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2008 yılında yaygınlaşan ve Türkiye ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik krizin 

Tokat merkez ilçedeki gıda sanayi işletmeleri üzerindeki etkilerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle; kriz kavramı, küresel ekonomik krizin ortaya çıkışı 

ve nedenleri ile birlikte dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri incelenmektedir. Sonraki 

bölümde, Türkiye‟deki gıda sanayi ve önemi üzerine değerlendirmelerde 

bulunulmaktadır. Ayrıca gıda sanayi işletmeleri içinde önemli bir yere sahip olan 

KOBİ‟lerin Türkiye‟deki yeri ve önemine vurgu yapılmaktadır. Son bölümde ise, Tokat 

ili merkez ilçedeki gıda sanayi işletmeleri ile yapılan anket çalışmasının bulgularına yer 

verilmektedir.  
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emergence of the global economic crisis, its causes and the effects of crisis to the world 

and Turkey's economy. In the next chapter the evaluations are made on the Turkey's 
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importance of KOBI which has important place in the food industry enterprises in 
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1. GİRİŞ 

 

 

Dünya ekonomisinde yaşanan olumlu ya da olumsuz gelişmeler bütün ekonomileri 

etkilemektedir. Dünya piyasalarına entegre olmuş Türkiye ekonomisi ve ekonomik 

aktörleri de ortaya çıkan her gelişmeden etkilenmektedir. Çıkış noktasını bankacılık ve 

finans sektörünün oluşturduğu ve pek çok sektör ve örgüt üzerinde farklı etkileri olan, 

“Küresel Finansal Kriz” olarak adlandırılan bu kriz döneminin isletmeleri içsel ve dışsal 

yönleriyle etkileyen, çeşitli sorunlara yol açan birçok yönünden bahsedilebilmektedir. 

Ortaya çıkan bu sorunlardan örgütler ve bireyler farklı derece ve boyutlarda 

etkilenmektedir. 

 

Küçük işletmeler, özellikle sayılarının çokluğu, ülke çapında istihdama sağladıkları 

büyük katkı, sosyo-ekonomik dengelerin kurulması, ürünlerin tüketiciye ulaştırılması ve 

üretimde azımsanmayacak bir paya sahip olmaları nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi, 

Türkiye‟de de önemli bir toplumsal kesimdir (Tuncer, 2002). Pek çok alan ve sektörde 

faaliyet gösteren küçük işletmeler Türkiye de reel sektörün önemli ve vazgeçilmez bir 

bölümünü oluşturmaktadır. 

 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler istihdam yaratma, esnek yapıları ile yeniliklere adapte 

olma ve girişimciliği teşvik etme konusundaki rolleri nedeniyle tüm dünya ve Türkiye 

ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye‟de işletmelerin büyük çoğunluğunu 

KOBİ‟ler oluşturmakta ve KOBİ‟ler artık uluslararası pazarda daha fazla faaliyet 

göstermektedir. Böylece KOBİ‟ler Türkiye‟nin sosyo-ekonomik gelişimi için önemli 

yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde küreselleşen dünya ekonomileri 

çeşitli nedenlerle ortaya çıkan krizler yaşamakta ve bu krizler gerek krizin yaşandığı 

ülkeyi gerekse diğer ülkeleri pek çok alanda etkilemektedir (Ekşi, 2007). 

 

Bu risk ve belirsizlik ortamında işletmeler de yaşanan krizlerden nasibini almaktadır. 

2007 yılında ABD‟de başlayan ekonomik kriz dünyadaki tüm ülke ekonomilerini etki 

altına almış ve krizin somut belirtileri 2008 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren 

Türkiye‟de de görülmeye başlanmıştır. 
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Küresel ekonomik kriz, Türkiye ekonomisini ve özellikle mali kaynaklara erişim 

güçlüğü yaşayan KOBİ‟leri ciddi şekilde etkilemiştir. KOBİ‟lerin Türkiye 

ekonomisindeki önemi göz önüne alındığında, yaşanan küresel ekonomik krizin 

KOBİ‟ler üzerindeki etkisini bilmek, gerekli tedbirlerin alınması açısından önemlidir. 

 

İşte bu noktadan hareketle, bu çalışma, mevcut küresel ekonomik krizin Tokat İli 

Merkez ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri üzerindeki etkilerinin neler olduğunu 

tespit etmeyi ve krizin gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yarattığı 

olumsuz etkileri gidermeye yönelik çözüm önerilerini bulmayı amaçlamaktadır.  

 

Bu çalışmada genel olarak; kriz kavramı ve nedenleri üzerinde durulduktan sonra, 

yaşanan küresel ekonomik krizin temellerini oluşturan finansal krizler ele alınmaktadır. 

