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Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret 
Sektörünün Rolü ve Sorunları: Batı 
Akdeniz Bölgesi Örneği

Öz

Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de gayri safi katma değer sıralamasında altıncı sı-
rada olmasına rağmen Türkiye ihracatının sadece %1’ni gerçekleştirmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’nde ihracat yapan 55 firmaya uygulanan 
anket yardımıyla, Batı Akdeniz Bölgesi’nin ihracatı geliştirme sürecinde yaşadığı 
sorunları tespit etmektir. Çalışmanın ilk bölümünde bölgesel kalkınma politikala-
rına ihtiyaç duyulmasının nedenleri ve bir bölgede ihracat artışlarının bölgesel 
kalkınmaya faydaları incelenmiştir.  Anket sonucunda Batı Akdeniz Bölgesi’nde 
firmaların ihracatı geliştirme sürecinde yaşadıkları problemlerin sırasıyla, ulusla-
rarası siyasetteki olumsuz gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik, yüksek ma-
liyetler ve uluslararası reklam eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca firmaların 
çalışan sayısı ve ihracat yaptığı ülke sayısı ile bu sorunlar arasında, istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Dış Ticaret, Batı Akdeniz Bölgesi, Ano-
va Testi.

The Role and Problems of Foreign Trade 
Sector in Regional Development: Evidence 
from West Mediterranean Region in Turkey

Abstract

West Mediterranean Region is in the 6th place in the gross value added ran-
king in the 6th place, however it accounts for only 1% in Turkey’s exports. The 
purpose of this study is to identify the problems that the West Mediterranean 
Region has experienced during the export development process with the help 
of a survey conducted to 55 exporting companies in this region. In the first part 
of the work, the reasons for the need for regional development policies and the 
positive impact of export on of regional development have been examined. We 
have detected through the survey that problems that firms in the West Mediterra-
nean Region have experienced in the export development process are negative 
developments in international politics, exchange rate volatility, high costs and 
lack of international advertising, moreover, there was no statistically significant 
difference between the number of employees and the number of exporting co-
untries and these problems. 

Keywords: Regional Development, Foreign Trade, West Mediterranean Region, 
Anova Test.
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Giriş

21. yüzyılda varlıklarını sürdürmek isteyen ülke-
ler, bütünsel bölgesel kalkınma politikaları yerine 
bölgelerin hassasiyetlerini ele alan bölgesel iktisat 
politika uygulamalarını tercih etmeye başlamış-
lardır. İktisadi karar vericilerin uyguladıkları ikti-
sat politikalarında, ülkenin bir bütün olarak aynı 
seviyede gelişmediği, gelişmişlik seviyelerinde 
bölgesel farklılıklar göründüğü saptanmıştır. Her 
bölgenin üstün yanları olduğu gibi zayıf yanları 
da mevcuttur. Dolayısıyla tek bir politika yerine 
bölgesel çalışmalar yapıp, her bölgenin gelişmeye 
açık yetenekleri üzerinde politikalar uygulamak, 
kalkınma sürecini hızlandıracaktır. 

Türkiye ekonomisinde 1980 ve sonrasında, peri-
yodik olarak ülke ekonomisinde krizler görülmüş-
tür.1994, 1999, 2000, 2001 yıllarında yaşanan bu 
krizlerin, büyük ölçüde ülkede ki döviz stoku den-
gesizliğinden kaynaklandığı, 2008 krizinin ise dış 
kaynaklı olduğu ve her kriz sonucunda ülkede bir 
devalüasyon yaşandığı bilinmektedir. Bu durum, 
ülkede dış ticaret sektörünün önemini arttırmış ve 
dış ticaretin gelişimi adına bölgesel kalkınma po-
litikaları  yeniden dizayn edilmiştir. İhracatı arttır-
ma ve ithalatı azaltma yönünde ki politikalar, ülke-
nin makro iktisadi dengelerini korurken, bölgesel 
ekonomilerinde gelişimine katkı sağlamaktadır. 
Ekonomilerde dış ticaretin gelişmesinin, bölgesel 
kalkınmaya olumlu etki sağladığı gibi, bölgesel 
kalkınmanın gelişmesinin de ülkenin dış ticaret 
hadlerine olumlu yansıdığı bilinmektedir.

Ekonomide ihracatın gelişmesi adına, uluslararası 
rekabette mutlak üstünlük sağlamada iki boyuttan 
söz edilebilir. Birincisi, kalite boyutu ki, ancak 
rakiplerden daha kaliteli mallar üreterek üstünlük 
sağlanabilmektedir. İkincisi ise fiyat rekabeti olup, 
rakiplerden daha ucuz mallar üreterek üstünlük 
sağlamak mümkün olabilmektedir. Bölgesel kal-
kınma politikalarını oluştururken bu iki kriter baz 
alınarak, bölgenin ekonomik yetenekleri geliştiril-
meli ve dış dünya ile uyumlu , rekabet edilebilir 
bir iklim oluşturulmalıdır. Bu iklimin oluşmasında 
da bölgede dış ticaretle uğraşan firmaların sorun-
ları iyi analiz edilip, bu sorunlara çözümler ara-
mak gerekmektedir.

