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I. FİZİKÎ VE BEŞERÎ COĞRAFYA 

Adı, Malayca “Aslanlar şehri” anlamına gelen Singapur, Malay Yarımadası'nın güney 

ucunda bulunan Singapur Adası ile çevresindeki çoğu ıssız elli dört adacıktan oluşmuş küçük 

bir ülke ve baş şehir Singapur’un metropoliten alanının Singapur Adası'nın tamamını 

kapsaması sebebiyle de bir şehir devletidir. 

Johor Boğazı ile Malay Yarımadası'ndan (Malezya), Malaka Boğazı ile de Sumatra 

adasından (Endonezya) ayrılan Singapur Adası günümüzde 14 km. uzunluğundaki, üzerinden 

kara ve demir yolları geçen geniş bir köprü ile fizikî ve beşerî coğrafya bakımından uzantısı 

olduğu Malay Yarımadası'na bağlanmış durumdadır. 

Adanın merkezî kısmındaki granit türü kayaçlardan meydana gelen yassı tepelerin 

yükseltisi Bukit Timah zirvesinde 170 metreye ulaşır. Toprak setlerle korunan bazı kıyı 

kesimleri ise deniz seviyesinin 15 m kadar altındadır. Ülkede ekvatoral iklim hüküm sürer. Yıl 

boyunca yüksek sıcaklık, nemlilik ve bol yağış etkilidir; mevsim farkı yoktur. Yıllık ortalama 

sıcaklık 26 °C, yıllık ortalama yağış 2200 milimetredir. Aralık-mart arası dönemde kuzeydoğu 

musonlarının etkisiyle yağışların arttığı görülür. 

XIX. yüzyılın başlarına kadar genelde bataklık ve tenha bir ada olan Singapur’un kıyı 

şeridi ve bataklık kesimleri mangrov ormanları, merkezî toprakları ise yoğun yağmur 

ormanlarıyla kaplıydı. Fakat nüfus artışıyla birlikte yerleşme sahalarının genişlemesi ve 

kauçuk, hindistan cevizi, sakız, karanfil, karabiber ve kakao gibi ürünlerin elde edilebilmesi 

için ormanların ortadan kaldırılmasına başlandı. Buna karşılık doğal bitki örtüsünü korumak 

amacıyla millî parklar kuruldu. 



 

 

Önceleri yalnız Malay kökenli yerlilerin yaşadığı Singapur’a 1820’li yıllardan itibaren 

Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezya’dan göçmenler akın etmeye başladı ve on yıl içerisinde 

Çinliler en büyük etnik grup düzeyine yükseldi. 

Singapur, XIX. yüzyılın başlarında bölge ülkelerinden topladığı kauçuk, kereste, 

palmiye yağı gibi maddeleri dünya pazarlarına sunan bir antrepo işlevi görürken bağımsızlık 

döneminde önceleri hükümet tarafından yaygın olan işsizliğin azaltılması, hayat standardının 

yükseltilmesi ve konut yapımı için çeşitli programlar uygulanarak ekonomik alt yapısı 

geliştirildi ve bunun sonucunda ülke bir antrepodan ziyade ihracata dayalı imalât sanayiinin 

bölgedeki merkezi haline geldi. Çok büyük bir ekonomik gelişme göstererek kişi başına düşen 

26.833 Amerikan doları millî gelirle (2005) dünyada on sekizinci sırada yer aldı ve 

Japonya’dan sonra Asya’nın en zengin ülkesi oldu. Günümüzde Singapur’a Tayvan, Güney 

Kore ve 

Hong Kong’la birlikte Asya’nın dört kaplanından biri denilmektedir. Ülke ekonomisinin 

gelişmesinde stratejik konumunun yanı sıra girişimci ve iyi eğitimli nüfusu büyük rol oynar; 

devletin de ekonomi üzerinde sıkı bir kontrol ve yönlendirmesi vardır. Singapur, halen 

komşuları Malezya ve Endonezya ile birlikte yeni bir kalkınma modeli geliştirmektedir. Komşu 

ülkelerden gelen işçilerin oluşturduğu ucuz iş gücüne, dışarıdan aldığı ham madde ve yarı 

mamul maddeleri kendi teknolojisiyle işlemden geçirtip ihraç etmekte, liman tesisleriyle de 

başka ülkelerin ihraç ürünlerine transit ticaret hizmeti vermektedir. 

Petrolü olmamasına rağmen Jurang Adası'ndaki rafinerileri ve petrokimya tesisleriyle 

önemli bir kazanç sağlayan ve özellikle finansal hizmetler, ulaşım, enformasyon teknolojisi, 

otomasyon ve bioteknik sektörlerinde hızla gelişen ülke halen çok uluslu şirketlerin bölge 

merkezi durumundadır ve Londra, New York, Tokyo’dan sonra dünyanın en büyük finans 

merkezi olarak tanınmaktadır. 

Batı ülkeleriyle çok iyi ilişkiler kuran Singapur, parlamenter demokrasiyle yönetilen bir 

ülke olup Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesidir. Ülkede dört üniversite ve beş 

teknik üniversite (politeknik) bulunmaktadır. Havayollarının kavşak noktasında yer alması 



 

 

sebebiyle aktarma yapmak için gelen turistleri uzun süre tutmaya çaba harcayan Singapur 

tapınakları yanında Jurong Kuş Parkı, Japon ve Çin bahçeleri, plajları, alışveriş yerleri, 

metrosu ve uygun konaklama tesisleriyle dünyanın en önde gelen turizm merkezlerinden 

biridir. 1 

 

II. TARİH 

Eski adı Tumasik / Temasek olan Singapur Adası'nın tarihi hakkında çok az bilgi 

bulunmaktadır. Önceleri Sumatra’daki Srivicaya, XIV. yüzyıldan itibaren Cava’daki Macapahit 

devletlerinin hâkimiyeti altında kalan adanın, o dönemlerde uzun yol ticaret gemilerinin su 

ve diğer ihtiyaç maddelerini sağlamak için uğradıkları küçük bir liman olduğu bilinmektedir. 