Finansal krizlerin tanımları, çeşitleri ve tarihsel süreç içerisindeki finansal krizler 

değerlendirilmektedir. Daha sonra küresel finansal krizin oluşum süreci, nedenleri, 

ekonomik krize dönüşmesi, dünya ekonomisine etkileri, reel ekonomiye etkileri ve 

tarım sektörüne etkileri üzerinde durulmaktadır. Türkiye‟de gıda sanayii ve önemine 

değinildikten sonra Türkiye‟de KOBİ‟lerin yeri ve önemine vurgu yapılmaktadır. Bu 

bağlamda ekonomik krizlerin KOBİ‟ler üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Son 

olarak da küresel ekonomik krizin Tokat İli Merkez ilçede gıda sektöründe faaliyette 

bulunan KOBİ‟leri ne derece etkilediğinin tespiti için anket çalışmasının sonuçları 

değerlendirilmektedir.       
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

 

Yıldırım (2010) tarafından yapılan çalışmada, 2007 Ağustos ayında ortaya çıkan, 2008 

yılında yaygınlaşan ve Türkiye ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik kriz 

incelenmiştir. Çalışmada küresel ekonomik krizle ilgili olarak yayınlanmış yerli ve 

yabancı kaynaklar taranmıştır. Küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisine 

etkilerinin hem finansal piyasalar ve hem de reel ekonomi üzerinde kendini gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

 

Öztürk ve Gövdere (2010), 2007 yılında başlayan ve hızla yayılan küresel krizin bütün 

ülkeleri derinden etkilediği ve hemen hemen tüm dengeleri değiştirdiğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada Türkiye ekonomisinin küresel krizden ne ölçüde 

etkilendiği incelenmiştir. Gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarında başlayarak 2008 yılı 

dördüncü çeyreğinden itibaren bütün dünyayı kapsayacak şekilde genişleyen küresel 

krizin, 2009 yılının ilk çeyreğinde reel ekonomi üzerindeki etkilerinin derinleştiği, 

ikinci çeyreğinde de bu etkisini sürdürdüğü saptanmıştır. 

 

Danacı ve Uluyol (2010) tarafından yapılan çalışmada, öncelikle son yıllarda küresel 

düzeyde yaşanan önemli krizler hakkında kısa bilgi verilmekte ve en son yaşanan ve 

halen etkileri devam etmekte olan mortgage kredilerinden kaynaklanan küresel krizin 

sermaye hareketliliğine ve işletmeler bazında Türkiye ekonomisine etkilerini 

incelemektedirler. Yaşanan küresel ekonomik krizin Türk işletmeleri üzerindeki en 

önemli etkisinin iç ve dış talebin daralması şeklinde kendini gösterdiği belirtilmiştir. 

Bunun da beraberinde çok çeşitli sorunlar getirdiği bir örnek olayla anlatılmıştır. 

 

Karaatlı ve ark. (2009), Göller Bölgesi‟nde üretim alanında faaliyet gösteren 

KOBİ‟lerin 2008 küresel krizinden ne derece etkilendikleri ve krizin günümüze 

yansımalarını istatistiksel olarak değerlendirmişlerdir. Araştırmada, kriz süresince, 

işletmelerin kapasite kullanım oranlarında, istihdam durumunda ve satış miktarlarında 

azalma olduğu saptanmıştır. Ayrıca, işletmelerin krize karşı önlemler almada çok yeterli 

olmadığı ve işletme yöneticilerinin eğitim seviyesiyle bir ilişkisi bulunmadığı sonucu 

belirtilmiştir. 
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Akdiş ve Bayrak (2000) yapmış oldukları çalışmada, Türkiye‟nin sanayileşmede önemli 

atılımlara imza atmış illerinde değişik sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ‟lerin kriz 

ortamında ve sonrasında bölgeler ve yöreler itibariyle ne gibi davranışlar gösterdikleri 

karşılaştırmalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuç, iller 

itibariyle küçük farklılıklar taşısa da, işletmelerin küçülerek ve öz kaynaklara ağırlık 

vererek ayakta kalma mücadelesi verdikleridir. 

 

Yörük (2001) çalışmasında, 2001 ekonomik krizinin Tokat ilindeki KOBİ‟ler 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Genel olarak KOBİ‟lerin işletme sermayesi sorunu 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işletme politikalarında 

değişikler yapıldığı, özellikle öz kaynak artırımı, finansman ihtiyacının düşük tutularak 

maliyeti düşürücü önlemler alındığı ve üretimin kısıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Çinpolat (2006) tarafından yapılan çalışmada, Tokat ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren 

gıda sanayi işletmelerinin mevcut durumu, faaliyetleri ve sorunları araştırılmıştır. 

Yapılan araştırma neticesinde bölgede mevcut gıda sanayi işletmeleri ile tarım sektörü 

arasında hammadde temininde yetersiz bir organizasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma sonunda; işletmelerin istihdamla ilgili önemli bir sorunu bulunmazken, 

üretimde karşılaştıkları en önemli sorun ise kapasite kullanım oranının düşüklüğü ve 

finansman sıkıntısı olarak gözlemlenmiştir. 

 

Abay ve Türkekul (2009), günümüzde yaşanan küresel ekonomik krizin, son yıllarda 

ülkeleri etkileyen önemli krizlerden farklı olarak bir gelişme gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Tarım sektörünün; temel gıda maddelerinin üretimini sağlayan, sanayi 

sektörüne aramalı sağlayan tarımsal ihracat yoluyla ödemeler dengesine destek olan, 

nüfusun %35‟ni istihdam eden bir sektör olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir yere 

sahip olduğu vurgulanmıştır. 

 

Çetinkaya ve Erdoğan (2010),  küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisindeki ağırlık 

ve rolleri bakımından önemli bir yer tutan KOBİ‟lere etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmada, KOBİ‟lerin küresel ekonomik krizden etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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Karlı ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada, Türkiye‟de tarım sektörünün genel yapısını 

ortaya koymuş, tek yıllık bitkilerin ve hayvansal ürünlerin durumunu irdelemiş, 

ekonomik krizin etkilerinin neler olabileceğini belirtmiş ve krizin etkilerinin asgariye 

indirilebilmesi için alınması gereken önlemler üzerinde durmuşlardır. Sonuç olarak; 

üretim maliyetini düşüren, verimliliği artıran, rekabetçi ve esnek bir yapı kazandıran, 

istihdama olumlu katkıda bulunan, altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak aktaran ve 

sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşmasına temel olan politikaların uygulanmasını 

belirtmektedir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

3.1. Materyal 

 

 

Mevcut küresel ekonomik krizden gıda sektöründeki işletmelerin etkilenme düzeylerini 

belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışmanın ana meteryalini Tokat ili Merkez 

ilçedeki gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmelerle yapılan anket verileri 

oluşturmaktadır.  