Bu çalışmada öncelikle bölgesel kalkınma politi-
kalarına ihtiyaç duyulmasının nedenleri üzerinde 
durulmuş ve bölgesel kalkınma dış ticaret ilişkisi 

incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel ama-
cı, 55 firmaya yapılan bir anket yardımıyla Batı 
Akdeniz Bölgesi’nin ihracat sürecinde yaşadığı 
sorunları tespit edip, sorunların öncelik sırasını 
belirleyerek, firmaların kategorik özellikleri ile bu 
sorunların farklılıklarını incelemektir. Çalışmada  
ayrıca bölgenin ekonomik yapısı değerlendirilmiş-
tir.  Batı Akdeniz Bölgesi, katma değer üretiminde, 
ülkede üst sıralarda yer almasına rağmen, toplam 
ihracatın sadece %1’ni gerçekleştirmektedir. 

1. Bölge ve Bölgesel Kalkınma 

Kelime anlamı olarak bölge, birbirine benzer coğ-
rafi, ekonomik ve kültürel yeteneklere ve özellik-
lere sahip coğrafi alan olarak tanımlanmaktadır 
(Şen, 2004: 4). Bölge denildiğinde, daha çok bir-
den fazla il yada hukuken tanımlanmış alan akla 
gelmektedir (Gök, 2012: 2). Bu bağlamda bölge, 
ülkenin içinde olup, ülkenin her türlü hukuk kural-
larına uymak zorundadır.

Bölgesel kalkınma ise, bir bölgede üretilen mal ve 
hizmetlerdeki reel artışın yanında, o bölgede eği-
timsel, kültürel ve sosyal alanlarda gelişme sağla-
maktır  (Cooke  ve Leydesdorff, 2006: 7). Büyüme 
ve kalkınma kavramları çoğu zaman karıştırılmak-
ta ve birbirinin yerine kullanılmakta olsa bile bir-
birinden farklı kavramlardır  (Tolunay ve Akyol, 
2006: 118). Büyüme, bir ekonomide sadece üre-
timdeki reel artışı ifade ederken, kalkınma ise bir 
bölgede birçok alanda topyekûn gelişme anlamına 
gelmektedir. 

Bölgesel politikalar dizayn edilirken, sadece gelir 
artışı hedeflenmemekte, sosyal bir gelişmişlik dü-
zeyi de hedeflenmektedir. Bu açıdan bölgesel eko-
nomilere olan ilgi 1950’li yıllardan sonra artmaya 
başlamış,  2000’li yıllardan sonra artan rekabet 
koşulları nedeniyle yeniden popülerlik kazanmış 
ve ülkemizin 2023 vizyonunda yer almıştır (DPT, 
2000: 21).

Bölgesel kalkınma politikalarına ihtiyaç duyulma-
sının birçok nedeni bulunmakta olup bu nedenler 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Her bölgenin kendine has zayıf ve üstün yan-
larının (sektörleri) olması nedeni ile tek bir kal-
kınma politikasının eşanlı gelişme önünde engel 
teşkil etmesi.
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61• Sermaye birikiminin ve girişimci sayısının böl-
geler arasında farklılık göstermesi (Mackinnon 
vd., 2002: 294).

• Her bölgenin coğrafi yapısının ve iklim koşul-
larının farklı özellikler göstermesi; denize kıyısı 
olan bölgelerde turizm ve lojistik faaliyetlerinde 
gelişirken buna bağlı olarak dış ticaret de gelişmiş-
tir. Karasal iklime bağlı bölgelerde ise bu gelişme-
ler zayıf kalabilmektedir (Cooke ve Leydesdorff, 
2006: 6).

• Her bölgede farklılık gösteren beşeri sermaye 
yapısının olması; belirli bölgelerde eğitim seviyesi 
çok yüksekken, belirli bölgelerde ise okuma yaz-
ma oranın dahi zayıf olması, tek bir kalkınma po-
litikasının etkisini azaltmaktadır (Leydesdorff ve 
Etzkowitz, 2003: 10). 

• Her bölgede farklılık gösteren doğal kaynak ve 
maden yapısının varlığı (Tutar ve Demiral, 2007: 
67) bölgesel kalkınma politikalarına olan ihtiyacı 
arttırmıştır.

Her bölgede farklı bölgesel kalkınma politikaları 
uygulanmasının birçok faydasından söz edilebilir. 
Farklı bölgesel kalkınma politikaları uygulamak;

• Bölgenin duyarlılıkları kapsamında güçlü yan-
larının, daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı 
sağlamaktadır (Tutar ve Demiral, 2007: 68).

• Bölge kaynaklarının daha etkin ve verimli da-
ğılmasını sağlar ve bu durum da kalkınma hızını 
arttırmaktadır (Arslan, 2005: 291).

• Olası bir ekonomik krizde, her bölgenin aynı se-
viyede olumsuz etkilenmesini engellemektedir. 

• Bölgeler arasındaki rekabeti artıracak ve bölge-
lerde uluslararası rekabette dayanıklılığı ve bağı-
şıklığı güçlendirmektedir (Kumral, 2008: 12). 

• Kişiliği olan ekonomiler oluşturmakta olup bu 
durum histeri sorununu ortadan kaldırmaktadır. 

