 

şeklinde tanımlanan ticaretin kolaylaştırılması kavramı, uluslararası ticaret 

zincirinin bütün aşamalarında verimliliğin artırılması ve ticaret maliyetlerinin 

hafifletilmesini amaçlayan politika ve önlemleri içermektedir (Moïsé, Orliac 

ve Minor, 2011: 7). WTO tarafından yapılan tanımlamada ise ticaretin 

kolaylaştırılması, “uluslararası ticarette malların hareketi için gerekli bilgilerin 

toplanması, sunulması, iletilmesi ve işlenmesi ile ilgili faaliyetler, uygulamalar ve 

formalitelerin basitleştirilmesi” şeklinde ifade edilmektedir (Grainger, 2012: 

20). Ticari prosedürlerin genellikle yavaş ilerlediği ve ticaret maliyetlerinin 

yüksek olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ticaretin 

kolaylaştırılması, bu ülkelerin küresel ticarete katılmaları açısından büyük 

önem arz etmektedir (Korinek ve Sourdin, 2011: 8). WTO’ya göre; TFA’nın 

tam anlamıyla uygulanması durumunda ticaret maliyetlerinin yaklaşık olarak 

%14,3 oranında azalması ve küresel ticaret hacminin ise yılda yaklaşık 1 

trilyon dolar artması beklenmektedir (WTO World Trade Report, 2015: 73).  

WTO’nun 3-6 Aralık 2013 tarihlerinde Bali’de gerçekleştirdiği WTO 9. 

Bakanlar Konferansında üye ülkeler tarafından kabul edilen Dış Ticaretin 

Kolaylaştırılması (ya da kısaca Ticaretin Kolaylaştırılması) Anlaşmasının, 27 

Kasım 2014 tarihinde bir mal ticareti anlaşması olarak WTO Kuruluş 

Anlaşması’na eklenmesi kararlaştırılmıştır (Ticaret Bakanlığı, 2021). WTO 

üyesi ülkelerinin 2/3’ünün onayıyla yürürlüğe giren anlaşmaya, 16 Mart 2016 

tarihinde WTO Genel Direktörüne tevdi edilen resmi “Kabul Belgesi” ile 

Türkiye’nin katılımı sağlanmıştır (WTO, 2021). 3 bölüm halinde 24 

maddeden oluşan TFA’nın içeriği özet olarak Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te 

sunulmaktadır. 

Tablo 1. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması I. Bölüm 

 

 

 

 

 

BÖLÜM I 

1. Madde: Yayımlama ve Bilginin Kullanılabilirliği 

2. Madde: İşlem Öncesi Bilgilendirme, Yorum Yapma ve Danışma 

3. Madde: Özelge (Ön Karar) 

4. Madde: İtiraz veya Yeniden İnceleme İşlemleri 

5. Madde: Tarafsızlık ve Şeffaflık ile ilgili Diğer Önlemler 

6. Madde: Ücret, Harç ve Cezalara İlişkin İlkeler 

7. Madde: Malların Teslimi ve Gümrüklenmesi 

8. Madde: Sınır İdareleri Arasında İşbirliği 

9. Madde: İthal Malların Gümrük Kontrolü Altında Nakli 

10. Madde: İthalat, İhracat ve Transit ile İlgili Formaliteler 

11. Madde: Transit Serbestisi 

12. Madde: Gümrük İşbirliği 
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TFA’nın birinci bölümünde yer alan 12 madde, ticaretin kolaylaştırılması için 

üye ülkelerin alması gereken önemleri, genel hükümleri ve teknik 

düzenlemeleri içermektedir. Bu maddelerin bir kısmı isteğe bağlı bir kısmı ise 

zorunlu hükümlerden oluşmaktadır. Maliyetlerin azaltılması noktasında üye 

ülkeler için önemli fırsatlar içeren birinci bölümdeki zorunlu hükümlerin 

uygulanması halinde ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre %10,4-%13,7 

oranında ticaret maliyetlerinin azalması beklenmektedir. Zorunlu hükümlerin 

yanı sıra isteğe bağlı hükümlerin de uygulanması durumunda ticaret 

maliyetlerindeki azalmanın %1,4-%3,7 oranında daha fazla olacağı 

öngörülmektedir (Varoğlu, 2019: 169). 

Tablo 2. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması II. Bölüm 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM II 

13. Madde: Genel İlkeler 

14. Madde: Hüküm Kategorileri (A, B ve C Kategorileri) 

15. Madde: A Kategorisinin Bildirimi ve Uygulanması 

16. Madde: B ve C Kategorilerinin Uygulanması için Kesin 

Tarihlerin Bildirilmesi 

17. Madde: Erken Uyarı Mekanizması: B ve C Kategorilerinde Yer 

Alan Hükümlerin Uygulama Tarihlerinin Uzatılması 

18. Madde: B ve C Kategorilerinin Uygulanması 

19. Madde: B ve C Kategorileri Arasında Geçiş 

20. Madde: Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Usulleri Mutabakat 

Metninin Uygulanmasına İlişkin Muafiyet Süresi 

21. Madde: Kapasite Geliştirme İçin Yardım ve Destek Sağlanması 

22. Madde: Kapasite Geliştirmeye Yönelik Yardım ve Desteğe 

İlişkin Komiteye İletilecek Bilgiler 

TFA’nın ikinci bölümünde yer alan 10 madde; anlaşmanın genel 

ilkelerini, A, B ve C kategorilerini oluşturan hükümleri ve bu hükümlerin 

uygulanma yöntemlerini ve sürelerini, en az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin kapasitelerini arttırmaya yönelik yardım ve desteklerle ilgili 

hükümleri içermektedir. 

Tablo 3. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması III. Bölüm 

BÖLÜM III 
22. Madde: Kurumsal Düzenlemeler 

23. Madde: Nihai Hükümler 

TFA’nın üçüncü bölümünde yer alan 2 madde ise kurumsal 

düzenlemelerden ve anlaşmanın nihai hükümlerinden oluşmaktadır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Ticaretin kolaylaştırılması kavramının konu edindiği ulusal literatür 

incelendiğinde, çalışmaların bir kısmında ticaretin kolaylaştırılmasının dış 

ticaret hacmi, ekonomik büyüme ve verimlilik gibi ekonomik göstergeler 

üzerindeki etkilerine odaklanıldığı, bir kısmında ise ülkelerin ticareti 
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kolaylaştırma stratejilerinin ve bu konuda yürürlüğe konulan düzenlemelerin 

ele alındığı anlaşılmaktadır.  

Aynagöz Çakmak, 2016 yılında yayımlanan çalışmasında, TFA 

çerçevesinde Türkiye’nin genel durumunu değerlendirmiştir. Türkiye’nin 

Gümrük Birliği’ne dâhil olması nedeniyle Avrupa Birliği ile gümrük 

uygulamalarında uyumlu bir mekanizma geliştirmesine rağmen uluslararası 

endeksler baz alındığında gelişme kaydetmesi gereken alanlar olduğu 

belirlenmiştir. Yazara göre; lojistik hizmetlerinde, hava ve kara yolu 

altyapısında ve gümrük hizmetlerinde avantajlı konumda olan Türkiye’nin, 

gümrük idarelerinin etkinliğini, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımını 

ve güvenlik koşullarını iyileştirmesi gerekmektedir. Can, Alay ve Karaca 

(2017), TFA ile Türkiye’nin ithalat ve ihracat hacmi arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Çalışmada, ticaretin kolaylaştırılmasının ülkelerin dış ticaret 

maliyetlerini azalttığı ve ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği 

belirtilmiştir. Bahçeci (2018), dış ticaretin kolaylaştırılmasını kavramsal 

olarak incelediği çalışmasında, Türkiye’nin dış ticaret işlemlerinde 

uluslararası görünümünü değerlendirerek dış ticaret sürecinde karşılaşılan 

sorunların giderilmesine yönelik önerilere yer vermiştir. Yazara göre; 

Türkiye’de ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bir dizi çalışma yapılmakla 

birlikte özellikle ithalat işlemlerinde işlem sürelerinin ve maliyetlerinin 

azaltılmasının yanı sıra gümrük işlemlerindeki bürokrasinin azaltılmasına 

yönelik yapısal değişiklerin yapılması gerekmektedir. 

Gültekin (2020) tarafından yayımlanan çalışmada, ticaretin 

kolaylaştırılması sürecinin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri ve 

Türkiye’de TFA hükümlerine uyum sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler 

incelenmiştir. Çalışmada, tek pencere sistemi, kâğıtsız gümrük işlemleri, 

dijital gümrükleme ve elektronik imza, basitleştirilmiş usul, yetkilendirilmiş, 

yükümlü statüsü, ihracatta ve ithalatta yerinde gümrükleme gibi 

uygulamaların, ticarette işlem maliyetlerini düşüreceği belirtilmektedir. Sonuç 

olarak gümrük işlemlerinin ve lojistik faaliyetlerinin daha etkili ve hızlı 

olacağı ve ticaret hacminin artacağı ifade edilmektedir. 

Genç ve Kaya (2021), Covid-19 pandemi sürecinin lojistik sektörü 

üzerindeki etkilerini ele aldıkları çalışmalarında, dünya genelinde uluslararası 

ticareti etkileyen önemli kısıtlamaların yapıldığını belirtmişlerdir. Türkiye’de 

de gümrük mevzuatında ve uygulamalarında değişiklikler yapıldığı belirtilen 

çalışmada, bu değişikliklerin lojistik faaliyetleri ve lojistik sektörü 

çalışanlarının iş motivasyonları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Mülakat 

tekniğinin kullanıldığı çalışmanın sonucunda, pandemi nedeniyle teslimat 

süreçlerinin ve çalışanların iş motivasyonlarının olumsuz etkilendiği tespit 

edilmiştir. Yılmazer ve Nuhoğlu (2021), TFA’da yer alan hükümlerin 

uygulanmasında Türkiye’nin durumunu incelemiş ve bu uygulamaların 

kazançlarını ele almışlardır. Firma ve gümrük yetkilileriyle yapılan 

derinlemesine görüşme tekniğinden elde edilen veriler ile yapılan analiz 
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sonucunda, gümrük işlemlerinde ve prosedürlerinde, ticaret belgelerinin 

elektronik ortama uyarlanmasında ve uluslararası koordinasyon konularında 

iyileştirmeler yapılması gerektiği belirlenmiştir.  

Ticaretin kolaylaştırılması konusunda uluslararası literatürde yer alan 

çalışmalarda ise tek ülke veya ülke gruplarının oluşturduğu örneklemlerde, 

ticareti kolaylaştırma politikalarının, uluslararası ticaret hacimlerinde, 

sürelerinde ve maliyetlerindeki etkilerine ağırlık verildiği veya ticaretin 

kolaylaştırılmasına yönelik uygulanan politikaların çeşitli uluslararası 

endeksler üzerindeki etkisinin ölçüldüğü anlaşılmaktadır. 

Wilson, Mann ve Otsuki (2005), 75 ülkeden oluşan örneklem üzerinde 

ticareti kolaylaştırma önlemlerinin ticaretle olan ilişkisini incelemişlerdir. 

Liman verimliliği, gümrük ortamı, düzenleyici ortamlar ve hizmet sektörü 

altyapısı (bilgi teknolojisinin etkin kullanımı) olmak üzere 4 farklı kategoride 

uygulanan Gravity modelinden elde edilen sonuçlara göre; tüm kategorilerde 

yapılan iyileştirmelerin imalat malları üzerinden ihracat ve ithalatı artırdığı 

belirlenmiştir. Dennis ve Shepherd (2011), ticaretin kolaylaştırılması ve 

ihracatın çeşitlendirilmesi arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, 

ihracat maliyetlerinin, pazara giriş maliyetlerinin ve uluslararası taşıma 

maliyetlerinin, gelişmekte olan ülkelerin ihracat çeşitliliğini olumsuz yönde 

etkilediğini belirlemişlerdir. Yazarlara göre; ihracatın çeşitlendirilmesini 

teşvik etmeye yönelik politikalar ticaretin kolaylaştırılmasını geliştirecektir. 

Uzzaman ve Yusuf (2011), Bangladeş’te gümrük hizmetlerinin ve diğer 

devlet kurumlarının ticaretin kolaylaştırılmasındaki rolünü araştırdıkları 

çalışmalarında, tüccarların fazla resmi formalite, verimsizlik ve keyfi takdir 

yetkisi nedeniyle gecikmeler yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Özellikle gümrük 

ve liman idarelerinde karşılaşılan, sevkiyat öncesi inceleme kurumları 

tarafından verilen hatalı raporlar, tesis eksikliği, tüccarlar tarafından açılan 

davalar ve yanlış beyanlar gibi diğer faktörlerin de bu tür gecikmelere neden 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, sadece gümrük veya liman idaresinin 

çabalarının ticareti kolaylaştırmak için yeterli olmadığı ve entegre bir 

yaklaşımın zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Korinek ve Sourdin (2011), lojistik 

hizmetlerinin kalitesinin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini ve düşük 

kalitedeki lojistiğin uluslararası ticareti ne ölçüde engellediğini 

incelemişlerdir. Gravity modelinin kullanıldığı çalışmada, deniz ve hava 

yoluyla taşınan mallar üzerinde lojistik kalitesinin farklı etkileri olduğu 

belirtilmiştir. Kaliteli lojistik faaliyetlerinin ikili ticaret üzerinde pozitif ve 

anlamlı etkilerinin olduğu ve özelikle hava yolu lojistik alt yapısının kaliteli 

olmasının orta gelirli ülke gruplarında daha fazla fayda sağladığını belirten 

yazarlar, lojistik kalitesinin ithalata oranla ihracatı daha fazla etkilediğini 

belirlemişlerdir. Moïsé ve Sorescu (2013), ticareti kolaylaştırma önlemlerinin 

gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret üzerindeki etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında, ticaretle ilgili bilgilerin mevcudiyeti, belgelerin 

basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması, prosedürlerin düzenlenmesi gibi ticareti 
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kolaylaştırıcı uygulamaların ticaret maliyetlerini düşük gelirli ülkelerde 

%14,5, alt-orta gelirli ülkelerde %15,5 ve üst-orta gelirli ülkelerde ise %13,2 

oranında düşürdüğü sonucuna ulaşmıştır. 

López-González ve Sorescu (2013), ticaretin kolaylaştırılmasının 

KOBİ'lerin uluslararası ticarete katılımına etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında, firma büyüklüğüne ve ticareti kolaylaştırma alanlarına göre 

farklı sonuçlar elde etmişlerdir. Küçük firmaların büyük firmalara oranla 

ticareti kolaylaştırma ortamındaki iyileştirmelerden daha fazla yararlandığı 

belirtilen çalışmada, ticareti kolaylaştırıcı önlemlerin hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerde firmaların ihracat ve ithalatını olumlu yönde 

etkilediği belirtilmiştir. Moïsé, 2013 yılında yayımladığı çalışmasında, 9 

gelişmekte olan ülke için ticareti kolaylaştırma önlemlerini uygulamanın 

maliyetleri ve zorluklarını araştırmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, 

ticareti kolaylaştırma önlemlerini uygulamanın ve sürdürmenin, bu önlemlerin 

uygulanmasından sağlanacak faydalardan çok daha az olduğunu göstermiştir. 

Bunun yanı sıra bilgi teknolojileri ve tek pencere mekanizmalarının en pahalı 

unsurlar olduğu ancak sınır teşkilatlarının iş uygulamalarını değiştirmedeki 

rolü nedeniyle en önemli alanın eğitim olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, son on 

yılda bu önlemleri uygulamak için gelişmekte olan ülkelere artan miktarda 

teknik ve mali yardım sağlandığı belirtilmiştir. Hillberry ve Zhang (2017), 

ticareti kolaylaştırma politikalarına ilişkin veriler ile gümrük performansı 

arasındaki ampirik ilişkileri ülkeler arası ölçekte incelemişlerdir. Ticareti 

kolaylaştırma politikalarının, yüksek gelirli ve daha iyi yönetim kurumlarına 

sahip ülkelerde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılan çalışmada, yönetişim 

göstergelerinin ticareti kolaylaştırma politikası değişkenleriyle oldukça güçlü 

bir şekilde ilişkili olduğu, ancak Lojistik Performans Endeksi üzerinde ayrı bir 

etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra daha basit prosedürlere 

sahip ülkelerde ithalat sürelerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

3. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN 

KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

29 Şubat 2016 tarihinde Türkiye’de onaylanan ve 22 Şubat 2017 

tarihinde yürürlüğe giren TFA’daki hükümlerin uygulanmasından Ticaretin 

Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi (TKKK) sorumlu bulunmaktadır. 

13 Nisan 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 

kurulan TKKK, Ticaret Bakanlığı başkanlığında toplamda 23 üyeden 

oluşmaktadır. Daha verimli çalışabilmesi ve hedeflerine daha hızlı 

ulaşabilmesi amacıyla komitenin faaliyetleri 3 çalışma grubu çatısı altında 

yürütülmektedir. Şeffaflık Çalışma Grubu, TFA’nın temel ilkelerinden biri 

olan şeffaflık ilkesi hükümlerini uygularken Altyapı ve Lojistik Çalışma 

Grubu, taşımacılık ve transit işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve kamu-sektör 

birlikteliğine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Gümrük ve Dış Ticaret 

Çalışma Grubu ise gümrük ve dış ticaret işlemlerinde TFA’nın belirlemiş 
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olduğu kolaylıkların hayata geçirilmesini hedeflemektedir. 2018-20225 

dönemini kapsayan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş 

Yıllık Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar, komitenin yayımladığı 

faaliyet raporundan derlenerek incelenmiştir. Eylem Planı’nda yer alan 

hedeflere ulaşmak için 5 ana eksen belirlenmiştir. Bu eksenler aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Ticaret Bakanlığı, 2017: 19): 

 Gümrük ve Ticaret Prosedürlerinde Şeffaflığın Sağlanması 

 Gümrük ve Ticaret Prosedürlerinin Kolaylaştırılması 

 Ticari Maliyetlerin Azaltılması 

 Gümrük ve Ticaret Prosedürlerinden Sorumlu Kurumlar 

Arasında ve Yabancı Ülke İdareleri ile İşbirliğinin Geliştirilmesi 

 Ticaretin Kolaylaştırılmasında Kapasitenin Geliştirilmesi 

Çalışmanın motivasyonunu oluşturan Gümrük ve Ticaret 

Prosedürlerinin Kolaylaştırılması ekseninde uygulanan araçlar ise aşağıdaki 

gibidir: 

a. Varış Öncesi Beyan/İşleme Sistemi 

b. Elektronik Ödeme Sistemi 

c. Risk Yönetimi Sistemi 

d. Sonradan Kontrol Sistemi 

e. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi 

f. Hızlandırılmış Sevkiyatlar 

g. Bozulabilir Eşya 

h. İthal Amaçlı Eşyanın Gümrük Kontrolü Altında Nakli 

i. İthalat, İhracat ve Transit Formalitelerinde Kolaylaştırma  

j. Ticaretin Kolaylaştırılması ve Uluslararası Standartlara Uyum 

k. Tek Pencere Sistemi 

l. Sevk Öncesi İnceleme 

m. Gümrük Müşavirlerinin Kullanımı 

 

a. Varış Öncesi Beyan/İşleme Sistemi: 

“Gümrük idaresine verilmesi gereken ithalat beyannamesinin ve diğer 

kurumlardan alınması gereken izin, onay ve uygunluk belgelerinin ticaret erbabınca 

eşya daha ithalat ülkesine gelmeden ve mümkünse elektronik ortamda temin 

edilebilmesi ve sunulabilmesi imkânı” 

16 No’lu Eylem Maddesi – “Gümrük beyannamesinin ve beyannameye 

eklenmesi gereken belgelerin eşyanın ülkeye varışından önce gümrük idaresine 

sunulabilmesinin sağlanması ve varış öncesi beyan verilebilmesi amacıyla gerekli 

yasal ve teknik altyapı düzenlemelerinin yapılması” 

                                                            
5 Eylem planı daha sonra 2019-2023 şeklinde revize edilmiştir. 
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gereğince 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

tebliğ ile denizyolu konteyner taşımacılığında varış öncesi gümrükleme 

işlemleri uygulanmaya başlanmış, projenin devamı olarak uygulamanın 

havayolu taşımacılığında da hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği 

bildirilmiştir. 

b. Elektronik Ödeme Sistemi: 

“İthalat ve ihracatta tahakkuk eden ve gümrük idaresi tarafından toplanan 

vergi, resim, ücret ve harçların elektronik ortamda ödenmesi” 

18 No’lu Eylem Maddesi – “Kamu alacaklarının 7/24 sistematiğinde 

elektronik olarak tahsil edilmesini teminen iyileştirmeler yapılacak; kara hudut 

kapılarında yükümlülerden tahsil edilmesi gereken kamu alacaklarının, banka kartı 

ve kredi kartı yoluyla da tahsil edilebilmesi sağlanması ile Onaylanmış Kişi ve 

Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsüne sahip firmalar dışında kalan ticaret erbabının da 

kendi hesapları yoluyla ödeme yapması yaygınlaştırılması” 

Daha önce ödeme yöntemi olarak kullanılan GÜMKART 01.06.2020 

tarihinde uygulamadan kaldırılmış olup, bu tarih itibariyle Ortak POS 

üzerinden elektronik ortamda (internet bankacılığı, mobil vb.) borç 

sorgulaması yapılarak tahsilat gerçekleştirilebilmektedir. 

c. Risk Yönetimi Sistemi: 

“Risk yönetimi sistemi, gümrük ve ticaretten sorumlu sınır idarelerince 

hangi ithalat, ihracat ve transit işlemleri ile ticaret erbabının kontrole tabi 

tutulacağını ve bu kontrolün derecesinin ve türünün ne olacağını belirleyen metot 

veya uygulamalar” 

19 No’lu Eylem Maddesi – “İthalat denetimlerinin ilgili kurum ve 

kuruluşların görev ve yetkileri çerçevesinde gümrükleme süreçlerinde beklemeleri ve 

buna bağlı olarak artan maliyet unsurlarını en aza indirecek yol ve yöntemlerle 

yürütülmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarca bir eylem planı hazırlanması” 

Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi 

(TAREKS) risk parametrelerinde geniş ve detaylı bir güncelleme yapılmıştır. 

Risk Yönetim sistemi yalnızca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı değil tarım, 

sağlık ve ekonomi gibi diğer sınır idareleri bünyesinde uygulanan bir araç 

olduğundan ilgili kurumlar ile yapılması planlanan görüşmeler pandemi 

nedeniyle sekteye uğramıştır.   
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d. Sonradan Kontrol Sistemi 

“İthal eşyasının, sahibine teslim edilmesi ve aynı zamanda sonuçlarının risk 

yönetimi sisteminde kullanılmasını amaçlayan bir yöntem” 

21 No’lu Eylem Maddesi – “Sonradan kontrol uygulaması ile ilgili 

olarak, 2020 yılı sonuna kadar en iyi ülke uygulamalarından yararlanmak amacıyla 

inceleme ziyaretlerinden veya Dünya Gümrük Örgütü dokümanlarından 

faydalanılarak bir değerlendirme yapılması ve Komite ile paylaşılması” 

Söz konusu ziyaretler pandemi nedeniyle gerçekleştirilememiştir.  

e. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi 

“Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması; gümrük ve ticaret kuralları ile uyum 

düzeyi yüksek, iç kontrollere imkân veren bir kayıt yönetim sistemine sahip, mali 

yeterliliği haiz ve tedarik zinciri güvenliğini gözeten dış ticaret erbabına gümrük 

işlemlerinde kolaylık sağlayan, uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon sistemi” 

23 No’lu Eylem Maddesi – “Ülkemizce imzalanan Yetkilendirilmiş 

Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşmalarının artırılmasına yönelik bir ülke stratejisi 

belirlenmesi” 

Bu stratejiye dair bir alt çalışma grubu oluşturularak kapsamlı bir 

çalışma yapılması planlanmaktadır. 

24 No’lu Eylem Maddesi – “Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü 

kapsamında, nakliyecilerin sınır geçiş noktalarında öncelikli geçiş hakkı 

kullanabilmeleri için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmesi” 

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Randevulu Sanal Sıra Sistemi 

(RSS) ile birlikte yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde olanlara öncelikli geçiş 

hakkı tanınmaktadır. 

25 No’lu Eylem Maddesi – “Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının 

sadece gümrük alanında sınırlı kalmayıp, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları 

mevzuat ve uygulamalarında da yer alması amacıyla ilgili kamu kurumu ve 

kuruluşlarınca gerekli mevzuat ve altyapı çalışmaları yapılması” 

Bu eylem planı çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından sisteme 

dâhil edilmesi planlanan kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuat taraması 

gerçekleştirilmektedir.  

f. Hızlandırılmış Sevkiyatlar: 

“Hızlandırılmış sevkiyatlar, güvenlik ilkelerine halel gelmeksizin, en azından 

hava kargo taşımacılığı yoluyla ülkeye gelen eşyanın gümrük ve ticaret 

prosedürlerinin basitleştirilmesi amacıyla ticaretin kolaylaştırılması adına getirilen 

bir rejim” 
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36 No’lu Eylem Maddesi – “BİLGE sisteminde muayene işlemleri 

bitirilmiş veya vergileri ödenerek/teminata bağlanarak muhasebe işlemleri 

tamamlanmış gümrük beyannamelerinde, gümrük idarelerinde yapılamayan düzeltme 

işlemlerinde yazışma trafiğinin uzamasının yarattığı mağduriyetlerin azaltılması, 

işlemlerin takip edilebilirliğinin arttırılması ve böylece gümrük işlem süreçlerinin 

hızlandırılması amacıyla kapanmış beyannamelerde gümrük idarelerinde sınırlı 

alanlarda yapılan düzeltme işlemlerinin kapsamının genişletilmesi” 

Gümrük beyannamelerinde gümrük idarelerinde yapılamayan 

düzeltme işlemlerinin, daha hızlı ve yerinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 

yayımlanan 2020/23 sayılı Genelge ile 14.10.2020 tarihi itibarıyla; tüm 

rejimlerde gümrük beyannamesine kalem eklenmesi ve/veya çıkarılması 

gereken durumlarda, konunun yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal 

ettirilmesine gerek olmaksızın ilgili Bölge Müdürlüklerince yapılması 

sağlanmıştır. 

g. Bozulabilir Eşya: 

“Niteliği gereği, bir an önce gümrük işlemlerinin tamamlanarak sahibine 

teslim edilmesi açısından, bozulabilir eşyalar için ilave yasal düzenlemeler 

yapılması” 

27 No’lu Eylem Maddesi – “Dış ticarete konu olan eşyanın gümrük ve dış 

ticaret işlemlerinin bütün ilgili idareler tarafından mesai ücretinin tahsil edilmesi 

şartıyla 7/24 prensibine göre tamamlanması, bu eylemin uygulanmasında bozulabilir 

eşyaya ilişkin düzenlemelere öncelik verilmesi” 

2019/38 Sayılı Genelge uyarınca, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri 

için İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa ve Kocaeli gibi ihracat işlemlerinin yoğun 

olarak gerçekleştirildiği illerde yer alan 8 Gümrük Müdürlüğü’nün, normal 

çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulduğu; bu ilave 

süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili 

gümrük müdürlüklerince işleme konularak (fazla mesai ücreti ödenmek 

kaydıyla) hizmet verildiği aktarılmıştır. 

Ayrıca Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nün 23.12.2019 tarihi itibarıyla 

ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 7/24 çalışma esasına uygun olarak 

hizmet vermeye başladığı, söz konusu uygulamanın İstanbul Havalimanı 

Gümrük Müdürlüğünde de uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik 

çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir. 
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h. İthal Amaçlı Eşyanın Gümrük Kontrolü Altında Nakli: 

“Ticaret erbabının işletme alanları ithal eşyasının ülkeye giriş yaptığı 

gümrük noktasından farklı ve daha uzak bir yerde olabilmektedir. Bu durumda, 

ticaret erbabının işletmesine en yakın ithalat gümrük idaresinden eşyanın serbest 

bırakılması işlemlerinin yapılmasına izin verilmesi maliyet ve süre açısından daha 

uygun bir nitelik taşıyabilmektedir.” 

Faaliyet raporunda bu uygulamayla ilgili herhangi bir madde 

bulunmamakla birlikte Eylem Planı’nda Türkiye’de eşyanın giriş gümrük 

noktasından başka bir gümrük noktasına nakledilmesine transit rejimi altında 

izin verildiği belirtilmiştir. 

i. İthalat, İhracat ve Transit Formalitelerinde Kolaylaştırma:  

“Ticaretin kolaylaştırılması açısından ithalat, ihracat ve transite ilişkin 

formalitelerin sayısının ve karmaşıklığının en aza indirilmesi ve ithalat, ihracat ve 

transite ilişkin belge gerekliliklerinin azaltılması ve basitleştirilmesi” 

2 No’lu Eylem Maddesi – “Dış ticaret işlemlerine dair ilgili kamu 

kurumları tarafından yol gösterici nitelikte kılavuzlar hazırlanması” 

28 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yapay zekâ tabanlı 

Kolay İhracat Platformu ile dış ticaret istatistikleri, hedef pazar bilgileri ve 

hedef pazarlardaki fırsatlar gibi çok çeşitli bilgiler tek platform üzerinden 

sunulmaktadır. 

j. Ticaretin Kolaylaştırılması ve Uluslararası Standartlara Uyum: 

“Başta DGÖ tarafından geliştirilen enstrümanlar olmak üzere uluslararası 

standartların kullanımı, WTO Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasında öngörülen 

amaçlara ulaşılması” 

Faaliyet raporunda bu uygulamayla ilgili  herhangi bir madde 

bulunmamakla birlikte Eylem Planı’nda ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin 

uluslararası düzeyde anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararı gibi düzenlemelerin 

oluşturulma sürecinde, ilgili kurumlar tarafından özel sektörün de görüşlerinin 

alınması ve bu tipte belgelerin müzakere aşamalarında ilgili kurum 

temsilcilerinin toplantıları düzenli olarak takip etmesinin hedeflendiği 

belirtilmiştir. 

k. Tek Pencere Sistemi: 

“Ülkelerin eşyanın ithalatı, ihracatı veya transit geçişi için talep edilen 

belgeleri ve/veya veri taleplerini ticaret erbabının tek bir giriş noktasından 
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sunmasına ve sonuçların da bahse konu tek nokta üzerinden bildirilmesine olanak 

veren yük oryantasyonlu bir tek pencere sistemini kurması” 

35 No’lu Eylem Maddesi – “Tek Pencere Sisteminin, ilgili kurumlarca 

Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılacak kontrolleri içeren Faz1, gümrük 

beyannamesinin tescil işlemi öncesinde yapılacak kontrolleri içeren Faz2 ve gümrük 

yükümlülüğünün sona ermesinden sonra yapılacak kontrolleri içeren Faz3 

aşamalarının tüm paydaş kurumlara yaygınlaştırılması için ithalat, ihracat ve transit 

işlemlerinde istenilen tevsik edici belgeler ile ilgili diğer belgelerin Tek Pencere 

Sistemine entegre edilmesine yönelik olarak tespit çalışması yapılarak paydaş 

kurumlarla koordinasyon sağlanması” 

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 Temmuz ayı sonrası Çevrenin 

Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) Ek-7'de yer alan üretici belgesi 

ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası Tek Pencere Sistemine 

alınmıştır. Bu kapsamda, 21 kurum tarafından düzenlenen 159 adet belgenin 

Tek Pencere Sisteminde işlem gördüğü belirtilmiştir. 

l. Sevk Öncesi İnceleme: 

“Tarife sınıflandırması veya gümrük kıymeti ile ilgili olarak yapılan Sevk 

Öncesi İnceleme (PSI) enstrümanı, bu hizmetin ilave bir ücret ve zaman kaybına 

sebebiyet vermesi sebebiyle ticaret zorlaştırıcı bir nitelik taşımaktadır. PSI 

uygulaması esasen, kamu gelirlerinin toplanması bakımından zorluklarla karşılaşan 

ve ithal eşyasının kıymet ve tarifesini tespit bakımından gerekli teknik kapasitesi 

bulunmayan az gelişmiş ülkelerce tercih edilen bir uygulamadır.” 

Bu uygulamanın ticaretin kolaylaştırılmasına aksi bir önlem olduğu 

belirtilmiş ve herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. 

m.  Gümrük Müşavirlerinin Kullanımı: 

“Gümrük müşavirleri kullanım zorunluluğu getirilmemesi ve gümrük 

müşavirlerinin lisanslanmasına ilişkin olarak şeffaf ve nesnel kuralların uygulanması 

ticaretin kolaylaştırılması bakımından gereklidir. Bu durumun temel sebebi, bilhassa 

gümrük müşavirliği kullanımının zorunlu olduğu ve gümrük müşavirliği lisansının 

edinim sürecinin nesnel olmadığı ülkelerde, gümrük beyannamelerinin sınırlı sayıdaki 

müşavirler vasıtasıyla sunulması şartının, ilave bir maliyet ve formalite 

doğurmasıdır.” 

Türkiye’de dış ticaret işlemlerinde gümrük müşavirlerinin 

kullanılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte yetkilendirilmiş 

yükümlülerin gümrük müşavirliği danışmanlık hizmeti alması zorunludur. 
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Faaliyet raporunda da bu uygulamayla ilgili  herhangi bir madde 

bulunmamakla birlikte Eylem Planı’nda, kısa vadede gümrük müşavirlerinin 

mevcut durumuna (gelişmiş ülkelerdeki yapılanması ve lisanslama süreci, 

ülkemizdeki lisanslama süreci, ülkemizde bulundukları şehir, sayıları, iletişim 

bilgileri listesi vb. unsurları içeren) ilişkin bir durum tespitinin yapılması ve 

öneriler raporunun hazırlanmasının planlandığı belirtilmiştir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ekonomik büyümenin dolaylı belirleyicilerinden biri olan ve üretimi 

artırması suretiyle toplumsal refahın yükselmesini sağlayan uluslararası 

ticaret, 15. yüzyılda ortaya çıkan Merkantilizm düşünce akımından günümüze 

kadar ülkelerin en fazla önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Tarih 

boyunca doğrudan ve/veya dolaylı olarak devlet müdahaleleriyle yön 

verilmeye çalışılan uluslararası ticarette; bazen kota, gümrük tarifeleri ve 

tarife dışı engeller gibi sınırlayıcı politikalar uygulanmış bazen de bu 

sınırlamaların kaldırılmasına ve uluslararası ticaret hacminin artırılmasına 

yönelik teşviklere başvurulmuştur. 1947 yılında Cenevre’de imzalanan 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’na istinaden 1955 

yılında kurulan WTO ile uluslararası ticarette üye ülkeler arasındaki 

anlaşmazlıklara çözüm geliştirilmesi, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve 

kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 3-6 Aralık 

2013 tarihlerinde Bali’de gerçekleştirilen WTO 9. Bakanlar Konferansında 

üye ülkeler tarafından kabul edilen ve 22 Şubat 2017'de yürürlüğe giren 

anlaşmaya Türkiye’nin katılımı 16 Mart 2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu 

kapsamda oluşturulan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş 

Yıllık Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, en önemli 

misyonlardan birini de Ticaret ve Gümrük Bakanlığı üstlenmiştir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 

uygulanan politikalar arasında Ticaret ve Gümrük Bakanlığı tarafından 

yürütülen ve özellikle gümrük mevzuatında yapılan düzenlemelerin rolünün 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ticaret ve Gümrük Bakanlığı 

sorumluluğunda yürütülen Gümrük ve Ticaret Prosedürlerinin 

Kolaylaştırılması ekseninde oluşturulan uygulama araçları irdelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir (TKKK Faaliyet Raporu, 

2020): 
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 Varış Öncesi Beyan/İşleme Sistemi ile ilgili çalışmaların denizyolu 

konteyner taşımacılığında tamamlandığı ve aktif hale getirildiği, 

havayolu taşımacılığında ise çalışmaların devam ettiği, 

 Elektronik Ödeme Sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve Ortak 

POS üzerinden elektronik ortamda (internet bankacılığı, mobil vb.) 

borç sorgulaması yapılarak tahsilat gerçekleştirilebildiği, 

 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi ile ilgili bir alt çalışma grubu 

oluşturularak kapsamlı bir çalışma yapılmasının planlandığı, 

 Hızlandırılmış Sevkiyatlar ile ilgili olarak bazı bürokratik işlemlerin 

Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesine gerek olmaksızın 

ilgili Bölge Müdürlüklerine verilen yetki sayesinde mesafe alındığı, 

 Bozulabilir Eşya konusunda, ihracat işlemlerinin yoğun olduğu illerde 

yer alan 8 Gümrük Müdürlüğü’nün normal çalışma saatlerine ilave 

olarak iki saat daha açık bulundurulmasına, Muratbey Gümrük 

Müdürlüğü’nün 7/24 çalışma esasına uygun olarak hizmet vermeye 

başlandığı ve söz konusu uygulamanın İstanbul Havalimanı Gümrük 

Müdürlüğüne de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, 

 İthalat, İhracat ve Transit Formalitelerinde Kolaylaştırma konusunda, 

aktif hale getirilen Kolay İhracat Platformu ile birçok bilginin tek 

platform üzerinden sunulmaya başlandığı, 

 Tek Pencere Sistemi ile ilgili olarak 21 kurum tarafından düzenlenen 

159 adet belgenin Tek Pencere Sisteminde işlem görmeye başladığı, 

 Risk Yönetimi Sistemi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından Dış 

Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) risk parametrelerinde 

geniş ve detaylı bir güncelleme yapıldığı, bunun yanı sıra risk yönetim 

sisteminin diğer sınır idarelerinin de eşgüdümünde uygulanan bir araç 

olması nedeniyle ilgili kurumlarla yapılması planlanan görüşmelerin 

pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediği,   

 Sonradan Kontrol Sistemi ile ilgili olarak en iyi ülke uygulamalarından 

yararlanmak amacıyla inceleme ziyaretlerinin planlandığı fakat 

pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediği,   

 İthal Amaçlı Eşyanın Gümrük Kontrolü Altında Nakli ile ilgili olarak 

Türkiye’de yalnızca transit rejimi altında izin verildiği, 

 Ticaretin Kolaylaştırılması ve Uluslararası Standartlara Uyum 

konusunda Faaliyet raporunda herhangi bir madde bulunmamakla 

birlikte Eylem Planı’nda uluslararası düzeyde anlaşma, sözleşme ve 

tavsiye kararı gibi düzenlemelerin oluşturulma sürecinde ilgili kurum 

temsilcilerinin toplantılarının düzenli olarak takip etmesinin 

hedeflendiği, 

 Gümrük Müşavirlerinin Kullanımı ile ilgili olarak Türkiye’de bir 

zorunluluk bulunmamakla beraber yetkilendirilmiş yükümlülerin 
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gümrük müşavirliği danışmanlık hizmeti almasının zorunlu olduğu, 

bunun yanı sıra gümrük müşavirlerinin mevcut durumuna ilişkin 

çalışmaların da devam ettiği, 

 Sevk Öncesi İnceleme uygulamasının ticaretin kolaylaştırılmasına aksi 

bir önlem olduğu ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunulmadığı 

bildirilmiştir. 
 