 

İkinci nitelikli veriler olarak ise; küresel ekonomik krizin çıkış nedenleri ve etkileri ile 

ilgili olarak makale, rapor, istatistikler vb. kaynaklardan yararlanılmıştır. 

 

 

3.2. Yöntem 

 

 

Bu çalışma, küresel ekonomik krizin Tokat ili Merkez ilçede gıda sektöründe faaliyet 

gösteren işletmeler üzerindeki etkilerinin neler olduğunu tespit etmeyi ve krizin gıda 

sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermeye 

yönelik çözüm önerilerini bulmayı amaçlamaktadır.  

 

Araştırmanın evrenini Tokat İli Merkez ilçede faaliyet gösteren ve İl Tarım 

Müdürlüğü‟nün denetimine tabi olan gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmeler 

oluşturmaktadır. Bu şekilde faaliyet gösteren toplam 84 işletme tespit edilmiştir. Bu 

işletmelerden 71‟ine ulaşılabilmiş ve bunlardan 54 tanesi formu kullanılabilecek şekilde 

doldurmuştur. Elde edilen verilere frekans analizi yapılmıştır.  

 

Yapılan ankette işletme sahiplerine; işletme hakkında genel, istihdamla, girdi temini, 

üretimle, pazarlama, işletme ve küresel ekonomik krizle ilgili bilgiler hakkında sorular 

yöneltilmiştir (Ek 1).  
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4. KRİZ KAVRAMI 

 

 

Özellikle son yıllarda ekonomi literatüründe sıkça gündeme gelen “kriz” kavramı, 

ülkelerin tüm ekonomik birimleri için hayati önem taşımaktadır. Kriz aniden ortaya 

çıkan veya zaman içinde oluşan ve hemen üzerine gidilmesi gereken bir sorundur 

(Lucke, 2008).  

 

Ekonomik kriz, “ekonomide aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların 

makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaları ciddi anlamda sarsacak 

sonuçlar ortaya çıkarmasıdır” (Karacan, 1996) şeklinde tanımlanabilir. Ekonomik 

krizler çok değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Üretimde hızlı bir daralma, fiyatlarda ani 

düşme, iflaslar, işsizlik oranında ani artış, ücretlerde gerileme, borsada çöküş, banka 

krizleri gibi nedenler ekonomik krizlerin başlıca göstergelerindendir. 

 

Kriz en basit anlamıyla işletme örgütünün normal aktivitelerini tahrip eden önemli bir 

dengesizlik durumudur. Örgütün uzun ve kısa dönemli amaçlarını tehdit eden, acil 

tepkiler gerektiren ve bununla birlikte yanıt için karar verme süresini kısıtlayan ve en 

önemlisi varlığıyla kara verme birimlerini şaşırtan ve kararsızlığa sürükleyen bir 

süreçtir (Irvine, 1987).    

 

Bu anlamda, kriz “belirli bir anda veya son derece hayati önemi olan bir zamanda daha 

kötüye dönüş noktası”; “kritik bir devreye ulaşan durum” (Fink, 1986). “Çabuk uyum 

sağlamayı gerektiren değişiklikler” (Saraçoğlu, 1995); “örgütlenmemiş ve 

planlanmamış bir olayın işletmenin bütününü etkileyecek sonuçları ve yansımaları” 

şekillerinde tanımlanabilmektedir. Genel bir çerçeve ile kriz, “tehdit edici şartlara 

müdahale edebilme yetersizliği” olarak da tanımlanabilir (Can, 1992). 

Kriz kavramı; “olağanüstü, arzu edilmeyen koşulların cereyan ettiği ve olağan kabul 

edilen faaliyetlerin yapılmasını engelleyen hayati bir dönüm noktası” olarak da ifade 

edilmektedir (Titiz, 2003).  
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4.1. Krizlerin Nedenleri 

 

 

Gerek dünyada, gerekse Türkiye‟de zaman zaman ekonomik krizler yaşanmaktadır. Etki 

alanları ve şiddet dereceleri farklılık gösterse de bütün krizlerin genel olarak ülke 

ekonomilerini ve sosyal yapılarını önemli açılardan etkilediği inkar edilemez bir 

gerçekliktir. Bu nedenle kriz olgusu makro bazda ülkeler, mikro bazda ise işletmeler 

için hayti önem taşımaktadır (Öncül ve ark., 2003).  

 

Krizler ani olarak ortaya çıktıkları gibi, kimi zaman krizin oluşumu ile ilgili önceden 

bazı sinyaller de söz konusu olabilmektedir. İster aniden ortay çıksın, isterse önceden 

bazı belirtiler versin, bütün krizlerin oluşumunda etkili olan birçok neden söz konusu 

olabilmektedir. Krize neden olan faktörler; işletme dışı çevre faktörleri ve işletmenin 

kendi yapısal sorunları olmak üzere (Çizelge 4.1) iki temel grupta incelenebilmektedir 

(Tüz, 1996).  