2. Bölgesel Kalkınma ve Dış Ticaret İlişkisi

Dış ticaret sektörünün, üretilen reel mal ve hizmet 
miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

ve ticaret hadlerindeki değişimlerin sermaye biri-
kimini ve toplumsal refahı etkilediği söylenebilir 
(Kebapçı, 2011: 77). Gelişmekte olan ülkelerin en 
önemli ekonomik sorununun cari açık olduğu ve 
ülkede tüketilen enerji maddelerinin büyük oranda 
dış alım yoluyla temin edilmesi, cari açık sorunu-
nu, yönetilmesi  zor bir kriz haline getirmiştir. Bu 
süreçte ekonomi yöneticilerinin, gerek bölgesel 
gerekse makro boyutta ihracatı arttırma ve ithalatı 
azaltma hedefleri, öncelikli  hedefleri arasında yer 
almakta olup, her iki hedef de, hem makro kalkın-
maya hem de bölgesel kalkınmaya olumlu katkı 
sağlamaktadır (Yau Laurence Yuen, 2008: 44).

Bir ekonomide kısa dönemde ihracatı arttırmak 
kolay değildir. İhracatın kura duyarlı olduğu eko-
nomilerde, yerli paranın değer kaybetmesi, ihracatı 
belirli şartlar altında kısa sürede arttırabilir (Göçer 
ve Elmas, 2013: 142). Fakat uzun dönemde ihra-
catı artırmak için, ihracata konu olan malların çe-
şitlendirilmesinin arttırılması (Matthee ve Naude, 
2007: 3 ),ihracat yapılan ülke sayısının arttırılması 
(Çınar ve Göksel, 2010: 29) ve ihracat teşvikle-
rinin arttırılması (Ersungur veYalman, 2009: 81) 
gibi dış ticaret politikalarını uygulamak gerekmek-
tedir. Bir bölgenin kalkınmasında, o bölgede üre-
tilen malların yurt içinde ve yurt dışında pazarla-
nabilmesi çok önemlidir. Özellikle yeni pazarlara 
giriş ve uluslararası rekabette üstünlük sağlamak 
için uygulanan bölgesel kalkınma politikalarının, 
dış ticaret sektörüne fayda sağladığı söylenebilir. 
Ayrıca ihracata yönelik sanayi stratejilerinin ge-
lişimi, ülke kaynaklarının karşılaştırmalı üstün 
olunan sektörlere kaymasına neden olmaktadır 
(Saçık, 2009: 165). Bu bağlamda kalkınma - ihra-
cat ilişkisi ele alındığına “Kalkınma çabası içinde 
bulunan azgelişmiş ülkeler, iktisadî kalkınmaları 
için gerekli olan makine, teçhizat ve bir kısım ilkel 
maddeler ile muhtaç olunan tüketim maddelerinin 
bir kısmını, geniş ölçüde, yaptıkları ihracat karşı-
lığında sağlamak zorundadırlar”(Serin, 1981: 36).

İhracat artışlarının bölgesel kalkınmaya faydaları 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• İhracat artışları, bölgede reel mal ve hizmet üre-
timinde artışa neden olacaktır. Bu durum, bölge 
ekonomisinin büyümesini, işsizliğin de azalmasını 
sağlayacaktır (Taştan, 2010: 87).

• İhracat artışlarının gerçekleştirilebilmesi için, 
bölgede beşeri sermaye kalitesinin artırılması ge-
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62 rekmektedir. Bu ihtiyacı gidermek için gerek li-
sans ve ön lisans düzeyinde eğitimler ve gerekse 
de destekleyici kurslar1 verilmesi gerekmektedir. 
Bu durum, bölgedeki genel eğitim seviyesini de 
yükselterek bölgesel kalkınmaya olumlu katkı 
sağlayacaktır (Şimşek ve Kadılar, 2010: 115).

• Dış ticaret sektörü ve gümrük işlemleri, kayıt 
dışı ekonominin düşük olduğu sektörlerdir. İhra-
catın gelişimi, bölge ekonomilerindeki kayıt dışı 
oranının azaltılıp, bölgesel kalkınmaya olumlu 
katkı sağlanmasına neden olacaktır.

• İhracatı geliştirme adına bölgelerde yabancı dil 
eğitimi verilmekte, ayrıca dış dünyaya mal satmak 
isteyen firmalar, yurt dışı gezilerini ve organizas-
yonlarını arttırmaktadır. Bu durum, kültürel geli-
şim aracılığıyla bölgesel kalkınmaya fayda sağla-
maktadır (Danışman ve Sökmen, 2007: 217).

• İhracat artışlarının gerçekleştirilebilmesi için, 
yerli üretimin kalite anlamında da gelişmesi ge-
rekmektedir. Yeni üretim modelleri, teknolojik 
gelişim ve yenilik yapma amacıyla (Crescenzi ve 
Pose, 2011: 3),  bölgelerdeki gerçekleştirilen faali-
yetler, bölgesel kalkınmaya olumlu katkı sağlaya-
caktır (Yıldırım, 2014: 157). 

İhracat artışlarında olduğu gibi, ithalat faaliyetleri 
de şüphesiz bölgesel kalkınmayı olumlu etkile-
yecektir. Kalkınma ve ithalat ilişkisi değerlendi-
rildiğinde; “Kalkınma amacıyla yapılan sermaye 
malları harcamaları büyük ölçüde ithalâtı gerek-
tirmektedir. Gereken miktarda sermaye malının 
hiçbir tıkanıklığa uğramadan muntazaman temini, 

1 Bkz., United Nations, Economic Comission for Africa, 
http://www.uneca.org/idep/pages/international-trade-policy-
national-and-regional-development. 

gelişme hızını olumlu yönde etkilemektedir” (Se-
rin, 1981: 41).