Çalışma genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de ticaretin 

kolaylaştırılması kapsamında TFA’nın A kategorisinde yer alan hükümlere 

ilişkin taahhütlerin tamamının yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı 

sıra diğer kategorilerdeki bazı hükümlerin uygulanmasında pandemi 

nedeniyle ilerleme sağlanamadığı, ancak bunlarla ilgili çalışmaların 

normalleşmeyle birlikte başlaması beklenmektedir. 
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1. GĠRĠġ 

Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren dövize bağlı olarak 

krizler yaşayan bir ülkedir. Dövize ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkan 

krizlerde ana tetikleyici unsur ise ülkenin ihracatının azalması sonucu döviz 

gelirlerinin azalması devamında ithalattın artması nedeniyle artan dış ticaret 

açığının büyüttüğü car açıktır. Ülkenin dış borç ödemelerinden, enerji 

ithalatına kadar değişik nedenlerle oluşan dış ticaret açığı temelli cari açık 

ülkede döviz krizlerini daha da sık ve ağır yaşanmasına sebep olmuştur.  

1929 yılındaki Büyük Kriz döneminde dünyada düşen tarım ürünleri 

fiyatları nedeniyle ülkenin ihracat gelirlerinin azalması bir kriz yaşanmasına 

sebep olduğu gibi yaklaşık 100 yıl sonra 2018-2020 yıllarında yaşanan 

krizlerin ana sebebi ihracat gelirlerinin ithalat giderlerinin gerisinde kalması, 

yüksek dış ticaret açığına bağlı cari açıktır. 

Nitekim, ülke yıllardır cari açığı düşürmek hatta cari fazla vererek 

dövize bağlı krizlerin yaşanmasını önlemek için tüm kalkınma planlarında ve 

ekonomik programlarında ihracatı artırmak, mümkünse iç üretimle ithalatı 

azaltarak cari açık sorunu çözmek en önemli hedeflerden biri olmuştur. 

İhracatın artırılması cari açık sorunun çözülmesinin yanında ülkenin 

kalkınmasının finansmanından işsizlik sorunun çözülmesine kadar çok sayıda 

ekonomik sorunun da çözümünü olarak görülmüştür. İhracatın artırılmasına 

yönelik çok sayıda politika ve teşvik, destek programı uygulamaya 

konulmuştur. 

Bu bağlamda, özellikle 1980 sonrası dönemde ülkenin ihracatı hızla 

artmıştır. İhracat hızla artarken ithalatta aynı şekilde artmıştır. Ülke devamlı 

olarak dış ticaret açığı vermektedir. 2021 yılında 225 milyar dolar ihracat 

yapılırken 271 milyar dolarlık da ithalat yapılmıştır. Aynı yıl için dış ticaret 

açığı 46 milyar dolar seviyesindedir. Dış ticaret açığının ana sebebi olan cari 

açık sorunu var olmaya devam etmektedir. 

İhracatın artırılması konusu gündeme geldiğinde uzun yıllardır 

tartışılan ihracatın ithalat bağımlılığı sorunu da hemen gündeme gelmektedir.  

Ülkenin ihracat ürünlerinin üretilmesinde çok sayıda ve yüksek miktarda ithal 

ara mal ve girdi kullanılması ihracatın artırılmasında en önemli engellerden 

biri durumundadır. Sektörlerde göre değişkenlik gösterse de ihracata yönelik 

üretim yapan ana sektörlerin çoğunda üretim ithal ara mal ve girdilere 

bağımlılık yüksektir. 
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İhracat ürünleri üretiminin ithal ara mal ve girdilere bağımlı olması 

çetrefilli bir çelişkiyi de neden olmaktadır. İhracat artırılmaya çalışırken doğal 

olarak ithalat da artmakta bu kısır döngü içinde dış ticaret açığı devamında 

cari açık sorunu devam etmektedir. İthal ara mal ve girdilerin yerine ikame 

edilebilecek yerli malların ve girdilerin üretimine yönelik çabalar da son 

dönemde artmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin ihracatının ithal ara mal ve girdi 

bağımlılığını incelemektir.  Diğer bir ifade ile çalışmada ara mal ithalatı ile 

ihracat arasındaki ilişki araştırılmıştır. Türkiye’de ihracatın ithalat bağımlığı 

konusunda Girdi-Çıktı Analizi başta olmak üzere değişik ekonometrik 

yöntemler ile değişik sektörler ve değişik dönemler için çalışmalar 

yapılmıştır.  

Çalışmalar her ne kadar mevcut ekonomik analiz yönlerini azami 

olarak kullanmış olsa da bir sektörün ithal aramal, girdi veya hammadde 

bağımlılığını tam olarak ölçmek mümkün değildir. Çünkü konunun 

mühendislik yönü ağır bastığı gibi işletmelerin kısa vadede kar güdüsü ile 

aramal ve girdileri yurtdışından daha ucuza temin etme yoluna gitmeleri de 

söz konusu olabilmektedir. Diğer taraftan bağımlılık düzeyinin 

belirlenebilmesi üretim konusunda daha detaylı teknik bilgiye ihtiyaç 

 vardır.   

Bağımlılığın değişik sebepleri bulunmaktadır. Girdinin ülkede hiç 

bulunamamasından, yerli girdinin kalitesinin düşük olmasına, teknik 

sebeplerden, ithal girdinin teminin kolay olmasından fiyatının düşük olmasına 

kadar çok sayıda sebep sayılabilir. Dolayısıyla sadece dış ticaret verileri 

üzerinden ihracatın ithalat bağımlığını analiz edilmesi çok isabetli 

olmayabilir. Ancak konusun incelenebilmesi için mevcut imkanlar sadece dış 

ticaret verileri veya anket yoluyla elde edilebilecek verilerle analiz edilmesine 

imkan vermektedir. 

Bu çalışmada da konu Türkiye’nin dış ticaret verileri üzerinden analiz 

edilmiştir. Bu kapsamda temel olarak Türkiye’nin toplam ihracatı ve ithalatı 

ile aramal ithalatı arasındaki ilişki değişkenlerin durağan durumuna bağlı 

olarak seçilen ARDL Sınır Testi yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada 

Türkiye’nin 2013 -2021 yılı aylık dış ticaret verileri kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan veriler ve yöntem sonraki bölümlerde daha detaylı açıklanmıştır.   
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2. LĠTERATÜR 

Türkiye’de ithalat bağımlılığı,  ülkenin ekonomisinin büyümesinin 

ithalata olan bağımlılığı ve ihracatın ithalat bağımlılığı olmak üzere iki ana 

eksen üzerinde incelenmiştir. Bu çalışmalardan Şisman (2004), 1990-2003 

dönemi için Türkiye’nin imalat sanayi alt sektörleri itibariyle ihracat yapısı ve 

ithalatını incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları imalat sanayinde üretimin dışa 

bağımlı olduğu göstermiştir.  

Ersungur vd. (2007) Türkiye ekonomisindeki ithalata bağımlılığını 

değişik yıllara için Girdi-Çıktı Analizi yöntemi ile incelemiştir. Araştırmacılar 

çalışmada ülkenin ana sektörü olan imalat sanayi başta olmak üzere çok 

sayıda alt sektörde ithalat bağımlığının giderek arttığını saptamıştır.  

Eşiyok (2008) da Girdi-Çıktı yöntemini kullanarak Türkiye’de 

üretiminin ve ihracatın ithalat bağımlılığını araştırdığı çalışmasında1990–

1998 döneminde ihracatın ithal girdi ihtiyacının arttığını tespit etmiştir.  

Balaylar vd. (2011), 1996-2009 dönemini kapsayan çalışmalarında 

imalat sanayi firmalarının yoğun olarak döviz cinsinden borçlandığını bu 

durumu imalat sanayide ithal girdi bağımlılığının yüksek olduğunun 

gösterdiğini bildirmiştir.  

İnançlı vd. (2011), 1998 sonrasında Türkiye’nin otomotiv sektörünün 

ithalata bağımlılık düzeyindeki değişimi araştırmıştır. Çalışmada 1995‐2007 

yılları arasında otomotiv sektöründe ihracatın ithalata bağımlılığının arttığı, 

2008 yılında ise bağımlılığın bir miktar azaldığını, 2009 -2010 döneminde ise 

sabit kaldığını tespit etmiştir.  

Şişman vd.(2013) tekstil sektöründeki faaliyet gösteren firmalardan 

toplanan verileri kullanarak tekstil ve hazır giyim sektörünün ithalata 

bağımlılığının düzeyini ve nedenlerini araştırmışlardır. Çalışmada sektörün 

üretim ve ihracatının ithalata yüksek düzeyde bağımlı olduğu saptanmıştır.  

Kundak vd. (2018) imalat sanayi ve imalat sanayi alt sektörlerinin 

ithalata bağımlılığını panel veri yöntemini kullanarak araştırmıştır. 

Araştırmacılar, çalışmada sektördeki sermaye yatırımlarının ve döviz 

kurundaki artışların sektörün ithalata bağımlılığı artırdığı sonucuna ulaşmıştır. 

3. YÖNTEM VE VERĠ ANALĠZĠ 

Çalışmada TÜİK’ten alınan 2013-2021 dönemi aylık veriler 

kullanılmıştır. Veri seti, toplam ihracat, toplam ithalat, aramal ithalatı ve dolar 
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cinsinden döviz kuru zaman serilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın 

yürütüleceği yöntemin belirlenebilmesi değişkenlerin zaman serilerine 

durağanlık testleri uygulanmıştır. 

Aramal ithalatı serisine uygulanan ADF Durağanlık Testi sonuçlarına 

göre değişkenin serisi %5 anlamlılıkta seviyede durağan dışıdır. Seri birinci 

farkta durağan hale gelmektedir. Test sonuçları Tablo-1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Ara Mal İthalat Serisi ADF Birim Kök Testi 

 Seviyede Sabitli Seviyede Sabit+ Trend 

t-istatistiği   Olasılık t-istatistiği   Olasılık 

ADF Test 

İstatistiği 

 

-0.842222  0.8026 -1.008304  0.9378 

Test Kritik Değer 

  5% 

Düzey 

-2.888932  -3.452764  

 

 

Birinci Fark -Sabitli 

Birinci Fark- Sabit+ 

Trend 

t-istatistiği   Olasılık t-istatistiği   Olasılık 

ADF Test 

İstatistiği 

 

-15.97774  0.0000 -16.15736  0.0000 

Test Kritik Değer 

  5% 

Düzey 

-2.888932  -3.452764  

 

 

Türkiye’nin 2013-2021 dönemi aylık toplam ihracat verisinden 

oluşan zaman serisi düzeyde durağan dışı iken birinci farkta ise 

durağandır. İhracat serine uygulanan ADF Birim Kök Testi bulguları 

Tablo-2’de verilmiştir. 

Tablo 2: İhracat Serisi ADF Birim Kök Testi 

 Seviyede Sabitli Seviyede Sabit+ Trend 

t-istatistiği   Olasılık t-istatistiği   Olasılık 

ADF Test 

İstatistiği 

 

-1.495814  0.5320 -2.635274  0.2659 

Test Kritik Değer 

  5% 

Düzey 

-2.888932  -3.452764  

 

 

Birinci Fark -Sabitli 

Birinci Fark- Sabit+ 

Trend 

t-istatistiği   Olasılık t-istatistiği   Olasılık 

ADF Test 

İstatistiği 

 

-16.49504  0.0000 -16.52105  0.0000 

Test Kritik Değer 

  5% 

Düzey 

-2.888932  -3.452764  
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Döviz kuru serisi ADF testi sonuçlarına göre değişken seviyede ve 

birinci farkta durağan dışıdır. Seri ikinci farkta durağandır. Döviz kuru 

seri ADF Birim Kök Testi sonuçları Tablo-3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Kur Serisi ADF Birim Kök Testi 

 Seviyede Sabitli Seviyede Sabit+ Trend 

t-istatistiği   Olasılık t-istatistiği   Olasılık 

ADF Test 

İstatistiği 

 

-2.173988  0.2170 -2.681974  0.2463 

Test Kritik Değer 

  5% 

Düzey 

-2.888932  -3.452764  

 

 

Ġkinci Fark -Sabitli 

Ġkinci Fark- Sabit+ 

Trend 

t-istatistiği   Olasılık t-istatistiği   Olasılık 

ADF Test 

İstatistiği 

 

-6.380245  0.0000 -6.538761  0.0000 

Test Kritik Değer 

  5% 

Düzey 

-2.888932  -3.452764  

 

Toplam ihracat ve aramal ithalat serilerinin birinci farkta, kur serisinin 

ikinci farkta durağan olması dolayısıyla değişkenler farklı sevilerden durağan 

olması nedeniyle serilerin aynı seviyeden durağan olması şartını gerektiren 

Johansen Eşbütünleşme Testi gibi ekonometrik yöntemlerin kullanılmasını 

mümkün kılmamaktadır. Ancak ARDL Sınır Testi yöntemi farklı seviyelerden 

durağan değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesine imkan vermektedir. Bu 

sebeple çalışmada yöntem olarak ARDL Sınır Testi yöntemi kullanılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

4.1. Toplam Ġhracat-Aramal Ġthalatı ĠliĢkisi 

İhracat ile aramal ithalatı arasında bir nedensellik ilişkisine 

bakıldığında ihracatın aramal ithalatının nedeni olduğu görülmektedir. Bu 

sonuç, ihracatın aramal ithalatını tetiklediğini göstermektedir.İki değişken 

aynı seviyeden durağan olduğu için uygulanan Granger Nedendsellik Testi 

sonuçları Tablo-4’te verilmiştir. 
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Tablo-4 : Granger Nedensellik Testi 
BoĢ Hipotez Gözlem F-

Ġstatistiği 

Olasılık 

 IHRACAT does not Granger Cause 

ARAMAL  106  4.43999 0.0142 

 ARAMAL does not Granger Cause 

IHRACAT   0.21980 0.8031 
    

Türkiye’nin ihracatı ile aramal ithalatı arasında ilişki ARDL 

Sınır Testi yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Testin sonuçlarına göre 

toplam ihracat, döviz kuru ve aramal ithalatı arasında eşbütünleşme 

bulunmaktadır. Hesaplanan F değeri 15.2 iken alt sınır değeri 3.1 üst 

sınır değer ise 3.8 olması iki değişken arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin olduğunu göstermektedir. Hesaplanan F değeri üst sınır 

değerinden daha yüksektir. ARDL test sonuçları Tablo-5’te verilmiştir. 

Uzun dönem denklemi sonuçlarına göre;  döviz kurunun ve 

aramal ithalatının toplam ihracat üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir 

etkisi bulunmaktadır. Aramal ithalatının artması ihracata olumlu katkı 

yapmaktadır. Tersi yönden bakıldığında da ihracat artması aramal 

ithalatını artırmaktadır. 

Tablo 5: Uzun Dönem ĠliĢki Testi 

DeğiĢken Katsayı Std. Hata t-Ġstastiği Olasılık 

ARAMAL 0.521667 0.082590 6.316348 0.0000 

KUR 550206.7 76819.97 7.162288 0.0000 

C 4.54E+09 1.16E+09 3.924644 0.0002 

F-Sınır Testi 

Test Ġstatistiği Değer Anlamlılık I(0) I(1) 

F-İstatistiği    15.2311 5% 3.1 3.87 

 

Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisine bakıldığında 

düzeltme katsayısı negatif işaretli ve anlamlıdır. Bu sonuç, değişkenler 

arasındaki denge bozulması halinde kısa dönemdeki düzeltmeler 

sayesinde denge tekrar kurulabilmektedir. Bozulan dengenin %70’lik 

kısmı bir dönem içinde düzeltilmektedir.  Hata Düzeltme Modeli 

sonuçları Tablo-6’de verilmiştir. 
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Tablo 6: Hata Düzeltme Modeli  (Kısa Dönem) 

DeğiĢken Katsayı Std. Hata t-Ġstastiği Olasılık 

D(ARAMAL) 0.667114 0.068744 9.704260 0.0000 

D(KUR) -155760.6 282007.2 -0.552328 0.5819 

CointEq(-1)* -0.719691 0.090864 -7.920502 0.0000 

Test Ġstatistiği Değer Anlamlılık I(0) I(1) 

F-İstatistiği     15.2311 5%   3.1 3.87 

 

ARDL Modeli tanı için Ramsey Reset, Breusch-Godfrey 

Otokorelasyon, Normalite ve Cusum  tanı testleri sonuçları aşağıdaki 

tablo ve grafiklerde verilmiştir. Modelde ve veri setinde ekonometrik 

sorun bulunmamaktadır.  
 

Tablo 7: Ramsey Reset Test Sonuçları 

 Değer df Olasılık 
t-istatistiği  1.003358  100  0.3181 

F-istatistiği  1.006728 (1, 100)  0.3181 

Olabilirlik Oranı  1.071813  1  0.3005 
 
 

Tablo 8: Breusch-Godfrey Otokorelasyon LM Test 

F-istatistiği 0.211697     Prob. F(2,99) 0.8096 

R Kare 0.455659 

    Prob. Chi-

Square(2) 0.7963 
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 Grafik 1: Jarque-Bera Normalite Testi 
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 Grafik 2: CUSUM Yapısal Kırılma Testi 

4.2. Toplam Ġhracat- Ġthalat ĠliĢkisi  

Toplam ihracat ile toplam ithalat arasında uzun dönemli bir 

ilişki bulunmaktadır. Hesaplan F değeri (4.3) üst sınır değerinden 

büyüktür. İthalatın artması ihracatın artırmaktadır. Döviz kurunun 

yükselmesi de ihracatın artmasına katkı sağlamaktadır. Sonuçlar 

istatistiki olarak anlamlıdır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki 

testi sonuçları Tablo-9’da sunulmuştur. 

Tablo 9: Uzun Dönem İlişki Testi 

DeğiĢken Katsayı Std. Hata t-Ġstastiği Olasılık 

ITHALAT 0.464939 0.112160 4.145330 0.0001 

KUR 662062.2 114268.4 5.793920 0.0000 

C 2.52E+09 2.22E+09 1.135896 0.2588 

F-Sınır Testi 

Test Ġstatistiği Değer Anlamlılık I(0) I(1) 

F-İstatistiği  4.352538 5% 3.1 3.87 

 

Hata Düzelme Modeli sonuçlarına hata düzeltme katsayısı eksi 

işaretli ve istatistiki olarak anlamlıdır. Değişkenler arasındaki dengenin 

bozulması halinde kısa dönemdeki düzeltmeler sayesinde denge tekrar 

kurulabilmektedir. Tablo-10 gösterilen sonuçlara göre, değişkenler 

uzun dönemde birlikte hareket ederek dengeye ulaşabilmektedirler. 
 

Tablo 10: Hata Düzeltme Modeli   

DeğiĢken Katsayı Std. Hata t-Ġstastiği Olasılık 

D(IHRACAT(-1)) -0.182577 0.081763 -2.232995 0.0279 

D(IHRACAT(-2)) -0.207707 0.077798 -2.669823 0.0089 

D(IHRACAT(-3)) -0.158360 0.065441 -2.419875 0.0174 

D(ITHALAT) 0.540083 0.049306 10.95374 0.0000 
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CointEq(-1)* -0.428154 0.101045 -4.237242 0.0001 

Test Ġstatistiği Değer Anlamlılık I(0) I(1) 

F-İstatistiği 4.352538 5%   3.1 3.87 

 

Çalışmada kurulan model için yapılan Ramsey Reset, Breusch-

Godfrey Otokorelasyon ve Cusum Testleri sonuçları aşağıdaki tablo ve 

grafiklerde verilmiştir. Sonuçlar modelin sorunlu olmadığını 

göstermektedir. Normallik varsayımı ise sağlanmamıştır. Ancak bu 

durum  sonuçlar üzerinde çok etkili değildir. 

 

Tablo 11: Ramsey Reset Test Sonuçları 

 Değer df Olasılık 

t-istatistiği  1.003358  100  0.3181 

F-istatistiği  1.006728 (1, 100)  0.3181 

Olabilirlik Oranı  1.071813  1  0.3005 
 

Tablo 12: Breusch-Godfrey Otokorelasyon LM Test 

F-istatistiği 0.444085     Prob. F(2,94) 0.6427 

R Kare 0.973459 

    Prob. Chi-

Square(2) 0.6146 
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Grafik-3: Jarque-Bera Normalite Testi 
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Grafik-4:  CUSUM Yapısal Kırılma Testi 

5. SONUÇ 

Türkiye’nin ihracatı ile aramal ithalatı arasındaki ilişkinin incelendiği 

bu çalışma 2013-2021 dönemini incelenmiştir. İhracat ve aramal ithalat zaman 

serileri birinci farkta, kur serisinin ise ikinci farkta durağandır. Değişkenlerin 

serilerinin farklı seviyeden durağan olmaları nedeniyle değişkenler arasındaki 

ilişki ARDL Sınır Testi yöntemi ile sınanmıştır. 

ARDL Testi sonuçlarına göre ihracat, kur ve aramal ithalatı arasında 

eşbütünleşme bulunmaktadır.  Değişkenler uzun dönemde birlikte hareket 

etmekte ve dengeye ulaşmaktadır.  Aramal ithalatının artması ihracatın 

artmasına neden olmaktadır. Bu durum,  Türkiye’nin ihracatının artması için 

aramal ithalatı yapılması gerektiğini göstermiştir. Ulaşılan bu sonuç son 

yıllarda ülkede süregelen ihracatın ithalata bağımlı olduğu tespitini de 

doğrulamaktadır.   

Döviz kurundaki artış da ülkenin toplam ihracatının artmasına olumlu 

katkı sağlamaktadır. Bu sonuç da son dönemde ihracatın artırılmasına yönelik 

olarak Türk Lirasının değerinin düşürülerek Türkiye’nin ihraç mallarına olan 

talebin artırılması yoluyla ihracatın hacminin büyütülmesi politikasını 

desteklemektedir. Döviz kurunun ihracat hacmini ele alan çalışmaların 

çoğunda milli paranın değer kaybetmesinin ihracatı desteklediği sonuçlarına 

ulaşıldığı gibi ekonomi teorisi çerçevesinde kurun artmasının ihracatı 

desteklemesi beklenmektedir. 

Toplam ihracat ile toplam ithalat arasında da uzun dönemli bir ilişki 

tespit edilmiştir. Buna göre kur ve toplam ithalatın artması ihracatın artmasını 

sağlamaktadır.  Aramal ithalatının ihracata etkisinin araştırıldığı kısımda 
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sadece aramal ithalatı verileri kullanılmıştır. Toplam ithalat içinde ise yatırım 

mallarının da bulunduğu göz önüne alındığında toplam ithalatın artmasının 

ihracata olumlu katkı sağlaması bulgusu beklenen sonuçla örtüşmektedir. 

Aramal ithalatının ve toplam ithalatın ülkenin ihracatına olumlu katkı 

yapması konuya dış ticaret açığı temelli cari açık yönünden bakıldığında 

istenen bir sonuç değildir. İhracatın ithal aramal ve girdi bağımlılığının olması 

cari açık sorunun çözümünü zorlaştıran bir durumdur. Bu sebeplerle, ülkenin 

ihracata yönelik üretiminde yerli aramal ve girdi kullanımını artırması 

gerekmektedir. Devletin teşvik ve destek programlarında yerli aramal ve girdi 

üretimine yönelik teşvik ve desteleri artırması, yerli girdi kullanımını cazip 

hale getirmesi cari açık sorununun çözülmesinde yararlı olacaktır. 
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GİRİŞ 
Türkiye ekonomisi üzerine yapılan çalışmalar tarihsel süreç içerisinde 

değerlendirildiğinde, 1923-1939 yılları arasında uygulanan politikalardan 

liberal milli ekonomiden korumacı-devletçi sanayileşme ekonomi modeline 

geçildiği anlaşılmaktadır (Gürkan, 2013: 137). 1940-1950 yılları arasında 

İkinci Dünya Savaşının (öncesi ve sonrası dâhil olmak üzere) ekonomik 

tedbirleri çerçevesinde şekillenen Türkiye ekonomisi, 1950-1960 yılları 

arasında dönemin hükûmeti tarafından uygulanan politikalar ile daha liberal, 

1960-1980 yılları arasındaki siyasal dönüşümün etkisi ile planlı bir 

ekonomiye dönüşmüştür (Hamitoğulları, 1982: 123; Dağdemir ve 

Küçükkalay, 1999: 16). Kalkınma planlarının sistematik olarak uygulandığı 

dönemde altyapı ve özel sermaye yetersizliği gibi nedenlerden dolayı 

ekonomide kamu ağırlıklı iktisadi faaliyetler yürütülmüştür. Yerli sanayinin 

oluşturulması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla ithal ikameci ekonomi 

politikalarının uygulandığı bu dönemde, yüksek enflasyon ve döviz kıtlığı gibi 

sorunlar Türkiye‟nin yeniden liberal ekonomi politikaları uygulanmasına 

zemin hazırlamıştır (Gediz ve Yalçınkaya, 2004: 36). 1980 yılında alınan 

kararlar doğrultusunda dışa açık ekonomi politikaları uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu kararlar ihracatın etkin bir biçimde özendirilmesine ve 

ithalatın serbestleştirilmesine yöneliktir. 

1990‟lı yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk, 

Türkiye‟nin sınırlarında meydana gelen siyasi problemler (öncesinde İran-Irak 

savaşı, sonrasında Körfez Savaşı), kısa süreli koalisyon hükûmetlerinin 

ekonomi politikaları vb. nedenlerle Türkiye‟de ekonomik dengeler olumsuz 

yönde etkilenmiştir. 1996 yılında Avrupa Birliği ile “Gümrük Birliği 

Antlaşmasının” imzalanması, Türkiye ekonomisinde kısa süreli de olsa bir 

canlanmaya neden olmuştur (Kalpalı, 2007: 110). Ancak 2000‟li yılların 

başında yaşanan ekonomik krizler sonrasında, özel sektörün teşvik edildiği 

(özelleştirmeler, kamunun ekonomideki ağırlığının azaltılması vb. politikalar) 

yeni bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.  

1980 yılından günümüze kadar olan dönem genel olarak 

değerlendirildiğinde, dışa açık ekonomi modeline yönelik alınan kararlar ile 

birlikte özel sektörün zamanla daha fazla ön plana çıkarıldığı, ulaştırma ve 

bilgi-iletişim teknolojileri gibi alanlarda yaşanan gelişmeler neticesinde, 

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi ile daha entegre hale geldiği 

söylenebilir. Söz konusu bu durumun dış ticaret göstergelerine yansıdığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içerisinde 

ele alan çalışmaların genellikle 1980 yılını baz yıl olarak ele aldıkları, 1980 

öncesi ve sonrası olarak karşılaştırma yaptıkları görülmektedir.  

Şekil 1‟de 1971-2019 döneminde Türkiye‟nin toplam mal ve hizmet 

dış ticaretinin gayrisafi yurtiçi hasılası içerisindeki payına yer verilmiştir. 

 

 



 

40  İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar 

 
Şekil 1: Türkiye‟nin Toplam Dış Ticaretinin GSYİH‟deki Payı (Dünya Bankası. 

2022) 

Şekil 1‟de görüldüğü üzere 1980‟lı yıllara kadar ortalama %5 olan 

Türkiye‟nin gayrisafi yurtiçi hasılası içerisindeki toplam mal ve hizmet 

ihracatının payı, bu dönemden sonra ciddi oranda artarak %30 seviyelerine 

ulaşmıştır. Benzer şekilde, 1980‟li yıllara kadar ortalama %9,5 olan toplam 

mal ve hizmet ithalatının gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payı da günümüz 

itibarıyla %30 seviyelerinde gerçekleşmektedir. 

1980‟li yıllar modern anlamda küreselleşmenin/entegrasyonun 

genişlediği ve çok uluslu şirketlerin sayılarının arttığı bir dönemdir (Balkanlı, 

2002: 15; Kıvılcım, 2013: 14). Ülkeler arasındaki mal ve hizmet dolaşımının 

artmaya başladığı bu dönemde, Dünya Ticaret Örgütü (World Trade 

Organization- WTO) öncülüğünde ülkelerin dış ticaret işlemlerinin 

hızlandırılmasına ve kolaylaştırılmasına yönelik yeni uygulamalar 

başlatılmıştır. Bu uygulamalar arasında sınır ve gümrük idareleri 

mevzuatlarında yapılan çeşitli düzenlemeler ve bürokratik işlemlerin 

azaltılması gibi faaliyetler, ülkelerin ihracat hacimlerini olumlu yönde 

etkilemiştir (Faruq, 2011:587). Küresel konjonktürde yaşanan bu değişimden 

Türkiye ekonomisi de etkilenmiştir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında, 

Türkiye‟nin farklı bölgelerindeki gümrüklerde fazla mesai ve 7/24 çalışma 

esası gibi uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. 
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2021 yılı itibari ile Türkiye‟nin 135 gümrük müdürlüğünden yaklaşık 

olarak 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Türkiye‟nin farklı 

illerinde bulunan 135 gümrük müdürlüğünün bireysel ihracat 

performanslarının birlikte hareket etmeleri (yani ortak bir noktaya yakınması) 

veyahut birbirlerinden farklı yönde performans göstermeleri (yani 

ıraksamaları) uygulanacak politikalar açısından önemlidir. Bu çalışmada, 

Türkiye‟de gümrüklere göre ihracat hacimlerinde yakınsama hipotezinin 

geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan 

çalışmanın giriş bölümünde konunun motivasyonu hakkında bilgiler 

verilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, Türkiye‟nin gümrüklere göre 

ihracat istatistikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde yakınsama 

hipotezi hakkında teorik bilgiler verilmekte ve üçüncü bölümde ise çalışmanın 

veri seti, yöntemi ve analiz sonuçları sunulmaktadır. Çalışma genel bir 

değerlendirme ile sonlandırılmaktadır.  

1. TÜRKİYE’DE GÜMRÜKLERE GÖRE İHRACAT 

Türkiye‟nin gümrüklere göre ihracat verilerinin yer aldığı Tablo 1 

incelendiğinde, 2021 yılında en fazla ihracatın İstanbul‟da bulunan Muratbey 

Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirildiği ve bunu sırasıyla Aliağa, Mersin, 

Erenköy, Ambarlı, Derince ve Gemlik Gümrük Müdürlüklerinin takip ettiği 

görülmektedir. Ele alınan gümrük müdürlüklerinden yapılan ihracat hacmi 

yıllar içerisinde değişiklik göstermesine rağmen toplam ihracat içindeki 

payının yaklaşık %50 gibi bir oranda sabit kaldığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 1. Gümrüklere Göre Türkiye‟nin İhracat Yapısı (TÜİK. 2022) 

  

2019 2020 2021 

Hacim 

(milyar 

$) 

Yüzde 

Hacim 

(milyar 

$) 

Yüzde 

Hacim 

(milyar 

$) 

Yüzde 

Toplam 180,8 100% 169,6 100% 225,3 100% 

Muratbey G.M. 20,8 11,5% 20,5 12,1% 27,4 12,2% 

Aliağa G.M. 14,7 8,1% 12,6 7,4% 18,5 8,2% 

Mersin G.M. 10,8 6,0% 11,5 6,8% 14,4 6,4% 

Erenköy G.M. 11,5 6,4% 10,3 6,1% 13,6 6,0% 

Ambarlı G.M. 11,1 6,1% 10,9 6,4% 12,6 5,6% 

Derince G.M. 10,4 5,8% 10,2 6,0% 12,2 5,4% 

Gemlik G.M. 11,8 6,5% 10,5 6,2% 12,0 5,3% 

 
İllere göre Türkiye‟nin ihracat verilerinin yer aldığı Tablo 2 

incelendiğinde, 2021 yılında en fazla ihracat hacmine sahip olan ilin İstanbul 

olduğu ve bu ili sırasıyla İzmir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep Ankara, Sakarya, 

Hatay, Mersin ve Denizli‟nin takip ettiği görülmektedir. Türkiye‟nin toplam 

mal ve hizmet ihracatının yaklaşık olarak %50‟sinin İstanbul‟dan yapıldığı ve 
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tabloda yer alan 10 ilden yapılan ihracatın, Türkiye‟nin toplam mal ve hizmet 

ihracatı içindeki payının ise %80‟den fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Tablo 2. İllere Göre Türkiye‟nin İhracat Yapısı (TÜİK. 2022) 

  

2019 2020 2021 

Hacim 

(milyar 

$) 

Yüzde 

Hacim 

(milyar 

$) 

Yüzde 

Hacim 

(milyar 

$) 

Yüzde 

Toplam 180,8 100% 169,6 100% 225,3 100% 

İstanbul 88,8 49,1% 82,8 48,8% 108,8 48,3% 

İzmir 12,2 6,7% 11,6 6,8% 14,7 6,6% 

Kocaeli 9,9 5,5% 7,7 4,5% 12,1 5,4% 

Bursa 10,9 6,0% 9,6 5,7% 11,6 5,2% 

Gaziantep 7,8 4,3% 8,2 4,8% 10,3 4,6% 

Ankara 8,5 4,7% 8,0 4,7% 9,4 4,2% 

Sakarya 5,4 3,0% 4,6 2,7% 5,3 2,4% 

Hatay 3,1 1,7% 2,7 1,6% 4,4 2,0% 

Mersin 3,1 1,7% 3,2 1,9% 4,2 1,9% 

Denizli 2,9 1,6% 2,9 1,7% 4,2 1,9% 

Tablo 1 ve Tablo 2 karşılaştırıldığında, gümrüklere göre ihracat 

verilerinde Mersin Gümrük Müdürlüğü üçüncü sırada olmasına rağmen illere 

göre ihracat verilerinde Mersin ilinin dokuzuncu sırada olması dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmanın temel motivasyonlarından birini, il bazında 

ihracat yerine gümrük müdürlüklerinden yapılan ihracatın kullanması 

oluşturmaktadır. Çünkü ihracatçı firmalar bulundukları ilden bağımsız olarak 

farklı gümrük müdürlüklerinden de işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu 

durumun çeşitli zorunlu nedenleri (yurt dışına çıkış kapısı, tedarik zincirinin 

zorunluluğu vb.) olduğu gibi firmaların tercihleri (gümrük müdürlüklerinin 

yoğunlukları, firmaların güzergâh tercihleri vb.) de belirleyici olabilmektedir. 

Ancak her iki durumda da bazı gümrüklerin işlem hacimleri birlikte hareket 

ederken bazı gümrüklerin işlem hacimleri ise farklı performans 

gösterebilmektedir. Bu bağlamda, ihracatçı firmaların gümrük tercihleri 

gümrük müdürlüklerinin işlemlerini doğrudan etkileyeceğinden, gümrük 

müdürlüklerinin işlem hacimlerinin birbirlerine yakınsamasının ya da 

ıraksamasının aslında ihracatçı firmaların performanslarından/tercihlerinden 

kaynaklandığı düşünülebilir. Çalışmanın bir diğer motivasyonu ise birbirlerine 

yakın illerdeki gümrük müdürlüklerinin birlikte hareket etmelerinin 

beklenmesidir. Çünkü ihracat, bölgesel yoğunlaşmanın bir ürünüdür. Ölçek 

ekonomileri sayesinde bölge illerinin ihracat kapasitelerinin komşu illerin 
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ihracatlarını da etkilemesi beklenmektedir.  Ancak her il/bölge için bu 

durumun geçerli olup olmadığının da ele alınması gerekmektedir. Tablo 2 ele 

alındığında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinin ihracatlarının birlikte 

artmaları beklenirken Ankara ve çevre illerin de benzer davranışları 

göstererek listede yer almaları muhtemeldir. Çalışmanın söz konusu 

motivasyonlarının araştırılması için en uygun yöntem kulüp yakınma 

hipotezinin araştırılmasıdır. 