 

Krize neden olan işletme dışı çevre faktörleri işletmenin kontrolünün dışında olan 

makro faktörlerdir. Çevre faktörlerinin hızlı değişimi, işletmelerinde bu değişime hızla 

uyum sağlamalarını zorunlu kılar. Değişime uyum sağlayamama ise krizin şiddetinin 

artmasına neden olur. İşletmelerde krize neden olabilecek işletme dışı çevre faktörler 

aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır (Aktan ve Şen, 2002): 

a) Ekolojik Değişim ve Doğal Afetler: Sel, deprem ve iklim bozuklukları vb. 

nedenler, 

b) Teknolojik Değişim: İletişim teknolojisi, bilgi teknolojisi, buluşlar ve 

biyoteknoloji vb. nedenler, 

c) Ekonomik Değişim: Globalleşme, arz yetersizliği, ekonomide serbestleşme, 

vergi oranlarının arttırılması, depresyon, hiperenflasyon, deregülasyon, yoğun 

rekabet, bölgeselleşme ve talep yetersizliği vb. nedenler, 

d) Siyasal Değişim: Siyasi istikrarsızlık, hükümet krizi ve askeri ihtilaller vb. 

nedenler. 

 

 

 



9 

 

 

Krize neden olan işletme içi faktörler ise şu şekilde ifade edilmektedir: 

a) Organizasyon Yapısı: Üretim ve hizmette aksamalar, hiyerarşik yapı, aşırı 

büyüme ve merkeziyetçilik vb. nedenler, 

b) Etkin Olmayan Mali Yönetim: Denetimde yetersizlik, etkin olmayan finansman 

yönetimi ve mali bilançolardaki düzensizlik vb. nedenler, 

c) Etkin Olmayan Liderlik: Koordinasyon eksikliği, plansızlık, vizyonsuzluk ve 

iletişimsizlik vb. nedenler, 

d) Likitide Sıkıntısı: Alacakların tahsilinde güçlükler ve nakit para yetrsizliği vb. 

nedenler, 

 

 

Şekil : 4.1. Krize Neden Olan Faktörler (Aktan ve Şen, 2002) 

 

   

 

                                                                                                   

 

          Ekolojik Değişim ve Doğal Afetler                       Organizasyon yapısı 

 

          Teknolojik Değişim                                                Etkin Olmayan Mali Yönetim    

                    

          Ekonomik Değişim                                                 Etkin Olmayan Liderlik 

 

          Siyasal Değişim                                                      Likitide Sıkıntısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMİK KRİZ 

İşletme Dışı Faktörler                                                                 İşletme İçi Faktörler                                                                                                       
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5. FİNANSAL KRİZLER 

 

 

Etkiledikleri sektörler açısından ekonomik krizler; “reel sektör krizleri” ve “finansal 

sektör krizleri” şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulabilir. Reel krizler, üretimde ve/veya 

istihdamda önemli daralmalar şeklinde ortaya çıkarlar. Finansal krizler ise, ekonominin 

reel kesimi üzerinde tahrip edici etkiler yaratabilen ve piyasaların etkin işleyiş gücünü 

bozan finansal piyasa çöküşleridir. 

 

5.1. Finansal Kriz Tanımları 

 

 

Finansal krizler için çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Bunlardan Mishkin‟e (1996) 

göre, “Finansal kriz, verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların ahlaki 

tehlike ve ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi nedenleriyle, fonları etkili 

biçimde kanalize edememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan bozulmadır.” Bir 

başka tanımlamaya göre söz konusu kavram, “genel olarak herhangi bir mal, hizmet, 

üretim faktörü veya finans piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda kabul edilebilir bir 

değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmaları” ifade etmektedir. 

 

Öte yandan, Paul Krugman krizin belirli bir tanımının bulunmadığını öne sürerken, 

Edward ve Santanella ise krizleri paranın değerindeki belirgin bir düşüşe bağlamıştır. 

Bunların dışında kalanlar ise krizleri paranın değerindeki düşüşe ve uluslararası 

rezervlerin ciddi biçimde tükenmesine bağlamışlardır (Edwards, 2001). 

 

Güney Amerika, Güney Asya ve Rusya krizlerine kadar ekonomi literatüründe çeşitli 

kriz tanımlamaları ve teorileri mevcut iken, krizlerle birlikte de bu bölgeler iktisatçılar 

ve politika belirleyiciler için deneysel bir laboratuar olmuş, bunlardan önemli dersler 

çıkarılmıştır (Erçel, 2000). 

 

Finansal krizlerin etkilerinin derin olması ve ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal 

unsurlarını köklü bir biçimde etkilemesi krizlerin açıklanmasını ve krizlere neden olan 

unsurların ortaya çıkarılmasını zorunlu hale getirmiştir.  

 



11 

 

 

Finansal krizler, finansal piyasaların etkin bir şekilde fonksiyon görememesi ile 

sonuçlanırlar. Bu da ekonomik faaliyet hacminde şiddetli daralmalara yol açar. Mishkin 

(2001) finansal krizlere kapı aralayan dört önemli faktör üzerinde durmaktadır. Bunlar:  

 

1- Finansal sektör bilançolarındaki bozulma, 

2- Faiz oranlarındaki artışlar, 

3- Belirsizlikteki artışlar, 

4- Varlık fiyatlarındaki değişmeler nedeniyle finansal olmayan şirket bilançolarının 

bozulmasıdır. 