XIV. yüzyılın ortalarında Malaka Krallığı’nın eline geçmesinden sonra bugünkü adını alan 

limanın 1377’de Macapahitler tarafından tahrip edilmesi öneminin giderek azalmasına yol 

açmışsa da Portekiz ve Hollanda sömürgecilik dönemlerinde yine ticaret gemileri uğramaya 

devam etmiştir. 

Güneydoğu Asya’da uluslararası deniz yollarının kavşak noktasında yer alan 

Singapur’un gerçek tarihi, 1818 yılında Sir Thomas Stanford Raffles tarafından İngiliz Doğu 

Hindistan Şirketi’nin Çin ile olan ticaretini geliştirmek için burada bir üs kurmasıyla başlar. 

Ertesi yıl Johor (Cohor) Hükümdarı Sultan Hüseyin ile yaptıkları bir antlaşmayla da adada 

kalıcı yerleşim kurma izni alan İngilizler kısa süre sonra Singapur’u işgal ettiler ve 1824 tarihli 

İngiliz – Hollanda antlaşmasıyla bu fiilî durumu resmîleştirip Malaylı yetkililere de 

onaylattılar. Bu tarihten sonra önemi gittikçe artan Singapur, XIX. yüzyılın ortalarında 

bölgede üretilen ticaret mallarının dünyaya pazarlandığı önemli bir ticaret merkezi haline 

geldi. Böylece her türlü vergi ve harçlardan muaf tutulan Singapur Limanı, mal ve hizmetlerin 

özgürce dolaştığı bir yer. 

                                                           
1
 Nazmiye Özgüç, Turizm Coğrafyası, İstanbul 1994, s. 254-255; a.mlf. – Erol Tümertekin, Beşeri Coğrafya: İnsan, 

Kültür, Mekan, İstanbul 2002,Singapur Cumhuriyeti’nin internet websitesi: http://www.gov.sg.) 



 

 

Doğu-Batı ticaretinin üssü oldu; Hindistan ve İngiltere’den gelen Avrupalı tüccarlar 

burada birer şube açarak Asya mallarını dünyaya pazarlamaya başladılar. İngilizler 1826’da 

Singapur, Malaka ve Penang Adası ile Malay Yarımadası üzerindeki Wellesley bölgesini Straits 

Settlements (Boğazlar idaresi) adıyla bilinen bir İngiliz kolonisi haline getirdiler. 

Lağvedilmesine kadar (1858) İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ve daha sonra Hindistan sömürge 

hükümeti tarafından bir İngiliz valisiyle yönetilen Singapur, 1867’de bölgedeki diğer İngiliz 

kolonileriyle birlikte doğrudan Londra hükümetinin Sömürge Bakanlığı’na bağlandı. II. Dünya 

Savaşı sırasında Japon işgalinde kaldı (1942-1945) ve Filipinler’in savunmasında üs olarak 

kullanıldı; Eylül 1945’te tekrar İngilizler’in yönetimine geçti. 1946 yılında İngilizler tarafından 

Malay Birliği kurulurken ayrı bir özerk birim yapılan Singapur, 1959’da yine İngilizler 

tarafından kurulan Malaya Federasyonu’na bağlı özerk bir devlet haline getirildi. 

1963’te Malezya Federasyonu bünyesinde bağımsızlığını kazandı; 9 Ağustos 1965’te 

federasyondan ayrılarak tamamen bağımsız bir devlet oldu. 

 

III. ÜLKEDE İSLÂMİYET 

Singapur’un Müslüman nüfusu, genelde yerli Malaylarla sömürge döneminde buraya 

yerleşen Hintli (Tamil) ve Araplardan meydana gelmektedir. Bunların %  90’dan fazlası Malay 

kökenlidir ve ülkede Malay olmak Müslüman olmakla özdeştir. Yaygın mezhep Şafiiliktir; çok 

az da Hanefî bulunur. Sömürge döneminden itibaren ülke genelinde çoğunluğunu kaybeden 

Müslümanlar arasında; Araplar ve Hintliler gibi sonradan buraya yerleşen göçmenlerle 

onların soyundan gelen Jawi Peranakan adı verilen melezler yerli Malaylar’a oranla daha aktif 

rol oynamaya başladılar. Sosyo-ekonomik hayat ve aldıkları eğitim bakımından daha ileri 

seviyede olan Arap, Hint ve melez asıllı Müslümanlar İngiliz yönetimine karşı bir yandan 

Müslüman toplumun temsilciliğini yapar ve aracı rolü oynarken bir yandan da Singapur’u 

Ortadoğu menşeli yenilikçi dinî düşüncelerin bölgeye yayıldığı bir eğitim ve yayıncılık 

merkezi haline getirdiler. Ayrıca Singapur, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Hollandalıların 

Endonezya’da hacca koydukları kısıtlamalar sebebiyle hacca gidecekler için bir üs oluşturdu. 



 

 

Bu arada, özellikle XX. yüzyılın başlarında yerli Malaylar’da görülen millî bilinçlenmeye 

paralel olarak onlarla göçmen asıllı Müslümanlar arasında rekabet başladı ve Malaylar 

diğerlerine kapalı tuttukları bazı cemiyetler kurdular. 

XIX. yüzyılın sonlarına kadar Müslüman halkın dinî işleri kendi toplum liderler 

tarafından yürütülmekteydi. Daha sonra sömürge hükümeti bazı düzenlemeler yaptı. 

Öncelikle evliliklerin tescili için 1880’de Mohammedan Marriage Ordinance adlı bir kanun 

çıkardı. 

1906’da da dinî ve hayrî vakıfların idaresini düzenleyen Mohammedan Endowments 

Board, 1915’te Müslüman toplumla ilgili işlerde hükümete tavsiyelerde bulunmak ve onların 

sorunlarıyla ilgilenmek üzere Mohammedan Advisory Board adlı kurullar oluşturuldu. 

Bağımsızlıktan sonra 1966’da Singapur Parlamentosu tarafından Administration of Muslim 

Law Act adlı bir kanunla Müslümanların dinî hukukla ilgili işleri yeniden düzenlendi. 1968 

yılında Müslümanların din işlerinin yürütülmesinden sorumlu ve devlet başkanına onlarla 

ilgili hususlarda danışmanlık yapmakla görevli Islamic Religious Council of 

Singapore (Majlis Ugama Islam Singapura *MUIS+) adlı bir konsey oluşturuldu. 