2. ÇALIŞMANIN TEORİK ALTYAPISI: YAKINSAMA 

HİPOTEZİ 
Sözlük tanımına göre yakınsama; “aradaki açıklık sonsuz küçülerek fakat 

kesişmeden bir noktaya, bir sınıra doğru yaklaşma”, “tek bir noktaya eğilim 

gösterme” ya da “gittikçe benzer hale gelme” eylemini ya da durumunu ifade 

etmektedir (Kaynak, 2011: 186; TDK). Ekonomik büyüme teorileri 

kapsamında ise tam (mutlak, koşulsuz) yakınsama ve koşullu (şartlı) 

yakınsama olmak üzere iki farklı hipotez olarak ele alınmaktadır (Berber, 

2011: 145).  1980‟li yıllardan bu yana ülkeler (ya da bölgeler) arasındaki gelir 

farklılıklarını konu edinen çok sayıda çalışmada, yakınsama hipotezinin 

geçerliliği test edilmektedir. Bu çalışmaların bazılarında (Baumol (1986), 

Barro ve Sala-i Martin (1992), Akdede ve Erdal (2004), Karaalp ve Erdal 

(2009), Yamanoğlu (2008), Zeren ve Yılancı (2011), Gerni vd. (2015), Elmalı 

vd. (2021)) yakınsama hipotezinin geçerli olduğu doğrulanırken bazılarında 

(Erk, Ateş ve Direkçi (2000), Kalyoncu (2001), Karaca (2004), Aldan ve 

Gaygısız (2006), Abdioğlu ve Uysal (2013), Yoloğlu (2021), Demirel ve Kurt 

(2021)) ise yakınsamanın olmadığı ve/veya ıraksama olduğu belirtilmiştir. 

Phillips ve Sul (2007, 2009), önceki çalışmalardan farklı olarak daha 

esnek kısıtlamalara sahip olan kulüp yakınsama testini önermiştir. Choi ve 

Wang (2015)‟ın ABD eyaletlerindeki çıktı açığını, Apergis, Christou, ve 

Miller (2014)‟in uluslararası hisse senedi piyasasını, Youkta ve Paramanik 

(2020)‟in Hindistan eyaletlerindeki sağlık harcamalarını, Payne ve Apergis 

(2021)‟in gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen karbonmonoksit 

miktarını, Cai, Zhu ve Helbich (2022)‟in Çin‟deki bölgesel konut fiyatlarını 

inceledikleri çalışmalarında kullandıkları bu yöntemin son zamanlarda öne 

çıktığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, Phillips ve Sul (2007, 2009) 

kulüp yakınmasa yöntemi kullanılmıştır. 

3. VERİ SETİ, YÖNTEM VE ANALİZ SONUÇLARI 

3.1 Veri Seti 
Çalışmada, gümrük müdürlüklerinden yapılan ihracat verileri 2013-

2021 dönemini kapsamakta olup aylık frekanslardan oluşmaktadır. Söz 

konusu veriler Türkiye İstatistik Kurumu veri tabından elde edilmiştir. Aylık 

veriler, Hodrick-Prescott yöntemi ile mevsimsellik etkilerinden arındırılmıştır. 

Verilerin tasnifinden dengeli panel veri olması amaçlandığından örneklemi 

oluşturan gümrük sayısı 135‟ten 90‟a düşmüştür. Söz konusu 90 veriden iki 
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model çerçevesinde yararlanılmıştır. Birinci modelde, 90 farklı gümrük 

müdürlüğü, aynı il sınırları içerisinde bulunma kriterine göre birleştirilerek 

elde edilen 30 il analiz edilmiştir. Diğer modelde ise 90 gümrük müdürlüğü 

içerisinden 60 gümrük müdürlüğü, Türkiye‟nin coğrafi sınırları dikkate 

alınarak, Doğu, Trakya, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara ile ifade edilen 

alt gruplara ayrılarak analiz edilmiştir.  

3.2. Yöntem 
Bu çalışma kapsamında, Phillips ve Sul (2007)‟un geliştirdiği “log t” 

testi olarak da ifade edilen kulüp yakınsama analizi kullanılmıştır. Kulüp 

yakınsama analizi, analize dâhil edilen illeri kümeleme yöntemi ile veri 

setindeki benzerliklerine göre gruplara ayırmakta ve grup içerisinde 

yakınsama olup olmadığını test etmektedir. Bu analiz yönteminin, paneli 

oluşturan verilerin birim kök değerleri ile ilişkisi bulunmamaktadır (Apergis 

ve Payne, 2017: 367). Bu yöntemde veri analiz süreci aşağıdaki gibi 

ilerlemektedir: 

             (1) 

Denklem 1‟de;      belirtilen değişkeni,   illeri [ =1, …N],   zaman 

dilimini [ =1, ..T],     sistematik bileşenleri ve     geçici değişkenleri ifade 

etmektedir.    ‟nin aşağıdaki şekilde dönüştürülmesi mümkündür: 

    (
       
  

)          
(2) 

Denklem 2‟de görüldüğü üzere;     iki farklı bileşenden 

oluşmaktadır. Bu bileşenlerden birincisi, grup adına durağan durum trendini 

temsil eden    , ikincisi ise zaman ve birime ait etkileri yansıtan ve bunun 

yanı sıra ortak değişken    ile     arasındaki mesafeyi ölçen birime ait bir 

unsur olarak ele alınan   ‟dir. Phillips ve Sul (2007)‟a göre yakınsama, 

dinamik bir süreç olarak düşünülmelidir. Bu araştırmacılar, yöntemlerinde     
katsayısını yakınsama hipotezini test etmeye elverişli, yarı parametrik bir 

süreç şeklinde ele almaktadır. 

    
   

   ∑    
 
   

 
   

   ∑    
 
   

 
(3) 

Denklem 3‟te;    , panel ortalamasına göre göreceli geçiş parametresi 

olarak ifade edilmektedir. Göreceli geçiş parametresi kısa dönemde gümrükler 

arasında farklılık gösterebilmektedir. Fakat her bir gümrük için göreceli geçiş 

parametresi bire yakınlaşırken uzun dönemde yakınsama sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Uzun dönemde yakınsama sonucunun ortaya çıkabilmesi için 
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göreceli geçiş parametresinin yatay kesit varyansının sıfıra yakınsaması 

aşağıdaki modelde verilmektedir: 

  
     ∑(     )

   

 

   

 

 

(4) 

Sıfır hipotezi, tüm bölgeler için yakınsama anlamına gelirken 

alternatif sapma veya kulüp yakınsamasını ifade etmektedir. Sıfır hipotezini 

test etmek için 5 nolu denklem kullanılmaktadır. 

    
  ∑(     )

 

 

   

 

 

(5) 

Sıfır hipotezi, bütün gümrükler için yakınsamanın varlığı şeklinde 

kurulurken alternatif hipotez ise bütün gümrükler için yakınsamanın olmadığı 

veya kulüp yakınsamasının olduğu anlamına gelmektedir. Sıfır hipotezini test 

etmek için ise aşağıdaki model kullanılmaktadır. 

   (     )        ( )   ̂   ̂      ̂  (6) 

 

      [  ] [  ]       with r>0 (7) 

Testte her bir t için [  [  ] [  ]      ] ve r>0 olduğu üzere 

regresyondan faydalanılmaktadır. Regresyonda L(t)=log(t) ve r daha önce 

kaldırılmış olan örneğin bir kısmını belirtmektedir. 

3.2. Analiz Sonuçları 
Çalışmanın amacına uygun olarak öncelikle 30 ili kapsayan birinci 

model analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 3‟te sunulmuştur. 
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Tablo 3: İller İçin Yakınsama Analiz Sonuçları 

  b-coef t-stat 

Tüm 

Örneklem 

30 il5  -0.474 -43.061 

1. 1. Kulüp Mersin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa, Şırnak, 

Uşak 

-1.958 -0.380 

2. 2. Kulüp Karaman, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, 

Mardin 

-1.981 -0.377 

3. 3. Kulüp Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, 

İzmir 

-2.012 -0.375 

4. 4. Kulüp Aydın, Diyarbakır 1.356 1.147 

5. 5. Kulüp Antalya, Denizli 0.380 0.599 

6. 6. Kulüp Antakya, Balıkesir, Batman, Bursa -0.286 -0.915 

Diğerleri Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara   

Tablo 3‟te görülebileceği gibi “log t” test sonuçlarına göre; örneklemin 

tümü için hesaplanan t-istatistiği (-43.061) kritik değer olan -1,65‟ten 

küçüktür. Bu nedenle kurulan boş hipotez reddedilmiştir. Böylece analize 

dahil edilen 30 ilin gümrüklerinde ortak bir yakınsamanın varlığı tespit 

edilememiştir. Phillips ve Sul (2007)‟un, örneklemin tümü için reddedilen 

yakınsamanın alt gruplarda var olabileceği önermesinden hareketle yapılan 

diğer analizde her bir kulübün t-istatistik değeri kritik değer -1.65 „den büyük 

oldukça döngü devam etmiş ve yeni kulüpler oluşturulmuştur. Buna göre; 

analiz sonucunda 7 alt kulübün oluştuğu, ilk 6 kulübün kendi içerisinde bir 

yakınsama olduğu, 7. kulübün (Diğerleri) ise ıraksama davranışı gösteren iller 

olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmanın amacına uygun olarak ikinci model analiz edilmiş ve 

sonuçları Tablo 4‟te sunulmuştur. 

Tablo 4. Gümrük Müdürlükleri için Yakınsama Analizi 

Bölge Kulüpler Gümrük Müdürlükleri b-coef t-stat 

Doğu 

Kulüp 1 
Hopa, Doğubayazıt, Gaziantep 

Havalimanı 
0.457 2.393 

Kulüp 2 
Erzurum, İpekyolu, Mardin, Şanlıurfa, 

Gaziantep 
0.938 7.553 

Diğerleri 
Dilucu, Van, Esendere, Türkgözü, 

Nusaybin, 
    

Trakya 

Kulüp 1 
Kapıkule Gar, Tekirdağ, Çorlu 

Havalimanı, İstanbul Posta, Pendik 
0.274 6.176 

Kulüp 2 
Erenköy, Halkalı, Trakya Serbest Bölge, 

Ambarlı 
0.050 0.167 

                                                            
5 Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antakya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, 

Bursa, Denizli, Diyarbakır , Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, 

Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak. 
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Kulüp 3 Sabiha Gökçen Havalimanı, Zeytinburnu -0.239 -0.848 

Diğerleri 
Haydarpaşa, Yeşilköy, A.H.L. Serbest 

Bölge 
    

Ege 

Kulüp 1 Dikili, İzmir Serbest Bölge, Alaşehir 2.674 2.087 

Kulüp 2 Manisa, Aliağa, Milas Havalimanı 0.436 3.762 

Kulüp 3 
Adnan Menderes, Denizli, Ege Serbest 

Bölge, Uşak, Aydın 
0.727 3.791 

Diğerleri 
İzmir, İzmir Yolcu Salonu, Çeşme, 

Kuşadası, Fethiye, Marmaris 
    

Akdeniz 

Kulüp 1 İskenderun, Yumurtalık Serbest Bölge 0.191 3.750 

Kulüp 2 

Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya 

Serbest Bölge, Isparta, Dalaman 

Havalimanı, Mersin, Mersin Serbest, 

Taşucu,  Adana, Botaş 

0.726 4.947 

Diğerleri 

Karaman, Alanya, Finike, Bodrum, 

Cilvegözü, İsdemir, Antakya, Mersin 

Akaryakıt 

    

Karadeniz 

Kulüp 1 
Sivas, Samsun, Ordu, Ünye, Trabzon, 

Rize 
0.322 8.625 

Kulüp 2 Karabük, Bartın 0.196     0.878 

Diğerleri 
Körfez Petrokimya, Karadeniz Ereğlisi, 

Zonguldak, Giresun Güm. 
    

Marmara 
Kulüp 1 

Mudanya, Gemlik, Bandırma, Ayvalık, 

İnegöl, Sakarya, Gebze, Çanakkale, Biga 
0.243     2.219 

Diğerleri Bursa, Yalova, Dilovası     

Model 1 için yapılan strateji Model 2 için de uygulanmış, her bir 

kulübün t-istatistik değeri, kritik değer olan -1.65‟ten büyük oldukça döngü 

devam etmiş ve yeni kulüpler oluşturulmuştur. Analiz sonucunda, Marmara 

bölgesi için 1; Karadeniz, Akdeniz ve Doğu bölgelerinin her biri için 2; Ege 

ve Trakya bölgelerinin her biri için 3 yakınsayan kulüp olduğu tespit 

edilmiştir. Her bir grup altında diğerleri olarak isimlendirilen kulüpler ise 

ıraksama davranışı gösteren gümrük müdürlüklerini ifade etmektedir. 

SONUÇ 
Sosyal bilim alanlarında önemli bir yere sahip olan yakınsama 

hipotezinin, ekonometrik olarak da geniş bir literatürü bulunmaktadır. Yapılan 

literatür taramasında söz konusu durum gözlemlenmiştir. Bu çalışmada,  

Türkiye‟nin farklı illerinde bulunan 135 gümrük müdürlüğünün bireysel 

ihracat performanslarının birlikte hareket etmeleri (yani ortak bir noktaya 

yakınması) veyahut birbirlerinden farklı yönde performans göstermeleri (yani 

ıraksamaları) iki temelde kulüp yakınmasa yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  
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Gümrük müdürlüklerinin bulunduğu iller üzerine yapılan kulüp 

yakınsama analizinde (birinci modelde) uzun dönemde illerin birlikte hareket 

ettiğini ifade eden 6 kulübün varlığı tespit edilmiş, bunlar arasında coğrafi 

olarak yakın olan sadece Antalya ve Denizli illerinin yakınsaması makul bir 

sonuç olarak değerlendirilmiştir. Türkiye‟nin coğrafi sınırları dikkate alınarak 

yapılan gümrük müdürlüklerinin kulüp yakınsaması analizinde (ikinci 

modelde) ise coğrafi olarak birbirlerine yakınlıkları dikkat alındığında 

Akdeniz bölgesinde bulunan İskenderun ve Yumurtalık Serbest Bölge 

Gümrük Müdürlüklerin yakınsaması makul bir sonuç olarak 

değerlendirilmiştir. 

Yapılan analizler genel olarak değerlendirildiğinde, bir çok alt 

kulübün birlikte hareket etmeleri coğrafi yakınlık bakımından 

yorumlanamamış, ancak söz konusu durumun geçerli olabileceği alt kulüpler 

itibari tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalar için bu çalışmanın 

temel motivasyon oluşturması beklenmektedir. 
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GĠRĠġ  

Tarım ve hayvancılık sektörlerinden elde edilen hammaddelerin, 

belirli işlem ve aşamalardan geçirilerek elde edilen nihai mamulleri tüketiciye 

sunan sanayi dalı gıda sektörü olarak adlandırılmaktadır. Hammaddesini iklim 

ve coğrafya değişkenlikleri altında tarım ve hayvancılık sektöründen temin 

eden gıda sektöründe süreklilik, muhafaza koşulları, tedarikçi seçimi gibi 

başlıca etkenler görülmektedir. Tarım ve gıda sektörünün birbirinden 

etkilenme derecesi üretim coğrafyasının gelişmişlik yapısına, üretimde 

kullanılan teknolojiye, hammadde ve hammadde teminine ve depolama 

koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir 

Tarım sektöründen elde edilen ürünlerin bir bölümü direkt olarak 

tüketilirken, bir bölümü de gıda sektöründe hammadde olarak kullanılmakta 

ve bu ürünlerin gıda sektöründe işlenmesi sonucu farklı gıda ürünlerine 

dönüşmektedir. Tarım sektöründen elde edilen mahsulün gıda sektörü 

tarafından işlenme oranı mahsulden mahsule farklılık göstermekte olup, arpa, 

buğday, mısır, şeker pancarı ve pamukta nispeten bu oran daha fazla 

olabilirken et, süt, meyve ve sebze de daha düşük olduğu görülmektedir (Bulu 

vd., 2007: 311-313). 

İşletmeler rakiplerinden farklı şekillerde faaliyetlerini sürdürseler bile 

temel amaçları sahip oldukları kaynaklar eliyle rakiplerine karşı rekabet 

üstünlüğü elde etmektir (Karakulle ve Aydın, 2022:105). Rakip işletmelere 

göre üstünlüğü amaçlayan üretim firmaları, daha nitelikli üretim ve hizmeti, 

minimal maliyetlerle ve uyum içinde faaliyet gösterebilmeleri için tedarik 

zinciri ciddi bir önem arz edebilmektedir. Bütün sanayi sektörünün 

hammaddesi, teknolojisi, üretim yapısı ve pazarı farklı olduğu için her 

sanayinin tedarik zinciride farklı olabilmektedir. Gıda sektörü açısından 

tedarik zinciri, tarım ve hayvancılık sektöründen temin edilen hammaddenin 

üretim ve imalat işlemleri sonucu bu hammaddelerin nihai ürün haline 

gelmesi, üretilen ürünlerin lojistiği ve tüketicilere sunulmasına kadar olan her 

işlem ve safhayı kapsayan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Tarım ve 

hayvancılıktan sağlanan hammadde, nakliye, depolama, muhafaza, emek ve 

teknolojiye dayalı imalatın sonucu nihai ürün haline getirme, ambalaj ve 

pazarlama işlemlerinin oluşturduğu gıda tedarik zinciri tüm imalat 

sektörlerindeki en aktif zincirlerden biri olarak görülmektedir. Bu zinciri 

meydana getiren tüm aşamaların iyi organize edilmesi, minimal maliyet ile 
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daha karlı çalışması da sağlıklı işleyen bir tedarik zincirinin idaresiyle 

mümkün olmaktadır. Tedarik zincirinin idaresi; nihai ürünün son tüketiciyle 

buluşması için bu zincirde yer alan tedarikçi, imalatçı, nakliyeci ve 

tüketicilerin birbiriyle olan ilk madde, son ürün, para ve üretim formülü 

kavramlarının verimli ve uyumlu bir şekilde planlanmış hali olarak 

değerlendirilmektedir (Öztürk ve Tekin, 2021: 412). 

Sıfırdan bir tesis planlamak için piyasadaki tüketicilerin isteklerini ve 

üretim için gerekli olan ilk madde ve malzemeleri dikkate alan bir üretim, 

araştırma çalışmaları işletmenin geleceği için büyük önem arz etmektedir. 

Özellikle tarıma dayalı gıda imalat sanayisinde, üretim alanı, iklim, coğrafi 

konum, taşımacılık imkanları, hasat zamanı ve 

hammaddenin mesafesiyle ilişkili olarak hammadde tedarikinin 

istikrarı da çok önemli görülmektedir. Çünkü tarıma dayalı gıda imalat 

sanayisinin hammaddesi tarım ve hayvancılık sektöründen tedarik 

edilmektedir (Park vd., 2018:3). 

1.GIDA ĠMALAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIġ 

1.1. Gıda Sanayi  

Gıda sektöründe üretimde kullanılacak hammadde tarım sanayiinden 

temin edilerek alınan girdiler belirli üretim formülü ve teknolojisi kullanılarak 

işleme alınmakta ve tüketime hazır nihai ürünü elde edilmektedir. Bu 

hammadde temininden son tüketiciye kadar olan işlemler; hammaddenin 

tedariğinin işlenmesi, stoklanması, muhafaza edilmesi, paketlenmesi ve 

piyasaya sürülmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Gıda sanayi tarım ve 

hayvancılık sanayisinden elde ettiği tarımsal ve hayvansal ilk maddeyi birçok 

üretim yöntemi ve işlemi sonucunda muhafazası kolay, tüketilmeye hazır son 

tüketicinin ihtiyacını karşılayan ürünleri üreten sanayi olarak 

tanımlanmaktadır. Tarımsal üretimin iklime, coğrafyaya göre değişebilmesine 

karşılık hammaddesini tarım sanayiinden elde eden gıda sektöründe 

gereksinimlerin kesintisiz ve devamlı olmasından dolayı üretimde sürekli ve 

piyasadaki talepleri karşılayacak seviyede olması gerekmektedir. Burada hem 

tarım sanayiinden elde edilen hammaddenin muhafaza edilmesi hem de 

üretilen nihai ürünün paketleme işlemlerinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Tüm bu faaliyetleri gıda sanayi göstermektedir. Bütün bilgiler ve uygulamalar 

doğrultusunda hem Türkiye’de hem de tüm dünyada tarım sektörü ile gıda 
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sektörünün birbiriyle muazzam bir ilişki ve etkileşim içinde olduğu 

görülmektedir (Parşeker, 2009: 19). 

1.2. Gıda ĠĢletmesi 

Belirli bir yerde, muhtelif sektörlerden aldığı ilk madde ve malzemeyi 

çeşitli yöntem, emek, teknoloji ve diğer aşamaları uygulayarak talep eden 

bireyler için ihtiyaç karşılama niteliğine haiz, bir piyasası olan, ürünlere 

dönüştüren, bu ürünleri pazarlayan ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken doğayı 

koruyan, değişen koşullara makul sürede uyum sağlayabilen yapıya işletme 

denilmektedir. Gıda işletmesi ise tarım sektörü ve hayvancılık sektöründen 

temin edilen hammaddelerin belirli işlem ve teknolojinin kullanılarak 

muhafazası kolay, ihtiyaçları karşılar niteliğe sahip kaliteli ürünlere 

dönüştürüp tüketime sunan tesis olarak tanımlanmaktadır (Polat, 2015: 7). 

1.3. Gıda Sektörünün Diğer Sektörlere Katkısı 

Gıda sanayi ileri ve geri bağlantı etkileri kuvvetli sanayi kolları olarak 

değerlendirilmektedir. Bir sanayi kolunun bir ürün üretebilmesi için diğer 

sanayi kollarından hammaddeye ihtiyaç duyması durumuna geri bağlantı 

etkisi denilmektedir. Bu açıdan üretim aşamasında tarım ve sanayi 

işkollarından ilk madde, yarı mamul, makine ve üretim için gerekli olan tüm 

ihtiyaçların teminiyle gıda sanayinin geri bağlantı etkisi çok kuvvetli bir 

yapıya sahip olmaktadır. Üretim aşamasının sona ermesiyle satış, nakliye, 

reklam gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve bu ihtiyaçlar sonucunda da hizmet 

ve lojistik sektörleri ile etkileşime girilmektedir. Bu açıdan incelenecek olursa 

gıda ve içecek sektöründe üretilenlerin büyük bir bölümü hizmet ve lojistik 

sektöründe yarı mamul olarak değerlendirilip ve kabul edilmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu yönüyle de diğer sektörlerle gıda sanayiinin ileri bağlantı 

etkisinin güçlü olduğu görülebilir. Diğer sanayi kollarıyla olan tüm bu 

etkileşim ve ilişkiler sonucunda iktisadi gelişme konusundaki ortaya atılan 

görüşler gıda sanayiinin ülke ekonomisinde başat güç, hâkim sektör olarak 

kabul görülmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Her geçen gün artan gıda 

talebinin azalmadan devam etmesi gıda sanayiinin ülke ekonomilerinde hâkim 

güç olması sonucunu doğurmaktadır (Akın, 2012: 19). 

Tarım sanayisinde meydana gelen gelişmeler, bu sanayi kolu ile 

bağlantılı diğer sanayi kollarını da direkt olarak ilgilendirmekte, meydana 
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gelen gelişmeler birçok sanayi kolunda hissedilmektedir. Gıda sanayisi başta 

olmak üzere birçok sanayi kolu için hammadde sağlayan tarım sektörü, gıda 

sanayisi ile en iç içe olan sektör olarak görülmektedir. Sektörel anlamda 

gelişmiş olan gıda sanayi etkileşimde bulunduğu tüm sektörleri desteklemekle 

birlikte ülkelerin kalkınma seviyelerine de katkı sağlamaktadır. Vazgeçilmesi 

mümkün olmayan gıda ihtiyacı sebebiyle gıda sektörüne olan ve artarak 

devam eden gıda talebi ülkelerin gücünü, gelişmişlik seviyesini, dış satımını 

ve dışa bağımlılığını etkilemektedir. Gıda sanayi üretim öncesinde tarım ve 

sanayi sektörünü üretim sonrasında ise hizmet ve lojistik sektörünü 

desteklemekte ayrıca büyük bir istihdam alanı sağlamakta ve dolayısıyla ülke 

ekonomisinde katma değer, milli gelir ve sermaye artışında büyük rol 

oynamaktadır (Açıkgöz ve Günay, 2018: 211). 

2.TÜRKĠYE’DE GIDA ĠMALAT SEKTÖRÜ 

2.1. Türkiye’de Gıda Sektörü Yapısı 

Günümüz Türkiye’sinde büyük çoğunlukla özel sektör 

girişimcilerinin faaliyet gösterdiği gıda sektörü, ilk madde, enerji, kaynak, 

satış, planlama ve lojistik konularında problemlerle karşılaşmalarına rağmen, 

ülke ekonomisinde en önde gelen sektör olma özelliğini devam ettirmektedir. 

Bunun yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, dış ticaret açıklarını 

azaltacak ve enerji ithalatçısı ülkelerin baskısını önleyecektir (Ravanoğlu vd., 

2020: 61). Sürdürülebilir enerji kavramı, çevreye duyarlı, düşük maliyetli ve 

kesintisiz olarak yeterli miktar ve kalitede üretim ve tüketim yoluyla enerji 

sorunlarının hem ekonomik hem de çevre açısından kabul edilebilir düzeyde 

istenilen düzeyde çözülmesini sağlamaktadır (Bostan ve Ravanoğlu, 2018: 

182). Bunun neticesinde işletmeler, Avrupa Birliği kriterlerine göre uygun ve 

muhtelif iş kolları normlarına uygun ve yüksek karlılıkla faaliyet gösterecek 

kapasiteye sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ekonomik yapısında gıda 

sektörü, üretim sektörlerinin alt grupları arasında tüketim malları içerisinde 

bulunmaktadır. Un, et-süt ve meyve-sebze kullanımı ile yapılan gıda üretimi 

Türkiye’de ki gıda sektörü yapısının çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

Türkiye’de gıda sanayi varoluşundan bugüne büyük gelişimler göstermiş ve 

halen yapısal ve teknik değişmeler sürmektedir. Uluslararası standartların 

uygulanması, ileri teknoloji yoğunluklu çalışma, mamul yelpazesinin 

genişletilmesi, sözleşmeli tarıma doğru değişim, işletmeler arası sosyal ve 
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ekonomik etkileşim, satış, reklam ve lojistik alanlarında meydana gelen 

yenilenme ve ilerleme gıda sanayiindeki kalkınmanın göstergelerindendir. 

Ancak bu yenilik ve ilerlemeler gıda sanayiinin diğer sanayi kolları karşısında 

beklenen büyümeyi gösteremediği gözlemlenmektedir. Tüm sanayi dalları 

arasında gıda sanayiinin öncü sanayi firması olmasının koşulu tüketicilerin 

taleplerini ve ihtiyaçlarını tespit edip bu talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

üretime yön vermek uygun ürünü uygun fiyata nitelikli ve ivedi olarak 

piyasaya sürmesi olarak görülmektedir (Güneş ve Ünsal, 2006: 119-120). 

2.2. Türkiye’de Gıda Ġmalat Potansiyeli 

Üretimde kullanacağı girdilerin büyük bölümünü tarım sanayiinden 

alan gıda sektörünün alt kollarının tamamına yakınında üretilen ürünler 

Türkiye’de üretilmektedir. Üretim yapan üreticilerin büyük bölümü küçük 

işletme ve orta işletme (KOBİ) olarak sektörde yer edinmektedir. Hem nicelik 

hem de çeşitlilik olarak neredeyse Türkiye’nin tüm illerinde üretim sektörü 

bulunmaktadır. Gıda sanayisinin Türkiye’de düzensiz dağılımı ve çok farklı 

alt kollara sahipliği sebebiyle istatistiksel verilerin sağlanması kolay 

olmamaktadır (Bulu vd., 2007: 313-315). 

2.3. Türkiye’nin Ġklim ve Coğrafyasının Gıda Sektörüne 

Etkisi 

Türkiye’nin coğrafi özellikleri ve çeşitliliği, farklı türde toprak yapısı 

bununla birlikte sahip olduğu iklim koşulları sebebiyle tarım sanayiindeki 

üretim imkanlarının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Tarım sanayisindeki 

bu imkanların kullanılmasında gıda sanayiinin büyük rolü bulunmaktadır. 

Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında olması sebebiyle 

sanayileşmemizi daha ileri taşımamız için bu zenginlikten azami ölçüde 

faydalanılması gerekmektedir (Parşeker, 2009: 21-22). Ekonomik aktivitedeki 

artışın sadece üretim artışı ve ekonomik büyüme gibi olumlu etkileri değil, 

kaynakların aşırı ve verimsiz kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği gibi 

olumsuz etkileri de bulunmaktadır (Öz ve Kutbay, 2016: 267). 
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2.4. Türkiye’de Gıda Ġmalat Sektörünün Teknolojik 

Durumu ve Yeterliliği 

Türkiye’de tüm imalat sektörleri incelendiğinde gıda sanayisinin önde 

gelen sektörlerden biri olduğu söylenilebilir. Fakat gıda sanayiinde kullanılan 

teknolojinin kısıtlı olması, sektörde araştırma-geliştirme çalışmalarının 

yetersizliği, kurulan tesislerin hedeflenen üretimi yakalayamaması gibi çeşitli 

sebeplerden dolayı gıda sanayii diğer üretime dayalı sanayilerden sonra 

gelmektedir. Türkiye’de gıda sanayiinde ileri teknolojinin kullanımının az 

olması, kurulan tesislerin düşük bütçeli olması, firmaların KOBİ olarak 

faaliyet göstermesi, sanayi sektörünün imkanlarından yeterince 

faydalanamaması sebebiyle bu sanayi kolu daha çok emek-yoğun işleyen bir 

sektör durumundadır. Ayrıca gıda sektöründeki işletmelerin araştırma 

enstitüleri ve merkezleriyle, üniversitelerle entegre olamaması bu tarzdaki 

kuruluşlarla karşılıklı çalışma seviyesinin düşük olması sektörün kendini 

yenileyememesi ve teknoloji seviyesini ileri taşıyamaması sonucunu 

doğurmaktadır (Tağı, 2019: 27). 

2.5. Türkiye’de Gıda Ürünleri Ġhracatı 

Türkiye’de gıda sektöründeki ürünlerin ihracatı ileri teknolojili 

tesislerin inşasıyla 1980’li yıllardan sonra güçlenip hızlansa da, emeğe dayalı 

yöresel tarım ve gıda ürünlerimizin de geçmişten günümüze dış satımımızda 

kayda değer bir oranı bulunmaktadır. Türkiye’de un ve unlu mamuller, salça 

grubu, dondurulmuş tarım ürünleri konserveler, incir, kuru kayısı gibi yöresel 

yiyeceklerin hem üretimi hem de ihracatı gittikçe arttığı görülmektedir. 

Yurtdışına satışı gerçekleştirilen sanayi ve imalat ürünlerinin içerisinde gıda 

ürünleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Böylece gıda sanayiinin Türkiye’ye 

önemi ölçüde döviz kazanımı olmaktadır (Bulu vd. 2007: 313-315). 

3. GIDA ĠMALAT SANAYĠĠNDE TESĠS KURULUġU VE 

TESĠS KONUMUNUN ÖNEMĠ 

3.1. Tesis KuruluĢunu Etkileyen Faktörler 

Bir tesis kuruluşunda iç ve dış olarak gruplandırabileceğimiz iki ana 

etmen bulunmaktadır. Kuruluştaki iç etmenler; tesis için lokasyon kararı, 

tesisin kuruluş yapısı ve inşası, üretimde kullanılacak makine ve ekipmanların 

seçimi, hammaddelerin ve nihai ürünlerin muhafazası, üretim tekniği olarak 
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sayılabilirken dış etmenler ise satış, dağıtım, nakliye, yasal düzenlemeler, 

uyulması gereken standartlar, firma kaynakları, bayiler ve perakende satıcılar 

ve öngörülemeyen gelişmeleri kapsamaktadır (Vardin ve Yılmaz, 2011: 13). 

Yeni bir tesis tasarlamak için pazar ihtiyaçları ve hammaddeleri 

dikkate alan bir üretim kapasitesi analizi büyük önem arz etmektedir. Tesisin 

tasarımı, pazar talebi, tesisin konumu, ürünün doğası, inşaat ve işletme 

maliyetleri, üretim kapasitesi, hükümet politikası, iklim ve potansiyel rakipleri 

de dahil olmak üzere önemli faktörleri içermektedir (Park vd. 2018: 1). 

Karagöz ve Bay (2018:357)’a göre özellikle tesis yeri ve üretim 

kapasitesi için stratejik kararlar, geleceğe yönelik olduğundan, işletmelere 

uzun vadeli bakış açısı kazandırdığından erken tesis tasarım aşamasındaki bu 

kararlar tesis işletme maliyetinin çoğunu önceden belirlediğinden, gıda işleme 

endüstrisinde iş başarısı için kilit rol oynamaktadır. Tesis yeri kararı, ilgili 

karar niteliklerinin parasal değerlere dönüştürülmesiyle genellikle bir maliyet 

optimizasyon problemi olarak formüle edilebilmektedir. Bu maliyet 

optimizasyon modeli genellikle şu niteliklere ilişkin karar vermeyi 

içermektedir: pazar talebi, üretim ve depolama kapasitesi, üretim maliyeti ve 

tedarik güvenilirliği (Park vd. 2018: 1). 

3.2. Gıda Ġmalatı Tesislerinin KuruluĢ Yeri Seçimi 

Günümüzde ülkeler, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve 

uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmak için gelişmiş ürünlerin üretimine 

ve üretim ve üretim süreçlerinde inovasyona değer vermektedir (Göçer vd., 

2014: 164). Gıda fabrikasının yeri, genellikle ürünlerin ve hammaddelerin 

nispi yoğunluğuna bağlı olarak pazarlar veya hammaddeler tarafından 

belirlenebilir. Yeni bir tesis için bir yer seçerken yalnızca ürünün ve ham 

maddelerinin temel özelliklerini değil aynı zamanda diğer tesisler, dağıtım 

merkezleri, araştırma merkezleri, şirket merkezleri gibi üretiminin diğer 

unsurlarının da incelenmesi gerekmektedir. Farklı şirketlerin farklı üretim 

stratejileri olabilir. Örneğin, bir şirket ana ürünlerinin tamamını her tesiste 

üretmeyi seçebilirken, bir başkası yalnızca birkaç üründe uzmanlaşmış küresel 

merkezlere sahip olabilir.  
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3.2.1. Ürün Dağıtım Ġmkanları Sebebiyle KuruluĢ Yeri 

Seçimi 

İşletmelerin dağıtım kanalı seçimi, birbiriyle ilişkili olan birtakım 

faktörlere bağlıdır. Bu faktörler pazarla, ürünle, aracılarla, üretici işletmeyle, 

rakipler ve çevreyle ilgili olabilir (Öz ve Yılmaz, 2016; 598). Tipik olarak 

dağıtım uygulamaları fabrika lokasyonunu etkileyebilir. Çoğu gıda şirketinin 

birden fazla ürünü olmakta ve her müşteriye eksiksiz bir ürün yelpazesi 

sunmaya çalışabilmektedir. Birden fazla üretim yerinden ayrı ayrı sevk 

edilmek yerine ürünleri tam siparişlerin oluşturulabileceği tek bir yerde 

biriktirmek genellikle daha verimli olmaktadır. Bir şirketin birden fazla 

fabrikası ve dağıtım merkezi varsa, yeni bir fabrikanın bulunması, sistemin bir 

bütün olarak dikkate alınmasıyla ulaşım mesafeleri ve maliyetlerinden 

etkilenebilir. Fabrika çıktısının nakliye masraflarının minimum düzeyde 

olması için genellikle bir üretim tesisi bulunan bir dağıtım merkezine 

konumlandırılması planlanabilir. Böyle bir politika, aynı zamanda, tesis içinde 

bitmiş ürün depolama ihtiyacını da azaltarak, inşaat maliyetlerini ve envanteri 

azaltabilir. Mevcut altyapının kalitesi, özellikle yollar ve diğer ulaşım araçları, 

bir gıda fabrikasının büyüklüğünü ve yerini etkilemektedir. Yolların ve 

ulaşımın mükemmel olmadığı yerlerde, ekonomik dağıtım aralığı üzerindeki 

sınırlamalar nedeniyle tesisler tipik olarak küçük olmaktadır (Clark, 1997: 7-

8). 