 

 

 5.2. Finansal Kriz Çeşitleri   

 

 

1990‟lı yıllar dünyanın çeşitli bölgelerinde güçlü etkileri olan finansal krizlerin ortaya 

çıktığı bir dönem olmuştur. Etkileri bölgesel olmaktan çok küresel olan bu krizlere 

örnek olarak, 1992–93 yıllarında Avrupa Döviz Kuru mekanizmasında (ERM) ortaya 

çıkan para krizi, Latin Amerika‟da ortaya çıkan Tekila Krizi ve 1997 yılında 

Tayland‟dan başlayarak yayılan Güneydoğu Asya Krizleri verilebilir. 1990‟larda 

yaşanan bu krizler ortak özelliklere sahip olmakla birlikte, ülkelere ve bölgelere özgü 

özelliklere de sahiptir (Gür ve Tosuner, 2002). 

 

Krizler; bankacılık, ödemeler dengesi, para ve dış borç krizleri şeklinde bir takım alt 

ayırımlara tabi tutulabilirler. Bu krizlerin bir kısmı bulaşıcı olabilmektedir. Örneğin, 

Avrupa‟da yaşanan krizin yayılma gibi bir etkisi olmamış ve bu kriz sadece bir “para 

krizi” olarak isimlendirilirken, Meksika krizi, “tekila etkisi” denilen bir yayılma 

etkisiyle birlikte ekonominin çeşitli alanlarında problem yaratmış ve bu kriz 

ekonominin birçok değişkenini bünyesinde barındırdığı için “finansal kriz” olarak 

adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, “finansal kriz” denilen kavram, bünyesinde bir ya da 

daha fazla kriz çeşidini içeren kompleks bir yapıdan ibaret olmaktadır. Bununla birlikte, 

kriz ekonomideki bütün makro temellerin bozulmasını içerecek şekilde çok geniş 

kapsamlı olabilir. Dolayısıyla para krizi, döviz kuru krizi, ödemeler dengesi krizi banka 

krizi eş anlamlı olarak kullanılabilir. Çünkü etkiler tek yönlü değil, çok yönlü 

olmaktadır (Özbek, 1999). 
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Literatürde finansal kriz türleri olarak çeşitli ayrımlar yapılmıştır. Örneğin, Feldstein 

(1999) finansal krizleri dört başlığa ayırmıştır: 

• Cari hesap krizleri, 

• Bilanço krizleri, 

• Banka paniklerinin neden olduğu para krizleri, 

• Sirayet krizleri ve irrasyonel spekülasyon. 

 

IMF, krizleri; para, bankacılık ve borç krizleri olarak üçlü genel bir ayrıma tabi 

tutmuştur. Buna ek olarak krizleri kaynaklandığı sektöre, dengesizliklerin yapısına ve 

bu dengesizliklerin kaynaklandığı finansmanın vadesine göre sınıflandırmıştır. 

Bunlardan bankacılık ve para krizlerinin birbirileri ile olan ilişkisi, sıklığı ve yayılma 

mekanizması nedeniyle diğer kriz türlerinden farklı bir konuma oturtulmuş, hatta kimi 

çalışmalarda bu iki kriz türü beraber ele alınarak birbirlerine olan sirayet etkisi ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunlardan, Coşkun (2001) bankacılık ve para krizlerini 

finansal krizlerin en önemli iki bileşeni olarak görmektedir. Kaminsky ve Reinhart 

(1999), yapmış oldukları bir çalışmada ne eski literatürde ne de yeni literatürde 

bankacılık ve para krizleri arasındaki ilişkiye çok fazla dikkat edilmediğini ifade 

etmişlerdir. Bu iki krize “ikiz krizler” adını vermişler ve Şili, Finlandiya, Meksika, 

Norveç ve İsveç deki krizlerin ikiz krizlerin örnekleri olduğunu ve bunlara son 

dönemlerde yaşanan Tayland, Endonezya ve Kore krizlerinin eklendiğini 

belirtmişlerdir. 

 

Finansal krizler; “bankacılık krizleri” ve “para krizleri” olmak üzere iki kısımda 

incelenmektedir. Bankacılık ve para krizinin bir arada olduğu ve birbirilerine kısa bir 

dönem içerisinde neden olan “ikiz kriz” ismi verilen kavram iktisat literatürüne girmiş 

bulunmaktadır. 1970‟li yıllarla birlikte bir takım krizlerin birbirine benzer özellikler 

göstermesi nedeni ile birinci, ikinci ve yeni nesil kriz türleri adı verilen üçüncü nesil 

kriz kavramları iktisat literatürüne girmiş bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, bir ülkenin 

kamu veya özel kesime ait dış borçlarını ödeyememe durumu olarak algılanan dış borç 

krizlerini, kredi verenler arasında eşgüdüm başarısızlıklarını ön plana çıkaran düzensiz 

işleyiş (disorderly workout) krizlerini ve alınmış olan garantilerden dolayı kaynakların 

aşırı risk içeren alanlara aktarılmasıyla ortaya çıkan asimetrik bilgi teorileri kapsamında 
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“tersine seçim ve ahlaki tehlike” krizlerini de eklemek mümkündür (Delice, 2003; Gür 

ve Tosuner, 2002). 