Singapur’un en yüksek İslâmî otoritesi olan bu konsey, devlet başkanınca tayin edilen farklı 

etnik gruplara mensup üyelerden meydana gelmekte ve dinî, sosyal, kültürel faaliyetlerin 

yürütülmesiyle sorumlu çeşitli alt komisyon ve birimlere sahip bulunmaktadır. Boşanmalarla 

ilgili davalara bakan dinî mahkemelerin verdiği kararların temyizi de yine bu konseyin temyiz 

kurulunda sonuçlandırılmaktadır. 

Hükümet, 1970’li yılların sonundan itibaren bütün çalışan Müslümanların kendi dinî, 

eğitim ve sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere maaşlarından gönüllülük esasına dayalı 

olarak ve onların yazılı izniyle aylık aidat kesintisi uygulaması getirdi. Majlis Ugama Islam 

Singapura’ya bağlı Muslim Building Fund tarafından yapılan bu kesintilerle altı yeni camii inşa 

edildi. Ayrıca hükümet diğer etnik gruplara göre düşük kalan Müslüman Malaylar’ın sosyal, 

ekonomik ve eğitim durumlarını düzeltmek için önce 1980’de çocukların eğitimine yönelik 



 

 

Council on Education for Muslim Children / Majlis Pendidikan Anak-Anak Islam adıyla bir 

organ kurdu. 

Bu organ öğrencilerin eğitimleriyle ilgilenmekte, onlara burs ve krediler vermektedir. 

Hükümet Müslüman toplumun sosyal kalkınması ve insan kaynaklarını geliştirmesi için 

1991’de kurulan Association of Muslim Professionals adlı cemiyete de destek oldu ve bu 

cemiyete bağlı Centre for Research on Islamic and Malay Affairs adında bir araştırma merkezi 

oluşturdu. Ancak uygulanan bütün programlara rağmen toplumun konumunda fazla bir 

ilerleme kaydedilemedi. 

Malaylar hâlâ ortalama gelirin altında bir gelir düzeyine sahiptir. 2005 yılı 

istatistiklerine göre aylık hâne başına düşen millî gelir Çinliler’de 4570, Hintliler’de 4120 dolar 

iken Malaylar’da 3050 dolardır. 

Singapur’daki Müslümanların dinî eğitimi sömürge döneminde tamamen kendilerine 

bırakılmıştı. Çocuklar önce ailede ve “Pondok” adı verilen geleneksel Malay eğitim 

kurumunda yahut bir hocanın evinde veya evinin yanında açmış olduğu derslikte Kur’an 

okumayı ve ilk dinî bilgileri öğrenirlerdi. Daha ileri seviyede ise medrese denilen modern dinî 

okullara gidilirdi. XX. yüzyılın başlarında Ortadoğu’dan birçok din hocasının gelmesi sebebiyle 

adada çeşitli medreseler açıldı. Singapur’a yerleşen göçmen Arap aileleri kendi aile adlarıyla 

Madrasah Alsagoff Al-Arabiah (1912), Madrasah Aljuneid Al-Islamiah (1927) Madrasah 

Almaarif Al-Islamiah (1936) gibi yeni medreseler kurdular. Bu okullarda temel dinî derslerin 

yanı sıra genel kültür dersleri de okutuluyordu. Sömürge dönemi boyunca devam eden 

medrese eğitiminin önemi, bağımsızlık döneminde zorunlu ilköğretime geçilmesi ve devlet 

okullarından mezun olanların daha iyi iş bulabilmeleri sebebiyle giderek azaldı. Müslüman 

toplumun temsilcileriyle hükümet arasında yapılan görüşmeler neticesinde hükümet, kökleri 

bağımsızlık öncesine kadar uzanan altı örgün medresede yapılan eğitimi 1980’li yılların 

sonunda ilköğretim bitirme sınavına hazırlama eğitimi vermeleri şartıyla tanımak zorunda 

kaldı. 1962-1966’da ülkedeki yirmi altı medresede 4173 öğrenci bulunurken 1991-1996 

arasında bu altı dinî okulda 2057 öğrenci okumaktaydı. Singapur’da hayat standardının 



 

 

yükselmesine paralel olarak Müslümanların yaygın dinî eğitim ve öğretiminde de iyileşmeler 

oldu. Din öğretmenleri ve hocalar Persatuan Ulamadan Guru Guru Agama Islam Singapura 

adı altında bir cemiyet kurarak teşkilâtlandılar. 1997 yılında Müslüman akademisyenlerin 

öncülüğünde bilimsel faaliyetler ve yayıncılık yapmak üzere Centre for Contemporary Islamic 

Studies adlı bağımsız bir araştırma merkezi açıldı. Muslim Missionary Society of Singapore 

(Jamiyah), Muhammediyah, Darul Arqam, Singapore Dakwah Movement (PERDAUS) vb. dinî 

cemiyetler de eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Müslümanlarla ilgili 

önemli sorunlar arasında toplumun eğitim ve sosyo-ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi, 

laikleşme, küreselleşme ve devlet okullarında okuyan kız öğrencilerin başörtüsüyle derslere 

girebilmesi gibi konular yer almaktadır. 

Singapur’daki camiler mimari açıdan eski ve yeni olmak üzere iki türlüdür. Eski camiler 

2 genellikle Hint ve Arap tarzında kubbeli ve minareli iken yenileri kademeli çatı sistemine 

sahip kırmızı kiremitli, modern ve mahallî özellikler yansıtan binalar şeklindedir. Yeni camiler, 

ibadethane olmalarının yanı sıra medrese, kütüphane, konferans salonu ve çalışma ofisleri 

gibi toplumun diğer sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine de hizmet veren birimleriyle birer 

kültür merkezi niteliğindedir. Bugün ülkede kayıtlı altmış dokuz cami vardır ve bunların otuz 

beşi medreselidir. 3 

 

IV. SİYASİ GÖRÜNÜMÜ 

Singapur, gerek önemli bir ticaret yolunun üzerinde bulunması ve gelişmiş bir 

ekonomiye sahip olması, gerek Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği (ASEAN), Asya-Pasifik 

Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Doğu Asya Zirvesi (EAS) gibi bölgesel işbirliği yapılanmaları 

içerisinde yer alması nedeniyle uluslararası alanda ulusal gücünün çok daha ilerisinde rol 

oynayabilen bir ülkedir. 