Gelişmekte olan ekonomilerin kalkınma sürecinde 
döviz finansmanı konusunda sıkıntı yaşadıkları bi-
linmektedir. Bu açıdan bakıldığında ithalatın azal-
masının da, ekonomilere sürdürebilir kalkınma 
açısından fayda sağlayacağı söylenebilir. İthalatın 
azalması için yerli üretimin kantitatif ve kalitatif 
olarak gelişmesi gerekmektedir. Ayrıca marka sa-
yısındaki artış da ithalatın azalmasına önemli kat-
kı sağlayacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 15). 
Bu süreçte, ithalat ile verimlilik arasında iki yönlü 
bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Firmaların, 
ithal hammadde kullanımındaki artışların, verim-
liliklerini artırdığı düşünülmektedir (Uçak ve Arı-
soy, 2011: 649). Bu durum şüphesiz kalkınmaya 
olumlu yansıyacaktır.

3. Batı Akdeniz Bölgesi Ekonomik Yapısı

Çalışmanın uygulama kısmı Batı Akdeniz 
Bölgesi’nde (Isparta, Burdur, Antalya) yapılmıştır. 
Bölgenin 2011 yılı itibariyle kişi başına düşen mil-
li geliri 10.122 dolar olup gayri safi katma değer 
sıralamasında 6. sıradadır. Bölgenin cirosunun en 
yüksek olduğu sektör havayolu taşımacılığı sek-
törü olup, çalışanların % 40’ı hizmet sektöründe 
çalışmaktadır. Bölge ihracatı 2015 yılı verilerine 
göre, toplam ihracatın %1’ini gerçekleştirmekte-
dir. En çok ihracatı yapılan ürün grubu; yenilen 
sebzeler ile bazı kök ve yumrular olup, en çok ih-
racat yapılan ülke Rusya’dır. En çok ithalatı yapı-
lan mal grupları ise hava-uzay taşıtları aksam ve 
parçaları olup, en çok ithalat yapılan ülke ABD’dir 
(BAKA2, 2016: 4-36).   

2 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
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63Tablo1. Bölgenin İhracat Rakamları (Milyon Dolar)

Yıllar Isparta Büyüme (%) Burdur Büyüme (%) Antalya Büyüme (%)
2002 57.576.093 - 15.574.948 - 165.989.350 -
2003 70.027.432 22% 20.896.245 34% 324.990.267 96%
2004 79.146.699 13% 29.241.470 40% 457.829.376 41%
2005 81.343.422 3% 46.125.156 58% 396.314.624 -13%
2006 82.603.865 2% 53.718.895 16% 437.115.292 10%
2007 93.681.717 13% 90.700.502 69% 650.608.966 49%
2008 88.021.515 -6% 189.524.163 109% 724.563.219 11%
2009 74.675.460 -15% 161.562.591 -15% 655.414.065 -10%
2010 128.928.215 73% 195.238.749 21% 864.215.958 32%
2011 141.902.954 10% 166.938.270 -14% 961.010.841 11%
2012 155.031.206 9% 150.369.638 -10% 977.894.778 2%
2013 133.870.560 -14% 207.575.811 38% 1.047.252.766 7%
2014 137.243.667 3% 194.945.484 -6% 1.032.681.507 -1%
2015 131.226.856 -4% 209.438.857 7% 943.344.688 -9%

Kaynak : Yazarlar Tarafından Bölgesel TÜİK Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır.

Şekil 1. 2002-2015 Yılları Arası Bölgenin İhracat Trendi (Cari Rakamlar)

         Kaynak : Yazarlar Tarafından Bölgesel TÜİK Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır.

Bölgenin 2002-2015 yılları arası ihracat rakamları 
Tablo 1’de verilmiştir. Son 13 yılın verilerine ba-
kıldığında; Isparta ilinde en yüksek ihracat artışı 
2010 yılında, Burdur’da 2008 yılında, Antalya’da 
ise 2003 yılında görülmüştür. Bölgede en yüksek 
ihracat azalışları ise Isparta ili için 2009, Antalya 
için 2009 ve 2005, Burdur için ise 2009 yılında 
olduğu gözükmektedir. 2009 yılında bölgede ciddi 
ihracat azalışları yaşanmasının nedeni, 2008 yılın-

da ABD. merkezli yaşanan ekonomik kriz olduğu 
düşünülmektedir (BAKA, 2014: 21). 

Bölgenin 2002-2015 yılları arası ihracat trendi Şe-
kil 1’de verilmiştir. Bölgenin ihracat grafikleri in-
celendiğinde her 3 ilde de ihracat rakamlarında bir 
büyüme trendi gözükmektedir. Büyüme trendleri 
arasında bir sıralama yapılmak istendiğinde, trend 
Antalya, Burdur, Isparta şeklinde gerçekleşmiştir.