 

 

5.2.1. İkiz Krizler 

 

 

İkiz kriz kavramı, bir para krizi ile bankacılık krizi arasındaki etkileşime bağlı olarak 

ortaya atılmış bir kavramdır. 1982 yılında Şili‟de, 1992 yılında Finlandiya ile İsveç‟te 

ve son dönemde ortaya çıkan Asya krizleri en önemli örnekleridir. Krizin bir çok 

cephede ortaya çıkması ve neden olduğu ekonomik bunalıma rağmen, konu ile ilgili 

olarak çok az çalışma yapılmıştır. İlk çalışmayı 1996-1999 yıllarında Kaminsky ve 

Reinhart (1999) yapmıştır. Bundan sonraki çalışma ise, 2001 yılında Glick ve 

Hutchinson tarafından daha fazla veri kullanılarak genişletilmiş bir alan üzerinde 

sürdürülmüştür (Hagen ve Ho, 2004). 

 

İkiz krizler; “bir para krizinin bankacılık krizine neden olması” ya da “bir bankacılık 

krizinin para krizine neden olması” şeklinde iki türlü gerçekleşebilmektedir. Bunlardan 

ilk senaryo, para krizlerinin bankacılık krizlerine neden olmasıdır. Şili‟de 1979 ve 1982 

yılları arasında yerli para dolar karşısında aşırı biçimde değerlendiğinden, Şili Hükümeti 

pesonun dolara serbestçe çevrilebilmesine izin vermiştir. Buna ek olarak hükümet 

maaşları, yüksek seviyelere çıkan enflasyon oranına bir çıpa ile bağlı tutmuştur. Diğer 

taraftan, pesonun dolar karşısındaki aşırı değerli olma durumu devam etmiş, bu durum 

Şili‟nin dolar karşısındaki alım gücünü astronomik seviyelere çıkarmıştır. Şili dış borç 

olarak aldığı paranın önemli bir kısmını özellikle elektronik küçük eşyaların ithal 

edilmesinde kullanmıştır (Stambuli, 1998).   

 

Sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin kaldırılmasıyla birlikte 1977-79 döneminde 

artan sermaye hareketleri, yurtiçi mal talebindeki artışı karşılamayı kolaylaştırmış ve 

rezervleri artırmıştır. 1979-1982 döneminde sabit kur politikası uygulandığından yerel 

para aşırı değerlenmiştir. Paranın değerlenmesi, ithalatın artması ve ihracatın azalması 

yönünde etkiler yaratmış ve dış ticaret dengesi bozulmaya başlamıştır. Bütçe fazlası, 

sabit kur, sıkı para politikası ve ücretlerin geriye dönük endekslenmesi sonucu 

enflasyon düşük tutulmuş; fakat reel ücretler artmaya başlamıştır. 1981 yılında dünya 
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bakır fiyatlarının %10 oranında düşmesi, Şili‟nin ihracat gelirlerinde yaklaşık 300 

milyon dolarlık kayba neden olmuştur. Bununla birlikte, Şili‟de bankalar aşırı risk almış 

ve bu risklerin belli bir kısmı mevduat sahipleri tarafından üstlenilmiştir. İlk başlarda bu 

durum problem olarak görülmemiştir (Barandiaran ve Hernandez,1999). Şili‟deki 

bankaların büyük bir çoğunluğunun finans ve üretim holdinglerine ait olması, Şili 

hükümetinin devalüasyona giderek parasının değerini düşürmesi nedeniyle yaşanan 

finansal kriz, bankacılık sektörünün aşırı risk almasına neden olmuş ve sistemdeki 

yapısal nedenlerden dolayı bir bankacılık krizine dönüşmüştür. 

 

İkinci durum, bir bankacılık krizinin bir para krizine dönüşmesidir. Bu olasılık, çeşitli 

makalelerde tartışılmıştır. Örneğin, Obstfeld (1994)‟e göre, politika yapıcılar banka 

iflaslarını önlemek ve yerli paranın değerini korumaktan ziyade, bankacılık sektörü 

üzerindeki baskıyı kaldırmak için enflasyona sabit bir döviz kurundan daha fazla önem 

verildiğinin spekülatörler tarafından önceden görülmesi halinde bir banka krizinin döviz 

kuru krizine neden olabileceğini belirtmektedir. Miller de yine aynı şekilde, bir sabit 

döviz kuru sisteminde bir banka krizi halinde hükümetin yapabileceği mantıklı 

politikanın bir devalüasyon olması gerektiğini söylemektedir. Gonzales-Hermosillo 

(1996) finansal sistemin zayıf olduğu bir ekonomide oluşabilecek bir bankacılık krizinin 

para krizine dönüşebileceğini belirtmektedir (Glick ve Hutchison, 2009). 

 

Bir bankacılık krizinin para krizine neden olabilmesi ile ilgili olarak IMF üç durumun 

ortaya çıkması gerektiğini belirtmektedir: 

• Bankalardan kaçışlar ve mali etki, 

• Paraya olan talepteki düşüşler, 

• Aracı bankalar vasıtası ile sermaye akışlarının geriye dönmesi ve para krizleri. 

 

Tayland‟da yaşanan kriz, IMF‟in belirtmiş olduğu durumlara uygun bir örnek olarak 

gösterilebilir. Tayland bir para krizinden önce bankacılık krizine girmiştir.  

1998 Temmuz ayındaki J.P. Morgan rakamlarına göre henüz ödenmemiş borçların 

GSYİH‟ ya oranı Tayland için kabaca %30‟dur. Aynı dönemde bankacılık sektörünün 

yeniden sermayeleştirilme ve yapılandırılma maliyeti Tayland için GSYİH‟nın %35‟ine 

tekabül etmektedir (Burnside ve ark., 2000).  
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Dolayısıyla, Asya‟da meydana gelen kriz reel ekonomiden daha çok finans sektöründe 

ortaya çıkmıştır. Bölge ülkelerinin tarihsel koşulları Japonya‟ya benzemese de, 

Japonya‟nın yapmış olduğu gibi düşük sermaye ile büyümeyi gerçekleştirmek için aşırı 

kredi kullanma yolunu seçmişlerdir. Hızlı büyüme nedeniyle artan iç tasarruflarına ek 

olarak, yatırımlarını yabancı sermaye girişleriyle karşılama yolunu tercih etmişlerdir. 