                                                           
2
 En eskisi 1826’da yapılıp 1928’de yenilenen Sultan *Hüseyin+ Camii 

3
 Singapur İslâm İşleri Konseyi’nin (MUİS) internet web sitesi: http://www.muis.gov.sg 



 

 

Singapur Cumhuriyeti parlamenter demokrasi sistemi ile yönetilmektedir. 

Cumhurbaşkanı ise halk oylamasıyla seçilir ve bir bakıma başkanlık sisteminin özellikleri de 

görülmektedir. Ülkenin yargı sistemi de Asya’nın en güvenilir yargı sistemlerinden birisi 

olarak kabul edilmektedir. İngiliz hukuk sistemi baz alınarak ülkenin yargı sistemi 

oluşturulmuştur. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konularda eleştiri alsa da Singapur’un 

dünyanın en az yolsuzluk yapılan ülkeler arasında olduğu ifade edilmektedir. Singapur, 

parlamentosu 99 sandalyeli tek meclisten oluşmaktadır. Singapur kuruluşundan bu yana 

Halkın Eylem Partisi (PAP) tarafından yönetilmektedir. Beş yılda bir yapılan genel seçimlerin 

sonuncusu 11 Eylül 2015'te gerçekleştirilmiş olup iktidardaki PAP, oylarını bir önceki seçime 

göre % 10 artırarak % 69 seviyesine yükseltilmiş ve parlamentoda % 96’lık temsil ağırlığı 

sağlamıştır. Siyasi karar alma mekanizmasında, başta Çinliler olmak üzere Malaylar ve 

Hintlilerden oluşan üç ana etnik grup temsil etmektedir. 

Önemli Siyasi Partiler 

11 Eylül 2015 tarihinde yapılan son milletvekili genel seçimlerinde katılan partiler 

şunlardır: PAP- Halkın Eylem Partisi, WP-İşçi Partisi, NSP-Ulusal Dayanışma Partisi, SDP- 

Singapur Demokratik Partisi, RP- Reform Partisi, SingFirst- Önce Singapurlular Üyesi Olduğu 

Uluslararası Kuruluşlar ADB, AOSIS, APEC, Arctic Council (Gözlemci), ARF, ASEAN, BIS, C, CP, 

EAS, FAO, FATF, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (ulusal komite), ICCt, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, 

ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA,NAM,OPCW, 

Pasific Alliance (gözlemci), PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UPU, WCO, WHO, WIPO, 

WMO, WTO 4 

 

V. SİYASİ VE İDARİ YAPI 

Singapur, 9 Ağustos 1965'te Malezya’dan ayrılarak bağımsız bir cumhuriyet olmuştur. 

Singapur Cumhuriyeti parlamenter demokrasi sistemine dayanır. Parlamento tek meclisli bir 

yapıdadır ve meclis 79 kişiden oluşur. Meclis üyeleri beş senede bir seçilir. Singapur 

                                                           
4
 http://www.mfa.gov.tr/singapur-siyasi-gorunumu.tr.mfa 



 

 

Parlamentosu, 3 Ocak 1991'de yaptığı bir Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nı halkın 

seçmesini öngören bir yasayı kabul etmiş ve Singapur Cumhuriyeti'nin temsili sistemden 

ayrılarak veto yetkisine sahip olan bir Başkanlık sistemine geçişi sağlamıştır. Ancak bu 

değişikliğe karşın sistem tam bir başkanlık sistemi değildir. Yetkileri kısıtlı olan 

Cumhurbaşkanı’nın, sadece bütçeyi ve kamu kuruluşlarına yapılan atamaları veto etme 

yetkisi vardır. Bunun dışında icra yetkisi Başbakan’ın elindedir. Singapur’da Cumhurbaşkanlığı 

seçimi altı yılda bir yapılmaktadır. 12 Ağustos 2004’ten beri Lee Hsien Loong hükümet 

başkanlığı görevini üstlenirken 27 Ağustos 2011’de gerçekleşen başkanlık seçiminde Tony 

Tan Keng Yam halk tarafından cumhurbaşkanı olarak seçilip göreve başlamıştır. 13 Eylül 

2017'de ise bir ilk gerçekleşip 

2013 yılından itibaren meclis sözcüsü olarak görev yapmakta olan ve devlet başkanı 

olmak için bu görevinden istifa eden Halime Yakup, seçimlere katılmadan ülkenin sekizinci 

devlet başkanı olarak devlet başkanlığına seçildi. Aynı zamanda Singapur'un ilk kadın, 

dünyanın da ilk tesettürlü Cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti. 

 

VI. GIDA SEKTÖRÜ 

Singapur gıda sektörüne bakıldığında, ülkede tarımsal üretimin yok denecek kadar az 

olması nedeniyle gıda ihtiyacının tamamına yakını ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu 

nedenle tüketime yönelik gıda ürün ithalatının yıllık 7 milyar ABD dolarına ulaştığı 

görülmektedir. 

Singapur’un ithalatında en yüksek paya sahip ülkeler: 

- ABD -Malezya 

- Avustralya -Tayland 

- Avrupa Birliği -Endonezya 

- Brezilya 



 

 

Pazara girmek, Singapur firmaları ile iş yapmak rahat ve güvenli olmakla birlikte 

ithalatçı firmalar arasında çok sıkı bir rekabet bulunmaktadır. Gıda sektöründe hizmet veren 

yerel perakende firmaları temelde 3 grup olarak ele alınabilir. Bunlar: 

1. Büyük zincir supermarket ve mağazalar 

2. Convenience mağazaları 5 

3. Özelleşmiş mağazalar 

Bununla birlikte, son yıllarda internet üzerinde market alışverişi ciddi biçimde 

artmaktadır. Euromonitor şirketinin araştırmalarına göre 2015 yılında internet üzerinden 

yapılan gıda alışverişi 1,3 milyar ABD doları iken 2020’de bu oranın 2,3 milyar ABD dolarına 

ulaşması bekleniyor. Bu trende yönelik olarak zincir marketler internet sitesi üzerinden 

alışveriş imkânı sağladığı gibi sadece internet üzerinden satış yapan “Redmart” gibi büyük 

firmalar da bulunmaktadır. 