H. TUNÇ - M. KAYA



64 Tablo 2. Bölgenin İthalat Rakamları (Milyon Dolar)

Yıllar Isparta Büyüme
(%) Burdur Büyüme

(%) Antalya Büyüme
(%)

2002 38.552.312 0 3.578.119 0 109.804.924 0
2003 39.155.272 2% 7.893.885 121% 161.475.693 47%
2004 50.673.761 29% 11.238.150 42% 397.838.996 146%
2005 45.758.455 -10% 6.442.705 -43% 382.843.825 -4%
2006 44.290.024 -3% 8.092.264 26% 412.235.227 8%
2007 53.428.198 21% 56.586.336 599% 462.535.007 12%
2008 43.123.272 -19% 44.979.917 -21% 616.693.460 33%
2009 32.411.139 -25% 22.413.319 -50% 460.570.028 -25%
2010 66.624.396 106% 25.555.576 14% 816.585.737 77%
2011 120.097.228 80% 23.207.680 -9% 689.246.156 -16%
2012 47.644.676 -60% 22.923.381 -1% 666.709.059 -3%
2013 54.108.506 14% 30.541.879 33% 754.465.866 13%
2014 48.473.220 -10% 23.941.961 -22% 808.191.617 7%
2015 47.288.936 -2% 33.351.587 39% 977.251.592 21%

Kaynak : Yazarlar Tarafından Bölgesel TÜİK Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır.

Bölgenin 2002-2015 yılları arası ithalat rakamları 
Tablo 2’de verilmiştir. Son 13 yılın verilerine ba-
kıldığında; Isparta ilinde en yüksek ithalat artışı 
2010 yılında, Burdur’da 2007 yılında, Antalya’da 
ise 2004 yılında görülmüştür. Bölgede en yüksek 
ithalat azalışları ise; Isparta ili için 2012, Antal-

ya için 2009, Burdur için ise 2009 yılında olduğu 
gözükmektedir. 2009 yılında bölgede ciddi ithalat 
azalışları yaşanmasının nedeninin 2008 yılında 
ABD merkezli yaşanan ekonomik kriz olduğu dü-
şünülmektedir (BAKA, 2014: 21).

Şekil 2. 2002-2015 Yılları Arası Bölgenin İthalat Trendi (Cari Rakamlar)

     Kaynak : Yazarlar Tarafından Bölgesel TÜİK Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır.

Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret Sektörünün Rolü ve Sorunları: Batı Akdeniz ...



Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2017 Cilt: 54 Sayı: 627

65Tablo 3. Bölgenin Dış Ticaret Açıkları / Fazlaları (2002-2015)

Yıllar Isparta Burdur Antalya
2002 19.023.781 11.996.829 56.184.426
2003 30.872.160 13.002.360 163.514.574
2004 28.472.938 18.003.320 59.990.380
2005 35.584.967 39.682.451 13.470.799
2006 38.313.841 45.626.631 24.880.065
2007 40.253.519 34.114.166 188.073.959
2008 44.898.243 144.544.246 107.869.759
2009 42.264.321 139.149.272 194.844.037
2010 62.303.819 169.683.173 47.630.221
2011 21.805.726 143.730.590 271.764.685
2012 107.386.530 127.446.257 311.185.719
2013 79.762.054 177.033.932 292.786.900
2014 88.770.447 171.003.523 224.489.890
2015 83.937.920 176.087.270 -33.906.904

                   Kaynak : Yazarlar Tarafından Bölgesel TÜİK Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır.

Bölgenin 2002-2015 yılları arası ithalat trendi Şe-
kil 2’de verilmiştir. Bölgenin ithalat grafikleri in-
celendiğinde, Antalya ilinde ithalat verilerinde bir 
büyüme trendi varken, Burdur ve Isparta illerinde 
ise daha çok yatay bir seyir gözükmektedir. Bur-
dur ve Isparta illerinde ithalat grafiğinin yatay se-
yir izlemesi, bölgede ara malı ithalatının ve sanayi 
üretiminin zayıf olması ile açıklanabilir.

Bölgenin 2002 ile 2015 yılları arası dış ticaret açı-

ğı / fazlası rakamları Tablo 3’de verilmiştir. Tablo-
da dikkat çeken ayrıntı, bölgenin dış ticaret fazlası 
vermesidir. Ülkenin genel dış ticaret yapısı ince-
lendiğinde, yüksek dış ticaret açığı verdiği bilin-
mektedir. Bölgenin dış ticaret fazlası vermesi ise 
üretim endeksli ekonominin çok gelişmemiş ol-
ması ve ara malı ithalatının zayıf olmasından kay-
naklanmaktadır. İthalatının zayıf olmasına rağmen 
bölge ihracatının yüksek olması, bölge kalkınma-
sında dış ticaretin önemini artırmaktadır.  

Şekil 3. 2002-2015 Yılları Arası Bölgenin Dış Ticaret Fazlası Trendi

                      Kaynak : Yazarlar Tarafından Bölgesel TÜİK Verileri Kullanılarak Hazırlanmıştır.
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66 Tablo 4. Temel İstatistikler (1)

N Ortalama Standart 
Sapma Skewness Kurtosis

Yüksek Maliyetler Rekabet Şansımızı 
Azaltmaktadır. 55 3,8545 1,460 -1,149 0,634

İhracat Teşvikleri Yetersizdir. 55 3,4545 1,401 -0,618 0,602
Dış Ticaret Konusunda Uzman Eleman 
Yetersizdir. 55 3,4363 1,473 -0,459 -1,002

Dış Pazar Bulmakta Zorlanıyoruz. 55 3,0182 1,352 0,110 -1,540
Döviz Kurundaki Hareketlilik İhracatı 
Olumsuz Etkilemektedir. 55 3,6545 1,490 -1,008 0,005

Gümrük Vergilerinin Yüksekliği 
İhracatı Olumsuz Etkilemektedir. 55 3,5636 1,510 -0,587 -0,833

Ödeme Şekillerindeki Sıkıntılar İhracatı 
Olumsuz Etkilemektedir. 55 3,0787 1,527 0,232 -1,236

Yukarıdaki Şekil 3’de bölgenin dış ticaret fazla-
sı grafiği verilmiştir. Zayıfta olsa, her 3 il içinde 
bölge dış ticaret fazlası grafiklerinde bir artış tren-
di gözükmektedir. Batı Akdeniz Bölgesi illerinde 
faaliyet gösteren ve ihracat yapan işletme sayı-
sı, 2002-2013 yılları arasında Antalya’da %125, 
Isparta’da %93, Burdur’da ise %227 artış göster-
miştir (BAKA, 2014: 22).