3.2.2 KuruluĢ Yeri Seçiminde Hammaddenin Etkisi 

Gıda tesisleri, ürünün doğasına bağlı olarak genellikle müşterilere 

veya hammadde yetiştirme bölgelerine yakın bir yerde bulunmaktadır. Yeni 

bir fabrika tasarlamak için pazar talebini ve hammaddeleri dikkate alan bir 

üretim kapasitesi analizi önem arz etmektedir. Bununla birlikte, gıda işleme 

endüstrisinde, üretim sahasına ve hasat mevsimine bağlı olarak 

hammaddelerin tedarik belirsizliği de bulunmaktadır.  Ek olarak aşırı üretimin 

ekstra maliyetini omuzlamaktan kaçınmak için günlük üretim hacmi dikkatli 

bir şekilde planlanmalıdır. Bu nedenle, tesis yeri kararı, tedarik güvenilirliği 

açısından değerlendirilebilir. Hammaddelerin istikrarlı bir şekilde tedarik 

edildiği varsayılmış olsa da bu ideal varsayım gıda üretiminde her zaman 

geçerli olmayabilir. Diğer bir deyişle kalitenin bozulması, üretim miktarının 
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mevsimsel değişimi, istikrarsız iklim ve doğal afetler dahil olmak üzere 

birçok belirsizlik kaynağı bulunmaktadır (Park vd. 2018: 1-2). 

4. GIDA ĠMALAT SEKTÖRÜNDE HAMMADDE 

TEDARĠĞĠ VE TEDARĠKÇĠ SEÇĠMĠ 

4.1. Tedarikçi Seçiminin Önemi 

Günümüzde firmaların ihtiyaç duydukları ürünlerin en uygun 

zamanda, en uygun tedarikçiden tedarik edilerek, en uygun süre ve 

miktarlarda elde bulundurulması ve yine en uygun koşullarda müşterilere sevk 

edilmesi zorunlu hale gelmiştir (Kamacı ve Samancı, 2020:7). Bu açıdan 

bakıldığında firmaların nihai amaçlarını gerçekleştirmesinde tedarik zincirinin 

ilk halkası konumunda olan tedarikçiler büyük önem taşımaktadırlar. 

Firmaların nitelikli ve en az maliyet ile çıktı ya da hizmet üretmek zorunda 

olduğu günümüzde, teknolojinin süratle ilerlemesi küreselleşen rekabetçi 

koşulların giderek daha da artması, firmaları bu şartlarda çalışmaya zorunlu 

hale getirmektedir. En doğru tedarikçi seçiminin en zor ve sorunlu yanı 

tedarikçi başarılarının ölçülebilmesidir. Üretimde kullanılmak üzere temin 

edilecek ürüne ya da hammaddeye karar verilmesine direkt etki eden tedarikçi 

seçiminde nitelikli ve randımanlı üretimin beklenilen seviyelerde olması 

tedarikçi seçimi için gereken unsurlardandır(Sarıoğlan ve Arslan, 2020: 256). 

Tedarikçi seçiminde hedef yalnızca en makul fiyata hizmet ya da 

ürünün temin edilmesi olmayıp tüm bunların yanında optimum fayda 

verebilen tedarikçinin bulunabilmesidir. Bu sebepledir ki firmaların en makul 

tedarikçiyi bulabilmesi için çok yönlü bir tespit yapması gerekmektedir. 

Kendisi için en faydalı tedarikçiyi seçmeyi hedefleyen firmalar doğru 

tedarikçi seçimiyle, çıktıların ve hizmetlerin niteliğinin artmasını, verimliliği 

artırmayı, maliyetleri azaltmayı, tüketicilerin olumlu görüşlerini artırmayı 

sağlayabilmektedir (Yangınlar, 2018: 237). 

Gittikçe artan rekabet ve süratle farklılaşan çalışma alanlarında 

tedarikçi analiz süreci ve tedarikçi belirleme, firmaların faaliyet gösterdikleri 

alanda tutunabilmeleri için karşılaştığı ana sorunlardan biri olduğu kabul 

edilmektedir. Hammaddenin tedarikinden teslimatına uzanan süreçte tüm 

işlemlerin ilk noktası kabul edilen tedarikçilerden hammaddenin zamanında 

temin edilip üretim için hazır beklemesi üretimde süreklilik ve yaşanacak 

sorunların engellenmesi için çok önem taşımaktadır. Bu açıdan tedarikçilerle 
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uzun zamanlara dayanan karşılıklı iş birliğinin oluşturulması ve bu iş 

birliğinin devam ettirilmesi yaşanılan çağdaki rekabetçi koşullarda uzun 

ömürlü olmayı amaçlayan firmalar için önemli bir husus olarak kabul 

edilmektedir (Memiş ve Korucuk, 2021:2039). 

Global dünyada işletmeler bakımından rekabet her geçen gün 

şiddetlenmekte, işletmelerin rekabette üstünlük sağlama çalışmaları da artış 

göstermektedir (Karagöz ve Bay, 2018:358). Küreselleşen üretimdeki yarış 

hali ve birbiriyle bağlantılı üretim alanlarında nihai tüketicinin istek ve 

beklentisi her geçen gün farklılaşıp artış göstermekte olup etkin tedarikçi 

seçimi ve tedarik süreci ciddi önem taşımaktadır. Bu sebepledir ki tedarikçi 

seçimi aşamasının etkin ve işletmeye yarar sağlayan biçimde idare edilmesi, 

rekabet fırsatı yakalayabilmek için kilit taşı konumundadır. İşletmelerin uzun 

süreli rekabet fırsatı yakalayabilmesi ve verimliliklerini arttırabilmeleri için 

tedarikçilerle ileriye yönelik uzun süreli iş birliği oluşturmaları 

gerekmektedir. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet koşulları 

işletmeler açısından büyük önem arz etmekte olup bu önem birtakım 

gereksinmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır (Büyükyılmaz vd., 2018: 2).  Bu 

gereksinimin sebepleri, 

 Hızla küreselleşen rekabetçi ortam, 

 Küresel standartların değişmesi ve standart sayısının gittikçe 

düşmesi, 

 Çevre kaynaklı endişeler, 

 Teknolojik yeniliklerin artması ile tüketicilerin beklentilerinin de 

artması, 

 Tüketicilerin kalite farkındalığının artması, 

 Ürünlerin çeşitliliğinin artması, 

olarak görülmektedir. Bu sebeplerin tümü tedarikçi seçiminin işletmeler için 

hayati önem taşıdığını göstermektedir. Tedarikçi seçimi için uygulanan 

yöntemler, tedarikçi verimliliğinin değerlendirilmesini sağlayan ancak firma 

gereksinimlerine göre değişkenlik gösteren ve birbirleriyle çelişkili ölçütler 

olarak değerlendirilmektedir (Tursun ve Özkoç, 2019: 81). 

 

 



 
 65 

4.2. Tedarikçi Seçimi 

1960’lı yılların başından bu yana tedarikçi başarısı ve verimliliği 

değerlendirme yöntemleri birçok bilim insanı ve bu yöntemleri kullananlar 

için ilgi alanı oluşturmaktadır. Tedarikçi seçimi işletmeler için büyük önem 

arz etmektedir. Tedarikçi seçiminde örneğin, endüstriyel firmaların toplam 

maliyetlerinin büyük bölümü satın alma harcamalarından meydana 

gelmektedir. Tedarikçi seçimi birçok firmada imalat ve nakliye aşamalarının 

en önemli kısmı olarak değerlendirilmektedir. Fakat bu tedarikçi belirleme 

seçim ve süreci birden çok sebepten dolayı oldukça karışık olup tedarikçilerin 

nihai ürüne faydası üretim sürecinde analiz edilip değerlendirilememektedir. 

Tedarik zincirinde üretime dahil edilecek hammaddenin temin edilmesinde, 

fiyatında, niteliğinde, lojistiği ve teslim işlemlerinde tedarikçi büyük önem arz 

etmektedir. Tedarikçi seçimi aşamasının problemsiz ve sağlıklı bir şekilde 

idare edilebilmesi için; 

1. Seçime hazırlanma, 

2. Potansiyel tedarikçileri belirleme, 

3. Çalışılacak tedarikçilere karar verme, 

4. Karar verilen tedarikçilerin sundukları koşulların 

değerlendirilme, 

5. Son karar, 

Safhalarına önem verilmeli ve bu koşullara uygun hareket edilmelidir. 

Fakat firmaların tedarikçi seçiminde yalnızca bir tedarikçi veya sadece bir 

tedarikçi seçimi kriterlerine bağlı kalmamaları gerekmektedir. Tedarikçi 

seçimi,  

 Tedarikçi seçiminde uygulanacak ölçütler ve alt ölçütlerin 

olması, 

 Karar verilen ölçütlerin rakamsal ya da teknik olarak 

yorumlanmış bilgiler içermesi, 

 Firmanın birden çok tedarikçiyle iş birliği içerisinde olması, 

 Karar verme aşamasında tedarikçilerin diğer tedarikçilerle çok 

benzer özelliklerinin olması, 
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gibi sebeplerden ötürü kolay olmayıp karışık bir süreç olabilmektedir. 

Tedarikçi seçiminde etkili ve verimli bir sonuca varılabilmesi, birçok ölçütün 

dikkate alınıp uygulanması bu yöntemler sonucunda da son kararın verilmesi 

gerekmektedir (Şimşek vd., 2015: 139-140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Tedarikçi Değerlendirme ve Seçim Süreci (Lopez ve Lopes, 2021) 

4.3. Tedarikçi Seçiminde ve Tedarikçilerle YaĢanan 

Sorunlar 

Son yıllarda küreselleşmeye paralel olarak şirketler arasında artan 

yatay ve dikey bütünleşmeler lojistik ve tedarik zinciri yönetimini öne 

çıkarmaktadır. İçinde bulunulan koşullar, ürünlerin üreticileri ile satın alımları 

arasında kalan, şirketlerin karlılıklarını doğrudan etkileyen süreçler üzerine 

odaklanılmasına neden olmuştur. Günümüzde; şirketler üretim aşamasında 

maliyetleri düşürmek yerine doğru lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini 

uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını arttırmayı hedeflemektedirler 

(Öz, 2019;39).  

Firmalar tedarikçi seçiminde birçok problemle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. İşletmelerin üretim ve faaliyette olduğu bölge ya da 
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sektörlerde üretim ya da hizmet arzı için temin edilen dış girdilerin sağlandığı 

tedarikçiler ile birlikte iş birliği halinde faaliyetini devam ettirmesi oldukça 

önem arz etmektedir. Yoğun rekabetli sektör koşullarında firmaların üretim ve 

pazarlama faaliyetini sürdürebilmeleri dahilinde amaçlanan müşteri 

modellerinin beklenti, talep ve gereksinimlerine cevap verebilmek için ortaya 

koyulacak alternatif çözümlere yoğunlaşmaları gerekmektedir (Sarıoğlan ve 

Arslan, 2020: 257). 

Birden çok kriterin ve yöntemin kullanıldığı çok aşamalı bir karar 

alma süreci olan tedarikçi seçimi probleminde, işletmelerim dış kaynak 

maliyetlerinin toplam maliyetlerinin yaklaşık dörtte üçüne ulaştığı göz önünde 

bulundurulduğunda tedarikçi seçiminin firmalar için ne kadar hayati önem 

taşıdığı anlaşılabilmektedir. Stamm ve Golhar (1993), Ellram (1990) ve Roa 

Kiser (1980) tedarikçi seçimi için belirli ölçütler ortaya koymuşlardır. 

Tedarikçi seçiminde uygulanacak bu kriterlerin seçim süresince 

değerlendirilecek tüm tedarikçiler üzerinde uygulanabilir nitelikte olması ve 

firmanın gereksinim ve tedarik şartlarına uygun olması gerekmektedir. 

Tarafsız ve yerinde yapılan değerlendirmeler, tüm tedarikçiler üzerinde 

uygulanabilir kriterlerin doğru olarak belirtilmesi ile geçerli olabilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, kullanılan kriterlerin bir kısmı yapılan 

değerlendirmelerde çok verimli görülmezken, gereken verilerin sağlanması ve 

makul bir zaman dilimi dahilinde analiz edilmesinde de zorluklar meydana 

gelebilmektedir. Seçim için kullanılacak kriter ve yöntemlerin net olarak 

belirlenmeden başlanılacak veri toplama işlemlerinin nafile uğraşılara 

dönüşeceği unutulmamalıdır. Firma bünyesi dahilinde değişik işlevlere 

karşılık gelen tedarikçi seçimi, firma içerisinde en tabandan en üste yükselen 

bir yapıda birçok özellik ve miktar faktörlerini içeren bir seçim problemi 

olarak kabul edilmektedir. Bu sorun için uygulanan çözüm teknikleri 

maliyetin minimuma indirilmesinde seçimi gerçekleştirene fayda sağlarken, 

çok kriterli karar verme yöntemleri ve türevleri bu teknikler dahilinde analiz 

edilmesini sağlayabilmektedir. Son karar verme aşaması satın alma 

işlemindeki en dikkat çekici aşamadır. Bugüne kadar ortaya koyulan tüm 

modeller analiz edildiğinde tedarikçi seçim sürecinde genellikle son aşama 

dikkat çekmektedir. Son karar safhasından önce gelen sorunların analizi, 

kriterlerin teknik ve yöntemleri ve doğru tedarikçilere karar verilmesi 

aşamalarına satın alma ve tedarik tekniği dahilinde araştırmacılar daha az 
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yoğunlaşmaktadır. Fakat son aşamanın ne kadar nitelikli olduğunu anlamak 

için önceki aşamaların niteliğine ve başarısına bakılması gerekmektedir 

(Şahin ve Supçiller, 2015: 92). 

Tedarikçi firmanın, 

 Ekonomik kapasitesinin yetersizliği sebebiyle meydana gelen 

maddi problemler, 

 Yetkin, tecrübeli ve kabiliyetli uzmanlık seviyesinin olmaması, 

 Sektördeki itimat ve itibar sorunu, 

 Satış sonrası ürüne sahip çıkılmaması (teknik destek, bakım-

onarım vs.) 

 Ürünlerin standart olmaması, 

 Lojistik süresi ve lojistiğin beklenilen nitelikte olmaması, 

 Ürünün tedariki için gerekli uzmanlık, ortam ve büyüklüğe sahip 

olunmaması, 

 Firmalar tarafından talep değişikliklerine makul seviye va 

zamanda cevap verilmemesi, 

 Tedarikçinin bulunduğu coğrafyadan kaynaklı sorunlar, 

 tedarikçiler ile yaşanan sorunlara örnek olarak gösterilebilir 

(Ofluoğlu ve Miran, 2014: 8). 

4.4. Gıda Ġmalat Sektöründe Tedarikçi Seçimi  

1980’li yıllardan sonra pazarlama faaliyetlerinde meydana gelen 

yenilikler ve pazarlama ile hızlı tüketilen ürünlerin çoğalması sonucunda 

satışa sunulması gereken birçok yeni üretim maddesi ve var olan ürünlerin 

sürekliliği ciddi anlamda önemli hale gelmiştir. Böylelikle firmalar satış 

alanlarındaki ürünlerini arttırıp pazardaki mevcut durumunu korumayı ve 

daha da ileriye taşımayı başarabilmişlerdir. Bu başarının devamlılığı 

işletmelerindeki üretim tesislerinin kesintiye uğramadan çalışmasıyla 

bağlantılıdır. Bu devamlılık istikrarlı bir satınalma planına ve karşılıklı 

işbirliği ve uyum sağlanmış tedarikçilere bağlı olmaktadırlar. Böylelikle 

kesintiye uğramadan, sürekli üretim, sürekli hizmet ve sürekli satış 

gerçekleştirilebilmektedir. Gereken hammaddenin vaktinde tedarik 

edilememesi durumunda üretim kesintiye uğrayacak ve satışa sunulacak 

ürünlerde aksaklıklar meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu sebepledir ki birçok 
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sektörde olduğu gibi gıda imalat sektöründe de firmalar verimli bir tedarikçi 

ağı oluşturmaya ve hammadde-malzeme alımlarında karşılıklı uyumu 

yakalayarak sürekliliği esas almayı ilke edinmektedirler 

(www.satinalmadergisi.com). 

5.KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

5.1. Konya Ġlinin Ekonomik ve Sanayi Durumu 

Türkiye’nin nüfusa göre 7. ili olan ve 38.257 km2 lik alanı ile 

yüzölçümü bakımından 1. Büyük ili olan Konya, büyük ve verimli tarım 

arazileri, farklı iklim ve bitki türüne sahip bölgeleri, matematiksel ve özel 

konumu, yetiştirdiği birçok tarım ürünü sebebiyle Türkiye’nin ‘’tahıl ambarı’’ 

diye de bilinmektedir. Türkiye’de tarıma açık arazilerin yaklaşık %8’ine sahip 

olan Konya buğday, kuru fasulye, şekerpancarı gibi ürünlerin toplam 

üretiminin de yaklaşık üçte birini sağlamaktadır. Gelişmiş sanayi sitesi ve 

bölgelerine sahip Konya Türkiye’nin sanayisine büyük ölçüde katkı 

sağlamaktadır (Ay ve Çevik, 2017: 13). 

Tarım alanları bakımından da Türkiye’nin en büyük ili olma özelliğini 

elinde tutan Konya, büyük mera ve otlakları ile hayvancılık sektöründe, et ve 

süt sanayisinde de ülke ekonomisini desteklemektedir (Soydal ve Tek, 2017: 

32-33). 

5.2. Konya Ġli Tarım Sanayisi 

Konya, Türkiye’nin tarım sanayisinde üretim, pazarlama ve istihdam 

konularında en önde gelen illerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Ekolojik 

ve coğrafi koşullarından dolayı tarım sanayisinin gelişmesi Konya’yı bir tarım 

kenti haline dönüştürmüştür. Geniş ve verimli tarım alanları ile buğday, arpa, 

mısır, patates, şeker pancarı, ayçiçeği, havuç gibi birçok bitkilerin, meyve ve 

sebzenin yetiştirildiği bir il olan Konya’da tarım sanayisi her geçen yıl 

teknolojinin kullanımını ve bilinçli tarımın artmasından dolayı daha da 

büyümektedir. Konya tarımsal üretim değeri açısından da yaklaşık 30 milyar 

TL ile Türkiye’de birinci sıradadır. Konya’da üretimi geçekleştirilen bitkisel 

ürünlerin ortalama beşte üçü tarla bitkileri, beşte biri sebze, beşte biri de 

meyveden oluşmaktadır. Özellikle tahıl üretiminde Türkiye de ilk sıralarda 

yer alan Konya şekerpancarı üretiminin de yaklaşık üçte birini, kuru 

http://www.satinalmadergisi.com/
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fasulyenin dörtte birini üretmekte olup bu bitkilerde Türkiye’nin birinci 

üretici ili konumundadır(www.kto.org.tr). 

Konya özellikle tahıl, şeker pancarı ve baklagiller sınıfındaki 

üretimde toplam üretimin büyük kısmını karşılamaktadır ve ürettiği ürünlerin 

büyük bölümü endüstriyel ürünlerden oluşmaktadır. Endüstriyel üretimde ise 

en çok üretim yaptığı ve gıda sanayisinde kullandığı ürün şeker pancarı 

bitkisidir.  Şeker pancarı üretiminde Türkiye birincisi olan Konya da buğday, 

arpa, nohut kuru fasulyede de ilk sıralarda yer almaktadır. Organik tarıma da 

geçişin başladığı Konya’da ve ilçelerinde organik tarım üretimi yapılmakta 

olup bu alanda da yüksek gelir elde edilmektedir. 

Tohumculuk ve tohum üretimi alanlarında da ileri seviyede olan 

Konya toplam üretimin %38’lik bir kısmı ile de Türkiye tohum üretimi 

birincisidir (www.konyadayatirim.gov.tr). 

5.3. Konya Ġli Gıda Ġmalat Sektörü 

Diğer ülkelere nazaran Türkiye’nin tarım altyapısının ülkenin büyük 

bölümünde var olması ve yine hayvancılık faaliyetlerinin ülkenin hemen her 

yöresinde yapılması sebebiyle gıda sektörünün inşa edilip gelişmesi diğer 

sektörlere göre daha kolay gerçekleşebilmiştir. Türkiye de gıda sektörü 

bölgelere göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu farklılık bölgenin iklimi, 

coğrafi koşulları, nakliyat imkanları ve üretilen ürünlerin çeşitliliği gibi 

sebeplerden meydana gelmektedir. Gerek tarım sektörünün gelişmişliği 

gerekse hayvancılığın yaygın olması ve tesis kurulumu kolaylığı sebebiyle 

Konya ilinde de gıda sektörü diğer sektörlere göre daha kolay kurulup 

ilerlemiştir. Konya’da büyük ölçekli un fabrikaları, makarna, şeker, bisküvi 

gibi gıda ürünlerinin imalatını yapan firmaların kurulması da bu sebeplerden 

dolayı gerçekleşmiştir. Hammaddeye yakınlık, tarım ve hayvancılık 

sanayisinde ki gelişmişlik, nakliyat kolaylığı, coğrafi konum gıda imalat 

sanayisinin inşa edilip ilerlemesine Konya da imkân sağlamaktadır (Mangır 

ve Özel, 2017: 65-67). 

Konya’da gıda sektörü çoğunlukla kendi bölgesinden temin ettiği 

tarımsal ve hayvansal kaynaklı hammaddelerin işlenmesiyle nihai tüketiciye 

sunulacak hale gelen ürünlerin imalatını gerçekleştirmektedir. Diğer sanayi 

sektörlerine göre gıda imalat sektörü Konya ilinin tümüne yayılmış 

durumdadır. Özellikle şeker, şekerleme, irmik, makarna, kuruyemiş, süt ve süt 

http://www.konyadayatirim.gov.tr/
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ürünleri, un ve yem gibi gıda sektörüne bağlı sektörlerin gelişmesiyle 

Konya’da gıda sektörünün son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği 

görülmektedir.  

31 ilçeye sahip Konya’nın neredeyse tüm ilçeleri gıda sektöründe 

üretim faaliyeti gerçekleştirmektedir. Konya büyükbaş ve küçükbaş 

hayvancılığın daha hesaplı ve kazançlı yapılabilmesi için mera arazilerine ve 

yemlik bitki tarımı için geniş tarlalara sahiplik etmektedir. Türkiye’de ki ilk 

örneği olan Organize Hayvancılık Bölgesi Konya’ya inşa edilmiştir. Konya 31 

ilçesinde yüz bini aşkın çiftçisi ile birlikte tarım sektöründe sertifikalı üretim 

ve organik tarım gibi büyük bir alanda ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Mevcut doğal kaynakların yanında deneyimli çiftçiler, çiftçi birliklerinin 

olması (kooperatif, birlik, dernek vb.), üretimde hammadde olarak kullanılan 

tarımsal kaynakların Konya’da üretiliyor olması, bu hammaddelerin yakınlığı 

ve lojistiğinin kolay olması Konya’da gıda imalat sanayisinin hızla 

ilerlemesinde büyük rol oynamaktadır. Türkiye’nin ‘’tahıl ambarı’’ olarak 

anılan Konya’da büyük ölçekte ve çok sayıda tahıl grubu işleme tesisi, un ve 

yem fabrikası ve birlikte olarak yem ve şeker pancarı işleme tesisleri 

bulunmaktadır. Konya merkez, Çumra, Ilgın ve Ereğli de olmak üzere 4 tane 

şeker fabrikası bulunan Konya’da Türkiye’nin şeker ihtiyacının büyük 

bölümü karşılanmaktadır. Gıda firmalarının yaklaşık olarak %50 si şahıs 

firması diğer yüzde ellisi ise anonim, limited şirketlerinden oluşmaktadır. 

Konya’da ki gıda sektörü ana üretim grupları et ve et ürünlerinin işlenmesi ve 

muhafazası, sebze ve meyve gruplarının işlenmesi ve muhafazası, bitkisel ve 

hayvansal yağ imalatı, süt ve süt ürünleri imalatı, unlu mamuller imalatı, 

hayvan yemleri imalatı olarak sıralanabilir. Un, şeker ve tuz üretiminde öncü 

olan Konya, Tuz Gölünden Türkiye’nin tuz üretiminin yaklaşık üçte ikisini 

sağlamaktadır. Şeker pancarı üretiminde ise Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık 

üçte birini karşılayan Konya arpa, buğday, şeker pancarı, lale, havuç, ayçiçeği 

üretiminde de ilk sıralardadır. Aktif nüfusun yaklaşık dörtte üçü tarım, 

hayvancılık, avcılık, ormancılık, balıkçılık alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Yıllık 10 milyar TL üzerinde tarımsal üretim gerçekleştiren Konya, 

Türkiye’nin tarımsal üretim gerçekleştiren lider ili konumundadır. Konya’da 

ki tarım arazilerinden yılda iki kez mahsul alınması, yakın, düşük maliyetli ve 

istenilen ölçüde hammadde temin edilebilmesi, ülke içi ve dışı pazarlara 

nakliyatın kolay olması, teknolojik imkanların var oluşu, iş gücü ve destek 



 

72  İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar 

sistemlerinin olması Konya da gıda imalat sektörünün gelişmesinin 

sebeplerindendir (Konya ABİGEM, 2017: 27-50). 

Konya ilinde yapılan araştırmalar sonucu il sınırlarında faaliyet 

gösteren işletmelerin yaklaşık %50 si üretime girdi sağlamak için kullanılan 

hammadde ve yarı mamulleri Konya’daki üreticilerden aldıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. İmalat sanayisinde ki işletmelerin sadece ürün satışı yapan 

işletmelere nazaran yerli tüccarlardan hammadde ve yarı mamul temin ettiği 

gözlemlenmiştir. Hammadde ve yarı mamul temini sektörler bazda 

incelendiğinde çoğunlukla üreticilerden hammadde tedariki gerçekleştirildiği 

gözlemlenmektedir (Dağlıoğlugil, 2017, 49 ). 

 

Grafik 1: Konya İlinde Hammadde Olarak Kullanılan Buğdayın Tedarik Edildiği 

Alanlar, (Konya Ticaret Borsası, 2012) 

Gıda imalat sanayiinde, üretim faaliyetlerinin yapılacağı bina, 

imalathane, tesis vb.nin hammaddenin yakınına inşa edilmesi gerektiğinden 

birçok tarımsal ürün yetiştiriciliğinde ilk sıralara konumlanan Konya, gıda 

imalat sektöründe de bu sebeple öncü iller arasındadır. Şeker pancarı, kuru 

fasülye, buğday, havuç, üretiminde Türkiye’de lider konumda olan Konya 

arpa, nohut, patates, ayçiçeği, mantar, üretiminde ve ayrıca et ve süt, süt 

ürünleri üretiminde de öncü iller arasındadır. Gıda sanayisinin alt dalları olan 

bu sektörlerin tümünde ilk sıralarda yer alan Konya Türkiye için önemli bir 

üretim bölgesi konumundadır. Konya çikolata ve şekerlemelerin imalatında da 

ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Şekerlemelerin ihracatında 

İstanbul, Gaziantep’ten sonra üçüncü il olma özelliğini elinde tutmaktadır 

(www.konyadayatirim.gov.tr). 
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SONUÇ  

Beslenme insanın en temel gereksinimlerinden biri olup bu 

gereksinimin sonucu gıdaya olan talep sebebiyle gıda sektörü imalat 

sanayisinde büyük önem arz etmektedir. İklim, coğrafi özellikler ve toprak 

yapısı gibi özelliklere bağlı olarak tarım ve hayvancılık sektöründen 

girdilerini temin eden gıda sektöründe devamlılık, hammadde ve ürün 

muhafaza koşulları, tedarik zinciri, tedarikçi seçimi, üretim yeri seçimi gibi 

başlıca etkenler mevcuttur. Tarım ve gıda sektörünün birbirinden etkilenme 

derecesi üretim coğrafyasının gelişmişlik yapısına, üretimde kullanılan 

teknolojiye, hammadde ve hammadde teminine ve depolama koşullarına bağlı 

olarak değişebilmektedir. Gıda sektörü muhteviyatından ötürü tarım ve sanayi 

sektörleri ile paralel işlemekte bu sektörler ile sürekli etkileşim içerisinde 

bulunmaktadır. 

Pazarlama faaliyetlerinde meydana gelen yenilikler ve hızlı tüketilen 

gıda ürünlerinin artması sonucunda satışa sunulması gereken birçok yeni 

üretim maddesi ve mevcut olanların ise sürekliliği gıda sektöründe son derece 

önemlidir. Sektördeki firmaların başarısı ve mevcut konumunu 

koruyabilmeleri kesintisiz hammadde tedarikine ve pazar piyasasında 

tüketicilerin talebine bağlı olarak sürekli ürün arz etmelerine bağlı olduğu 

görülmektedir.  

Gıda imalat sektöründe üretimin kullanılacak hammaddeye yakın 

mesafedeki alanlarda yapılmasının önemliliği, gıda imalat sektörünün tarımsal 

ürünlerden beslenmesi sebebiyle her iki sektöründe (gıda-tarım) dikey 

uyumunun sağlanması ve üretim tesislerinin nereye konumlandırılacağı 

faktörünün hem ulaşılabilirlik hem de maliyet için elzem olması işletme 

açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Dünya’da ve Türkiye’de gıda ve tarım sektörlerinin birbiri ile ilişkisi 

incelendiğinde bu iki sektörün birbirinden beslendiği, özellikle gıda imalat 

sektörünün bulunduğu coğrafyanın tarım sektöründen etkilendiği, 

gerçekleştirilen üretimin tarımsal üretime paralel olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de ‘’tarımın başkenti’’ ve ‘’tahıl ambarı’’ olarak anılan Konya ili, 

tarım sektöründe üretilen bitkisel ürünlerin büyük oranda gıda imalat 

sektöründe kullanımıyla birbirine bağlı bu iki sektörün örnek işleyişini temsil 

eden illerden biridir. Şeker pancarı, buğday, arpa, nohut, kuru fasülye gibi 

bitkisel ürünlerin üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Konya’da buna 
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bağlı olarak bu ürünlerin hammadde olarak kullanıldığı tarıma dayalı gıda 

imalat sektörü de büyük gelişme göstermiştir. Hammaddeye yakınlığın son 

derece önemli olduğu gıda sanayisinde Konya’nın Dünya ve Türkiye çapında 

büyük ölçekli gıda imalat tesislerine sahip olmasının tarımsal üretimin 

büyüklüğü ile doğrudan ilgili olduğu görülmektedir. İl sınırlarında çok sayıda 

un fabrikaları, tahıl ürünleri işleme tesisleri, makarna, bisküvi, çikolata ve 

şekerleme üretim tesisleri ve şeker pancarı üretimine paralel olarak 4 adet 

şeker fabrikası yine şeker ve un fabrikalarına bağlı yem üretim tesisleri 

bulunmaktadır. Bu sektörlerin girdileri incelendiğinde tarımsal kaynaklı 

oldukları ve büyük oranda Konya ili içerisinden temin edildikleri 

görülmektedir. 
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GİRİŞ 

 Ġktisadi birimler firmalar ve tüketicileri ihtiyaçlarını karĢılamak için 

gelirleri ve tasarrufları yeterli olmadıkları vakit dıĢ finansman kaynaklarına 

baĢvurabilmektedir. Günümüzde en önemli dıĢ finansman kaynağı mali sistem 

ve bankalardır. Ancak mali sistemden kredi kullanan kiĢi ve kurumlar 

zamanlar farklı sebeplerle kredi borçlarını ödemede sorunlarla karĢı karĢıya 

kalabilmektedir. Özellikle ekonomik daralmanın olduğu dönemlerde veya 

makroekonomik göstergelerin çeĢitli Ģoklarla karĢılaĢıp bozulması kredi 

ödemelerinde aksamalara yol açabilmektedir. 

Bu bağlamda, bu çalıĢmanın temele amacı Türkiye ekonomisinde 

2014.M1-2021.M12 dönemi için aylık verileri kullanılarak, iĢsizlik oranının, 

takipteki alacaklar oranı üzerindeki etkileri ampirik olarak analiz edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın literatüre göre özgün yönü Covid-19 Salgını çerçevesinde güncel 

verilerle takipteki alacaklar oranı ve iĢsizlik oranı arasındaki iliĢkiyi 

incelemesidir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinde iĢsizlik oranı ve takipteki 

alacaklar oranı arasındaki iliĢkiler ortaya çıkarılması bu alanda daha etkin 

politika ve strateji geliĢtirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. 

1. TÜRKİYE’DE BANKALARIN TAKİPTEKLİ 

ALACAKLARI ÜZERİNE LİTERATÜR 

 Covid-19 Salgını döneminde Türkiye ekonomisinde ekonomik 

büyüme hızında düĢüĢler gözlemlenmiĢtir. Bu durum iĢsizlik oranı ve 

takipteki alacaklar oranı üzerinde önemli etkilere yol açmıĢtır. Ancak 

hükümetlerin uyguladıkları destek mekanizmaları, kredi yenileme ve öteleme 

gibi mekanizmalar takipteki alacaklar oranın makul aralıkta kalmasına 

yardımcı olmuĢtur. Aynı Ģekilde hükümetler iĢsizlik oranlarını düĢük düzeyde 

tutabilmek için farklı istihdamı koruma ve desteleme politikaları uygulamaya 

koymuĢtur.  

ġekil 1’de Türkiye’de iĢsizlik oranı ve takipteki alacaklar oranı 

verilmiĢtir. Buna göre Türkiye ekonomisinde özellikle 2018 sonrasında 

Türkiye ekonomisinde iĢsizlik oranı ve takipteki alacaklar oranı artıĢ 

göstermiĢtir. 2020 yılı baĢında ise Covid-19 Salgını bağlamında uygulanan 

politikalarla değiĢkenlerdeki artıĢ kırılarak aĢağı yönlü eğilim baĢlamıĢtır. 
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Şekil 1:  Türkiye’de ĠĢsizlik Oranı ve Takipteki Alacaklar Oranı (%) 

Kaynak: TCMB EVDS veri tabanı. 

 

Literatürde genel olarak takipteki krediler üzerinde makroekonomik 

düzeyde, sektörel düzey ve firma düzeyinde etkili değiĢkenler tespit edilmiĢtir 

(Bkz.Ari vd, 2021; Messai ve Jouini, 2013; Makri vd, 2014; Škarica 2014; 

Saba vd 2012; Radivojevic ve Jovovic 2017; Ahmed vd 2021; Torun ve 

Sarıdoğan 2021; Ay vd 2021) 

Türkiye ekonomisinde takipteki alacaklar oranı etkileyen 

değiĢkenlerle ilgili yapılmıĢ çalıĢmaların kapsam ve bulguları aĢağıda 

özetlenmiĢtir. 

Yüksel  (2016) çalıĢmasında, Türkiye ekonomisinde takipteki 

alacaklar oranın azalmasında, döviz kuru risklerinin, bankaların kredi 

tahsisinde etkinliğinin ve ekonomik büyümenin istikrarının önemli olduğunu 

belirtmiĢtir.  

YücememiĢ ve  Sözer  (2011) çalıĢmalarında, Türkiye ekonomisinde 

takipteki krediler üzerinde döviz kuru ve önceki dönem üretim ve takipteki 

alacakların etkili olduğunu belirtmiĢtir. 

Poyraz ve Arlı  (2019) çalıĢmalarında, Türkiye ekonomisinde 

takipteki krediler üzerinde döviz kurunun etkili olduğunu belirtmiĢtir.  
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TekĢen ve Çelik (2018) çalıĢmalarında, takipteki krediler üzerinde, 

kredi türlerinin, önceki dönem takipteki krediler ,  aktif büyüklüğü ve 

enflasyonun etkili olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Yağcılar ve Demir  (2015)  çalıĢmalarında, takipteki krediler 

üzerinde, ölçek, kredi/mevduat oranı, borsada iĢlem görme,  aktif karlılığı ve 

likidite değiĢkenlerinin ters yönde,  sermaye yeterliliği rasyosu, büyüme, 

yabancı bankalar, faiz oranlarının aynı yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir.  

Genç ve ġaĢmaz  (2016) çalıĢmalarında, takipteki ticari krediler 

üzerinde, ticari kredi faiz oranları, GSYĠH,  Reel Efektif Döviz Kurunun ve 

BĠST-100 etkili olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

Abdioğlu ve Aytekin (2016) çalıĢmalarında, Türkiye ekonomisinde 

takipteki krediler üzerinde, net faiz  marjı,  gecikmeli  takipteki kredi  oranı,  

sermaye  yeterliliği, ödeme  gücü  oranının ters yönde,  etkinsizlik ,  faaliyet  

etkinliğinin, kredi faizi, kredi/ mevduat oranı,  ise aynı yönde etkilediğini 

tespit etmiĢlerdir.  

Arlı ve Bayrakdaroğlu, çalıĢmalarında, Türkiye ekonomisinde inĢaat 

sektörü maliyetleri ve inĢaat sektöründeki takipteki krediler arasında kısa ve 

uzun dönemde anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢlerdir. 