Ayrıca, yabancı yatırımcıların çoğu, dolara endeksli sabit kur uygulayan ve ekonomileri 

hızla büyüyen bu bölgenin borsalarına girerek önemli karlar elde etmişlerdir. Ne var ki; 

yabancı para girişlerinin önemli bir bölümü de gayrimenkul başta olmak üzere kısa 

vadeli spekülatif alanlara kaymıştır (Anonim, 1998a). 

 

Sonuçta, ülkeye borç veren yabancı fon sahipleri makro ekonomik gelişmelerden 1997 

baharı boyunca endişelenmiş ve dolayısıyla yabancı kaynak akışında dikkat çekici 

azalma olmuştur. Hükümet, 2 Temmuz‟da sabit kur sistemini daha fazla 

koruyamayacağını anlayarak sabit kurdan vazgeçmiş ve döviz kurunu dalgalanmaya 

bırakmıştır (Yüzbaşıoğulları, 2001). 

 

Son olarak, şu noktaya göz atılmasında fayda bulunmaktadır. Bazı durumlarda para ve 

bankacılık krizleri çok çabuk birbirine dönüşebilmektedir. Kaminsky ve Reinhart 

(1999) böyle bir durumda ortaya çıkabilecek “ikiz krizi”; “bir bankacılık krizinden 

sonraki 48 saat içerisinde yaşanabilecek bir kriz” olarak tanımlamaktadır. İkiz krizlerin 

şiddeti ile ilişkin yapılan çalışmalarda, bir ikiz krizin şiddetinin tek bir krize (bankacılık, 

para) göre daha şiddetli olduğu ortaya koyulmaktadır.  

 

 

5.2.2. Bankacılık Krizleri 

 

 

Modern ekonomilerde banka mevduatı bir ödeme aracı olarak önemli bir işleve sahiptir. 

Öte yandan, banka mevduatı hem bankaların özel bir yükümlülüğü olup hem de bir 

kamu malı durumundadır. Hükümetler bu kamu malı üzerindeki güveni korumak için 

çoğu zaman mevduatlara devlet garantisi getirmekte ya da özel mevduat sigorta sistemi 

kurmaktadırlar. Böylelikle, bir bankacılık krizi durumunda bankadan mevduat çıkışı 

önlenmeye çalışılmaktadır (Kobayashi, 2003).  
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Bu nedenle, günümüzde bankacılık sektörü üzerindeki hassasiyet ülke ekonomileri için 

çok önemli bir konu olmaktadır. Öyle ki; bankacılık sektöründe yaşanan bir kriz tüm 

ülke ekonomisini hatta küreselleşen piyasalar nedeniyle tüm dünya ekonomisini 

etkileyebilmektedir. Bankacılık sektörünün sorunları hem tek tek ülkeler için ciddi 

sorunlar çıkardığından hem de bütünleşmenin arttığı uluslararası piyasalarda yayılma 

etkisi doğurduğundan bankacılık krizlerine özel bir ilgi gerekmektedir. Çünkü, 

bankacılık sisteminin yaşadığı güçlüklerin yarattığı negatif etkiler, bankacılık dışı 

sektörlerle kıyaslandığında daha ciddi sonuçlar doğurmaktadır (Karacan, 1996).  

 

1980 yılından bu yana, IMF üyesi ülkelerin %75‟i belirgin biçimde bankacılık 

sektörlerinde problemler yaşamıştır. 1980 sonrasında ortaya çıkan bütün finansal krizler 

bir bankacılık krizi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bankacılık krizleri daha çok gelişmekte 

olan ülkelerde görülmekte ve çoğunlukla bir ikiz kriz durumu olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Bankacılık krizleri oldukça sık ve ağır olmaktadır. Bu ağırlık, ülke dışına sermaye 

hareketlerinin çıkışı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. 1980 yılından 1996 yılına 

kadar gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bankacılık krizleri, gelişmiş ülkelerin 

yaşamış olduğu bankacılık krizlerine oranla çok daha ağır olmaktadır. 1996 yılında 

yapılan bir çalışmaya göre (1977-1985) yılında İspanya Bankacılık krizinin kayıp ve 

çözüm maliyetleri toplam GSYİH‟nın %17‟si, Finlandiya (1991-1993) yılında %8, 

İsveç (1991) %6 , Norveç (1987-1989) %6 ve ABD (1984-1991) %3‟ünü oluşturmuştur. 

Buna karşın, bu maliyetler gelişmekte olan ülkelerden Venezuela‟da %8, Bulgaristan‟da 

%14, Meksika‟da %12-15, Macaristan‟da %10 ve çok değişik biçimde Arjantin, Şili ve 

Fildişi Sahillerinde %25‟in üzerinde gerçekleşmiştir (Goldstein ve Turner,1996). 