4. Batı Akdeniz Bölgesi Dış Ticaretinin 
Gelişimi Üzerine Bir Uygulama

Çalışmanın uygulama kısmında Batı Akdeniz 
Bölgesi’nde ihracat yapan 55 firmanın dış ticaret 
departman yöneticilerine, ihracatı geliştirme süre-
cinde yaşadıkları sorunların  tespitine ilişkin likert 
ölçekte bir anket uygulanmıştır. Ankete katılan fir-
maların % 70’i 7 ülkeye kadar, % 16’sı ise 15’den 
fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etmişlerdir. 
İlgili firmaların dış ticaret bölüm yöneticileri,  
aynı zamanda firma içinde değişik departmanlar 
da görev almaktadırlar. İlgili yöneticilerin % 62’si 
üniversite mezunu olup, bu mezunların %32’si 
İİBF. mezunudur. Cevaplara ilişkin analizler SPSS 
programı yardımıyla yapılmıştır. 

Çalışmada, firmada çalışan sayısı, firmanın kaç 

farklı ülkeye ihracat yaptığı ve firmanın çalıştığı 
sektörlerle, dış ticarette yaşanan sıkıntılar arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların varlı-
ğı araştırılmıştır. Uygulanan anketin güvenilirlik 
testinde Cronbach’s Alpha değeri 0,76 çıkmıştır. 
Bu değer ölçeğimizin oldukça güvenilir olduğunu 
göstermektedir (Kalaycı, 2005: 405). Ankete katı-
lan firmaların %43’ü  10-50 kişi arasında, %30’u 
ise 50-100 kişi arasında işgücü istihdam etmekte 
ve ankete cevap veren bireylerin % 79’u erkek yö-
neticilerden oluşmaktadır. Ankete katılan firmala-
rın % 83’ü dış ticaret için internet ortamını kullan-
dıklarını ifade etmişlerdir.

Yukarıdaki Tablo 4’te anket sorularına ilişkin temel 
istatistik sonuçları verilmiştir. Cevap ölçeğinde 1 
cevabının kesinlikle katılmıyorum, 5 cevabının ise 
kesinlikle katılıyorum olduğu durumda 3’ün üze-
rinde ortalama değere sahip olan sorular, bölgenin 
ihracat sıkıntılarını tespitte anlamlı sonuçlar ver-
mektedir. Dolayısıyla, Batı Akdeniz Bölgesi’nde 
yüksek maliyetler, ihracat teşviklerinin yetersizli-
ği, uzman eleman yetersizliği, gümrük vergilerinin 
yüksekliği ve döviz kurundaki hareketlilik, ihraca-
tı olumsuz etkilemektedir. Fakat dış pazarlar, öde-
me şekilleri, gibi konularda firmaların çok sıkıntı 
çekmedikleri anlaşılmaktadır.
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67Tablo 5. Temel İstatistikler(2)

N Ortalama Standart 
Sapma Skewness Kurtosis

Alıcı Ülkenin Dış Ticaret Mevzuatını 
Bilmemek İhracatı Olumsuz Etkilemektedir. 55 3,2182 1,322 -0,295 -0,879

Uluslararası Siyasetteki Olumsuz 
Gelişmeler İhracatı Olumsuz 
Etkilemektedir.

55 4,0182 1,314 -1,337 1,072

Daha Önce İhracatta Gerçekleşen 
Olumsuzluklar İhracatı Olumsuz 
Etkilemektedir.

55 3,000 1,333 -0,075 -1079

Üretim Kaynaklı Sorunlar İhracatı Olumsuz 
Etkilemektedir. 55 2,9091 1,292 -0,068 -1,512

Dış Talep Yetersizliği İhracatı Olumsuz 
Etkilemektedir. 55 3,4182 1,618 -0,566 -0,921

Uluslararası Reklam Eksikliği İhracatı 
Olumsuz Etkilemektedir. 55 3,6000 1,356 -0,836 -0,375

Uluslararası Marka Eksikliğimiz İhracatı 
Olumsuz Etkilemektedir. 55 2,9091 1,232 -0,17 -0,925

İhracat Garanti Fonların Yetersizliği İhracatı 
Olumsuz Etkilemektedir. 55 3,0364 1,184 -0,164 -0,973

Yukarıdaki Tablo 5 incelendiğinde ise, Batı Akde-
niz Bölgesi’nde uluslararası siyasetteki olumsuz 
gelişmeler, dış reklam faaliyetindeki eksiklikler, 
dış mevzuat eksikliği, dış talep yetersizliği ihracatı 
olumsuz etkilerken, marka eksikliği, ihracat garan-
ti fonunun yetersizliği, üretim kaynaklı sorunlar ve 
ihracatta daha önce yaşanan sorunlar, bölge ihra-
catını olumsuz etkilememektedir. Tablo 4 ve Tablo 
5 incelenirse, bütün değişkenler için Skewness ve 

Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 arasında değiştiği 
gözükmektedir. Bu aralığın, normal dağılım için 
sıkıntısız bir aralık olduğu genel kabul görmekte-
dir (Morgan vd., 2004: 59).