Ayaydın vd., (2021) çalıĢmalarında, Türkiye ekonomisinde takipteki 

krediler üzerinde, borç vermede uzmanlaĢmanın ters yönde, kapitalizasyonun 

aynı yönde etkileri olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

Vuslat  (2020) çalıĢmasında, Türkiye ekonomisinde takibe düĢen 

krediler üzerinde GSYĠH büyümesi, enflasyon, borç stoku, iĢsizlik gibi makro 

değiĢkenlerle birlikte kârlılık, sermaye yeterliliği, verimlilik gibi bankaya 

özgü değiĢkenlerin önemli olduğunu tespit etmiĢtir.  

2. AMPİRİK ANALİZ 

2.1. Veri ve Yöntem 

ÇalıĢmada kullanılan veriler TCMB EVDS veri tabanında alınmıĢ 

olup 2014.M1-2021.M12 dönemi aylık verilerdir. DeğiĢkenlere analiz 

sürecinde logaritmik dönüĢüm yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenler,  

Bağımlı Değişken:  

Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler (%)  
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Bağımsız Değişken:  

 ĠĢsizlik Oranı 

ÇalıĢmada, zaman serisi ekonometrisi teknikleri olup, ADF birim kök 

testi, Johansen EĢbütünleĢme testi, FMOLS tahmincisi teknikleri 

kullanılmıĢtır. 

2.2. Ampirik Sonuçlar ve Değerlendirme 

Tablo 1’de değiĢkenler için 2014.M1-2021.M12 dönemi aylık 

verilerine ait tanımlayıcı istatistikler verilmiĢtir. Buna göre değiĢkenlerin 

iĢsizlik oranı ortalama %11.5 civarında iken, takipteki alacaklar oranı 

ortalaması %3.5 civarındadır.   

Tablo 1: DeğiĢkenler Ġçin Tanımlayıcı Ġstatistikler  

 ĠĢsizlik Oranı Takipteki Alacak Oranı 

Ortalama 11.481 3.494 

Medyan 11.150 3.230 

Maksimum 14.400 5.360 

 Minimum 9.200 2.730 

 Std. Dev. 1.415 0.695 

 Skewness 0.417 1.106 

 Kurtosis 1.803 3.293 

 Jarque-Bera 8.515 19.924 

Prob 0.014 0.000 

 Sum 1102.200 335.460 

 Sum Sq. Dev. 190.186 45.823 

N 96  96  

 

Tablo 2’de ADF   test sonuçları verilmiĢtir. Buna göre değiĢkenler 

düzey seviyesinde durağan olmayıp birinci farklarda durağanlık 

göstermektedir. 

Birinci farkta durağan olmaları sebebiyle değiĢkenler aralarındaki 

uzun dönemli iliĢkiler Johansen eĢbütünleĢme yaklaĢımı ile incelenmiĢtir.  
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Tablo 2: ADF  Test Sonuçları 

Düzey Verileri Ġçin Birim Kök Sonuçları 

Model  
Takipteki Alacak Oranı ĠĢsizlik Oranı 

Sabitli t-stat -1.4145 -1.9440 

 Prob.  0.5721  0.3111 

    

Sabit & Trend  t-stat -0.7819 -1.5076 

 Prob.  0.9631  0.8204 

    

Sabitsiz & Trend  t-stat  0.0108  0.5042 

 Prob.  0.6837  0.8227 

    

İlk Fark Verileri İçin Birim Kök Sonuçları 

  d(Takipteki Alacak Oranı) 

d(ĠĢsizlik 

Oranı) 

Sabitli t-stat -6.4536 -10.0204 

 Prob.  0.0000  0.0000 

    

Sabit & Trend  t-stat -6.5770 -10.1028 

 Prob.  0.0000  0.0000 

    

Sabitsiz & Trend  t-stat -6.4846 -10.0465 

 Prob.  0.0000  0.0000 

 

Tablo 3’te Johansen eĢbütünleĢme  sonuçları verilmiĢtir. Buna 

göre Ġz ve Maksimum özdeğer test sonuçlarına göre %5 anlam 

düzeyinde bir tane eĢbütünleĢme rankı tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Johansen EĢbütünleĢme   Sonuçları 

İz Test Sonuçları  

     
       Ġz 0.05  

Rank Özdeğer Ġstatistiği Critical Value Prob.** 

     
     r = 0, r ≥ 1  0.166640  20.38994  15.49471  0.0084 

r = 1, r ≥ 2  0.040915  3.801574  3.841465  0.0512 
     

Maksimum Özdeğer Sonuçlar 

     
       Özdeğer 0.05  

Rank Özdeğer Ġstatistiği Critical Value Prob.** 

     
     r = 0, r ≥ 1  0.166640  16.58837  14.26460  0.0211 

r = 1, r ≥ 2  0.040915  3.801574  3.841465  0.0512 
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Tablo 4’te Takipteki Alacak Oranı bağımlı değiĢkeni için FMOLS 

regresyon sonuçları verilmiĢtir.. Buna göre ĠĢsizlik Oranı değiĢkenin, 

Takipteki Alacak Oranı üzerinde uzun dönemde %5 anlam düzeyinde aynı 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi tespit edilmiĢtir.  ĠĢsizlik 

oranındaki artıĢlar gelir düzeyinde azalmaya yol açarak kredi borçlarının 

aksamasına sebep olabilmektedir. 

 

 Tablo 4: Takipteki Alacak Oranı Bağımlı DeğiĢkeni Ġçin FMOLS Regresyon 

Sonuçları  

     
     Açıklayıcı DeğiĢken Katsayı Std. Error t-Stati Prob.   

     
     ĠĢsizlik Oranı 1.643656 0.246757 6.661043 0.0000 

C -2.767928 0.601724 -4.599996 0.0000 

R2 = 0.752843, Model Hataları İçin Jarque-Bera (Prob) = 0.5671, 

    

SONUÇ  

Gerek bireysel gerekse kurumsal kredi kullanan aktörler için, özellikle 

ekonomik daralmanın olduğu dönemlerde veya makroekonomik göstergelerin 

çeĢitli Ģoklarla karĢılaĢıp bozulması kredi ödemelerinde aksamalara yol 

açabilmektedir. Faiz oranları, döviz kurları gibi alanlarda karĢılaĢılan Ģoklar 

ekonomik dengeler üzerinde olumsuz etkilemektedir. 

ÇalıĢmada, Türkiye ekonomisinde 2014.M1-2021.M12 dönemi için 

aylık verileri kullanılarak, iĢsizlik oranının, takipteki alacaklar oranı 

üzerindeki etkileri ampirik olarak analiz edilmiĢtir.    

 ÇalıĢmada ekonometrik sonuçlara göre, ĠĢsizlik Oranı değiĢkenin, 

Takipteki Alacak Oranı üzerinde uzun dönemde %5 anlam düzeyinde aynı 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi tespit edilmiĢtir.  ĠĢsizlik 

oranındaki artıĢlar gelir düzeyinde azalmaya yol açarak kredi borçlarının 

aksamasına sebep olabilmektedir.  Covid-19 Salgını döneminde Türkiye 

ekonomisinde ekonomik büyüme hızında düĢüĢler gözlenmesi sebebiyle,  

istihdamın korunması ve kredi borçlularının borçlarının ötelenmesi gibi destek 

mekanizmaları ekonomik sorunların makul düzeyde kalmasına yardımcı 

olmuĢtur. Sonuç olarak çalıĢmanın uygulama sonuçlarına dayanarak,  Türkiye 
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ekonomisinde iĢsizlik oranındaki azalmalarının, takipteki alacaklar oranını 

azalttığı bu sebeple, iĢsizlik oranı ve takipteki alacaklar oranlarının azaltılması 

için daha etkin politika ve strateji geliĢtirilmesi kritik rol oynamaktadır. 
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GĠRĠġ 

Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı 

olan bir alt kuruluştur.1981 yılından itibaren faaliyet gösteren bu kuruluş 

katılım bankacılığı alanında önemli bir yere sahiptir. Kurumun içinde 

bulunulan dönemde Müslüman devletlerin yeni olaylar ve durumlar karşısında 

yaşadığı sorunlar ve toplumsal, siyasal, ekonomik, hukuki durumlar vardır. 

Müslüman devletler bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla İslami Fıkıh 

Akademisini kurmuşlardır. 

Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi, İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı 

olan bir kuruluştur, merkezi Cidde’dir. Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi 

Müslümanları ilgilendiren her konuda Şeri kaideleri inceler ve bu incelemeler 

sonucunda çözümler sunar. Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi 1981’de 

Üçüncü İslam Zirvesi Tarafından Mekke’de kurulmuştur. Akademi çok yönlü 

ön araştırmalarla düzenli olarak toplanır ve bu toplantılarda alınan kararlar 

güncel fetva ve toplu ictihad uygulamasının yeni bir biçimi olarak 

düşünülebilir. Akademi tarafından hayatın hemen her alanına dair 

müzakereler yapılmakta olup İslami finansal iş ve işlemlere ilişkinde görüşleri 

bulunmaktadır. İslami finansal konulara ilişkin müzakere edilen ve karara 

bağlanan konular arsında; akıllı sözleşmeler, alacakların ve hisse senetlerinin 

zekâtı, sigorta konuları, enflasyon, akitlerde fesih, elektronik paralar, 

gelecekteki döviz kuru dalgalanma riskine karşı önlemler, cari hesap 

sahiplerine verilen imtiyazlar ve İslami finansal kuruluşların merkezi şeri 

denetimi başlıkları bulunmaktadır. Çalışmada İslam Fıkıh Akademine dair 

bilgi vermeden önce Türkiye’nin de üye olduğu ve Akademinin bağlı olduğu 

İslam İşbirliği Teşkilatı hakkında bilgi verilecek devamında Uluslararası 

İslami Fıkıh Akademisine değinilecek, son olarak İslami finansal konulara 

ilişkin fetvaları incelenecektir.  

1. ĠSLAM FIKIH AKADEMĠSĠ ÜST KURUMU ĠSLAM 

ĠġBĠRLĠĞĠ TEġKĠLATI 

İslam İşbirliği Teşkilatı önceki adıyla İslam Konferansı örgütü 

Kudüs’teki Al-Aksa Mescidinin bir Yahudi tarafından kundaklanmasından 

sonra 1969 yılında, 25 Müslüman Devlet Başkanının katılımıyla Fas’ın 

Başkenti Rabat’ta kurulmuştur. Bir taraftan İsrail-Arap savaşının ortaya 

çıkması, diğer taraftan Kudüs’teki kundaklama olayı, İslam Dünyasını bir 
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araya getirmeye itmiştir  (Öztürk, 2018: 41-42). İkinci Dünya Savaşı ve 

devamında Soğuk Savaş Döneminin başlamasıyla birlikte, Müslüman Ülkeler 

giderek ekonomik ve siyasi olarak zorlanmaya başlamıştır. Savaşın verdiği 

yıkımlar ve asimile politikaları İslam Ülkelerinde yoğun bir şekilde 

hissedilmiştir. Bu ve buna benzer sebepler İslam Dünyasını birlik ve 

beraberlik arayışına zorlamıştır. Üye devletlerin nüfusunun çoğu 

Müslümandır. Teşkilatın kurulmasındaki ana sebep Müslüman devletler 

arasındaki ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal olarak bir bütün halinde 

işbirliğini arttırmaktır. İslam İşbirliği Teşkilatının önemli amaçlarından biri 

Müslüman devletlerarasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesidir (Oh, 

Yoon: 2016). BM den sonra Dünyanın en büyük örgütü olan İslam İşbirliği 

Teşkilatının 57 üyesi bulunmaktadır (Akgül, 2013).  

2. ĠSLAM FIKIH AKADEMĠSĠ  

Akademi, Müslüman dünya ülkelerini ve Müslüman toplulukları, 

Müslümanları ilgilendiren konularda Şeriatın (İslam’ın Hukuki Hükümlerin) 

pozisyonlarını netleştirmek ve çağdaş yaşam sorunlarına uygun çözümler 

sunmak için yönlendiren önde gelen küresel bir hukuk referansı olmayı 

amaçlayan bir kuruluştur. Akademinin misyonu, Şeriatı ılımlı bir şekilde 

sunmayı, erdemlerini ve hayatın sorunları ve sorunları ile başa çıkma 

kapasitesini ve insanlığın bu hayatta mutluluk, istikrar, barış, güvenlik ve 

güvenlik elde etmesine yardımcı olma kapasitesini vurgulamayı 

amaçlamaktadır. İslam dininin temelleri, kaynakları, amaçları, ilkeleri ve 

hükümleri hakkında kapsamlı ve bütünleşik bir anlayışa dayanmaktadır (İslam 

Fıkıh Akademisi: 2021). 

2.1. Ġslam Fıkıh Akademisinin ĠĢleyiĢi 

Çağımızda değişen olaylar ve durumlar karşısında İslam ülkeleri bu 

durumlara çözüm bulmaya yöneltmişlerdir. Bu sorunlara çözüm ararken 

çözümün doğruluğu ve kaynağın doğru olup olmadığı büyük önem arz 

etmektedir. Müslüman devletler ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve İslam âlemini 

bir araya getirmek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı olan İslami Fıkıh 

Akademisini 1981 tarihinde Mekke’de kurmuştur.   

İslami Fıkıh Akademisi belirli dönemlerde üye devletlerin birinde 

toplanmaktadır. Üye devletler toplandıkları dönemlerde İslam âlemini 

ilgilendiren konularda ortak kararlar alıp bu kararları yayınlamaktadırlar. 
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İslam Fıkıh Akademisi ayrıca Müslüman karşıtlığına yani İslamafobi’ye, 

terörü ve Müslümanlara karşı olan kışkırtıcı davranışlara karşı büyük bir 

mücadele hali içindedir. Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi, kurulduğu 

dönemden bu yana kendisi ile aynı faaliyet alanında bulunan diğer kurum ve 

kuruluşlara destek vermektedir (Ülger, 2020: 15-18;  İslam Fıkıh Akademisi: 

2021). 

2.2. Ġslam Fıkıh Akademisinin Hedefleri 

İslam Fıkıh Akademisinin hedefleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

 İslam Devletlerini ilgilendiren konularda görüşme yapmak ve 

karar almak. 

 Günümüzde popüler olan konular hakkında değerlendirmeler 

yaparak karar almak ve çeşitli önerilerde bulunmak. 

 İslam Devletlerin ekonomik, sosyal, siyasal ve diğer alanlarında 

ilerlemesi için katkıda bulunmak. 

 İslam İşbirliği Teşkilatı ile uyum içinde çalışmak ve insanlığı 

ilgilendiren konularda işbirliği içinde bulunmak. 

 İslam devletlerini ve İslam âlemini korumayı amaçlayan fetvalar 

vermek. 

 İslam âleminin görüş ve fikirlerine karşı diğer otoritelerce verilen 

fetvaları reddetmek. 

 İslam Devletlerinin her anlamda ilerleyişine yardımcı olmak. 

Bu maddelerde de görüldüğü üzere İslami Fıkıh Akademisinin 

kurulmasındaki temel faktör hilafetin kaldırılmasında sonra İslam âleminde 

oluşan boşluğu doldurmak ve İslam devletlerini bir arada tutmaktır. 

Teknolojinin çığır açtığı içinde bulunduğumuz dönemde Müslümanların daha 

doğru bir şekilde bilgi almasında sağlamak Akademinin temel hedefidir 

(Ülger, 2020: 17-18). 

2.3. Akademinin Organları  

Uluslararası İslami Fıkıh Akademisin işlerinin daha pratik bir şekilde 

yürüttürebilmesi için bazı bölümler kurulmuştur. Bu bölümlerin her birisinin 

farklı görevleri bulunmaktadır. Temel hedefleri ise Akademinin işleyişini 
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daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmektir. Akademinin bölümleri 

aşağıda açıklanmaktadır.   

2.3.1. Akademi Meclisi 

Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi Meclisi İslam İşbirliği 

Teşkilatına üye olan devletlerin temsilcilerinden oluşur ve temsilcilerde 

çoğunluk sağlandığı takdirde her yıl 1 kez toplanılır. Üye devletlerin talebi ya 

da kurul karar ile daha fazla toplantıda yapılabilir. Meclis üyeler arasından 

seçilen başkan tarafından yönetilmektedir. Uluslararası İslami Fıkıh 

Akademisinin temel görevi ise faaliyet planını görüşmek, gerekli gördüğü 

takdirde düzenleme yapmak şeklinde ifade edilebilir ( İslam Ansiklopedisi, 

2000). 

2.3.2. Ġhtisas ġubeleri 

Akademinin faaliyet alanlarına yönelik olarak Akademideki görevli 

kişilerin görevde bulundukları alanlarda ihtisas şubeleri kurulmuştur. 

Planlama Şubesi; Akademinin dağıtmak istediği temel eserleri belirlemek, 

sosyal ve ekonomik hayatla ilgili bugünkü konuları belirlemek üniversiteler 

ve diğer kurumlarla temas halinde olmak bu kurumun görevlerinden bir 

tanesidir. Araştırma ve İnceleme Şubesi; Akademin çalışma sistemini 

araştırılacak konuları belirlemekle görevlidir. Fetva Şubesi; Meclisin bir konu 

hakkında fetva vermesine yardımcı olmak için plan ve program yapmak Fetva 

şubesinin temel işlevlerinden birisidir. Diğer yandan verilecek Fetvalara 

yönelik önişleme yapmak da fetva şubesinin görevlerindendir. Mezhep 

Görüşlerini Uzlaştırma Şubesi; Bu şube İslam’ın doğuşu, bu zamana kadar ki 

gelişimi, geçirmiş olduğu zorluklar ve halifelik ile ilgili çalışmalar hakkında 

araştırma yapmaktadır. Temel felsefesi ise şudur. Müslüman devletleri ortak 

bir noktada buluşturmak ve bir konu ya da bir düşünce hakkında ki görüşlerde 

uzlaşma yolunu bulmaktır. Tercüme ve Yayın Şubesi; Farklı dillerde 

yayımlanacak eserleri, belli başlı dillere çevrilecek olan araştırmaları 

belirleyip tercümeler yapmak ve ilmî bir dergi çıkarmak bu şubenin görevleri 

arasında sayılabilir (Ülger, 2020: 21). 
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2.3.3. Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. 6 üyenin içinde İslam 

İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ya da vekili de bulunmaktadır. Yılda en az 1 

defa toplanırlar. Üyeler tüm İslam alemini temsil etmektedirler. Üyelerin 

görev süresi 3 yıldır ve bir kez daha seçilebilirler. Yönetim kurulunun temel 

görevi, Akademinin çalışmalarını incelemek, ihtisas şubelerinin çalışmalarını 

incelemek ve bu çalışmalar sonucunda kanaat bildirmektir  (Ülger, 2020: 19). 

2.3.4. Genel Sekreterlik 

Genel sekreterlik idari ve mali işlerle görevlidir. Genel sekreter, 

akademi üyeleri arasından İslâm İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri tarafından 

tayin edilir. Kuruluşundan beri bu görevi Tunus temsilcisi Muhammed Habîb 

İbnü’l-Hoca yürütmektedir (İslam Ansiklopedisi: 2021). 

2.3.5. Akademinin Faaliyetleri 

Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi içinde bulunduğumuz döneme 

kadar yılda en az bir kez olmak üzere belirli dönemlerde toplanmıştır. 

Akademi, bu toplantılar sonucunda bazı kararlar ve tavsiyeler almıştır.  

Fıkıh Akademisi gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda aldığı kararları 

Mecelletü Mecmaʿi’l-Fıkhî’l-İslâmî dergisinde yayımlamaktadır. Bu dergide 

Fetvayı verirken izlemiş olduğu yöntem İslam hukuk yöntemine bilgi 

vermektedir (Kacır, 2020). 

Fıkıh Akademisi ilk toplantısını kuruluşunu takip eden üçüncü yılda 

gerçekleştirmiştir.  Bu toplantıda dört karar alınmış olup bu kararların hepsi 

Akademinin oluşumuna yönelik kararlardan oluşmaktadır. Daha sonraki 

dönemlerde de günümüzde önceki kadar güncel olmayan ancak o dönemde 

gündemde olan yaşam destek üniteleri, kadının yumurtasının başka bir kişinin 

rahminde döllendirilmesi, beyin hücresinin ve sinir sisteminin nakli, organ 

naklinde embriyo kullanımı gibi konular hakkına fetvalar vermiştir. Ayrıca 

tıbbî fetvalarından başka en çok tartışılan ve karar verilen konuların başında 

da iktisadi meseleler vardır. Akademi, enflasyon, İslami bankacılık, sigorta, 

taksitle alışveriş ve akıllı sözleşmeler, dijital paralar gibi birçok konuda karar 

ve tavsiyeler ortaya koymuştur (Ülger, 2020: 22). 
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3. Ġslam Fıkıh Akademisine Göre Fetva  

Araştırmamın ilk safhasında İslam Fıkıh Akademisinin bağlı olduğu 

kuruluş hakkında, Akademin tarihi, hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi 

verdikten sonra bu kısımda ise Fetva süreci ve akademinin almış olduğu örnek 

kararlar hakkında incelemelerde bulunulacaktır. 

Fetva eyleminde bulunmak İslam âleminde üzerinde durularak karar 

verilmesi gerekmektedir. Fetva vermek için birtakım eylemelerin 

gerçekleşmiş olması gerekir ve fetva vermenin kendine özgü usulleri 

bulunmaktadır. İslami Fıkıh Akademisi Haziran 2006 tarihindeki toplantısında 

Fetva verme ile ilgili kararlar yayımlamıştır. Akademinin yayımlamış olduğu 

kararda fetva kavramı bir soru sorulduğunda ona verilen şer’i hükmün beyanı 

şeklinde ifade edilmiştir (Ülger, 2020: 52). Akademi hayata giren yeni 

durumlara da o günün şartlarına göre İslam âleminin ihtiyaç duyduğu 

alanlarda toplantılar gerçekleştirerek bazı fetvalar yayımlamaktadır. Bu 

fetvalar tamimiyle İslam dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup bu 

bölümde İslam dünyasının İslami finansal konularına ilişkin fetva ve toplu 

ictihad kararlarına yer verilmektedir.   

3.1. Enflasyon Hakkındaki Karar 

Özellikle günümüzde finansallaşan ekonomik sistemlerle birlikte en 

büyük problemlerden biri olarak ortaya çıkan enflasyona karşı İslami usule 

uygun çözüm bulmak amacıyla  Bahreyn’de bulunan Faysal İslâm Bankasıyla 

iş birliği içinde ilk olarak Cidde’de, daha sonra Kuala Lumpur’da ve 

Menâme’de olacak şekilde çalışma grubu toplantıları düzenlenmiştir. 

Toplantılarda İslâm Kalkınma Bankası ile iş birliği içinde güncel İslam 

hukuku, iktisat ve finans alanında uzman kişilerden oluşacak İslam İktisadı 

Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonun çalışmaları sonucunda ortaya 

çıkan kararlardan birisi de enflasyon konusudur (İslam Ansikkopedisi: 2021). 

Enflasyon konusunda; düşük enflasyonun olduğu durumda herhangi 

bir farkın söz konusu olmaması gerektiğine hükmetmiş olup (İslam Fıkıh 

Akademisi-B, 1988) yüksek enflasyonist ortamda kaybedilen değerin 

hesaplanması konusunda taraflar anlaşmaya gider. Bu hesaplama mahkeme ya 

da tahkim tarafından yerine getirilir şeklinde hüküm belirtmiştir. Diğer 

taraftan; borç alma işleminden sonra enflasyonun yükselmesi durumunda, 

alacaklı ile borçlunun ödeme esnasında borcu değeri üzerinden ödenmesi veya 
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(yüksek enflasyondan kaynaklanan) zararın taraflar arasında paylaşılması 

üzerine anlaşmalarında hiçbir engel bulunamadığı belirtilmiştir. Bu 

anlaşmanın mahkeme veya tahkime götürülmesinin caiz olduğu karara 

bağlanmıştır. Ancak enflasyon farkının ödenmesini akit esnasında şart 

koşmanın caiz olmadığı dile getirilmiştir (Algül, 2021: 105). 

3.2. Hisse Senedi Sahipliğinde Zekat Uygulaması 

Hisse senedi kavramı anonim şirketlerde sermayenin eşit paylara 

bölünmesi ve her bir payın temsil edildiği kıymetli evrak niteliği taşıyan belge 

olarak tanımlanır (Sarısır, 2019). Hisse senetlerinde zekat kavramı hisse 

senedinin çeşitli şartları taşımaması nedeniyle gerekli görülmediği hisselerin 

bulunmakta olduğu ifadelerine ek olarak genel görüşün hisse senetleri için 

zekat verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Hisse senetlerinde zekat 

uygulaması konusunda dört görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre; hisse 

senedi hamili senetleri ticari amaçla elinde bulunduruyorsa şirket faaliyet 

alanı dikkate alınacaktır. Şirket sanayi şirketi ise kardan, ticaret şirketi ise 

sahip olunan pay bedeli üzerinden zekat ödenir, fakat zekat hesabı yapılırken 

şirketin sabit varlıklarının değeri düşülerek hesaplama yapılır. İkinci görüşte 

ise; pay sahibinin niyeti ve hisse senedinin türü belirleyici olmaktadır. Hisse 

gelirden istifade edilmek üzere edinildiyse şirket faaliyet alanına göre zekat 

hesabı yapılır. Şirket zirai faaliyette ise zirai ürün zekatı, sanayi alanında 

faaliyet göstermekteyse net kar üzerinden, ticari şirket ise sabit varlıkların 

değeri ve yönetim maliyeti düşürülerek nisap hesabı yapılmalıdır. Hisse alım 

satım amacıyla alınmışsa faaliyet gösterdiği alan dikkate alınmaksızın ticaret 

eşyası gibi piyasa fiyatı dikkate alınarak zekat hesabı yapılır. Karadavi’ye 

göre ticaret şirket sahipliğinde sabit varlıkların değerinin düşülmesiyle zekat 

verilirken, sanayi şirketlerinde de net gelirin onda biri zekat olarak 

verilmelidir. Dördüncü görüşe göre; zekatı verenin tüzel kişilik yada gerçek 

kişilik durumuna göre farklılık arz eder. Zekatı tüzel kişilik ödeyecekse, nisap 

miktarı tespitinde şirketin bütün varlıkları bir kişiye ait olarak değerlendirme 

yapılır. Zekatı gerçek kişiler ödeyecekse niyete göre zekat tutarı tespit edilir. 

Gelirden istifade etmek istiyorsa hissenin alındığı tarihten itibaren bir yıl 

geçmesinden sonra elde edilen gelirin zekatı ödenir. Ticaret yapmak amacıyla 

edinildiyse ticaret malı zekat nisabı yapılır (Durmuş, 2017: 624-625). 
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3.3. Öngörülemeyen Durumlarda Akit Feshi 

Özellikle taahhüt projelerini kapsayan, gerçekleşme durumu zamana 

bağlı ortaya çıkan akitler için, öngörülemez sebepler dolayısıyla akdin 

kurulması esnasındaki şartların değişmesi maliyet ve fiyatları da 

değiştirecektir. Kusur yada ihmale bağlı olmadan yüklenicinin zarar görmesi 

ile sonuçlanacak durumlarda ortaya çıkacak olan zararın taraflar arasında 

paylaştırılarak, yükümlülükler ve hakların tekrar yeniden oluşturulmasının 

caiz olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanında işverene olan maliyet 

sebebiyle, bir bilirkişi ya da uzman görüşü doğrultusunda belli bir miktar 

tazminat ödenmek suretiyle akdin feshinin istenmesinin daha kolay olduğu 

belirtilmektedir (Halitoğlu, 2020: 1138). 

3.4. Teverruk iĢlemleri 

Teverruk kavramı Akademice; ‘Bir kişinin, nakit ihtiyacını 

karşılamak için satıcının mülkünde olan bir mal varlığını vadeli olarak satın 

alıp, akabinde satıcının dışında başka bir kişiye nakit olarak satmasına 

teverruk denir’ şeklinde tanımlanmıştır. Teverrukun günümüz fakihlerince 

tarifi de; Nakde ihtiyacı olan kişi, bu ihtiyacını karşılamak amacıyla veresiye 

şekilde peşin değerinden yüksek bir değerle satın aldığı malı, satıcısının 

dışındaki bir kişiye aldığı fiyattan daha düşük bir tutarla peşin olarak satması’ 

şeklinde ifade edilebilir. Fakihlerin eserlerinden çıkarılan tanıma bakıldığında, 

nakde ihtiyaç duyan kişinin herhangi bir malı piyasa fiyatının üstünde satın 

alması işlemi ilgili satışın vadeli olduğunu göstermektedir (Çetmi, 2018: 13). 

Bu satın alma işlemiyle kişinin nakit ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu 

durumda satın alınan malın peşin bedelle satılması ile gerçekleşecektir. Bu 

şekliyle satış işlemi klasik dönem fakihlerince belirtilmemiştir. Aynı zamanda 

satın alınan malın daha düşük bedelle satılması durumu belirtilmemiştir. İki 

tanımda da nakit ihtiyacının karşılanması amacının bulunması, ilk satış 

işleminin vadeli olması, ikinci satış işleminin peşin yapılması ve ikinci satışın 

ilk satıştan düşük yapılması tanımların ortak özelliği olduğu söylenebilir. 

İslam Fıkıh Akademisinin teverrukun caizliği noktasında kanaati 

incelendiğinde; bireysel teverruk uygulamasının bey akdinin şartları yerine 

getirilmesi durumunda caiz olduğunu ifade etmiştir. Diğer taraftan organize 

teverruk olarak ifade edilen (finansal piyasalarda karşılığı olup olmadığı 

belirsiz, online olarak yapılan işlemler)  ve ters teverruk uygulamaları ise 
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banka ile müşteri arasında nakit elde etmek amacıyla yapılan hileli bir satış 

sözleşmesi olduğu, dolayısıyla caiz olmadığı beyan edilmiştir (İslam Fıkıh 

Akademisi-A, 2009; Sancar, 2019: 173; Halitoğlu, 2020: 1125).  

3.5. Elektronik Para Birimleri 

Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi Dubai’de düzenlemiş olduğu 

24.dönem toplantısında elektronik paralar ile ilgili toplantıda yapılan 

tartışmalardan sonra katılımcıların tavsiyeleri üzerine bazı kararlar almıştır, 

ilgili karar aşağıda ifade edilmiştir (Algül, 2021: 111). 

 Elektronik paralara kripto para ya da dijital para denmesi 

kararlaştırılmıştır. Nedeni ise kredi kartı ya da elektronik çekleri 

içeren bir terim olmasıdır. 

 En tanınmış olanı Bitcoindir. En önemli özellikleri ise soyut 

olmaları yani elle ele alınamaz gözle görülemez olmasıdır. Aracı 

olmadan alınıp satılması ise diğer bir önemli özelliğidir. 

 İncelemeler sonucunda Kripto paralar 3’ayrılır. 

1.Coinler(Bitcoin) 

2.Altcoinler(ethereum, ripple) 

3.Tokenler. Ticareti yapılabilen mal varlıkları bu varlıklar kripto 

paralarla takas edilebilir. 

Kripto ya da diğer bir ismiyle dijital paralarla yapılan işlemeler ya 

internet aracılığı ile ya da komisyoncular aracılığı ile gerçekleştirilir. 

Kullanıcıların bilgisayarlarında dijital paranın sahibi olduğunu gösteren 

cüzdanı olması gerekir. Elektronik ortamda işlem yaparken ikinci bir isim 

kullanılabilir. Bu durumda karşıdaki muhatap bilinemez.  

Bazı devletler ise Malezya gibi dijital parayla işlem yapılması için 

devlet iznini zorunlu kılınmıştır. Bu platformda işlem yapacak kişiler için bazı 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Örneğin işlem yapmak isteyen 

kullanıcıların kimliğini göstermesi zorunlu tutulmuştur. 

Şeri açıdan bakıldığında araştırılması gereken ve açığa kavuşması 

gerek konular bulunmaktadır. Bunlar: 

Kripto paraların mahiyetinin ne olduğu ve bir ticaret malı mı, menfaat 

mi, bir yatırım aracı mı veya dijital mal varlığı mıdır? 

Kripto paralar şer ’an mütekavvim sayılır mı ve mal edinilebilir mi? 
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Yukarıda belirtilen açıklamalar neticesinde içiresinde bulundurduğu 

riskler para birimini istikrarsızlaştırmaktadır. Akademi bu alanda daha fazla 

araştırma ve çalışma yapılmasını tavsiye etmektedir (Algül, 2021: 113). 

3.6. Akıllı SözleĢme Kavramı 

Akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan bir dağıtım ağı aracılığıyla, 

uçtan uca bağlantı şeklinde ve kriptoloji teknolojisiyle tamamlanan, iki taraf 

arasında yapılan sözleşme şeklinde tanımlanır. Diğer taraftan akıllı 

sözleşmeler merkezi özel ya da merkezsiz olarak genel platformlar vasıtasıyla 

yapılır ve çoğunlukla kripto paraları içerir. Akademi yukarıda belirtilen 

konularda çekinceleri bulunması dolayısıyla özel bir çalıştay düzenlenip konu 

derinlemesine inceleninceye kadar nihai kararını ertelemiştir. İlgili çalıştaya 

block cahain, kripto paralar vb. konularda uzaman kişilerin davet edilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır (İslam Fıkıh Akademisi-C, 2019). 

3.7. Gelecekteki Döviz Kuru Dalgalanmaları Riskine KarĢı 

Korunma 

Gelecekteki döviz kuru dalgalanmaları riskine karşı korunma; her iki 

tarafında belirli bir gelecek günde ve önceden belirlenmiş bir döviz kurunu 

dikkate alarak alım satım sözleşmesi akdetmesi olarak ifade edilebilir. 

Bağlayıcılığı olan karşılıklı taahhüdün, döviz sözleşmeleriyle riskten korunma 

vasıtası olarak kullanılmasına izin verilmez. Akademi döviz alım satımı 

konusunda vadeli ödemeli döviz satışının caiz olmadığına hükmetmiştir. 

Gelecekteki döviz alım satımı sözleşmelerinde bağlayıcı olmayan taahhütlere 

cevaz verilmiştir (İslam Fıkıh Akademisi-D, 2018). 

3.8. Bankaların Cari Hesap MüĢterilerine Verdiği 

Ġmtiyazlar 

Bankaların cari hesap müşterilerine verdiği imtiyazlar maddi ve 

manevi olmak üzere iki başlık altında değerlendirilmiştir. Manevi ayrıcalıklar; 

bankanın şubeleri tarafından sağlanan hizmet öncelikleri, müşterilere ürün ve 

hizmetleri açıklayıcı broşürler, periyodik olarak gönderilen hesap ekstreleri, 

uluslararası ATM kartları, ödeme gücü sertifikası gibi finansal pirim olmayan 

banka müşterilerine sunulan fayda ve hizmetler olarak ifade edilmiştir.  Buna 

benzer imtiyazların borçlunu kredi tutarına ek olacak şekilde borç veren için 
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ödenmek zorunda olan faiz benzeri mali bir ek olarak kabul edilmemesi 

olmamasından dolayı caiz olduğuna hükmedilmiştir. Bu minvalde caizlik 

hükmü, yasaklayıcı bir gerekçenin olmamasından sebeple istishab vasıtasıyla 

devam ettirilebileceği ifade edilmiştir. Diğer taraftan cari hesaplara eklenen 

uçak bileti, elektronik cihaz vb. imtiyazların ise ister şartlı ister şartsız 

verilsin, borç verme işleminden kaynaklanması durumunda caiz 

görülmemiştir. Ancak ilgili maddi imtiyazların cari hesap yada yatırım 

hesaplarından herhangi birinde  bankaca kazanılan her müşteri için 

veriliyorsa, reklam ve pazarlama yoluyla müşteri kazanma gideri olarak kabul 

edilebileceği ifade edilmiştir. Bu ve buna benzer işlemlerde ödünç miktarına 

ve süresine bağlı olmaksızın verilen imtiyazların caizliği hükme bağlanmıştır 

(İslam Fıkıh Akademisi-E, 2018). 

3.9. Kooperatif Sigortası   

Sigorta konusu iki başlık altında ele alınmış olup ticari sigorta ve 

kooperatif sigortası şeklinde değerlendirilmiştir.  Ticari sigorta risklerin 

tazmin edilmesiyle sigortalılara, pirimler aracılığıyla şirket sahibine kazanç 

sağlamayı amaçlamakta, kooperatif sigortacılığında kar elde etmek amaç 

olmayıp karşılıklı katkı ve dayanışma ile katılımcıların çıkarı gözetilmektedir. 

İkinci çeşit sigortacılığın Kur’an ve Sünnet’in buyruklarından yola çıkarak 

düzenlenmekte olduğu ve çeşitli standartlarla yönetildiği, iş birliğine dayalı 

olduğu sürece caizliğine hükmedilmiştir (İslam Fıkıh Akademisi-F, 2013). 

3.10. Ġslami Finansal Kurumlarda Merkezi ġeri Denetimi  

Merkezi şeri denetim ile İslami finansal kurumlar düzeyinde şeri 

denetimin etkinliği sağlanmak istenmektedir. Bu görev şeri denetim 

kurullarının, iç şeri denetim departmanlarının çalışmalarının denetimi, 

üyelerinin atanması, sona erdirilmesi, yetkinliklerinin ölçülmesi gibi şeri 

denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve standartlarının belirlenmesini sağlar. 