Singapur nüfusu son 10 yılda, yıllık yaklaşık % 2,5 hızla büyümüş olup enflasyon %  2 

seviyelerinde seyretmektedir. Bu veriler kapsamında Euromonitor danışmanlık şirketinin 

araştırmalarına göre Singapur perakende sektörü yıllık % 1 ortalama hızla büyüyerek 2021 

yılında 8,7 milyar Singapur doları büyüklüğe ulaşacaktır. 

Araştırmalara göre pazarın büyük bir kısmının Fairprice, Dairy Farm, Sheng Siong gibi 

supermarket zincirleri tarafından kontrol edildiği görülmekte olup bu marketlerin tedarikçiler 

üzerinde güçlü bir pazarlık gücü bulunmaktadır. 

Singapur’da gıda ürünlerinin ithalatına yönelik standart ve düzenlemeleri belirleyen 

kurum Singapur Gıda ve Veteriner İdaresi’dir. 6 İlgilenilen ürün gruplarının ithalatına yönelik 

özel bir uygulama bulunup bulunmadığı, paketleme ve etiketleme kriterleri, sağlık belgeleri 

gibi detaylara aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabilmesi mümkündür. 7 

Diğer yandan, ülkede nüfusun % 14'üne tekabül eden 700 bin civarında Müslüman 

nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun talepleri doğrultusunda helal belgeli ürünler piyasada 
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satılmakta ve bununla birlikte helal belgesine sahip restoran, otel, et kesim yerleri gibi 

işletmeler de hizmet vermektedir. Fakat helal ürüne gelen talep sadece bu kesimden 

gelmemektedir. Singapur, bir turizm ülkesi olma özelliği taşımakta olup 2017 yılında 17 

milyon turist ağırlamıştır. Bu sayının yaklaşık 2,95 milyonunun Endonezya’dan, 1,1 milyonunu 

Malezya’dan gelen turistler oluşturmakta olup bu gruptan da helal ürün ve işletmelere talep 

olmaktadır. 

Singapur’da helal belgesi veren kurum Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)’ dir. 

Bahsi geçen kurumun çalışmalarına göre 2014-2016 yılları arasında helal sertifikası alımında 

artış görülmektedir. 2015 yılında helal sertifikası alım miktarı 4,7 milyon Singapur doları iken 

2016 yılında 5,8 milyona yükselmiştir. 2016 yılında, MUIS 4016 işyeri ile 40311 ürüne helal 

sertifikası vermiştir. Bu ürünler arasında gıda katkı maddeleri, tatlandırıcılar, hazır yemekler, 

et ve sos gibi ürünler yer almaktadır. 8 

Söz konusu kurumdan alınan bilgi çerçevesinde ülkemizden; 

• GIMDES 9 

• Kas Uluslararası Sertifikasyon Gözetim ve Teknik Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi 

tarafından verilen helal belgelerinin MUIS tarafından tanındığı belirtilmektedir. 

Singapur ve bölge pazarında yer almak isteyen firmalarımızın helal belgesine sahip olması 

önem arz etmektedir. 

 

VII. GENEL EKONOMİK DURUM 

Ekonomisi büyük ölçüde ihracata dayanan Singapur, dünyadaki talebin durumu 

açısından barometre işlevi görüyor. Toplam iş gücünün 3,4 milyon olduğu ülkede işsizlik %  2 

olarak seyrediyor. Singapur’da mevcut iş gücünün % 52’sine yakın bir bölümü endüstri 

alanında istihdam edilirken iş gücünün % 33’lük bölümü ticaret ve hizmetler oluşturuyor. 

Tarım alanını ise % 2 gibi küçük bir işçi grubu meydana getiriyor. 
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Singapur ekonomisinin üç temel ayağını sanayi, bankacılık ve hizmetler sektörü 

oluşturuyor. Singapur’un önde gelen endüstri dalları arasında gemi inşası, petrol rafinerileri, 

elektronik aletler, tekstil, gıda ve kereste endüstrisi bulunuyor. Ülke için önemli bir gelir 

kaynağı olan turizmin yanı sıra balıkçılık da özellikle son yıllarda büyük ölçüde gelir kaynağı 

sağlıyor. 

Temizlik, güvenlik ve düzenin sağlanmasındaki kurallara büyük önem verilmesi 

Singapur ekonomisinin toparlanmasına ivme kazandırıyor. Singapur’da yere izmarit veya 

kâğıt atmanın cezası 500 – 1000 dolar arasında değişiyor. Singapur, dünyanın en güvenli 

ülkesi olması nedeniyle yabancı çalışanlar için Hong Kong’dan daha cazip hale gelirken ülkeye 

bu yıl 100 bin yabancı çalışanın daha gelmesi bekleniyor. 

 

VIII. DIŞ TİCARET 

Dünya çapında önemli bir liman ve serbest ticaret merkezi, dünyanın önemli 

petrokimya ve elektronik üreticilerinden biri, bölgede başarılı bir finans ve bankacılık merkezi 

olan Singapur, gelişen ticaret koşullarına uyum ve hızlı adaptasyon kabiliyetinin de etkisiyle 

dünya çapında önemli bir transit ticaret merkezi konumuna ulaşmış bulunuyor. GSYİH’inin 

3,5 katı ticaret hacmine sahip olan Singapur, ayrıca uyguladığı liberal ticaret politikaları 

bakımından da bir model ülke niteliği taşıyor. 

Singapur’un başlıca ihraç ürünleri arasında makine ve ekipman (elektronik dâhil), 

tüketici ürünleri, tıbbi kimyasallar ve diğer kimyasallar, mineral yakıtlar yer alıyor. Başlıca 

ithal ürünleri ise makine ve ekipman, mineral yakıtlar, kimyasallar, gıda ürünleri, tüketici 

ürünleri olarak sıralanıyor. 