Sonuç itibariyle bölgenin ihracatını en çok olum-
suz etkileyen değişkenin, olumsuz siyasi faaliyet-
ler olduğu söylenebilir. Buna ilişkin bir piramit 
aşağıda verilmiştir. 

Şekil 4. Bölgenin Dış Ticaret Sorunları Piramidi
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68 Bölge dış ticaretini en çok olumsuz etkileyen fak-
törler belirlendikten sonra, bu faktörlerin işletme-
lerin çalışan sayısı ve ihracat yaptıkları ülke sa-
yıları ile istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 
varlığı analiz edilecektir. Bu analizler Anova Testi 
yardımıyla yapılacak olup, iki değişken içinde te-
mel hipotezler aşağıda belirtilmiştir. Anova testi 
iki yada ikiden fazla bağımsız değişken arasında 
ortalamaların istatistiksel olarak anlamlı olup ol-
madığını göstermektedir.

H0(1) = İşletmenin ihracat yaptığı ülke sayısı ile 
uluslararası siyasetin ihracatı olumsuz etkilemesi 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0(2) = İşletmenin ihracat yaptığı ülke sayısı ile 
yüksek maliyetlerin ihracatı olumsuz etkilemesi 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

H0(3) = İşletmenin ihracat yaptığı ülke sayısı ile 
reklam eksikliğinin ihracatı olumsuz etkilemesi 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

H0(4) = İşletmenin ihracat yaptığı ülke sayısı ile 
döviz kuru hareketliliğinin ihracatı olumsuz etki-
lemesi arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Bu testin iki temel varsayımı bulunmaktadır. Var-
sayımlardan ilki; bağımsız değişkenlerin normal 
dağılması gerektiğidir. Anova testinin bir diğer 
varsayımı ise, bağımlı değişkene ilişkin varyans-
ların homojen dağılmasıdır (Büyüköztürk, 2007: 

47). Çalışmada varyansların homojenliği testi için 
Levene testi kullanılmıştır. Aşağıdaki Tablo 6’ da, 
işletmenin ihracat yaptığı ülke sayısının faktör ol-
duğu hipotezlere ilişkin Levene istatistiği test so-
nuçları verilmiştir.

Bu tabloya göre işletmenin ihracat yaptığı ülke 
sayısının faktör olduğu ve bölgesel kalkınmada 
ihracatı olumsuz etkileyen 4 önemli değişken için-
de 0,05 anlamlılık düzeyinde varyanslar homojen 
dağılmıştır (Kalaycı, 2005: 219). 

Tablo 7’de yukarıdaki 4 hipotez  için, (H0(1), H0(2), 
H0(3), H0(4)) Anova test sonuçları verilmiştir. Tablo 
7 incelendiğinde, her 4 sorun içinde olasılık de-
ğerleri 0.05’de büyük çıkmıştır. Bu durumda her 4 
sorun için kurulan hipotezler kabul edilmektedir. 
Sonuçta, işletmenin ihracat yaptığı ülke sayısı ile 
olumsuz siyasetin, yüksek maliyetlerin, döviz kuru 
hareketliliğinin ve yetersiz reklam faaliyetlerinin 
bölgede ihracatı olumsuz etkilemesiyle ilişkisinde 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Aynı değişkenler ile işletmede çalışan sayısının 
değiştiği durumlarda anlamlı bir değişikliğin var-
lığı incelenecek olup, temel hipotezler aşağıda su-
nulmuştur. 

H0(1) = İşletmede çalışan sayısı ile uluslararası si-
yasetin ihracatı olumsuz etkilemesi arasında an-
lamlı bir farklılık yoktur. 

Tablo 6. Varyansların Homojenliği Testi (1)

Levene İstatiği Olasılık Değeri(Sig)
Siyaset 2,367 0,065
Maliyetler 0,509 0,729
Döviz Kuru 2,807 0,035
Reklam 2,155 0,088

Tablo 7. Anova Testi (1)

Gruplar Arası F Değeri Olasılık 
Değeri(sig) Kareler Toplamı Kareler 

Ortalaması
Siyaset 0,761 0,556 4,074 1,018
Maliyetler 0,598 0,666 3,597 0,899
Döviz Kuru 0,498 0,737 3,080 0,770
Reklam 0,741 0,569 4,096 1,024
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69Tablo 8. Varyansların Homojenliği Testi (2)

Levene İstatiği Olasılık Değeri(Sig)
Siyaset 0,037 0,991
Maliyetler 1,404 0,252
Döviz Kuru 2,330 0,086
Reklam 1,486 0,230

Tablo 9. Anova Testi (2)

Gruplar Arası F Değeri Olasılık 
Değeri(sig) Kareler Toplamı Kareler 

Ortalaması
Siyaset 0,672 0,615 3,620 0,905
Maliyetler 2,363 0,066 12,362 3,133
Döviz Kuru 1,449 0,232 8,354 2,088
Reklam 1,622 0,183 8,407 2,102

H0(2) = İşletmede çalışan sayısı ile yüksek maliyet-
lerin ihracatı olumsuz etkilemesi arasında anlamlı 
bir farklılık yoktur.