Her ülkenin denetim otoriteleri şeri deneti faaliyetlerini standardize etmek için 

gerekli düzenlemeler ve kurallar oluşturma görevlerini üslenmeli ve şeri 

denetimin bağımsız çalışabilmesi için gerekli önlemleri alması tavsiye 

dilmektedir. Ayrıca İslami derecelendirme kuruluşlarının ise akademi 

kararlarınca yasaklanan ürünleri derecelendirmeden uzak durmaları tavsiye 

edilmiştir (İslam Fıkıh Akademisi-G, 2013). 
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SONUÇ 

İslami Fıkıh Akademisi, İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı olan bir 

kuruluştur, merkezi Cidde’dir. Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi 

Müslümanları ilgilendiren her konuda Şeri kaideleri inceler ve bu incelemeler 

sonucunda çözümler sunar. 57 İslam ülkesi temsilcisisin bulunduğu 

Akademiye Türkiye adına 2015 yılından itibaren Mürteza Bedir temsilcilik 

yapmaktadır. Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi 1981’de Üçüncü İslam 

Zirvesi Tarafından Mekke’de kurulmuştur. Akademi çok yönlü ön 

araştırmalarla düzenli olarak toplanır ve bu toplantılarda alınan kararlar 

güncel fetva ve toplu ictihad uygulamasının yeni bir biçimi olarak 

düşünülebilir. Akademi tarafından hayatın hemen her alanına dair 

müzakereler yapılmakta olup İslami finansal iş ve işlemlere ilişkinde görüşleri 

bulunmaktadır. İslami finansal konulara ilişkin müzakere edilen ve karara 

bağlanan konular arsında; akıllı sözleşmeler, alacakların ve hisse senetlerinin 

zekâtı, sigorta kavramı, enflasyon, akitlerde fesih, elektronik paralar, 

gelecekteki döviz kuru dalgalanma riskine karşı önlemler, cari hesap 

sahiplerine verilen imtiyazlar ve İslami finansal kuruluşların merkezi şeri 

denetimi başlıkları sayılabilir. Dünyada ve Türkiye’de özellikle son dönemde 

yaşanan İslami finans gelişmeleri dikkate alındığında Akademinin İslami 

finansal kavramlara ilişkin yaklaşımları İslami finansın gelişimine önemli 

katkılar sunmaktadır. 2021 yılı itibariyle 4 trilyon dolar seviyesine ulaşan 

İslami finans sektörünün 2025 yılında 5 trilyon dolar seviyesine ulaşmasına 

katkı sağlayacaktır.  Bunun yanında akademi özellikle akıllı sözleşmeler ve 

kripto para gibi güncel konular hakkında daha derinlemesine çalışma yapmak 

üzere kararını ertelemiştir. 
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GİRİŞ  

Küresel amaçlar olarak da bilinen sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinden birisi önemini her geçen gün daha da fazla hissettiren iklim 

eylemidir. İklim değişikliğinin temel nedenlerinin küresel ısınma ve soğuma 

olduğu düşünüldüğünde ve Sanayi Devriminden bu yana yerkürenin artan 

hızla ısındığı hesaba katıldığında, günümüzde iklim değişikliğine neden olan 

temel faktörün atmosfere salınan sera gazları temelli küresel ısınma olduğu 

ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliği ağırlıkla beşeri faktörler kaynaklıdır, 

atmosferdeki ısı artışı büyük ölçüde insanoğlunun yaptığı üretim ve çevreyi 

göz ardı ederek gerçekleştirdiği çeşitli eylemlerden ötürü ortaya çıkmaktadır. 

Artan küresel sıcaklıklar ve aşırılaşan iklim hareketleri ise tüm dünyada 

ekosistemi, tarımı, gıda güvenliğini, biyoçeşitliliği ve insan sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. Söz konusu olumsuz etkiler gelişmekte olan ülkeler için çok 

daha keskin ve zarar vericidir. Dünyayı en fazla kirleten ülkeler ağırlıkla 

gelişmiş ülkeler iken,  ilgili durumun mağdurları daha çok gelişmekte olan 

ülkeler olmaktadır. Bu nedenle iklim eylemi çerçevesinde atılan adımlar 

gelişmekte olan dünya için daha fazla önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birisi olan 

iklim eylemini ve etkilerini incelemek, konuyla ilgili güncel gelişmeleri 

küresel girişimler ekseninde ortaya koymak ve iklim değişikliği ile 

mücadelede ülkelerin performanslarını İklim Değişikliği Performans Endeksi 

(CCPI) Çerçevesinde irdelemektir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde 

sürdürülebilir kalkınma kavramına ve hedeflerine yer verilmiş, ikinci 

bölümünde iklim eylemi ve önemi açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde iklim eylemi çerçevesinde iklim değişikliğini önlemeye yönelik 

başlıca küresel girişimlerden bahsedilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü 

iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin performanslarının analiz edilmeye 

çalışıldığı bir bölümdür. Çalışma sonuç ve değerlendirme bölümüyle 

sonlanmaktadır. 

 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMINA VE 

HEDEFLERİNE BAKIŞ 

Sürdürülebilir kalkınma,  ekonomik kalkınma kavramından farklılık 

arz eden ve ağırlıkla 1980’lerden itibaren popülerleşmiş olan bir kavramdır. 

İlgili kavramın çerçevesi ağırlıkla 1987 tarihli Brundtland Raporu ile 
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çizilmiştir. Brundtland Raporu sürdürülebilir kalkınmanın mihenk taşlarından 

biri olsa da aslında bu yöndeki çabaların tarihinin çok daha eskilere 1969’lu 

yıllara dayandığını da belirtmek gerekir. Zira, Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri U Thant tarafından hazırlanmış olan “İnsan Çevresinin Genel 

Sorunları” ya da literatürde  “U Thant Raporu” olarak anılan rapor aslında 

sürdürülebilir kalkınma eylemine ilişkin gayretlerin ilk kez gün yüzüne çıktığı 

rapordur (UN, 1969). Brundtland raporunda tanımlanmış haliyle 

sürdürülebilir kalkınma bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını 

karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan bir kalkınma biçimini 

anlatır ve kavram bu haliyle çevresel kaynaklar üzerindeki sınırlamalara işaret 

eder (UN, 1987). 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ise 2015 yılında Birleşmiş Milletler 

tarafından benimsenmiş küresel amaçları anlatmak için kullanılır. İlgili 

küresel amaçlar 17 adettir ve birbiriyle entegredir (entegreden kasıt bir 

eylemin diğer eylem üzerinde de etkiye sahip olmasıdır), genel olarak 

yoksulluğa son vermek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar insanlığın 

barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak benimsenen 

hedeflerdir (UNDP, 2021). 

Tablo 1: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UNDP, 2021) 

Hedef 1. Yoksulluğa son Hedef 2. Açlığa son

  

Hedef 3. Sağlık ve 

kaliteli yaşam 

Hedef 4. Nitelikli eğitim Hedef 5. Toplumsal 

cinsiyet eşitliği 

Hedef 6. Temiz su ve 

sanitasyon 

Hedef 7. Erişebilir ve 

temiz enerji 

Hedef 8. İnsana 

yakışır iş ve 

ekonomik büyüme 

Hedef  9. Sanayi, 

yenilikçilik ve altyapı 

Hedef 10. Eşitsizliklerin 

azaltılması 

Hedef 11. 

Sürdürülebilir 

şehirler ve topluluklar 

Hedef 12. Sorumlu 

üretim ve tüketim 

Hedef 13. İklim eylemi Hedef 14. Sudaki 

yaşam 

Hedef 15. Karasal 

yaşam 

Hedef 16. Barış, adalet ve 

güçlü kurumlar 

Hedef 17. Amaçlar için ortaklıklar 
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Detaylandırılacak olursa, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ilki 

yani Hedef 1 olarak ifade edilen yoksulluğa son, yoksulluğun farklı 

biçimlerini sonlandırmayı amaçlayan bir hedeftir. Bu hedef ağırlıkla, 2030 

yılına kadar aşırı yoksulluğu herkes için sonlandırmaya ve toplumun yoksul 

ve kırılgan kesimlerini çeşitli vesilelerle destekleyerek güçlendirmeye çabalar. 

Hedef 2 olarak bilinen açlığa son, büyük ölçüde 2030 yılına kadar açlığı 

ortadan kaldırmayı, gıda güvenliğine ulaşmayı, sürdürülebilir tarımın önünü 

açmayı ve özellikle az gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim kapasitesini 

artırmayı ilke edinir. Hedef 3 olarak ifade edilen sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 

kısaca, 2030 yılına kadar anne ölüm ve yeni doğan ölüm oranlarını ve çeşitli 

hastalıklardan kaynaklı ölümleri azaltmayı, mali riskten korunmayı ve 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın zorunlu ilaç ve aşılara erişimini 

kolaylaştırmayı amaçlar. Hedef 4 olarak bilinen nitelikli eğitim, kapsayıcı bir 

eğitim sistemini ortaya koymaya, 2030 yılına kadar tüm kız ve erkek 

çocukların ilk ve orta öğretimini bitirmelerini sağlamaya, bu alanda görülen 

cinsiyet eşitsizliklerini sona erdirmeye ve 2030 yılına kadar bütün kadın ve 

erkeklerin yükseköğretime eşit erişimini sağlamaya odaklanır. Hedef 5 olarak 

tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği, ağırlıkla kız çocukları ve kadınları 

güçlendirmeyi, kadınlara ve kız çocuklarına uygulanan her türlü ayrımcılığı 

ve kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddetin her türlüsünü ortadan 

kaldırmayı, her alandaki karar alma süreçlerinde kadınların etkin katılımı 

sağlamayı, zorla evlilik, çocuk evliliği, erken yaşta evlilik gibi uygulamaları 

sona erdirmeyi amaçlar. Hedef 6 olarak ifade edilen temiz su ve sanitasyon, 

2030 yılına kadar adil sanitasyon ve hijyene erişimin önünü açmaya çalışır. Su 

kıtlığı problemine çözüm bulabilmek, suyla bağlantılı ekosistemin 

korunmasına gayret etmek ve kirliliği azaltmak da Hedef 6’nın odaklandığı 

başlıca konulardır. Hedef 7 olarak bilinen erişilebilir ve temiz enerjinin 

başlıca amacı sürdürülebilir ve modern enerjiye evrensel erişimin önünü 

açmaktır. Hedef 8 kapsamında vurgulanan insana yakışır iş ve ekonomik 

büyüme, ekonomik büyümeyi devam ettirmeyi, az gelişmiş ülkelerde büyüme 

oranını belirli bir seviyenin üzerinde tutabilmeyi, özellikle küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin önünü açmayı, hem kadın hem de erkek için insana yakışır 

işe erişmeyi temel alır. Hedef 9 olarak ifade edilen sanayi, yenilikçilik ve 

altyapının başlıca amacı dayanıklı bir altyapı tesisi kurmak, bilhassa az 

gelişmiş ülkelerde sanayinin hasıla içindeki payını iki katına çıkarmak, 
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sürdürülebilir sanayinin önünü açmak, yenilikçiliği teşvik ederek, bütün 

ülkelerde sanayinin teknolojisini daha üst seviyelere çıkarmak olarak 

özetlenebilir. Hedef 10 olarak bilinen eşitsizliklerin azaltılması, 2030 yılına 

kadar herkesin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini ifade etmekte, 

nüfusun düşük gelirli kesiminin gelirini artırmayı, küresel eşitliği sağlamayı 

hedeflemektedir. Hedef 11 kapsamında sürdürülebilir kentleşmenin önü 

açılmak istenmekte, 2030 yılına kadar bu alanda gelişme arzu edilmektedir. 

Hedef 12 çerçevesinde doğal kaynakların sürdürülebilir üretime elverişli hale 

getirilmesi ve verimli biçimde kullanılması arzulanmakta, tüketimin de 

sürdürülebilirliği tesis edilmeye, gıda israfının önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır. Hedef 13 ile kısaca iklim eylemi ile ilgili farkındalık 

oluşturulmaya gayret edilmekte, ulusal ve uluslararası çabalar hayata 

geçirilmeye çalışılmaktadır. Hedef 14 olarak bilinen sudaki yaşamın başlıca 

amacı sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde denizleri ve okyanusları korumak 

ve sürdürülebilir kılmaktır. Hedef 15 çerçevesinde amaç karasal ekosistemi 

korumak, çölleşmenin önüne geçmek, biyolojik çeşitliliği muhafaza 

edebilmektir. Hedef 16’nın temel gayesi her türlü şiddetin önüne geçerek 

kapsayıcı toplumlar inşa etmek, şeffaf kurumları ve barışçıl ortamı 

yaygınlaştırmaktır. Hedef 17 ise kısaca sürdürülebilir kalkınma yolunda 

küresel ortaklıkları güçlendirmeye, gelişmekte olan ülkelere gelişme yolunda 

mali kaynak yaratmaya çabalamaktadır (TCSSB, 2022). 

2. İKLİM EYLEMİ VE ÖNEMİ 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan iklim eylemi genel 

olarak iklim değişikliği ve bu konudan kaynaklanan tehlikelerin önüne 

geçmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde küresel ısınmanın temel sebebinin 

insan kaynaklı sera gazı emisyonları (daha ziyade  CO2) olduğu 

bilinmektedir. Dünyamız sanayileşme öncesi döneme göre önemli ölçüde 

ısınmıştır, bilim adamları ilgili ısınmanın 21. yüzyılda da hızla artacağının 

altını çizmektedirler. En iyi tahminlere göre dünyamız 2100 yılında 3° C 

ısınacaktır. Bu süreçte ülkeler üstlerine düşeni yapsalar, sera gazı 

emisyonlarını azaltsalar dahi dünyamız ısınmaya devam edecektir. Küresel 

ısınma okyanus sıcaklıklarını artıracak, eriyen buz kitleleri ve buzullar ile 

birlikte su seviyelerinde yükselme söz konusu olacaktır. Yirminci yüzyıl 

boyunca deniz seviyesi 0,17 metre yükselmiştir, 2100 yılına gelindiğinde ilgili 
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yükselişin 0,18 ile 0,59 metre arasında değişeceği öngörülmektedir. İklim 

değişikliği aynı zamanda su kaynaklarını, tarımı, gıda güvenliğini, ekosistemi, 

insan sağlığını ve biyoçeşitliliği önemli ölçüde etkileyecektir. Yağışlardaki 

farklılaşmalar sellere veya su kıtlığına neden olacaktır. Buzulların erimesi 

seller ve toprağın erozyonu ile sonuçlanacaktır. Artan sıcaklıklar ürünlerin 

üretim periyotlarını, sezonlarını etkileyecek, gıda güveliği riske girecektir. 

Artan sıcaklıklar sıtma, humma gibi hastalıkların ortaya çıkmasına da neden 

olacak insan sağlığını tehlikeye atacaktır. Sıcaklık artışı pek çok canlı türünün 

de yok olmasına neden olacaktır. Yükselen deniz seviyeleri özellikle kıyı 

kesimlerde yaşayan halk için önemli tehlike olacak, bilhassa ada ülkeleri ilgili 

durumdan oldukça olumsuz etkilenecektir (UNFCC, 2006: 8-10). 

Dünyada ülkeler bazında karbon emisyon oranları incelendiğinde 

1750-2020 yılları arasında en fazla karbon salınımına sahip olan ülkenin 

Amerika Birleşik Devletleri olduğu göze çarpmaktadır. İlgili ülke küresel 

emisyonun üçte birinden fazlasından sorumludur. ABD’yi Çin izlemektedir. 

Rusya, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Hindistan da karbon salınımı yüksek 

ülkelerdir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: En Fazla Karbon Emisyonuna Sahip Olan Ülkeler (1750-2020 Yılları Arası) 

(GCP, 2021) 
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İlk paragrafta bahsedilen etkiler global etkiler olsa da, iklim 

değişikliğinden en fazla gelişmekte olan ülkelerin etkileneceği açıktır. Zira 

küresel ısınma yağış rejimlerinde değişimlere yol açacak, ilgili değişim tropik 

bölgelerde ve kuzey yarımkürede de (Kanada, Rusya ve Kuzey Avrupa) 

hissedilecek olmasına rağmen, en fazla subtropik bölgelerde hissedilecektir. 

Subtropik bölgeler ise gelişmekte olan ülkelerin yoğunlaştığı bölgelerdir ve 

bu bölgelerde yağışlar önemli ölçüde azalacaktır. Daha detaylı olarak ifade 

edilirse, Güney Afrika daha da kuraklaşacak, Doğu Afrika ve Somali 

Yarımadası daha fazla yağış alacaktır. Latin Amerika, Karayipler, Amazon ve 

Şili’de yağışlar önemli ölçüde azalacak, Hindistan’da muson sezonunda 

yağışlar artış gösterebilecekse de yağışlar genel anlamda azalma eğiliminde 

olacaktır. Bu durumda mevsimsel farklılıklar artacak, sıcaklık ve kuraklık 

artacak, muson sezonunda seller artış gösterecektir. Kuzey Yarımkürede de 

Aralık-Şubat ayları arası yağışlar azalacak, Haziran-Ağustos döneminde 

yağışlar artacaktır (Ludwig ve diğ, 2007: 4). 

Küresel ısınmanın yoksullar üzerindeki etkilerinin daha şiddetli 

olacağını da ifade etmek mümkündür. Zira, iklim değişikliğinin içme suyuna 

erişimi azaltması, yoksul kesimin sağlığını olumsuz etkilemesi Asya, Afrika 

ve Amerika coğrafyasında yer alan pek çok ülkede gıda güvenliğini tehlikeye 

atması beklenmektedir. Özellikle kırsal alan ve tarım sektörü özelinde 

bakıldığında ürünlerin verimliliklerinin azalması kıtlığı tetikleyecektir, kıyı 

bölgelerdeki toprak kaybı göçü zorunlu hale getirecektir. Dolayısıyla iklim 

değişikliğinin makroekonomik maliyetleri belirsiz olsa da pek çok ülke için 

önemli kayıplara yol açacağı aşikardır (OECD, 2015: IX-X).  

Dünya Bankasına göre önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğine bağlı 

olarak göç olgusu şiddetlenecek, yüz milyonlarca insan yaşadığı yeri 

terketmek zorunda kalacaktır. Dünya Bankasının bir araştırmasına göre 2050 

yılında ülkesinden göç etmek zorunda kalacak insan sayısı 216 milyondur. 

İlgili araştırma uyarınca, Sahra altı Afrika’dan 86 milyon, Güney Asya’dan 40 

milyon, Doğu Asya ve Pasifik’ten 49 milyon, Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan 

5 milyon, Kuzey Afrika’dan 19 milyon ve Latin Amerika’dan 17 milyon 

insanın göç edeceği öngörülmektedir (Vivane ve diğ., 2021).  

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri daha çok gelişmekte olan 

ülkelerce hissedilecek olsa da tüm dünyaya önemli kayıplar yaşatacağı 

barizdir. Literatürdeki çalışmalar makro ekonomik açıdan bakıldığında iklim 
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değişikliğinin önemli büyüme kayıplarına yol açacağını ortaya koymaktadır. 

1960-2014 yılları arasında 174 ülkeyi inceleyen bir araştırmaya göre, ortalama 

küresel sıcaklığın yılda 0.04°C arttığı ve  hiçbir azaltıcı politikanın 

uygulanmadığı durumda, 2100 yılında küresel kişi başına GSYİH %7’den 

daha fazla azalacaktır. Diğer taraftan, Paris Anlaşmasına uyulduğu ve küresel 

sıcaklığın yılda 0.01°C arttığı durumda ilgili kayıp %1 civarı olacaktır (Kahn 

ve diğ, 2019: 47). Söz konusu büyüme kayıpları en az gelişmiş ülkeler ve 

küçük ada ülkeleri için çok daha keskin olacaktır. Mevcut durum devam 

ederse, iklim değişikliği söz konusu ülkelerin GSYİH’nı 2050 yılında %19,6 

ve 2100 yılında %63,9 oranında azaltacaktır. Eğer küresel ısınma 1.5ºC’de 

sabitlenirse, ilgili kayıp yine belirgin olsa da azalmış olacaktır, zira ilgili 

durumda anılan ülkelerin GSYİH’sı 2050 yılında %13,1 ve 2100 yılında 

%33,1 oranında düşüş gösterecektir (Andrijevic ve Ware, 2021: 4). 

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK 

BAŞLICA KÜRESEL GİRİŞİMLER 

Küresel ısınmanın yarattığı tehlike tüm dünyada yirminci yüzyılın 

ikinci yarısında daha fazla farkedilir olmuş ve ilgili tehlikenin üstesinden 

gelebilmek üzere çeşitli küresel girişimler ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, 

1975 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu alandaki ilk küresel 

çalışma olarak görülebilir. İlgili çalışmada ağırlıkla Amerikalı bilim adamları 

ozon tabakasındaki incelmeye vurgu yapmış ve söz konusu duruma sebep 

olarak karbon salınımını göstermişlerdir. İlgili çalışmayı takiben 1979 yılında 

gerçekleştirilen Birinci Dünya İklim Konferansı küresel ısınma probleminin 

tüm dünya ülkeleriyle paylaşıldığı bir platform olarak tarihe geçmiştir. 

Avusturya’da 1985 ve 1987 yıllarında iklim değişikliği konusunda toplantılar 

gerçekleştirilmiş, 1988 yılında ise Kanada’da düzenlenen Toronto 

Konferansında karbon salınımlarına bir sınırlama getirilmeye çalışılmıştır. 

İlgili toplantıda 2005 yılına kadar karbon salınımının %20 azaltılması ve bir 

Çerçeve İklim Sözleşmesinin oluşturulması öngörülmüştür. 1988 yılında 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü 

(WMO) tarafından kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 

bu alandaki önemli bir oluşumdur (Şanlı ve diğ., 2017: 202). IPCC’nin amacı 

iklim değişikliği ile ilgili bilimsel bilgi ve değerlendirmeleri bir araya 

getirmek, iklim değişikliğinin yarattığı etkileri belirlemek ve ilgili alanda 
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strateji geliştirmektir (IPCC, 2022). İsviçre’de 1990 yılında toplanan Dünya 

İkinci İklim Konferansı ve 1992 yılında Brezilya& Rio de Janerio’da  

imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) diğer önemli girişimlerdir (Şanlı ve diğ., 2017: 202).. Özellikle 

1992’de imzalanan ve 1994 yılında yürürlüğe girmiş olan BMİDÇS ile sera 

gazı salınımlarının azaltması hedeflenmiş, sözleşme ile gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelere farklı yükümlülükler belirlenmiştir. Söz konusu sözleşme ile 

gelişmiş ülkelerin sera gazı azaltım yükümlülükleri daha sıkı olarak 

belirlenmiş, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere mali kaynak tesisinde 

ve teknoloji transferinde yardımcı olmaları da istenmiştir (BMİDÇS, 2022).  

İklim değişikliği konusundaki en önemli girişimlerden biri 1997 

yılında Japonya’da imzalanan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto 

Protokolüdür. Bu protokol  ile özellikle sanayileşmiş ülkelere sera gazı 

salınımlarını sınırlandırma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu protokol ile gelişmiş 

ülkeler daha ağır bir yükümlülük ile karşı karşıya kalmıştır, zira gelişmiş 

ülkelerin 2008-2012 yılları arasında sera gazı salımlarını 1990 düzeyinin % 5 

altına indirmeleri öngörülmüştür (KP, 2022). İlgili protokol ABD ve 

Avustralya hariç gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerce kabul edilmiştir 

(Giddens, 2013’den aktaran Kaya, 2020: 177). Kyoto protokolünün başlıca 

zaafı protokole uyulmadığı takdirde nasıl bir cezanın ya da yaptırımın 

olacağını belli etmemiş olmasıdır (Başkaya, 2020’den aktaran Kaya, 2020: 

181).  

İklim değişikliği ile ilgili önemli bir diğer küresel çaba ise Aralık 

2015’de Paris’te imzalanan ve Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim 

Anlaşmasıdır. Kyoto Protokolünün 2020 yılında süresinin dolacak olması ile 

ilgili protokolün yerini Paris Anlaşmasına bıraktığı ifade edilebilir. Ancak 

Paris Anlaşmasının Kyoto Protokolünden önemli farklılıkları söz konusudur. 

Bu anlaşma 195 ülkenin onayıyla kabul edilmiş olan ilk çok uluslu anlaşma 

özelliğine sahiptir. Bu anlaşmada temel amaç küresel ısınmayı 1,5 ºC ile 

sınırlamaktır. Ayrıca anlaşma ile bir izleme ve durum değerlendirmesi 

mekanizmasına ihtiyaç olduğunun altı çizilmiş, bu çerçevede her beş senede 

bir küresel durum değerlendirme zirveleri yapılması kararlaştırılmıştır. 

Anlaşmaya taraf olan ülkelerin yasal yükümlülükleri söz konusu olduğundan 

yurt içi salınımlarını azaltmaları önem arz etmektedir. Diğer yandan bu 

anlaşma iklim finansmanına yönelik önemli bir dayanışma paketini de ortaya 
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koyması bakımından oldukça önemlidir, zira gelişmiş ülkelerden gelişmekte 

olan ülkelere sağlanacak iklim finansmanı düşük karbonlu bir hayata geçişte 

oldukça mühimdir. Bu anlaşma ile Avrupa Birliği (AB) düşük karbonlu bir 

ekonomiye geçiş ve sürdürülebilirlik yolunda önemli gayret sarfetmekte, 2030 

yılı için sera gazı emisyonunu en az %40 azaltmayı hedeflemektedir. Paris 

Anlaşmasını 2016 yılında kabul eden AB, hızla anlaşma çerçevesindeki 

yükümlülüklerini yerine getirmek üzere politika oluşturma çabalarına 

girmiştir (UN,2015) (AB, 2022). 

İklim kriziyle mücadelede en güncel küresel çaba İskoçya’nın 

Glasgow şehrinde 2021 yılında 31 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiş olan Glasgow İklim Zirvesi ya da diğer adıyla COP26’dır. 

Glasgow İklim Zirvesinde ülkeler, iklim değişikliği ile mücadele etmeyi 

amaçlayan önlemleri içeren bir anlaşmaya imza atmışlardır. Anlaşma küresel 

sıcaklık artışını Paris Anlaşmasında öngörüldüğü gibi 1,5 ºC’de tutmayı 

hedeflemiştir. Ayrıca, anlaşma kömür kullanımını azaltmayı hedefleyen ilk 

uluslararası anlaşma niteliğine sahip olsa da, kömür kullanımını aşamalı 

olarak sonlandırma taahhüdünden uzak olması sebebiyle önemli ölçüde kritik 

edilmiştir. Diğer taraftan Zirvede gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere 

yeterince finansal destek sağlanmadıklarını kabul etmişler ve desteği artırma 

sözü vermişlerdir. Zira, 2019 yılında gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere 

iklim değişikliği ile mücadele ve uyum programları finansmanı için yıllık 

toplam 100 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuş ancak bunu 

gerçekleştirmemişlerdir. Glasgow Zirvesinde söz konusu yardım miktarının 

2025 yılına değin her yıl tahsis edilmesi ve 2025 yılından itibaren anılan 

miktarın artırılması öngörülmüştür. Bu taahhüt de yoksul ülkeler tarafından 

tatmin edici bulunmamış, zengin ülkelerin yoksul ülkelere kayıp&hasar 

prensibi gözönünde bulundurularak daha fazla yardımda bulunması 

öngörülmüştür (UN, 2021) (BBC,2021).  

4.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ 

(CCPI) ÇERÇEVESİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADE-

LEDE ÜLKE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İklim değişikliğiyle mücadelede her ülke aynı çabayı 

göstermemektedir. Ülkelerin ilgili mücadeledeki performansı İklim 

Değişikliği Performans Endeksi (CCPI) ile ölçülebilmekte ve ülkeler bu 



 

118 İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar 

gösterge sayesinde bir sıralamaya tabi tutulabilmektedirler. CCPI, ilk kez 

2005 senesinde Montreal’de organize edilen COP11 konferansında 

sunulmuştur, ülkelerin iklimi koruma gayretlerini karşılaştırmaya yarayan bir 

araçtır ve çeşitli bileşenlere sahiptir. Bu çerçevede, sera gazı emisyonları 

genel puanın %40’ını, yenilenebilir enerji %20’sini, enerji kullanımı %20’sini 

ve iklim politikası %20’sini oluşturur. İklim Değişikliği Performans Endeksi 

sıralamasında ilk üç sıra boştur bunun nedeni ülkelerin iklim değişikliğini 

önlemek için yeterince çaba göstermemesidir. Danimarka, CCPI öncüsü ülke 

olmasına rağmen tüm gereklilikleri karşılamamaktadır (CCPI, 2022a). 

 

 
Şekil 2: En yüksek CCPI sahibi 12 ülke ve puanları (CCPI, 2022a) 
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performans sergileyen bir diğer Kuzey Avrupa ülkesidir.  Birleşik Krallık da 

yüksek performansa sahip bir ülke olup, bilhassa iklim politikasında lider 

ülkedir. Karbondan uzaklaşma ve elektrikli araçların daha yoğun kullanımı 

için önemli politikalar hayata geçirmektedir. Yenilenebilir enerji alanında da 

yüksek performansa sahiptir.  Hızla büyüyen bir ülke olan Hindistan’ın 

performansı da orta seviyededir. Ülkenin yenilenebilir enerji hedefleri 

yüksektir, ülke 2030 emisyon hedefini karşılama yolundadır, ülkede 2030 

yılına değin elektrikli araç payının %30’a çıkarılması hedeflenmektedir. 

Türkiye, 2022 yılında CCPI açısından 41. sıradadır. Ülke sera gazı 

emisyonları bileşeninde düşük, yenilenebilir enerji kategorisinde yüksek 

puana sahiptir. Ülkenin Paris Anlaşmasını gecikmeli olarak Ekim 2021’de 

imzalaması ülkeyi düşük iklim politikası puanından kurtarmıştır. Ülke enerji 

kullanımında düşük performans sergilemektedir. Ülkede kömür üretiminin 

zorlanması yenilenebilir kaynakların tam potansiyelle kullanılmamasının 

önünü açmaktadır. Ülkede halihazırda kömürden çıkış için bir tarih 

verilememekte, yeni kömür santralleri planlanmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri ise CCPI açısından 55. Sıradadır ve pek çok gelişmiş ekonomiden 

çok daha arka sıralarda seyreden bir ülkedir. Ülke iklim politikası, sera gazı 

emisyonları, yenilenebilir enerji ve iklim politikası alt bileşenlerinde oldukça 

düşük puanlar almaktadır. Ülkede mevcut politikalar iklim değişikliği ile 

başetmede oldukça yetersizdir, ülke kömürden çıkış için net bir tarih 

verememektedir. Diğer yandan, Biden yönetimi ile birlikte ABD’nin Paris 

Anlaşmasına dahil olma kararı oldukça önemli ve sevindirici bir gelişmedir. 

Yine de planların ve kararların çoğu henüz uygulamaya koyulmamıştır, iç 

politika bu alanda önemli bir engeldir. Önemli bir karbon yayıcı ülke olan Çin 

ise sera gazı emisyonları ve enerji kullanımında düşük puanlara sahiptir. 2022 

yılında CCPI açısından 38. Sırada olan ülke yenilenebilir enerjide orta, iklim 

politikasında yüksek puana sahiptir. Ülkenin yenilenebilir enerji geliştirme 

hızı (biyokütle desteği, elektrikli araçlar, yeşil elektrik vb) yüksek bulunsa da, 

kömürden çıkış hızı düşük bulunmaktadır. Ülkede kömürle çalışan elektrik 

santrallerinin tesisinin devam etmesi kömürden çıkışı oldukça 

yavaşlatmaktadır (CCPI, 2022b). 
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SONUÇ 

Sanayi Devrimi ertesinde hızlanan üretim potansiyeli yerküreyi hızla 

ısıtmış, ısınan yerküre sürdürülebilirlik açısından tehlike arz etmeye başlamış 

ve iklim değişikliği günümüzde en büyük küresel risklerden biri olarak 

görülür olmuştur. İçinde bulunduğumuz çağda konuyla ilgili kaygılar artmış 

ve iklim eylemi Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinden biri olarak tanımlanmıştır. Bilim adamları gereken önlemler 

alınmadığı takdirde küresel ısınmanın yirmibirinci yüzyılda çok daha 

hızlanacağı yönünde uyarılar yapmakta, söz konusu durumun insan sağlığını, 

biyoçeşitliliği ve tüm ekosistemi çok olumsuz etkileyeceğini 

vurgulamaktadırlar.  İçinde bulunduğumuz dönemde en fazla karbon 

salınımına sahip ülkeler ağırlıkla gelişmiş ülkeler iken, iklim değişikliğinden 

en olumsuz etkilenecek ülkeler az gelişmiş ülkelerin yoğunlaştığı subtropik 

bölgelerdir. Bilhassa küçük ada devletlerinin ve en az gelişmiş ülkelerin iklim 

krizinden en olumsuz şekilde etkileneceği öngörülmektedir (UNFCC,2006: 8-

10).   

Önceki bölümlerde de vurgulandığı üzere, 1750 yılından bu yana 

dünyaya en fazla karbon salınımını gerçekleştiren ülke ABD’dir (GCP, 2021) 

ve eski ABD Başkanı Donald Trump Paris Anlaşmasına sıcak bakmamış, 

2017 yılında anlaşmadan çekilme niyetini ortaya koymuş, Kasım 2020 

tarihinde ise anlaşmadan resmen çekilmiştir. Trump’ın ardından ABD 

Başkanı seçilen Biden ise Trump’ın iklim politikalarını tersine çevirmeye 

gayret etmiş, göreve gelir gelmez anlaşmaya geri dönmek için bir kararname 

çıkarmış, sonrasında ise katıldığı Glasgow İklim Zirvesinde Trump 

yönetiminin Paris Anlaşmasından çekilmesi nedeniyle özür dilemiştir. Biden, 

ilgili toplantıda ülkesinin sera gazı emisyonlarını azaltma hususunda üzerine 

düşeni yapacağını vurgulamıştır (CNN,2021). Biden’ın söz konusu tutumu bu 

anlamda sevindirici olmakla birlikte ABD’nin en fazla karbon emisyonuna 

sahip olan ülke olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkeden bu konuda 

hassas davranıp gerekli politikaları hızla hayata geçirmesi beklenmektedir. 

Zira, ABD, CCPI açısından da pek çok gelişmiş ekonomiden daha arka 

sıralarda seyretmektedir. Bugün AB ülkeleri düşük karbonlu bir ekosistem 

yaratma hususunda diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla çaba 

sarfetmekte ve bu alandaki yükümlülüklerini gerçekleştirebilmek için gerekli 

politikaları hızla hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Bugün, CCPI açısından 
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öncü ülkeler başta Danimarka olmak üzere ağırlıkla Kuzey Avrupa ve Orta 

Avrupa ülkeleridir ve pek çok Avrupa ülkesi de bu alanda önemli gayret 

göstermektedir.  Son elli yılda iklim değişikliğinin yaratacağı tehlikenin daha 

fazla bilincine varılmış ve bu konuyla ilişkili önemli küresel gayretler ortaya 

koyulmuş olsa da, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ve Glasgow İklim 

Zirvesinde elde edilen kazanımların dahi henüz tatmin edici olmadığı, 

sürdürülebilirliği sağlamaya yeterli olmayacağı, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin karşılacakları zararları telafi etmekten uzak olduğu oldukça açıktır. 

Bu çerçevede başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin ellerini taşın altına 

koymaları, gerekli politikaları hızla hayata geçirmeleri ve gelişmekte olan 

ülkelere finansal anlamda daha fazla destek olmaları gerekmektedir. Zira, 

dünyayı kirleten ve iklim değişikliğine sebep olan ülkeler ile bu durumun 

tabiri caizse faturasını en ağır şekilde ödeyecek olan ülkeler aynı ülkeler 

değildir. Dolayısıyla, iklim eylemine yönelik gayretlerin sadece AB ülkeleri 

ile sınırlı kalmaması, diğer gelişmiş ülkelerde de hızla yaygınlaşması 

elzemdir. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme, sanayileşme, doğal bitki 

örtüsünün zarar görmesi ve beraberinde yaşanan olumsuz etkiler nedeniyle 

toplum sağlığının zarar görmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu sonuç neticesinde 

insanlar kaybolan sağlığını geri kazanmak ve mevcut sağlığını korumak 

amacıyla çeşitli arayışlara girmiştir. Yaşanan bu olumsuz durumla beraber 

globalleşen dünyada ülkeler arası iş birliğinin, seyahat ve ulaşım imkanlarının 

kolaylaşmasının ve sağlık hizmetlerindeki kalite artışının gelişimiyle sağlık 

turizmi kavramı büyük önem kazanmıştır. 