Singapur’un ihracat yaptığı başlıca ülkeler Malezya (% 12.2), Hong Kong (% 11.0), Çin 

Halk Cumhuriyeti (%  10.4), Endonezya (% 10.4), ABD (% 5.4), Japonya (% 4.5) ve Türkiye (% 

0.05) oranlarıyla sıralanıyor. İthalat yaptığı başlıca ülkeler de ABD (% 10.8), Malezya (% 10.7), 

Çin Halk Cumhuriyeti (% 10.4), Japonya (% 7.2), Güney Kore (% 5.9), Endonezya (% 5.3) ve 

Türkiye (% 0.12) yer alıyor. Singapur, dış ekonomi politikasında başta Orta Doğu ülkeleri 



 

 

olmak üzere, Latin Amerika ve Orta Asya ülkelerini giderek ön plana çıkarıyor. Güneydoğu 

Asya’nın ticaret merkezi konumundaki Singapur, aynı zamanda bölge ülkeleriyle Çin ve 

Hindistan gibi pazarlara ulaşmak açısından da önemli bir merkez görevi üstleniyor. 

Bölgesel ve ikili entegrasyonlar ile serbest ticaret anlaşmaları Singapur dış ticaret 

politikasının temel taşlarından birini oluşturuyor. Sahip olduğu geniş bölgesel entegrasyonlar 

ve serbest ticaret anlaşmaları ağı, Singapur’u bölge ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ekonomilere 

ve yeni pazarlara bağlıyor. 

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, sosyal ilişkiler kurmak ve barış 

sağlamak amacıyla kurulan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) üyesi olan Singapur, 

ASEAN’ın toplam ticaretinin hâlihazırda % 25’ine tekabül eden birlik içi payının % 40-45’e 

ulaşmasını amaçlıyor. 

 

IX. TÜRKİYE İLE SİNGAPUR ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER 

Türkiye ile Singapur arasındaki ticari ilişkiler ve işbirliği istikrarlı şekilde gelişme 

gösteriyor. Türkiye ile ASEAN önde gelen ülkelerinden olan ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği 

(APEC) Sekretaryası’na ev sahipliği de yapan Singapur arasında siyasi düzeyde bir sorun 

bulunmuyor. 

Singapur’un gümrüksüz bir ithalat rejimine sahip olması, ithalat ve ihracatın 

Singapurlu iş insanları için eşdeğerde olması ayrıca Türkiye’ye karşı ilginin giderek büyümesi, 

Türkiye’nin Singapur’a olan ihracatını artırılması için gerekli ortamı yaratıyor. Singapur aynı 

zamanda Güneydoğu Asya’nın fuar merkezi konumunda olması nedeniyle her yıl çok sayıda 

dünyaca ünlü, uluslararası nitelikte fuar organizasyonları düzenleniyor. Güneydoğu Asya 

ülkeleri göz önüne alındığında, Singapur en iyi ulaşım ve telekomünikasyon altyapısına sahip 

olması ve devletin fuar ziyaretçisi firmalara alım heyetleri kapsamında ciddi maddi destek 

vermesi potansiyel alıcıların bu ülkeye gelmesine neden oluyor. 



 

 

Singapur’da düzenlenen fuarları ziyarete eden firmaların sadece % 20’sinin 

Singapur’dan, diğer % 70’inin bölge ülkelerinden oluştuğu ve kalan % 10’unun ise Avrupa ile 

Orta Doğu ülkelerinden geldiği gözlemleniyor. 

Geçmişte düzenlenen fuarlardan edinilen tecrübeler gösteriyor ki Singapur’da 

düzenlenen fuarlara katılan Türk firmalarınca yapılan satış sözleşmesi ve bağlantıların sadece 

% 20’si Singapurlu firmalarla % 80’lik kısmı çevre ülkeleri yanı sıra Avrupa, Afrika, Orta Doğu 

ve dünyanın değişik birçok bölgesinden ülkelerle yapılıyor. Dolayısıyla Türk firmalarının, 

Singapur’da yapılan fuarların bölgesel ve dünya genelindeki önemini göz ardı etmemesi 

gerekiyor. 

Singapur’a yönelik bir aya kadar olan seyahatlerde Türk vatandaşlarından vize 

istenmiyor. Aynı şekilde Türkiye de Singapur vatandaşlarından vize istemiyor. Türk Hava 

Yolları (THY), haftanın her günü Singapur’a direkt uçuş gerçekleştiriyor. 

Güneydoğu Asya’nın en dinamik ülkelerinden biri olan Singapur’la ekonomik 

ilişkilerimizde, son yıllarda önemli bir ivme yakalanmıştır. Türkiye’nin Singapur’a 

ihracatındaki başlıca ürünleri petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 

gümüş, gemi ve mücevher eşyası ve aksamları oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ticari 

ilişkiler uzun yıllardır devam etmekte olup özellikle 

2010 yılında Türkiye’nin Singapur’a yaptığı ihracatta büyük bir artış yaşanmıştır. 2016 

yılında ise Türkiye Singapur’a 417,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Geçmişte 

Türkiye’nin Singapur’a en önemli ihracat kalemi demir-çelik ürünleri iken daha sonra petrol 

ve petro-kimya ürünleri ile mücevher aksamları da önemli ihracat ürünleri arasında yer 

almaya başlamıştır. Türkiye ile Singapur arasındaki ticari ilişkilerde çifte vergilendirmeyi 

önlemeye ilişkin çalışmalar yapılarak yatırımcıların üzerindeki yük hafifletilmeye 

çalışılmaktadır. 