H0(3) = İşletmede çalışan sayısı ile reklam eksikli-
ğinin ihracatı olumsuz etkilemesi arasında anlamlı 
bir farklılık yoktur.

H0(4) = İşletmede çalışan sayısı ile döviz kuru ha-
reketliliğinin ihracatı olumsuz etkilemesi arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur.

Yukarıdaki Tablo 8’de işletmenin çalışan sayısının 
faktör olduğu hipotezlere ilişkin Levene istatistiği 
test sonuçları verilmiştir.

Bu tabloya göre işletmenin çalışan sayısının faktör 
olduğu ve bölgesel kalkınmada ihracatı olumsuz 
etkileyen 4 önemli değişken içinde 0,05 anlamlılık 
düzeyinde varyanslar homojen dağılmıştır (Büyü-
köztürk, 2007: 47).

Tablo 9’da yukarıdaki 4 hipotez için, (H0(1), H0(2), 
H0(3), H0(4)) Anova test sonuçları verilmiştir. Tablo 
9 incelendiğinde, her 4 sorun içinde olasılık değer-
leri 0.05’den büyük çıkmıştır. Bu durumda her 4 
sorun için kurulan hipotezler kabul edilmektedir. 
Sonuçta işletmenin çalışan sayısı ile olumsuz si-
yasetin, yüksek maliyetlerin, döviz kuru hareket-
liliğinin ve yetersiz reklam faaliyetlerinin bölgede 
ihracatı olumsuz etkilemesiyle ilişkisinde anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır. 

Sonuç

1929 ekonomik buhranı ve yeni iktisat politika-
larından  bugüne kadar iktisat literatüründe aktif 
iktisat politikasının etkinliği tartışılmaktadır. Ar-
tan rekabet koşullarında ekonomiler, varlıklarını 
sürdürebilmek için her türlü alternatif iktisat po-
litikasını değerlendirmektedir. Bölge ayrımının 
güçlenmesi ve her bölgede ekonomik kümelenme 
faaliyetlerindeki artış, politika yöneticilerinin, 
bölgesel kalkınma politikalarına doğru yoğunlaş-
masını sağlamıştır. Bölgesel kalkınma politika uy-
gulamaları, bölgenin mevcut iktisadi yeteneklerini 
ve potansiyel iktisadi yeteneklerini tespit edip, bu 
doğrultuda iktisat politikaları uygulanması gerek-
tiğini prensip edinmiştir. 

Dış ticaret sektörünün gelişimi, gelişmekte olan 
ülkeler açısından çok önemlidir. Özellikle ihracat 
artışları, hem ekonomik büyüme sürecine olumlu 
katkı sağlarken hem de cari açık sorununun fi-
nansmanını desteklemektedir. Bölgesel dış ticaret 
faaliyetindeki gelişmeler ise, bölgesel ekonominin 
kalkınma sürecine birçok açıdan destek sağlamak-
tadır.

Bu çalışmada Batı Akdeniz Bölgesi’nde, bölgesel 
kalkınma ile dış ticaret ilişkisi incelenmiştir. Ça-
lışmada, bölgede faaliyet gösteren 55 firmanın dış 
ticaret departman sorumlularına anket yapılmış 
olup, ilgili firmalara dış ticaretlerinin gelişme sü-
reçlerini olumsuz etkileyen faktörlere ilişkin likert 
ölçekte sorular sorulmuştur. Anket sonuçlarına 
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70 göre bölge firmaları tarafından, bölgede ihracatı 
en çok olumsuz etkileyen değişkenler sırasıyla,  
uluslararası olumsuz siyasi gelişmeler, yüksek 
maliyetler, uluslararası reklam eksikliği ve döviz 
kurundaki hareketlilik olarak ifade edilmiştir. Böl-
genin en büyük ili olan Antalya, komşu ülkelerin 
tamamına gıda ürünleri ihraç etmektedir. Komşu 
ülkelerde yaşanan iç sorunlar ve özellikle Rusya 
ile yaşanan siyasi kriz, bölge ihracatını olumsuz 
etkilemiştir.

Ayrıca bölge firmaları, marka eksikliklerinin ve 
üretim kaynaklı sorunların ihracatlarını çok fazla 
olumsuz etkilemediğini ifade etmişlerdir. Yapılan 
ankette firmaların, ödeme şekli ve pazar bulma ko-
nularında çok fazla problem yaşamadıkları gözük-
mektedir. Çalışmada Anova Testi yardımıyla iş-
letmelerin çalışan sayısı ve ihracat yaptıkları ülke 
sayısı ile döviz kurundaki hareketlilik, uluslararası 
siyasi gelişmeler, artan maliyetler, reklam eksikli-
ği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. 

Bölge ihracatının gelişimi için, finansal okur ya-
zarlık eğitimleri düzenlenerek kur riski yönetimi 
kolaylaştırılabilir ve reklam faaliyetleri güçlen-
dirilerek bölgenin üstün olduğu mallar için yurt-
dışında  tanıtım imkanı sağlanabilir. Bu amaca 
yönelik düzenlenen uluslararası fuar sayısının art-
tırılması ve bölgedeki firmaların bu fuarlara katı-
lımının sağlanması aynı şekilde bölge ihracatının 
gelişmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.
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