Sağlık turizmi, önceki yıllarda alternatif turizm olarak 

değerlendirilmekteyken son yıllarda ülkemizde önem kazanan ciddi bir 

faaliyet alanı olmasının yanı sıra zaman içerisinde bir sektör olarak kapsam ve 

içeriği geliştirilmiştir. 21. yüzyılın başlarından günümüze kadar sektörel 

anlamda dünyanın ilgi odağı olan sağlık turizmi, diğer sektörlerin arasından 

çıkmayı başarmış ve varlığını tüm dünyaya göstermiştir. Bir diğer yönüyle de 

ekonomik olarak ciddi bir gelir kaynağı oluşturduğu kanıtlanmıştır (Doğan ve 

Aslan, 2019: 392). Günümüzde sağlık turizmi ve sağlık turizmi 

uygulamalarının güncel durumda kalmasındaki en önemli etkenler; mevcut 

nüfusun yaşının ilerlemesi ve teknolojik açıdan faaliyetlerin sürekli gelişim 

halinde olması şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında; 

Türkiye sağlık turizmi açısından önemli avantajlara sahiptir. Sağlık turizminin 

gelişiminde etkili olan önemli unsurlara bakıldığında ise coğrafi açıdan 

Türkiye’nin konumu, hizmet algı ve bilgi düzeyinin profesyonel bir şekilde 

sunulması, teknolojik imkanların zaman içerisindeki gelişimi, uygun fiyatlar 

çerçevesinde hizmete ulaşım imkanı, teşhis ve tedavi gibi faktörlerin hızlı 

olması ve kolaylık sağlaması, hijyen konusundaki hassasiyet düzeyleri, tedavi 

amacı ile gelen hastaların uzun saatler boyunca beklemeden hızlı ve güvenilir 

hizmet alabilmesi gibi etkenler dikkat çekmektedir (Barca, Akdeve ve Balay, 

2013: 70-71). 

Turizmin bilim alanı olarak gelişmesi, çok geniş bir potansiyele sahip 

olması ve bu alan üzerine yapılan yayın sayısı, yayın alanı ve araştırmacı 

sayısının artması ile turizm alanyazınına sağlanan katkı ciddi bir boyut 

kazanmıştır. Alanyazınının çeşitlenmesi de aynı zamanda bu alana duyulan 

merak, araştırmacıların çalışmaları ve performansının değerlendirilmesine 

duyulan araştırma ihtiyacını arttırmıştır. Duyulan bu ihtiyacın giderilmesi için 
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bibliyometri yöntemi en sık tercih edilen yöntem olmuştur (Hall, 2011: 17). 

Bibliyometri çalışmalarının turizmin diğer alt konuları üzerine yapılacak 

çalışmalar ile ilgili alanyazına daha kapsamlı bir boyut kazandıracağı 

söylenebilir. Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen ve ciddi bir 

öneme sahip olan sağlık turizmi de yapılan bu çalışmanın temeli 

niteliğindedir.  

Çalışmada, ilk olarak son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de en fazla 

getirisi olan sağlık turizmi kavramı tanımlanmış ve kısaca sağlık turizmi 

türleri kavramsal olarak incelenmiştir. Sağlık turizmi genelden özele doğru 

gruplandırılarak öncelikle Dünya’da, Türkiye’de ve sonrasında da daha küçük 

bir alanı temsil eden Batı Akdeniz Bölgesi’nde sağlık turizmi başlıkları adı 

altında incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı Batı Akdeniz Bölgesi’nde 

sağlık turizmini konu edinen çalışmaların on bir yıllık süreç içerisindeki aktif 

yayın durumunu tespit etmek ve ulaşılan çalışmaların bibliyometrik analiz 

yöntemi ile incelenmesidir. İnceleme sonucunda araştırmacıların sağlık 

turizmi ve türlerine yönelik görüşleri ile yapılan çalışmaların bulgu ve 

sonuçlarına ulaşılmış; ulaşılan bilgiler dahilinde yapılması gereken ve gelecek 

faaliyetlere yönelik yapılabilecekler belirlenmiştir. 

1. DÜNYA’DA VE TÜRKĠYE’DE SAĞLIK TURĠZMĠ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre sağlığın tanımına baktığımızda; 

yalnızca sakat veya hasta olmama hali olmadığı; zihinsel, fiziksel ve sosyal 

olarak da tam bir iyi olma hali olarak tanımlandığı görülmektedir  Ayrıca bir 

ülkede sahip olunan sağlık sisteminin; insanların ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulabilecek şekilde tasarlanması gerektiğini 

belirtmiştir (WHO, 1998). İnsanlara sunulan sağlık hizmetinin maliyet 

açısından karşılanabilir ve hizmetin sunulduğu toplum tarafından kabul 

edilebilir olması gerekmektedir. Bu doğrultuda her ülkenin özgün sağlık 

sistemlerini geliştirmesi gerektiği görüşü ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2014). 

 

Sağlık ve turizm gibi iki farklı sektörün birbiriyle bağlı olduğu, 

hizmet sunma amacıyla harekete geçilen ekonomik faaliyet, sağlık turizmidir. 

Bu bağlamda iki farklı sektörün ortaklığıyla ortaya çıkan bu faaliyet 

sektörlerin bağlı olduğu bakanlıklar açısından da tanımlanmıştır. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı sağlık turizmini; tedavi amaçlı kaplıca veya çeşitli sağlık 
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merkezlerine seyahatlerde fiziksel iyilik durumunu geliştirmek amacıyla 

sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türü şeklinde 

tanımlarken; Sağlık Bakanlığı ise kişinin sağlığına kavuşmak amacıyla başka 

bir ülkeye tedavi odaklı gitmesi şeklinde tanımlamıştır. 

Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili hazırlanmış çok 

çeşitli çalışmalar yer almaktadır: (Carrera ve Bridges, 2006; Leahy, 2008; 

Kangas, 2010; Crooks vd., 2010; Heung, Küçükusta ve Song, 2011; Ünal ve 

Demirel, 2011; Aydın vd., 2012, Altın vd., 2012; Özer ve Sonğur, 2012; 

Özsarı ve Karatana, 2013; Çiçek ve Avderen, 2013; Edinsel ve Adıgüzel, 

2014; Yirik ve Ekici, 2014; Akıncı ve Sönmez, 2015; Smith, 2015; Yiğit, 

2016; Kılınç, 2017; Soysal, 2017; Akbolat ve Deniz, 2017; Tham, 2018; Öğüt 

vd., 2018; Yılmaz vd., 2019; Özkan, 2019; Mutlubaş, 2020; Gökmen vd., 

2020).  

Sağlık turizmi tanımını daha net anlayabilmek için sağlığın 

iyileştirilmesi bununla birlikte sunulan hizmetlerin verimli ve çok daha etkin 

bir şekilde sağlık turizminden yararlanmak isteyen turistlere ulaştırılabilmesi 

için çeşitli türlere ayrılarak konuların ele alınması daha doğru olacaktır 

(Özcan ve Aydın, 2015: 76).  

Medikal Turizm, uluslararası hastaların tedavi ve rehabilitasyon 

amaçlı sağlık kurumlarından hizmet alması şeklinde ifade edilen sağlık 

turizmidir. Diş tedavisi, kalp ameliyatı, kanser tedavisi, protez, organ 

nakilleri, tıbbi tedaviler vb. gibi kapsamlı müdahaleler medikal turizm 

kapsamına giren işlemlerin bazılarıdır (Turizm Bakanlığı, 1993: 13). Termal/ 

Spa-Wellness Turizmi ise, kaplıca suları veya otelcilik hizmetleriyle birlikte 

medikal masaj, cilt bakımı gibi bazı tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı 

sağlık turizmidir (Siner ve Torun, 2020).  Termal turizmde, mineralli sular ile 

çamur kaynaklarının bulunduğu bölgelere giderek oradaki iklim şartlarının da 

etkisiyle uzman hekimler denetiminde alınan fizik tedavi, psikoterapi, 

rehabilitasyon, diyet gibi destekleyici tedavilerdir (Turizm Bakanlığı, 1993: 

13). Spa (Salus Per Aquam), temel amacı tedavi olan ve bu tedavi için suyun 

birçok farklı biçimlerde kullanılması şeklinde tanımlanabilir (Özsarı ve 

Karatana, 2013). Wellness turizmi; çeşitli masaj, çamur tedavileri, cilt bakımı 

gibi faaliyetleri içermektedir (Baysal ve Çimen, 2016). İleri Yaş (Yaşlı) 

Turizmi ve Engelli Turizmi ise yaşlı ve engelli bireylerin rehabilitasyon, 

bakım ve medikal tedavilerinin bir arada olduğu sağlık turizmidir. İleri yaş 
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turizminde bakıma muhtaç veya kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye 

ulaşmak isteyen yaşlıların kendi ülkeleri dışında başka ülkelere seyahat 

etmesidir (Özsarı ve Karatana, 2013). Engelli turizminde ise tedavi olmak ve 

rehabilitasyon imkanlarından yararlanmak amacıyla başka ülkelerden gelen 

engelli bireylerin otel ve ya diğer hizmet birimlerinden yararlanma faaliyetleri 

olarak ifade edilmektedir (Özer ve Sonğur, 2012). 

Dünyanın birçok farklı ülkesinde sağlık turizmi kapsamında başarılı 

uygulamalar bulunmaktadır. Sağlık turizminde önemli bir pazar olan Birleşik 

Devletler ve yakın bölgelerindeki Küba, Meksika, Panama, Costa Rica gibi 

ülkeler faaliyetleri bakımından öne çıkmaktadır. Hindistan, Tayland, 

Filipinler, Singapur gibi ülkeler Uzak Doğu pazarı için önem arz eden 

ülkelerdir. Avrupa pazarı için Belçika, Almanya, Macaristan gibi ülkeler 

faaliyet gösterirken Ortadoğu ülkelerinde ise İsrail ve Ürdün gibi ülkelerin 

pazardaki payı dikkat çekmektedir. Türkiye ise özellikle Avrupa ve Ortadoğu 

ülkelerinde sağlık turizmi alanında yeni bir merkez olmak ve uluslararası 

pazarlarda kendisini göstermek aynı zamanda rekabet avantajı sağlayabilmek 

için yeni politika ve stratejiler geliştirmektedir (Aktepe, 2013). 

Dünya sağlık turizmi pazarında yer alan ve bu pazardan pay almak 

isteyen ülkeler bölge halkının ve uluslararası hastaların ihtiyaçları 

doğrultusunda sundukları sağlık hizmetlerini çeşitli turizm faaliyetlerine 

yöneltmiş ve çok başarılı olmuşlardır. Bu ülkelerden bazıları; Hindistan, derin 

düşünme, yoga ve ruhsal arınma konuları üzerine rekabet üstünlüğü 

sağlamakla birlikte başta medikal olmak üzere genel anlamda sağlık turizmi 

alanlarından birçoğunda da başarılı bir pazara sahiptir. Hindistan’ın bu kadar 

başarılı olmasındaki en önemli sebeplerden birisi son derece cazip tedavi 

ücretleridir. Tayland, sahip olduğu önemli kaplıca merkezlerinin yanı sıra 

böbrek nakli, estetik cerrahi ve diş tedavileri ile ciddi bir sağlık turisti 

kitlesine sahiptir. Ülkedeki sağlık turizmi faaliyetlerinin fiyat açısından daha 

uygun bütçe gerektiriyor olması diğer ülkelerde olduğu gibi Tayland 

açısından da ciddi bir önem arz etmiş ve böylece avantaj sağlamasına neden 

olmuştur (Woodman, 2009). İsrail ve Ürdün ise Ortadoğu bölgesinde sağlık 

turizminde dikkat çeken ülkelerdir. İsrail’de sağlık turizmini öne çıkartan en 

önemli özellik ileri teknoloji gerektirecek operasyonları başarıyla 

yapmalarıdır. Ürdün’de ise sağlık turizmi faaliyetlerinin yapılması ülkenin 

kalkınmasının temel yapı taşlarından biri olarak görülmektedir. Ülke 
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pazarının son yıllarda ortalama olarak, sağlık turizminden her yıl 1 milyar $’ın 

üzerinde gelir elde ettiği bilinmektedir. Kalp ve damar cerrahisi, böbrek nakli, 

ortopedi vb. gibi işlemler ülkede dikkat çekerken,  ABD’ye göre %25 daha 

düşük tedavi hizmetleri sağlanmaktadır. Macaristan ise en önemli hizmeti diş 

tedavileri olmak üzere plastik ve estetik cerrahi, saç ekimi gibi tedavi 

yöntemlerinde Avrupa’da öne çıkan ülkelerin başında gelmektedir ve Avrupa 

ülkeleri için önemli bir merkezdir (Yavuz, 2011). 

Sağlık turizmi, insanların ikamet ettiği bölge dışında başka bir yere 

sağlığının korunması, tedavi edilmesi, rehabilite olma isteği ve aynı zamanda 

sağlığını geliştirici hizmetler alabilme ihtiyacı doğrultusunda harekete geçtiği 

turizm faaliyetidir (Doğan ve Aslan, 2019: 392). Genel olarak sağlık turizmini 

kendi içinde üç gruba ayırmak mümkündür. Sağlık turizmi; Medikal turizm, 

Termal/SPA-Welness turizmi, İleri yaş turizmi ve Engelli turizmi türlerinden 

oluşmaktadır (Aydın vd., 2012: 14; Kaya vd., 2013: 5). Sağlık turizmi çeşitleri 

ekonomik getiri olarak dikkatle incelendiğinde genel turizm gelirleri arasında 

faaliyet alanı olarak en önemli payın medikal turizm gelirlerine ait olduğu 

tespit edilmektedir. Diğer birçok turizm alanları içerisinde medikal turizmin 

daha farklı bir konumda olmasının en temel nedeninin bu olduğu söylenebilir 

(Ataman vd. 2017: 32). Zira dünya genelinde en yüksek döviz girdisine sahip 

olan medikal turizm alanında önde gelen ülkeler şu şekildedir; fiyat avantajı 

nedeniyle Hindistan ve Tayland, sahip olunan ileri teknolojisi imkanlarıyla 

ABD, Almanya, Güney Kore, turistik açıdan önemli bir destinasyon alanı 

olmaları sebebiyle Singapur, Tayland ve Kıbrıs, bulundukları konum 

dolayısıyla ise Ürdün, İran, Malezya ve Brezilya’dır. Bu sıralama içerisinde 

yer almak isteyen Türkiye ise sağlık sektöründe çok başarılı hamleler yaparak, 

dünya standartlarında hizmet veren bir ülke olma yolunda ilerlemektedir 

(Gürsoy, Akgöz ve Topuz, 2017: 773). Son yıllarda genel anlamda sağlık 

turizmi ve özel anlamda medikal turizm kapsamında, Türkiye’nin Dünya 

genelindeki payının da artması gündeme gelmiştir. Bunun temel sebebi ise 

özel hastanelerin sağlık sistemi içerisinde yer alması ve ülke çapında sağlık 

turizmiyle ilgili olan gelişmelerin hız kazanmış olması şeklinde ifade 

edilebilir. Yıllara göre farklılık göstermekle birlikte, son yıllarda ülkemize en 

fazla uluslararası hasta gönderen ülkeler; Almanya, Rusya, Hollanda, Libya 

ve Irak olarak ilk sıralarda yer aldığı söylenebilmektedir. Aynı zamanda 
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komşu ülkeler, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin de bu sıralamada yer alması 

söz konusudur (Aydın, 2009).  

Türkiye’de sağlık turizmi 1990-2000 yılları arasında ilk kez gündeme 

gelmiş ve konuşulmuştur. 2000-2005 yılları arasında sağlık turizmi medyanın 

dikkatini çekmiş ve tanıtılmaya başlanmıştır. 2003 yılında “Türkiye Sağlıkta 

Dönüşüm Programı” hazırlanmış ve herkes için ulaşılabilir, kaliteli ve 

sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun 

şekilde sunulması amacının olduğu belirtilmiştir (TSDP Değerlendirme 

Raporu, 2012). 2005-2008 yılları arasında, sağlık turizmi çeşitliliğinde 

medikal turizm öne çıkmıştır. 2007 yılında hazırlanan Türkiye Turizm 

Stratejisi 2023 Eylem Planında, sağlık turizmi kavramına yer verilmiştir. 

Devam eden yıllarda sivil toplum kuruluşları, kamu kurum kuruluşları ve özel 

sektörde sağlık turizmi farkındalığı oluşmuştur. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü kurulmuş, aynı yıl içerisinde ilk mevzuat 

değişikliği yayınlanmıştır. Sağlık turizmi, Sağlık Bakanlığının 2023 

vizyonuna eklenmiştir. Ayrıca hükümet programına eklenen sağlık turizmi 

gelecek yıllarda sağlık politikası hazırlanmasının başlangıç evresini 

oluşturmuştur (Dursun, Aktepe ve Arslan, 2011). Bütün bu birbirini takip 

eden yıllarda aktif olarak sağlık turizminin tanıtılması ve gelişimine dair 

adımların atılması amaçlanmıştır. Günümüzdeki sağlık turizminin durumuna 

bakıldığında gerçekleştirilen faaliyetlerin boşa olmadığı ve getirisinin olumlu 

yönde olduğu düşünülmektedir. 

Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik Türkiye’de atılan ilk 

adımlar ise 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (BYKP) (1985-1989); 

Türkiye’nin sahip olduğu kültürel, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri, bununla 

birlikte sağlık, su sporları, kış, yayla ve av turizmi gibi çok çeşitli turizm 

potansiyelinin olması; sahip olduğumuz çevreyi, ekolojik dengeyi ve doğal 

güzellikleri temiz ve güvende tutmak amacıyla yürütülen faaliyetlerde önemli 

faktör olacaktır. Şeklinde ifade edilmiştir (DPT, 1985-1989: 120). Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma planını takip eden süreçte hazırlanan diğer kalkınma 

planlarında da sağlık turizmine yer verilmiştir. Bu planlar kısaca şu şekilde 

özetlenebilir; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma planında (1990-1994); sağlık 

turizmi, termal turizm ve 3. Yaş turizmi konularına yer verilmiş ve bu 

konulara yönelik personel eğitimlerinin arttırılması, meslek liselerine ağırlık 

verilmesi bunlarla birlikte turizm alt ve üst yapısının yükseltilmesi gerektiği 
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vurgulanmıştır. Yedinci BYKP (1996-2000)’nde turizmi teşvik kanunu revize 

edilerek, yerel yönetimlerin ve halkın turizm kararlarına katılımı sağlanmıştır. 

Sosyal güvencesi olmayanların sigortalanması ve sağlık hizmetleri 

sunumunda kamu kesiminin ağırlığı kesinleştirilmiştir. Sekizinci BYKP 

(2001-2005)’de sağlık sektörü politikaları katılımcı metot ile üretilmeli görüşü 

belirtilmiştir. Ayrıca yeterli ve sağlıklı düzeyde içme suyu olmayan köyler 

içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile 

turistik bölgelerde yaygınlaştırılacaktır. Dokuzuncu BYKP (2007-2013)’de de 

diğer kalkınma planlarında olduğu gibi sağlık turizmine yer verilmiştir. Bu 

planlamaya göre sağlık ve eğitim personelinin sayısı ve niteliği 

geliştirilecektir. Ayrıca genel anlamda sektörle ilgili tüm yatırımlar, doğal, 

tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım 

içerisinde ele alınacaktır şeklinde ifade edilmiştir. Onuncu Kalkınma 

planlarında da sağlık turizmi konusuna belirli düzeyde yer verilmiştir. Onuncu 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda; Sağlık Bakanlığının sorumluluğu dahilinde, 

sağlık turizminin tanınması ve geliştirilmesi amacıyla en önemli ve ilk eylem 

planı: Sağlık turizmi faaliyetlerindeki kaliteyi artırmaya yönelik çalıştaylar 

düzenlenecek, eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir, 

ifadesi ile belirtilmiştir (Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018). Son olarak, On 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sağlık konusu önemle vurgulanmış 

aynı zamanda sağlık turizmine yönelik üç maddelik çalışma planı amaçlandığı 

belirtilmiştir. Bu maddeler şu şekilde ifade edilmiştir; Sağlık turizminin 

gelişimine yönelik olarak hukuki düzenlemeler hızlı bir şekilde tamamlanarak 

gerekli olan denetim altyapısı ve akreditasyon faaliyetleri oluşturulacaktır. 

Medikal turizm faaliyetlerinin termal turizmde olduğu gibi rehabilitasyon 

turizmi ve yaşlı turizmiyle olan bütünleşmesi sağlanacaktır. Son olarak sağlık 

turizmi üzerine yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri hızlı bir şekilde 

faaliyete geçirilecektir. (On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2023). 

Kaşlı ve Öztürk (2014) çalışmasına göre; Türkiye’nin sağlık turizmi 

potansiyelini gerektiği gibi kullanabilmesi ve bu potansiyelini 

koruyabilmesini sağlayabilmek için bazı önemli noktalar dikkate alınmalıdır. 

Bu amaç doğrultusunda, tedavi olmak için ülkemizi ziyaret eden uluslararası 

sağlık turistlerinin en fazla geldikleri ülke, kişi başına düşen harcama miktarı, 

ülkemize gelen turistlerin geliş amacının hangi sağlık turizmi türüne yönelik 
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olduğunu anlayabilmek için buna yönelik detaylı istatistiksel tespitlerin 

yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

Genel olarak Türkiye ekonomisinde, politika ve planlarında önemli 

bir yere sahip olan sağlık turizmi, sağlık turizmine yönelik çalışmalara ve 

hizmet anlayışına da bu durumu yansıtmıştır. 

BATI AKDENĠZ BÖLGESĠNDE SAĞLIK TURĠZMĠ 

Batı Akdeniz Bölgesi; Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsamakla 

birlikte bölgedeki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve bu faaliyetlerin 

yılın on iki ayına yayılması için sağlık turizmine olan ilgi ve ihtiyaç 

artmaktadır. Batı Akdeniz Bölgesi ılıman iklim koşullarına sahip olmakla 

birlikte, Avrupa ülkelerine olan coğrafi yakınlığı nedeniyle ileri yaş ve engelli 

turizminde ciddi önem arz etmektedir. Bu nedenle üstün rekabet avantajı 

kazanmış bir konumdadır. Antalya ili yapılan operasyonlar, donanımlı hastane 

ve bilgili doktor kapasitesi ile medikal turizm potansiyeline sahip Türkiye’nin 

beş büyük ilinden biri konumundadır (BAKA, 2013). Sağlık turizminin 

öneminin oldukça arttığı günümüzde, Türkiye’ye tedavi olmak amacıyla gelen 

hastaların büyük bir kısmının tercih sıralamasında ilk yer alan şehrin Antalya 

olduğu ve bununla birlikte en yoğun seyahat tercihinin temmuz ayı olarak 

seçildiği görülmektedir. Bu sonuç bağlamında bakıldığında sağlık ve turizm 

faaliyetlerinin aynı rotada ilerlediği söylenebilmektedir (TÜRSAB, 2014). 

Batı Akdeniz Bölgesini oluşturan Antalya, Isparta ve Burdur illeri 

arasında sağlık turizmine en uygun altyapı kaynağının, hastane potansiyelinin 

ve doktor yeterliliğinin bulunduğu il Antalya’dır. Isparta ve Burdur illerinde 

kültürel ve kitlesel turizm faaliyetleri yapılabilmektedir. Ancak sağlık 

turizmine yönelik Isparta Şehir Hastanesi dışında henüz net bir projenin 

varlığı söz konusu değildir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Bibliyometrik Analiz 

Bibliyometri kavramı yeni bir kavram olarak tanınmakla birlikte, 

literatürde birçok çalışmada uzun bir geçmişinin olduğu ve bu geçmişin 

1890’lara kadar uzandığı ifade edilmektedir. 1896 yılında yayınlanan “Theory 

of the National and International Bibliography’’ adlı eser, Sengupta’ya göre 

ilk bibliyometrik çalışma özelliğini taşımaktadır (Sengupta, 1992: 75). 
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Günümüzde kullanılan bibliyometri kavramını ise Pritchard’ın 1969 yılında 

“Statistical Bibliography or Bibliometrics” adlı yayınladığı makalesinde 

tanımladığı ifade edilmektedir (Çelikkaya, 2018). Pritchard, bibliyometri 

kavramını istatistiksel verilerin ve matematiksel analizlerin kitaplar, dergiler, 

ansiklopediler gibi yazılı kaynaklara basım işlemi olarak tanımlamaktadır 

(Pritchard, 1969). Fairthorne, 2005 yılında yayınlanan çalışmasında ise 

bibliyometri kavramını basılı olarak yayınlanan kaynakların ve bu kaynaklara 

ait özelliklerin niceliksel açıdan incelenmesi olarak tanımlamaktadır. 

Tanımlanan bu uygulamanın en önemli gerekçesi soyut olarak nitelendirilen 

verilerin somut ve incelenebilir bir veriye dönüştürülmesi olarak 

belirtilebilmektedir (Wallin, 2005). 

Bilimsel bilgi üretim sürecinin sistemli bir biçimde gelişimi, 

önemlilik derecesini ve eksikliklerini ortaya koymak amacıyla oldukça önemli 

olan bibliyometrik analiz, belirli bir disiplin içerisinde ya da bilim dalında 

yapılan çalışmaların profilini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma türüdür 

(Işık vd., 2019: 124). Al, Soydal ve Yalçın (2010), çalışmalarında 

bibliyometrik analiz kavramını; bilimsel yayınların belirli parametreler 

doğrultusunda incelenmesi ve bilime katkı sağlaması amacıyla yapılan 

çalışmalar olarak nitelendirmektedirler. Bu analiz yöntemi ile bilimsel olarak 

hazırlanmış ve yayınlanmış çalışmaların çeşitli parametreler çerçevesinde 

(içerik, yöntem, konu, yazar sayısı, anahtar kelimeler, atıflar, ortak atıflar, yıl 

vb.) incelenerek, bilime dayalı çeşitli bulgulara ulaşılmaktadır. Ulaşılan 

bulgular katkı sağlanması amaçlanan bilim dalının zaman içerisindeki 

gelişiminin, sorunların ortaya çıkarılmasının ve bu sorunlar doğrultusunda 

yapılabilecek çalışmaların tartışılmasını sağlaması nedeniyle kullanılmaktadır 

(Üsdiken ve Pasadeos, 1993).  

Analizler sonucunda ulaşılan veriler sayesinde ilgili literatüre ilişkin 

politikaların nasıl benimseneceği bibliyometri yöntemleri ile 

belirlenebilmektedir (Yalçın, 2010: 206). Bibliyometri yöntemi, sıklıkla 

başvurulan ve özellikle bilim uzmanları, araştırmacılar, yöneticiler, araştırma 

projesi ve bilimsel araştırma yürütenler tarafından kullanılan bir yaklaşımdır 

(Pendlebury, 2008). Bilime katkı sunmak amacıyla yayın yapan bilimsel 

dergilerin özellikleri, kapsamı ve yaklaşımları tespit edilmek amacıyla birçok 

teknik geliştirilmiştir. Bu teknikler arasında en yaygın olarak kullanılan analiz 

tekniği bibliyometrik analizlerdir (Hotamışlı ve Erem, 2014: 2). 
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İlgili disiplin veya bilim alanının zaman içinde gösterdiği aktiflik, 

bununla birlikte zaman içerisindeki gelişimin tespiti ile ilgili alan içerisindeki 

araştırmacıların ağırlıklı olarak konu tercihi, kullanılan yöntem ve yazar 

hakkındaki bilgiler gibi birçok çeşitli bilgiye tek kaynaktan ulaşım kolaylığı 

sağlaması nedeniyle bibliyometrik çalışmalar büyük önem taşımaktadır 

(Çiçek ve Kozak, 2012). Bibliyometrik çalışmalar pek çok alanda kullanıldığı 

gibi turizm alanında da oldukça önemli bir yere sahip olan araştırma 

yöntemidir. Gerçekleştirilen literatür incelemesi sonucunda sağlık turizmi 

alanında birçok çalışmada yöntem olarak bibliyometrik analizin tercih edildiği 

görülmektedir (İçöz ve Kozak, 1999; Özdemir ve Kozak, 2000; Yılmaz vd., 

2017; Çolakoğlu vd., 2019; Canik ve Özdemir, 2019).  

2.2. Amaç ve Önem 

Çalışmanın amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki sağlık turizmi ile ilgili 

yayınlanan çalışmaların belirlenmesi ve çalışmanın sınırlı tutulduğu on bir 

yıllık süreç içerisindeki gelişimin incelenmesidir. Türkiye’nin sağlık turizmi 

potansiyeli ve mevcut durumunun değerlendirildiği birçok çalışma olmasına 

rağmen bölgesel ve il bazında yapılan çalışmaların olmaması ya da sınırlı 

sayıda olması, bu çalışmanın en önemli sebebidir. Bu sebep dolayısı ile 

yapılan bilimsel araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2.3. Veri Kaynağı 

Çalışmanın temelini Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Akademik ve 

Google Akademik veri tabanı oluşturmaktadır. Verilerin az olması sebebiyle 

iki farklı veri tabanında Batı Akdeniz Bölgesi illeri (Antalya, Isparta, Burdur), 

“Sağlık turizmi, Medikal Turizm, Termal Turizm, Engelli Turizmi, Yaşlı 

Turizmi, İleri Yaş Turizmi, Spa ve Wellness Turizmi” başlıkları kullanılarak 

taratılmıştır. 2010-2020 yılları arasında yayınlanan 27 makale, 14 yüksek 

lisans tezi, 5 doktora tezi, 6 bildiri, 12 proje, 1 sanatsal faaliyet olmak üzere 

toplam 65 bilimsel çalışmaya ulaşılmıştır. 

2.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini Batı Akdeniz Bölgesi’nde 2010-2020 yılları 

içerisinde yayınlanmış olan ulusal düzeydeki bilimsel çalışmalar 

oluşturmaktadır. Araştırma, iki farklı veri tabanı kullanılarak (YÖK Akademik 

ve Google Akademik) ve on bir yıllık süreç dikkate alınarak incelenmiştir. Batı 
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Akdeniz Bölgesi’ni oluşturan Antalya, Isparta ve Burdur illeri “Sağlık 

Turizmi, Medikal Turizm, Termal Turizm, Yaşlı Turizmi, Engelli Turizmi, 

İleri Yaş Turizmi, Spa ve Wellness Turizmi” başlıkları kullanılarak 

araştırılmıştır. Araştırmanın en önemli sınırlılığı oluşturan etken yıl aralığı 

dikkate alınarak sadece iki veri tabanından erişim sağlanan makale, tez, 

bildiri, proje ve sanatsal faaliyetlerden oluşmasıdır. Bu nedenle incelenen veri 

tabanlarında taranmayan bilimsel çalışmalar araştırmada analize dahil 

edilememiştir. Erişim sağlanan verilerin çok az sayıda olması da araştırmanın 

bir diğer önemli sınırlılığını ifade etmektedir.    

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz 

kullanılmıştır ve belirli parametreler ile sınırlandırılarak ulusal yazında sağlık 

turizmi ile ilgili üretilen bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda hazırlanan çalışmada, bibliyometrik verilere dayanarak ilgili 

alan yazınına ilişkin özelliklerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Veri 

tabanlarında yapılan taramalar sonucunda ulaşılan bilimsel çalışmalar türleri, 

yayın yılları, yazar sayıları, araştırma yöntemi, çalışmaların incelediği konular 

gibi belirli parametreler kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada, yapılan 

tarama sonucunda elde edilen veriler kendi aralarında gruplandırılarak 

aşağıdaki araştırma sorularına göre incelenmiştir: 

 Çalışmaların türlerine göre dağılımı nedir? [Makale, Tez, Bildiri, 

Proje, Sanatsal Faaliyet] 

 Çalışmaların yayınlandığı yıllara göre dağılımı nedir? [Makale, 

Tez, Bildiri, Proje, Sanatsal Faaliyet] 

 Çalışmaların incelediği şehirlere göre dağılımı nedir? [Makale, 

Tez, Bildiri, Proje, Sanatsal Faaliyet] 

 Çalışmaların sayfa sayısı dağılımı nedir? [Makale, Tez, Bildiri] 

 Çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımı nedir? [Makale, 

Tez, Bildiri] 

 Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin dağılımı nedir? 

[Makale, Tez, Bildiri] 

 Çalışmalarda kullanılan anahtar kelime sayısının frekans dağılımı 

nedir? [Makale, Tez, Bildiri] 

 Çalışmalarda incelenen konuların dağılımı nedir? [Makale, Tez, 

Bildiri] 
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 Çalışmaların yazar sayısı dağılımı nedir? [Makale, Bildiri] 

 Çalışmaları hazırlayan yazarların unvan dağılımı nedir? [Makale, 

Bildiri] 

 Çalışmaların yayınlandığı dergilere göre dağılımı nedir? [Makale] 

 Çalışmaların sağlık turizmi türlerine göre dağılımı nedir? [Bildiri] 

 Çalışma yıl aralığında (2010-2020) yapılan bilimsel faaliyetler 

nelerdir? [Bildiri] 

 Çalışmaların türlerine göre dağılımı nedir? [Proje] 

 Çalışmaların yapıldığı üniversitelere göre dağılımı nedir? [Proje] 

Çalışmanın önemli noktasını oluşturan soru kalıpları eldeki veriler 

doğrultusunda hazırlanmıştır. İncelenen bilimsel faaliyetlerin analiz 

aşamasında erişimi olmayan veya sınırlı erişim imkanı olan çalışmalar 

sebebiyle herhangi bir karışıklığın olmaması adına gruplandırılarak ve soru 

kalıplarının yanına incelenen çalışma grupları belirtilerek olası yanlış 

anlaşılmanın önüne geçilmek amaçlanmıştır. 

3. BULGULAR 

Batı Akdeniz Bölgesi’nde sağlık turizmini konu alan ve 2010-2020 yılları 

arasında yayınlanan toplam 65 bilimsel çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırma 

ulaşılan bütün bilimsel faaliyetler belirlenen soru kalıpları çerçevesinde 

incelenmiştir. Tablo 1’de çalışmaların türlerine göre dağılımları verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımı 

Yayın Türü Sayı Yüzde (%) 

Makale 27 41,5 

Tez 19 29,2 

Bildiri 6 9,2 

Proje 12 18,4 

Sanatsal Faaliyet 1 1,5 

Toplam 65 100 
 

Tablo 1’deki verilere göre ilgili çalışma konusunu kapsayan 27 

makale, 19 tez, 6 bildiri, 12 proje ve 1 sanatsal faaliyet olmak üzere toplam 65 

çalışma inceleme kapsamına alınmıştır. Bilimsel çalışmaların en fazla makale 

(%41,5) olarak yayınlandığı ve bu sıralamayı %29,2 ile tez çalışması, %18,4 

ile proje faaliyetleri şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. İncelenen on bir 

yıllık süreç içerisinde 1 sanatsal faaliyetin yapılmış olması dikkat çekicidir. 
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Tablo 2. Çalışmaların Yayınlandığı Yıllara Göre Dağılımı 
 ÇalıĢma Türü   

 

Toplam 

 

 

Yüzde 

(%) 

Yıllar Makale Yüksek 

Lisans 

Tezi 

Doktora 

Tezi 

Bildiri Proje Sanatsal 

Faaliyet 

2010 - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - 

2012 1 - - - 1 - 2 3,07 

2013 - 1 1 - 1 1 4 6,1 

2014 4 3 3 5 1 - 16 24,6 

2015 7 2 - - 2 - 11 16,9 

2016 5 2 - - 5 - 12 18,4 

2017 2 - - - 1 - 3 4,6 

2018 2 4 1 1 - - 8 12,3 

2019 3 2 - - 1 - 6 9,2 

2020 1 - - - - - 1 1,5 

Yıl 

Belirtil

memiş 

2 - - - - - 2 3,07 

Topla

m 

27 14 5 6 12 1 65 100 

 

Tablo 2’de çalışma türlerinin yıllık dağılımı gösterilmiştir. 2010-2020 

yılları arasında yayınlanan çalışmalar incelendiğinde 2010 ve 2011 yılları 

arasında sağlık turizmini konu alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Devam eden yıllarda en fazla bilimsel çalışmanın 2014 yılında (%24,6) 

yapıldığı ve bu yıl içerisinde en fazla yayının bildiri şeklinde sunulduğu 

görülmüştür. Çalışmalardaki yoğunluğun 2015 (%16,9) ve 2016 (%18,4) 

yıllarında da devam ettiği ancak 2017 yılı ve devam eden yıllarda düşüş 

yaşandığı görülmektedir. 

Çalışmanın evrenini oluşturan Batı Akdeniz Bölgesi illeri yayınlanan 

çalışma türü ve yayın sayısı incelenerek gruplandırılmış ve Tablo 3’de 

belirtilmiştir.   

Tablo 3. Çalışmaların İncelediği Şehirlere Göre Dağılımı 
Yayın 

Türü 

Antalya Yüzde 

(%) 

Isparta Yüzde 

(%) 

Burdur Toplam Yüzde 

(%) 

Makale 23 40,3 4 50 - 27 41,5 

Tez 16 28,07 3 37,5 - 19 29,2 

Bildiri 6 10,5 - - - 6 9,2 

Proje 11 19,2 1 12,5 - 12 18,4 

Sanatsal 

Faaliyet 

1 1,7 - - - 1 1,5 

Toplam 

(%) 

57 100 8 100 - 65 100 
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Tablo 3’de yer alan verilere göre Antalya ilinde yayınlanan çalışmalar 

toplam bilimsel çalışma sayısının %87,6’sını kapsamaktadır. Antalya ilinde en 

fazla %40,3 oranıyla makale, %28,07 ile tez ve %19,2 ile proje çalışmaları 

yayınlandığı tespit edilmiştir. Isparta ilinde hazırlanan çalışma sayısı ise 4 

makale (%50), 3 tez (%37,5) ve 1 proje (%12,5) ile toplam 8 çalışma olarak 

tabloda yer verilmiştir. Burdur ilinde ise sağlık turizmi ile ilgili henüz 

yapılmış ya da yayınlanmış bir çalışmanın olmadığı görülmektedir.  