Ayrıca 2010 yılında Türkiye Müteahhitler Birliği ile Singapur Müteahhitler Birliği 

arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir mutabakat imzalanmıştır. Bu mutabakatla iki 

ülke firmalarının Hindistan ve Orta Doğu gibi pazarlarda ortak müteahhitlik projeleri 



 

 

üstlenmeleri hedeflenmektedir. 2015 yılında ise Asya Pasifik Bölgesi’nin en önemli ticaret 

merkezlerinden biri olan ve son yıllarda yaptığı uluslararası yatırımlar ile dikkat çeken 

Singapur ile Türk iş dünyasını kurumsal bir çatı altında buluşturmak üzere Türkiye - Singapur 

İş Konseyi kurulmuştur. Singapur ile ülkemiz arasında Karma Ekonomi Komitesi (KEK) 

mekanizması bulunmamaktadır. Ülkemizde 2015 yılı başı itibariyle 81 adet Singapur 

sermayeli firma bulunmaktadır. Singapur’da ise 59 Türk sermayeli şirket faaliyet 

göstermektedir. 10 

 

X. MÜSLÜMAN BAŞKAN 

Singapur’da 63 yaşındaki Halime Yakup, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. Ülkede 

yaşayan Malay azınlığa mensup bir Müslüman olan ve yaklaşık 20 yıl parlamento sözcülüğü 

yapan Yakup, iktidardaki ‘Halk Eylemi’ partisine mensup. Ancak yeni devlet başkanının bu 

tarihi niteliklerine rağmen, Yakup’un seçim yapılmadan getirilmesi gölge düşürdü. Zira 

yetkililer gerekli niteliklere sahip olmadığına karar verdikleri diğer adayları diskalifiye ederek 

seçim yapılmasına gerek görmedi. Yakup’un göreve gelmesinin ardından sosyal medyada bazı 

kullanıcılar ‘Not My President’ (Benim Başkanım Değil) etiketiyle tepkilerini paylaştı. Halime 

Yakup seçim olmadan göreve gelmesine yönelik tepkilerden sonra yaptığı konuşmada 

“Herkesin devlet başkanıyım. Seçim yapılmasa da size hizmet etme sözüm geçerli.” 

ifadelerini kullandı. 

Aslında Singapur, bir Müslümanı ilk kez başa getirmiyor ve üstelik daha önce Hintli 

başkanlar da oldu. Mevcut düzen sürdüğü sürece, başkanın etnik kökeni fark etmiyor. 

Singapur’un başına bir Müslüman kadının geçmesi, onun Müslümanlığı dolayısıyla değil 

azınlık üyesi olması dolayısıyla önemlidir. Ancak bu bile işin özündeki sınıf gerçeğini 

gizlemeye yetmiyor. Azınlıkların üst düzeyde temsiliyetleri, burjuva demokrasisi açısından bir 

ilerleme belirtisi olarak değerlendirilse de alt sınıfların temsil edilmediği bir demokrasi, 

gerçek demokrasi kavramsallaştırılmasının uzağına düşmüş oluyor. 
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XI. SİNGAPUR MUCİZESİ 

1965 yılında Singapur, Malezya'dan ayrıldığında, çok az insan ayakta kalabileceğini 

düşünüyordu. Doğal kaynakları olmayan, sanayisi olmayan, çevresi düşmanlarla çevrili, pek 

çok etnik grup ve dine ait eğitimsiz ve fakir bir halka sahip küçük bir 3. dünya ülkesiydi. 

Singapur sadece gıda ve enerji değil, içme suyu için bile dışa bağımlıydı. İşsizlik % 9'du. Ama 

Singapur Lee Kuan Yew gibi ülkesini 1990'a kadar yöneten akıllı ve ileri görüşlü kararlarla 

zenginliğe taşıyan yetenekli ve zeki bir diktatöre sahip olmakta şanslıydı. Lee Kuan'ın 

yaptıkları bazen acımasızdı ve kendisi bir melek değildi ama yine de Singapur'a zarardan çok 

fayda sağladı. Lee Kuan Yew, pek çok 3. dünya diktatörünün aksine liberal ekonomiye 

inanıyordu. Ülkesini sosyalist ve anti-kapitalist ekonomik politikalarla yönetmek yerine özgür 

bir ekonomik modeli seçti. 

Singapur aynı zamanda Asya'nın kalbinde bulunuyordu ve böylece Asya-Pasifik 

bölgesinde önemli bir ulaşım merkezi haline geldi. Üstelik iklimi de yıl boyunca sıcaktı. 

Singapur Bugün: 

– Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en kolay iş yapılabilen ülkesi 

– Heritage.org sitesine göre dünyanın ekonomisi en özgür ülkesi 

– Dünyanın en zengin 3. ülkesi (Kişi başına milli gelir olarak) 

– 60 dünya ekonomisi arasında dünyanın en global 3. ekonomisi 

– Asya'nın politik olarak en stabil ülkesi 

– Dünyanın en iyi işgücüne sahip ülkesi 

– Asya'da yaşam kalitesi en yüksek olan ülke 

– Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde dünyada 11. (Türkiye 72) ve Asya'da 1. 

sırada 

– LGBT haklarında Asya'da İsrail'den sonra 2. sırada 

– Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünde Asya'da 1. sırada 



 

 

Bugün Singapur'da kişi başına GSMH 85.000 dolar. Bu oran Amerika'da 55.000, 

Almanya'da 47.000 ve Türkiye'de ise 20.000 dolar. 1965'de ise Singapur'da kişi başına GSMH 

sadece 500 dolardı. Aynı dönemde Amerika'nın milli geliri 5100, Almanya'nın 2800 ve 

Türkiye'nin ise 800 dolardı! Gördüğünüz gibi Singapur kısa süre içinde dünya devlerini geride 

bıraktı. 

Singapur’un başarıları sadece kişi başı gelir ile sınırlı değil. Bebek ölüm oranını diğer 

toplumlardan çok daha hızlı bir şekilde düşürmeyi başardılar. 1965 yılında her 1000 doğumda 

35 olan ölüm oranı, 1985 yılında 11’e düştü. Hayatta kalmayı başaran bu bebekler, bir kaç yıl 

sonra başarısı kanıtlanmış bir eğitim sisteminin keyfini çıkaracaklar. OECD ülkeleri içinde 15 

yaş dolayındaki çocuklar, kendi yaş gruplarında matematik ve fen alanında 1. sırada yer 

aldılar. 2012 yılında ise OECD PISA testinden birincilikle ayrıldılar. 

Singapur ile ilgili diğer bir ilginç istatistik ise vatandaşlarının % 90’ı kendi sahip 

oldukları evlerinde yaşamakta. Ülkenin en düşük gelir seviyesine sahip % 20’lik kesiminin bile 

kendi evlerinde yaşama oranı % 80. 

Peki, Singapur bu başarıları nasıl elde etti? Cevap çok basit, başarılı bir idare. 2015 

yılında vefat eden başbakan Lee Kuan Yew’in ismini belki daha önce duymamışsınızdır. 

Yew’in ekibinde, ülkenin ekonomik mucizesinin mimarı Dr. Goh Keng Swee ve toplumun 

kültür filozofu Mr. S. Rajaratnam yer alıyorlardı. Hep birlikte, uyum içinde çalışan müthiş bir 

takım oluşturdular. Bu ekip, başarıyı 3 basit maddede tanımlıyorlardı:  

Meritokrasi, bir görev için tanıdık veya akraba gibi tanıdık kimseler yerine, o iş için 

uygun sorumluları bulup göreve getirmek. 

Pragmatizm, kısaca Amerika’yı tekrar keşfetmemektir. Dr. Koh Keng bu konu ile ilgili 

“Eğer Singapur bir problem ile karşılaşmışsa kafanızı kaldırın ve araştırın, aynı sorunları bir 

zamanlar başkaları yaşamış ve bu problemlerinin üstesinden bir şekilde gelmişlerdir. Bu 

çözümü inceleyin, kopyalayıp Singapur koşullarına adapte edin.” demektedir. 



 

 

Dürüstlük ise üç madde içinde pratikte uygulaması en zor olanı. Yolsuzluk ve rüşvet, 

birçok üçüncü dünya ülkesinin gelişememesinin başlıca sebepleridir. Singapur’un bugünleri 

görmesine olanak sağlayan yöneticiler, bu üç maddeye sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. 

Günümüzde Singapur, bir insanın doğup büyümesi için mümkün olan en uygun ortamı 

sağlamaktadır. Birçok Batılı, kendi ülkelerinin vatandaşlıklarından vazgeçerek Singapur 

vatandaşlığına geçmek için başvurularda bulunuyor. 1965 yılında umutsuzluğa kapılıp kendi 

ürettiği sanal gündemlere sahip olabilecek bu ülke, 50 yıl içinde müthiş bir başarının altına 

imzasını atmıştır. 

 

XII. EĞİTİMDE SİNGAPUR 

Son yıllarda yapılan PISA ve TIMMS’de Singapur önemli başarılar elde etti (TIMSS, 

2016). Peki, uluslarası sınavlarda sürekli birinci olan Singapur’un sırrı nedir? Eğer bu sınavlar, 

eğitimde kalite kriterleri olarak ele alınıyorsa Singapur’un bu skorları nasıl başardığı sorusu 

akla gelir. Ülkenin sömürge geçmişi, demografik çeşitliliği istihdam olanakları, yer altı 

kaynakları eğitime etki etmekte midir? Singapur bunu nasıl başarmıştır? Singapur’un PISA ve 

TIMMS sonuçlarına göre elde ettiği başarının tesadüf olmadığı, eğitim alanında uygulanan 

program yöntem, ders araç- gereci, ölçme ve değerlendirme sistemi, öğretmen yetiştirme 

politikaları ve eğitime yönelik yaptıkları faaliyetlerin olumlu sonuçlara ulaştığı görülmektedir. 

Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı, eğitim sistemi, öğretmen yetiştirme, okul yöneticisi 

yetiştirme ve sınav sistemi nasıl? Bu sorulara verilecek doğru cevaplar, Singapur’un başarısını 

anlama ve başarıya giden yolda somut öneriler sunabilmek açısından etkilidir. 

Doğal kaynakları sınırlı olduğu için Singapur’da insan kaynakları büyük önem taşır. 

İnsan kaynaklarının niteliğini ve verimliliğini artırmak için eğitime büyük yatırım 

yapılmaktadır. Hükümet eğitim politikalarını uluslararası ekonomiye paralel bir şekilde 

düzenlemektedir. Son yıllarda ekonomide ve sosyal alanda ilerleme kaydeden Singapur’un 

ekonomide yeniden yapılanması eğitim politikasının da yeniden düzenlenmesini gerektirmiş, 

bu düzenlemeyle de Singapur eğitim sistemi güçlenmiştir. Eğitim sisteminin temelinde 



 

 

meritokrasinin yatması ve etnik grupların çok olması (Çin, Malay, Hint), eğitim politikalarının 

şekillenmesinde etkili rol oynamaktadır. Özellikle iki dilli eğitim bu etnik farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. Singapur, son yıllarda ekonomik alanda yaptığı atılımlarla gelişmiş ülkeler 

kategorisinde yer almaya başlamıştır. 1990 ile 2000 yılları arasında pek çok alanda gelişme 

göstermiştir. 

 Örneğin, bu yıllar arasında yönetimdeki iş gücü %  9’dan % 14’e yükselmiştir. Ülkenin 

endüstrisi, elektronik, petrol, kauçuk, gemi tamiri ve bio-teknolojiye dayanmaktadır. Ülkenin 

çok az (% 2) ekilebilecek alanı mevcuttur. Bu yüzden eğitim planlaması, ülkenin 

sanayileşmesinde ve insan kaynaklarının sağlanmasında çok önemli rol oynamaktadır. 11 

Singapur eğitime ne kadar pay ayırmaktadır? Singapur bütçesi incelendiğinde, 

bütçenin yaklaşık % 20’si eğitim harcamalarına ayrılmaktadır. Singapur’da devletin eğitime 

yaptığı harcamalar 2010 yılından itibaren periyodik bir artış göstermiş ve 2015 yılı itibariyle 

ortaöğretimde yaklaşık % 50 artış yapılmış, bu oran ilköğretime ayrılan paydan daha da fazla 

bir orana ulaşmıştır. 

Singapur’un okur-yazar oranı incelendiğinde, % 96,7 civarında olduğu görülmektedir. 

Patent başvuruları açısından patent başvurusu oranı Singapur’da 1303’tür. Ar-ge 

araştırmacıları sayısı Singapur’da 6658’dir. Bilimsel ve teknik dergi makaleleri sayıları 

incelendiğinde Singapur’da sayı 10.659’dır. 
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 Apaydın, 2009 