Bilimsel faaliyetler iki farklı veri tabanı (YÖK Akademik ve Google 

Akademik) üzerinde araştırılmış ve ulaşılan veriler, belirlenen soru kalıpları 

doğrultusunda tablolaştırılmıştır. Tablo 4’de bilimsel çalışmaların sayfa sayısı 

dağılımına yer verilmektedir. 

Tablo 4. Çalışmaların Sayfa Sayısı Dağılımı 
Bildiri Sayfa Aralığı ÇalıĢma Sayısı Yüzde (%) 

1-9 1 16,6 

10-19 5 83,3 

Toplam 6 100 

 

Makale Sayfa Aralığı ÇalıĢma Sayısı Yüzde (%) 

1-9 4 14,8 

10-19 13 48,1 

20-29 9 33.3 

30-39 - - 

40-49 1 3,7 

Toplam 27 100 

 

Tez Sayfa Aralığı ÇalıĢma Sayısı Yüzde (%) 

90-129 8 42,1 

130-169 4 21,05 

170-209 4 21,05 

210 ve üzeri 3 15,7 

Toplam 19 100 

 

Tablo 4’de inceleme grubuna alınan çalışmalar bildiri, makale ve 

tezleri kapsamaktadır. Veri tabanında ulaşılan sanatsal faaliyet ve projelere 

sınırlı erişim imkanından dolayı karışıklık oluşmaması için tabloya dahil 

edilmemiştir.  

Bildiri, makale ve tezlerin sayfa sayısı dağılımına bakıldığında en az 

1-9 sayfa aralığında 5 çalışmanın olduğu, en fazla ise 210 ve üzeri sayfa 
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aralığına sahip 3 çalışmanın olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda genel 

olarak en fazla kullanılan sayfa aralığının ise bildirilerde 10-19 (%83,3), 

makalelerde 10-19 (%48,1) ve tezlerde 90-129 (%42,1) sayfa sayısı arasında 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 5’de çalışmaların araştırma yöntemi, nitel, nicel ve karma 

yöntem olarak üç grup içerisinde incelenmiştir. Çalışmaların araştırma 

yaklaşımına (görgül ve kavramsal) veya araştırma yöntemine (nitel, nicel ve 

karma) göre incelenmesi hazırlanan çalışmanın niteliği hakkında bilgi sahibi 

olma konusunda yardımcı olmaktadır. Çalışmalarda kullanılan araştırma 

yöntemleri, elde edilen bulgular sonucunda araştırılan konu hakkında güncel 

bilgilere erişim ve çalışmalara eleştirel bir bakış açısıyla bakmaya yardımcı 

olmaktadır. 

Tablo 5. Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 

AraĢtırma Yöntemi ÇalıĢma Sayısı Yüzde (%) 

Nitel Araştırma 25 48,07 

Nicel Araştırma 24 46,1 

Karma Araştırma 3 5,7 

Toplam 52 100 

 

İncelenen 27 makale, 19 tez ve 6 bildiri olmak üzere toplam 52 

çalışmanın; 25’inde (%48,07)  nitel araştırma yöntemleri, 24’ünde (%46,1)  

nicel araştırma yöntemleri ve 3’ünde (%5,7)  her iki yöntemin birlikte 

kullanıldığı karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Çalışmalarda en fazla nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği, nicel 

araştırma yöntemlerinden ise anket tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 6’da makale, tez ve bildirilerin anahtar kelimeleri en çok 

kullanılan ve en az kullanılanlar olarak gruplandırılmıştır. Bilimsel araştırma 

sürecinin ilk ve en önemli aşaması olan literatür taramasında anahtar 

kelimelerin önemi azımsanamayacak kadar yüksektir. Batı Akdeniz 

Bölgesinde sağlık turizmi konusunun araştırıldığı literatür taramasında 

anahtar kelime olarak Batı Akdeniz Bölgesi kelimesine ulaşılamamıştır. 

Ancak bölgeyi oluşturan illerden Antalya ve Isparta kelimelerinin anahtar 

kelimelerde bulunması taramayı kolaylaştıran bir etken olmuştur. Bu nedenle 

çalışma evrenini oluşturan bilimsel faaliyetler anahtar kelimelerin dağılımı 

olarak incelenmiştir.  
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Tablo 6. Çalışmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı 

Anahtar Kelime F Anahtar Kelime F Anahtar Kelime F 

Medikal Turizm 19 Üçüncü Yaş Turizmi  

 

 

 

 

 

 

2 

Engelli Turizm Pazarı 2 

 

Sağlık Turizmi 19 Alanya’da Engelli 

Turizmi 

Hastane Turizmi, Potansiyel, 

İktisadi Katkı, Engeller, 

Kamu Politikası, Turizm 

Deneyimi, Engelli Turistler 

için Otel Uygulamaları, Spa 

ve Wellness, İş görenler, 

Engelli Odası, Oda, 

Konaklama Yapıları, Kültürel 

Varlıklar ve Müzeler, 

Medikal Turizm Sorunları, 

Hastaneler, Turizm Kümesi, 

Kaynak Temelli Yaklaşım, 

Meslek Yüksek Okulları, Ara 

Eleman, İnternet, Bilgi 

Arama İhtiyacı, Swot Analizi, 

Ulaşılabilirlik, Müzeler, 

Yenilikçilik, Sosyal Ağ 

Analizi, Medikal Hizmetler, 

Türkiye’de Medikal Turizm, 

Yaşlı Dostu Şehir, Yerel 

Yönetimler, Alternatif Tıp, 

Kızıldağ Milli Parkı, Y 

Kuşağı, Y Kuşağı Bakış 

Açıları, Zihinsel Engelli, Tatil 

Deneyimleri, Sağlık 

Hizmetleri, Sağlık 

Politikaları, Sağlık Turizmi 

Yönetimi, Sağlık Turizmi 

Farkındalığı, Doğa Turizmi, 

Stratejik Planlama, Medikal 

Sağlık Turizmi, Uluslararası 

Sağlık Ekonomisi, 

Uluslararası Hasta 

Memnuniyeti, Yeni Kamu 

Yönetimi Anlayışı, Geriatri 

Turizmi, Müşteri 

Memnuniyeti, Pazarlama, 

Sağlık Turizmi İşletmeleri, 

Uluslararası Hizmet Ticareti, 

Dış Ticaret, Teşvikler, 

Sürdürülebilir Turizm, 

Geriatri, Yabancı Hasta, 

Pazarlama Karması, Sağlık 

 

 

 

 

 

1 

Antalya 12 Engellilik 

Engelli Turizmi 10 Engelli Turist 

Turizm 9 Engelli 

Türkiye 6 Hastane 

Alanya  4 Konaklama 

İşletmeleri 

Isparta 4 Erişilebilirlik 

Erişilebilir Turizm 4 Etik 

Engelli Turistler 4 Ağ İlişkileri  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Alternatif Turizm 3 Kümelenme 

Medikal Turist 3 Akdeniz Üniversitesi 

Hastanesi 

Otel İşletmeleri 3 İşbirliği 

Engelsiz Turizm 3 Plajlar 

Yönetici 3 Antalya’da Sağlık 

Turizmi 

Yönetişim 3 Uluslararası Hasta 

Sağlık 3 Hizmet Kalitesi 
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Sektöründe Pazarlama, Sağlık 

Personeli, Spor ve Sağlık 

Turizmi, Servqual Metodu, 

SPA, Wellness, Servtherm, 

Sağlık Turizmi Sorunları, 

Antalya Turizmi, Deniz Suyu, 

Talassoterapi, Hasta 

Memnuniyeti, Hasta 

Sadakati, Yabancı Hasta 

 

En fazla kullanılan anahtar kelimeler sırasıyla; Medikal turizm (19), 

Sağlık turizmi (19), Antalya (12), Engelli turizmi (10), Turizm (9), Türkiye 

(6), Alanya (4) ve Isparta (4) şeklinde devam etmektedir. Burdur iline yönelik 

bilimsel çalışmalara literatür taramasında rastlanmaması nedeni ile anahtar 

kelimelerde de yer verilmediği görülmektedir (Tablo 6). 

Tablo 7’de anahtar kelime sayılarının frekans dağılımı incelenmiştir. 

Çalışmalarda en fazla kullanılan anahtar kelime sayısı sırasıyla; dört anahtar 

kelime (16), üç anahtar kelime (15), beş anahtar kelime (13) ve altı anahtar 

kelimeli (5) çalışmadan oluşmaktadır. En fazla yedi (1) ve sekiz (1) anahtar 

kelimeden oluşan çalışma vardır. Son olarak incelenen 52 çalışmanın bir 

tanesinde anahtar kelimenin kullanılmadığı görülmüştür ve tabloda 

belirtilmiştir. 

Tablo 7. Çalışmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelerin Frekans Dağılımı 

Anahtar Kelime Sayısı ÇalıĢma Sayısı Yüzde (%) 

3 Anahtar Kelime 15 28,8 

4 Anahtar Kelime 16 30,7 

5 Anahtar Kelime 13 25 

6 Anahtar Kelime 5 9,6 

7 Anahtar Kelime 1 1,9 

8 Anahtar Kelime 1 1,9 

Yok 1 1,9 

Toplam 52 100 
 

Sağlık turizmi konusunun işlendiği çalışmaların incelediği konu 

dağılımına bakıldığında; en fazla incelenen konunun Antalya ilinde sağlık 

turizmi potansiyelini tespit etmeye yönelik (6) olduğu, ardından medikal 

turizmde yaşanan sorunların tespitine yönelik (4) ve medikal turistlerin 



 

144 İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar 

memnuniyet ve sadakat düzeylerinin tespitine yönelik (3) çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir. Çalışmalarda incelenen diğer konu başlıklarına bakıldığında; 

Antalya’da engellilere yönelik uygulamaların değerlendirilmesi, Antalya’da 

medikal turizm sektörünün gelişimi, engelli turistlere verilen hizmetlerin 

yeterlilik düzeylerinin tespiti ve Medikal turizm konusunda Isparta ilinin alt 

yapısının tespiti şeklinde devam eden 26 konu başlığının incelendiği Tablo 

8’de gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 8. Çalışmalarda İncelenen Konuların Dağılımı 

Konu Adı ÇalıĢma 

Sayısı 

Yüzd

e (%) 

Konu Adı ÇalıĢma 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Antalya’da sağlık 

turizmi 

potansiyelini 

tespit etmek 

6 11,5 Spa ve wellness 

hizmeti veren 

otellerin hizmet 

kalitesinin ölçülmesi 

2 3,8 

Medikal turizmde 

yaşanan 

sorunların tespiti 

4 7,6 Sağlık turizminin 

bütün yönleriyle 

incelenmesi  

2 3,8 

Medikal 

turistlerin 

memnuniyet ve 

sadakat 

düzeylerinin 

tespiti 

3 5,7 Sağlık turizmi 

alanında kamu 

politikalarının 

uygulanabilirlik 

durumu 

1 1,9 

Antalya’da 

engellilere 

yönelik 

uygulamaların 

değerlendirilmesi 

3 5,7 Alanya’yı ziyaret 

eden engelli 

bireylerin 

memnuniyet 

düzeylerinin tespiti 

1 1,9 

Antalya’da 

medikal turizm 

sektörünün 

gelişimi 

3 5,7 İşletmelerde spa ve 

wellness 

hizmetlerinde 

çalışan insan 

kaynakları 

personelinin profil 

incelemesi 

1 1,9 

Engelli turistlere 

verilen 

hizmetlerin 

yeterlilik 

düzeylerinin 

tespiti 

3 5,7 Sağlık turizminin 

gelişimi için meslek 

yüksekokullarına 

duyulan ihtiyaç 

1 1,9 

Medikal turizm 3 5,7 Medikal turizm 1 1,9 
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Tablo 8’de incelenen konu başlıklarının dağılımına bakıldığında en 

fazla medikal turizm ve engelli turizminin dikkat çekici derecede fazla 

kullanıldığı söylenebilir. 

Son yıllarda bilim dünyasında yayınlanan çalışmaların çok yazarlılık 

durumunda artış olduğu gözlenmektedir. Birçok bilim alanında olan 

çalışmalar gibi sosyal ve beşeri bilimler alanında da çok yazarlı çalışmaların 

artmış olması bireylerin farklı bakış açıları ile düşünmesini sağlayacağı gibi, 

tek kişinin gözünden kaçabilecek olası hataları en aza indirme konusunda da 

yardımcı olmaktadır (Al, 2008). Sağlık turizminin işlendiği çalışmaların çok 

yazarlık durumu Tablo 9’da incelenmiştir.  

 

konusunda 

Isparta ilinin alt 

yapısının tespiti 

hizmeti veren 

hastanelerin 

yenilikçilik 

performansı 

Alanya’da engelli 

turizmine yönelik 

durum tespiti 

2 3,8 Medikal turizmin 

mevcut durumunun 

incelenmesi 

1 1,9 

Otel 

yöneticilerinin 

bedensel engelli 

pazarına bakışı 

2 3,8 Yaşlı dostu 

şehirlerin üçünü yaş 

turizmi olarak 

geliştirilmesi 

1 1,9 

Plajlarda engelli 

turizmi için 

yapılan 

düzenlemelerin 

tespiti 

2 3,8 Kızıldağ milli 

parkının sağlık 

turizmi 

potansiyelinin 

belirlenmesi 

1 1,9 

Kamu sektöründe 

sağlık turizminin 

gelişimi 

2 3,8 Y kuşağının engelli 

turistlere olan bakış 

açılarının 

değerlendirilmesi 

1 1,9 

Müzelerin engelli 

turistlerin 

ziyaretine 

uygunluğunun 

tespiti 

2 3,8 Zihinsel engelli 

bireylere sahip 

ailelerin tatil 

deneyimleri 

1 1,9 

Sağlık turizminde 

eksikliğin 

yönetişim olup 

olmadığını 

belirlemek 

2 3,8 Deniz suyunun 

sağlık turizmi 

amacıyla kullanımı 

1 1,9 

Genel Toplam 52 100 
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Tablo 9. Çalışmaların Yazar Sayısı Dağılımı 

Yazar Sayısı ÇalıĢma Sayısı Yüzde (%) 

1 Yazarlı 7 21,2 

2 Yazarlı 14 42,4 

3 Yazarlı 12 36,3 

Toplam 33 100 
  

Tablo 9’da da belirtildiği üzere en fazla çalışmanın iki yazarlı olarak 

(14) hazırlandığı görülmektedir. Bunu sırasıyla üç yazarlı (12) ve bir yazarlı 

(7) çalışmanın takip ettiği görülmektedir. Çalışmada incelenen bilimsel 

yayınların önemli bir kısmının (%78,7) çok yazarlılık durumunu gösterdiği 

elde edilen sonuçlardan biridir. Tek yazarlı çalışmaların (%21,2) oldukça az 

olduğu görülmektedir. Çalışmaların çok yazarlı olması sağlık turizmi üzerine 

çalışma yapan birçok bilim dalı ve konunun bir arada olmasından dolayı 

beklenen bir bulgu olduğu söylenebilir.  

Tablo 10’da çalışmaları hazırlayan yazarların unvan dağılımı 

belirtilmiştir. Ancak bu incelemede tezler akademik analiz dışında 

bırakılmıştır, makale ve bildiriler incelenmiş ve veriler tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 10. Çalışmaları Hazırlayan Yazarların Unvan Dağılımı 

 Makale Bildiri 

Akademik Unvan Frekans Yüzde 

(%) 

Frekans Yüzde 

(%) 

Prof. Dr. 3 5,2 2 14,2 

Doç. Dr. 6 10,5 1 7,1 

Dr. Öğr. Üyesi 15 26,3 4 28,5 

Öğr. Gör. 7 12,2 1 7,1 

Arş. Gör. 1 1,7 4 28,5 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

2 3,5 - - 

Doktora Öğrencisi 1 1,7 - - 

Unvan 

Belirtilmemiş 

19 33,3 2 14,2 

Diğer 3 5,2 - - 

Toplam 57 100 14 100 

 

Tablo 10’a göre incelenen çalışmalarda en fazla %33,3 oranı ile 

unvan belirtilmeyen yazar olduğu bunu sırasıyla; %26,3 oranı ile Yrd. Doç. 

Dr., %12,2 oranı ile Öğr. Gör. ve %10,5 oranı ile Doç. Dr. unvanının takip 
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ettiği görülmektedir. En az çalışmada yer alan unvanlar ise %1,7 ile Arş. Gör. 

ve aynı yüzdelik orana sahip Doktora Öğrencisi unvanlarıdır. 

2010-2020 yılları arasında Batı Akdeniz Bölgesi sağlık turizmi 

konusunun incelendiği toplam 27 makale, 21 farklı dergide yayınlanmıştır. 

Tablo 11’de makalelerin yayınlandığı dergilere göre dağılımı belirtilmiştir.  
 

Tablo 11. Çalışmaların Yayınlandığı Dergilere Göre Dağılımı 

Dergi Adı Yayın 

Sayısı 

% Dergi Adı Yayın 

Sayısı 

% 

Gazi Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 

Dergisi 

3 11,1 Avrasya Sosyal ve 

Ekonomi Araştırmaları 

Dergisi 

1 3,7 

Akademik Bakış 

Dergisi    

2 7,4 Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 

Dergisi 

1 3,7 

Süleyman 

Demirel 

Üniversitesi 

Vizyoner Dergisi 

2 7,4 Nişantaşı Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi 

1 3,7 

Yayın Yeri 

Belirtilmemiş 

2 7,4 İşletme Araştırmaları 

Dergisi 

1 3,7 

Erzincan 

Üniversitesi 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi 

1 3,7 Turizm Akademik 

Dergisi 

1 3,7 

Hacettepe Sağlık 

İdaresi Dergisi 

1 3,7 Journal of Human 

Sciences 

1 3,7 

İnönü Üniversitesi 

Sanat ve Tasarım 

Dergisi 

1 3,7 Uluslararası Global 

Turizm Araştırmaları 

Dergisi 

1 3,7 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Dergisi 

1 3,7 KMÜ Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar 

Dergisi 

1 3,7 

Balkan Sosyal 

Bilimler Dergisi 

1 3,7 İstanbul Journal of 

Social Sciences 

1 3,7 

Uluslararası Dil, 

Eğitim ve Sosyal 

Bilimlerde Güncel 

Yaklaşımlar 

Dergisi 

1 3,7 Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 

Dergisi 

1 3,7 

Yönetim ve 

Ekonomi 

Araştırmaları 

1 3,7 Sobider – Sosyal 

Bilimler Dergisi 

1 3,7 
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Dergisi 

Genel Toplam 27 100 
 

Makalelerin en fazla yayınlandığı dergi 3 makale ile Gazi Üniversitesi 

Turizm Fakültesi Dergisi olmuştur. Bunu eşit sayıda yayın yapan; Akademik 

Bakış Dergisi (2) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (2) 

izlemiştir. Toplam 18 dergide ise bir makale yayınlanmıştır. İncelenen 

makaleler arasında iki makalenin yayın bilgisi bulunmadığı için tabloya yayın 

yeri belirtilmemiş olarak eklenmiştir. 

Bu çalışmada iki ayrı veri tabanı kullanılması sebebiyle çalışmalar 

farklı parametrelere göre incelenmiştir. Tablo 12’de YÖK Akademik 

sayfasından taraması yapılan anahtar kelimeler ile ulaşılan bildirilerin 

sınırlamalar çerçevesinde dağılımı görülmektedir. 

Tablo 12. Çalışmaların Sağlık Turizmi Türlerine Göre Dağılımı  

Turizm 

Türleri 

YÖK 

Akademik 

Bildirileri 

Yüzde 

(%) 

YÖK 

Akademik 

Ulusal 

Bildiriler 

Yüzde 

(%) 

Batı 

Akdeniz 

Bölgesi 

Bildirileri 

Yüzde 

(%) 

Engelli 

Turizmi 

40 7,4 29 13,8 3 50 

Medikal 

Turizm 

71 13,2 28 13,3 2 33,3 

Sağlık 

Turizmi 

293 54,4 89 42,3 - - 

Spa-

Wellness 

Turizmi 

10 1,8 4 1,9 1 16,6 

Termal 

Turizm 

109 20,2 51 24,2 - - 

Yaşlı-

İleri Yaş 

Turizmi 

15 2,7 9 4,2 - - 

Toplam 538 100 210 100 6 100 

 

Tablo 12 incelendiğinde, en fazla bildirinin sağlık turizmi konu 

başlığıyla hazırlandığı görülmektedir. Bu değer ulusal olarak kategorize 

edildiğinde 89 bildiriye düşmektedir. Aynı şekilde sınırlamanın bir diğer 

parametresi olan Batı Akdeniz Bölgesi’nde sağlık turizmi konusuna yönelik 

daraltıldığında veri sayısı sıfıra inmektedir. YÖK Akademik sayfasında 
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ulaşılan toplam bildiri sayısı 538’dir. Bu sayı, ulusal düzeyde daraltıldığında 

210 bildiriye düşmektedir. Çalışma konusuna yönelik daraltılan bildiri sayısı 

6’dır.  

2010-2020 yılları arasında yapılan bilimsel faaliyetler YÖK Akademik 

sayfasından ulaşıldığı şekilde düzenlenmiş ve Tablo 13’de gösterilmektedir.  
 

 

Tablo 13. Çalışma Yıl Aralığında (2010-2020) Yapılan Bilimsel Faaliyetler 
 

 

 

YILLAR BĠLĠMSEL FAALĠYET ADI BĠLDĠRĠ SAYISI 

2010 1.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi - 

5.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma 

Kongresi 

- 

8.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi - 

2011 12.Ulusal Turizm Kongresi - 

2012 2.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi - 

5.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi - 

1.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu - 

International Marketing Trends Conference - 

2013 14.Ulusal Turizm Kongresi - 

15.Ulusal İç Hastalıklar Kongresi - 

2014 15.Ulusal Turizm Kongresi 4 Bildiri 

8.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 1 Bildiri 

16.Ulusal İç Hastalıklar Kongresi - 

3.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi - 

2015 Bursa Turizm Sempozyumu - 

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm 

Kongresi 

- 

14.Geleneksel Turizm Paneli - 

Ulusal Tarım Kongresi - 

16.Ulusal Turizm Kongresi - 

14.Ulusal Turizm Sempozyumu - 

2016 17.Ulusal Turizm Kongresi - 

Sağlıkta Kalite ve Verimlilik Sempozyumu - 

1.Ulusal Alternatif Turizm Kongresi - 

5.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi - 

2017 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi - 

2018 2.Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler 

Kongresi 

- 

8.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırması 

Kongresi 

- 

Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu - 

19.Ulusal Turizm Kongresi - 

4.Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu 1 Bildiri 
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Tablo 13’e göre 2010-2020 yılları arasında toplam 31 bilimsel faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. En fazla 2015 yılında (6), en az ise 2011 (1) ve 2019 (1) 

yıllarında bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. 2020 yılında 

ise yayınlanmış herhangi bir bildiriye rastlanmamıştır. Araştırma kapsamında 

değerlendirilen altı bildiri tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 14’de Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenler 

tarafından tamamlanan sağlık turizmi konulu projelerin türlerine göre dağılımı 

verilmiştir. 

Tablo 14. Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımı 

Proje Türü Sayı Yüzde (%) 

Araştırma Projesi 2 16,6 

TÜBİTAK Projesi 1 8,3 

Kalkınma Bakanlığı Destekli 

Proje 

2 16,6 

Yükseköğretim Kurumları 

Tarafından Destekli Bilimsel 

Araştırma Projesi 

4 33,3 

Diğer (Ulusal) 3 25 

Toplam 12 100 

 

Tablo 14 incelendiğinde, Türkiye’de sağlık turizmi konusunda 

hazırlanan projelerin önemli bir bölümünün Yükseköğretim Kurumları 

tarafından destekli bilimsel araştırma projelerinden (%33,3) oluştuğu tespit 

edilmiştir. Bu projeleri diğer ulusal (%25) projeler takip etmektedir. Bunların 

dışında sırasıyla; Araştırma projesi (16,6), Kalkınma Bakanlığı Destekli 

Projeler (16,6) ve Tübitak projesi (%8,3) olarak desteklendiği görülmektedir.  

Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenler tarafından 

hazırlanan sağlık turizmi konulu projelerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 

15’de verilmiştir. 

Tablo 15. Çalışmaların Yapıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı 

Proje Yapılan Üniversite Proje Sayısı Yüzde (%) 

Akdeniz Üniversitesi 3 25 

Antalya Bilim Üniversitesi 1 8,3 

Erzincan Üniversitesi 1 8,3 

2019 18.Geleneksel Turizm Sempozyumu - 

2020 - - 

Toplam 31 Bilimsel Faaliyet  6 Bildiri 
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1 8,3 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 1 8,3 

Okan Üniversitesi 1 8,3 

Süleyman Demirel Üniversitesi 4 33,3 

Toplam  12 100 
 

Tablo 15 incelendiğinde, en fazla sağlık turizmi konulu projenin 

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (%33,3) hazırlandığı tespit edilmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesini, üç bilimsel proje ile Akdeniz Üniversitesi 

(%25) takip etmektedir. Tabloda sunulan diğer beş üniversitede sağlık turizmi 

ile ilgili birer proje çalışmasının tamamlandığı tespit edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında yayınlanan Batı Akdeniz 

Bölgesi’nde gerçekleştirilen sağlık turizmi ve sağlık turizminin çalışma 

alanlarına göre değişiklik gösteren diğer türleri olan medikal turizm, termal 

turizm, ileri yaş turizmi, yaşlı turizmi, engelli turizmi, spa ve wellness turizmi 

başlıklarının da konu olarak alındığı bilimsel çalışmalar araştırılmıştır. Elde 

edilen çalışmalar belirli parametreler dahilinde sınırlandırılmıştır. YÖK 

Akademik ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak gerçekleştirilen 

araştırma sonucunda; 27 makale, 14 yüksek lisans tezi, 5 doktora tezi, 6 

bildiri, 12 proje ve 1 sanatsal faaliyet olmak üzere toplam 65 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Elde edilen bilimsel çalışmalar bibliyometrik parametreler 

açısından değerlendirilerek mevcut genel durumun ortaya konulması 

benimsenen bu araştırmada konu ile ilgili önemli sonuçlar elde edildiği 

görülmektedir. Bu sonuçlardan en önemlisi literatür taramasında ulaşılan 

bilgilere göre sağlık turizminin ulusal düzeyde çok fazla araştırmacı 

tarafından hazırlandığı ancak birçok bilimsel yayının genel anlamda Türkiye 

ve Dünya’daki sağlık turizminin durumuna yönelik olduğu bölgesel anlamda 

yapılmış çalışmanın çok az sayıda olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın 

evrenini oluşturan Batı Akdeniz Bölgesine yönelik sağlık turizmi konulu 

çalışmanın literatürde olmadığı görülmektedir. Araştırma sonucunda ulaşılan 

bilimsel yayınların yüzdelik dağılımına bakıldığında Antalya ilinde %87,6 

oranı ile 57 çalışma ve Isparta ilinde %12,3 oranı ile 8 bilimsel çalışmanın 

hazırlandığı görülmüştür. Burdur ilinde mevcut bir çalışmanın olmadığı tespit 

edilmiştir.  
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Araştırma sonucunda ulaşılan çalışmalar incelendiğinde Antalya iline 

yönelik yapılan çalışmalarda; medikal turizm, engelli turizmi, spa ve wellness 

turizmi ve son olarak üçüncü yaş turizminin konu olarak incelendiği 

görülmüştür. Isparta’ya yönelik yapılan çalışmalarda Antalya ile benzer 

içerikte konuların incelenmiş olduğu görülmüştür. Bunlar; sağlık turizmi, 

engelli turizmi ve medikal turizm konularıdır. Ulaşılan çalışmaların en fazla 

hazırlandığı turizm türleri: medikal turizm, engelli turizmi ve genel sağlık 

turizmine yönelik olduğu ulaşılan bir diğer önemli bulgudur.  

Araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi uygulanmış ve çalışmalar 

15 farklı soru başlığı altında incelenmiştir. Bibliyometrik analiz aşamasına 

geçmeden önce bilimsel çalışmaların kısıtlı erişim sorunu nedeniyle farklı 

gruplamalar içerisinde analiz edilmesi olası kafa karışıklığını önlemek 

amacıyla gerekli görülmüş ve bu durum nedeniyle yöntem kısmında belirtilen 

soruların yanına parantez içerisinde incelenen çalışma grupları belirtilmiştir.  

Çalışmaların türlerine göre dağılımında en fazla yayınlanan 

çalışmanın makale türünde 27 tane olduğu görülmekte ve en az çalışmanın 1 

sanatsal faaliyet olarak yayınlandığı Tablo 1’de gösterilmektedir. Çalışmaların 

yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2010-2020 yıllarını kapsayan araştırma 

sınırları içerisinde 2010 ve 2011 yılları arasında hiçbir bilimsel çalışma ya da 

faaliyet yapılmadığı dikkat çekmektedir. En fazla çalışmanın yapıldığı yıl ise 

12 çalışma ile 2016 yılı olduğu ifade edilebilir. 

Sayfa sayısı dağılımı incelenen çalışmaların (makale, tez, bildiri) en 

fazla 10-19 sayfa aralığında hazırlandığı, tezlerin ise 90-129 sayfa aralığında 

olduğu görülmüştür. Araştırma yöntemlerine göre üç farklı grupta incelenen 

çalışmalar (makale, tez, bildiri) nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri 

başlıkları altında incelenmiş ve yapılan çalışmalarda 25 nitel araştırma, 24 

nicel araştırma ve 3 karma araştırma yönteminin kullanıldığı görülmüştür. 

Çalışmalarda en fazla kullanılan araştırma tekniği; nitel araştırmada görüşme, 

nicel araştırmada ise anket şeklinde gerçekleştirilmiştir. İncelenen 

çalışmaların anahtar kelimeleri iki farklı tabloya ayrılarak farklı parametreler 

doğrultusunda analiz edilmiştir. Öncelikle çalışmalarda en fazla kullanılan ilk 

on anahtar kelime; medikal turizm, sağlık, Antalya, engelli turizmi, turizm, 

Türkiye, Alanya, Isparta, erişilebilir turizm ve engelli turizmi olarak ifade 

edilebilir. Anahtar kelimelerin incelendiği ikinci tabloda ise çalışmalarda 

kullanılan anahtar kelime sayılarının frekans dağılımı dikkate alınmıştır. Buna 
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göre; Çalışmalarda en az 3 anahtar kelime, en fazla ise 8 anahtar kelime 

kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte en fazla kullanılan anahtar kelime 

sayısı sırasıyla; 16 çalışma ile 4 anahtar kelimeli, 15 çalışma ile 3 anahtar 

kelimeli ve 13 çalışma ile 5 anahtar kelimeli çalışmalardır. İncelenen 52 

çalışma içerisinde sadece bir tez çalışmasında anahtar kelimenin 

kullanılmadığı görülmüştür. 

Bir diğer araştırma sorusunda çalışmalar çok yazarlılık durumunun 

belirlenmesine yönelik olarak incelenmiştir (Makale, Bildiri). Elde edilen 

bulgular doğrultusunda; en fazla iki yazarlı 14 çalışmanın olduğu, en az ise bir 

yazarlı 7 çalışmanın olduğu görülmüştür. Çalışmaları hazırlayan yazarların 

unvan dağılımı ise; 19 unvan belirtilmemiş, 15 Dr. Öğr. Üyesi, 7 Öğr. Gör. ve 

6 Doç. Dr. şeklinde devam etmektedir. En az unvan dağılımına sahip yazarlar 

ise 1 çalışma ile Arş. Gör. ve Doktora öğrencisidir. 

Çalışmaların yayınlandığı dergiler sadece makaleler dahil edilerek 

incelenmiştir. Batı Akdeniz Bölgesinde yayınlanan toplam 27 makaleye 

ulaşılmıştır. Makalelerin yayınlandığı toplam 21 dergi tespit edilmiş ve en 

fazla yayın yapan derginin 3 makale ile Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Dergisi olduğu, bu sıralamayı 2’şer makalenin yayınlandığı Akademik Bakış 

Dergisi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisinin takip ettiği 

görülmüştür.  

Araştırmaya dahil edilen bilimsel çalışmalardan bildiri grubu iki farklı 

soru özelinde incelenmiştir. On bir yıllık süreç içerisinde yapılan bilimsel 

faaliyetlerin tablo üzerinde belirtilmesi amaçlanmış ve araştırma verisine dahil 

edilen bildirileri tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bir diğer inceleme 

sorusu ise YÖK Akademik sayfasında araştırılan sağlık turizmi bildirilerinin 

genelden araştırma evrenine indirilerek basamaklar halinde incelendiği 

verileri kapsamaktadır. 2010-2020 yılları arasında toplam 6 bildirinin 

sunulduğu tarama sonucunda görülmüştür. Belirlenen yıllar arasında toplam 

31 bilimsel etkinliğin düzenlendiği ve her yıl en az 1 en fazla 6 faaliyetin 

gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 2014 yılında 5 bildiri ve 2018 yılında 1 

bildiri sunulmuştur. Elde edilen bulguların sınırlı olması ve verilerin eşit 

dağılmaması önemli bir bulgudur. Bir diğer önemli bulgu ise; YÖK 

Akademik sayfasında yapılan taramalarda öncelikle sağlık turizmi ve türleri 

bildiriler olarak araştırılmış ve toplam 538 çalışmaya ulaşılmıştır. İkinci 

aşamada bildiriler ulusal düzeyde sınıflandırıldığında veri sayısı 210’a 
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inmekte ve araştırma alanı Batı Akdeniz Bölgesini kapsayacak şekilde 

sınırlandırıldığında toplam 6 bildiriye ulaşılmıştır. Ulaşılan bildirilerin 3’ü 

engelli turizmi, 2’si medikal turizm ve 1 bildiri de spa-wellness turizmi 

üzerine hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan bir diğer faaliyet alanını ise sanatsal 

faaliyet ve projeler oluşturmaktadır. Projeler, türlerine ve hazırlanan 

üniversitelere göre iki farklı soru başlığı altında incelenmiştir. Sağlık turizmi 

konusunda hazırlanan projeler, türlerine göre incelendiğinde en fazla 4 proje 

ile Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma 

projelerinin yapıldığı daha sonra ulusal düzeyde 3 projenin tamamlandığı, en 

az 1 proje ile Tübitak desteğinin sağlanmış olduğu toplamda ise 12 projenin 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan projelerin erişim 

sıkıntısı nedeniyle kısıtlı verileri incelenmiştir. Sanatsal faaliyet ise on bir yıl 

içerisinde sadece bir faaliyet alanı olarak 2013 yılında BAKA tarafından 

hazırlanan Batı Akdeniz Sağlık Turizmi Çalıştayıdır (BAKA, 2013).  

Türkiye, Dünya turizm hareketlerinde önemli bir pay sahibi olmakla 

birlikte (Aydın vd., 2011). Ülkemizin sahip olduğu devlet desteği,  altyapı 

olanakları, rekabetçi fiyat avantajları, kaliteli sağlık hizmetleri, iyi yetişmiş 

hekim gücü, özellikle bulunduğu coğrafi konum sebebiyle sahip olduğu eşsiz 

doğal ve kültürel zenginlikleri uygun iklim koşulları ile birleşen kaliteli 

turizm pazarı ve dünyaca bilinen Türk misafirperverliği (Yıldırım ve 

Altunkaya, 2006) ile sağlık turizm alanında her geçen gün daha fazla pay 

sahibi olmaktadır. Türkiye sağlık turizminin oldukça önem kazandığı ve 

turizm gelirlerinin arttığı son yıllarda araştırmacı bilim insanlarının da bu 

konu üzerine çalışmalar yapması oldukça normaldir. Bu çalışmanın evrenini 

oluşturan Batı Akdeniz Bölgesine yönelik alan yazını tarandığında henüz 

sağlık turizmi konusu üzerine yayınlanmış bir kaynağın olmadığı dikkat 

çekmektedir. Araştırma sonucunda ulaşılan bir çalışmada araştırmacıların 

Isparta ilinin sağlık turizmi alt yapısının yetersiz olması nedeni ile bu ilde 

sağlık turizminin yapılamayacağını savunduğu görüşler (Gökdayı ve Polat, 

2015) bulunmaktadır. Sonuç olarak; araştırma kapsamını oluşturan Antalya, 

Isparta ve Burdur illeri araştırmanın evrenini kapsamasına rağmen, genel 

anlamda ulaşılan çalışmaların %87,6’sı Antalya üzerine yapılmış 

çalışmalardan oluşmaktadır. Isparta ili bu araştırmanın %12,3’lük kısmında 
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yer almıştır. Burdur ilinde henüz yapılmış bir çalışmanın olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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