 

Bu ülkelerin çoğunda, politikacılar bankacılık krizlerine, kamu fonları ile yüklü finansal 

kurumlardan gerçekleştirilen kaynak akışına zayıf para politikaları uygulamak gibi 

çeşitli müdahalelerde bulunmuşlardır. Durumu dikkatlice düzenlemiş olsalar bile, 

kurtarma operasyonlarının çeşitli dezavantajları ortaya çıkmıştır. Bu dezavantajlar 

(Demirgüç-Kunt ve Detragiache, 1997); 

• Bütçeye ilave yük getirmesi, 
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• Yetersiz bankalara sistemde kalma şansı vermesi, 

• Bankaların yeterli risk yönetimi uygulama konusundaki güdülerini ortadan 

kaldırarak gelecekte olası bir bankacılık krizi beklentisini ortaya çıkarması, 

• Çoğu durumda görüldüğü sağlıklı bankaların zayıf finansal kurumlarını ortadan 

kaldırma yönünde yapılan baskı neticesinde yönetimsel güdülerin zayıflatılması, 

• Bankacılık sektörü kayıplarını önlemek için uygulanan zayıf para politikasının 

enflasyona neden olabilmesidir. 

 

 

5.3. Tarihsel Süreç İçerisinde Finansal Krizler   

 

 

Kapitalizmin gelişme sürecinde yaşanan en büyük kriz olma özelliğini koruyan, 1929 

Dünya Buhranı‟nın etkileri geçtikten sonra 1960‟ların sonlarına kadar dünya 

ekonomisinde büyük boyutlu bir ekonomik ve finansal krize rastlanmamaktadır.  

 

Bu arada çok büyük boyutlarda olmamakla birlikte İngiltere‟de bir finansal kriz 

olgusundan söz etmek mümkündür. 1956 yılında Süveyş Kanalı Şirketi‟nin yaşadığı 

sıkıntılar İngiltere için günümüzdeki anlamıyla bir finansal krize yol açmıştı. 

İngiltere‟nin 1956 ve 1957 yıllarında cari hesap fazlası olmasına rağmen, ülkenin 

uluslararası ticaretindeki olumsuzluklar karşısında, sterlin baskı altında kalmış, İngiltere 

Merkez Bankası dolara karşı sterlinin sabit değerini korumak için dolar rezervlerinin 

tamamına yakınını kullanmaya zorlanmıştır (Boughton, 2001). 

 

Bretton Woods Sistemi‟nin çöküşü ile başlayan ve iki petrol kriziyle ivme kazanan 

1970 sonrası dönem, yeniden şiddetli krizlerle tanımlanmaya başlanmıştır. Bu dönemde 

özellikle finansal sermayenin uluslararası düzeyde artan hareketliliği, hem gelişmiş, 

hem de gelişmekte olan ülkelerde artan sıklıkta finansal krizleri de beraberinde 

getirmiştir. 

 

1970-1990 arası dönemle ilgili yapılan araştırmalarda 1970–1985 arasında daha çok 

para krizleri, 1980‟lerin ortalarından itibaren ise bankacılık krizlerinin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Yine bu süreçte gelişmekte olan piyasalarda ortaya çıkan para krizlerinin 
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sayısı, gelişmiş ülkelerin iki katı kadarken, bankacılık krizlerinin sayısı iki katından da 

fazladır. Bankacılık krizlerinin bazen ortaya çıktıktan sonra bir veya iki yıl içinde para 

krizlerine yol açtığı, bazen de her iki krizin hemen hemen aynı yıl içinde ortaya çıktığı 

görülmektedir (Anonim,1998b).     

 

1980‟li yılların başında gelişmekte olan ülkelerin dış borç yükümlülüklerini yerine 

getirememeleri sonucu yaşanan borç krizi, gelişmiş ve gelişmekte olan dünyada etkileri 

uzun süre devam eden ciddi ekonomik problemler yaşanmasına ve bir bütün olarak 

dünya ekonomisinin daralmasına yol açmıştır. 1990‟lı yıllar, birçok gelişmekte olan 

ülkenin önemli ölçüde dışa açıldığı, ekonomik ve finansal krizlerin ortaya çıkma 

sıklığının arttığı ve daha çok bölgesel nitelik kazandığı bir dönemi temsil etmektedir. 

Bu dönemde yaşanan finansal krizlerin en önemlileri şunlardır (Delice, 2003): 

 

 Avrupa Para Sistemi‟nin Döviz Kuru Mekanizması‟nda (ERM), 1992-93‟te 

yaşanan krizler, 

 Latin Amerika‟da 1994-95 döneminde Meksika‟daki krizin ardından ortaya 

çıkan Tekila Krizi, 

 1994-95‟de Türkiye'de yaşanan para ve bankacılık krizi,  

 1997-98‟de Tayland, Endonezya, Güney Kore ve Malezya‟da başlayıp, etkileri 

önce diğer Asya ülkelerine daha sonra OECD ülkeleri dahil olmak üzere bölge 

dışındaki birçok ülkeye yayılan finansal kriz, 

 Asya krizine paralel olarak 1998‟de Rusya ve Brezilya‟da yaşanan krizler, 

 Kasım 2000 ve Şubat 2001‟de Türkiye‟de yaşanan para ve bankacılık krizleri, 

 Arjantin‟de 2001 yılında başlayıp, derin bir ekonomik ve toplumsal çöküşe yol 

açan ve etkileri devam eden finansal kriz. 

 

1990‟lardan günümüze kadarki süreçte yaşanan krizlere bakıldığında para ve bankacılık 

krizleri arasındaki bağlantının oldukça güçlü olduğu görülmektedir. Belirli koşullar 

altında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla bankacılık krizlerinin para 

krizlerini tetiklediği görülmektedir. Ancak zaman zaman bunun tersi durumların ortaya 

çıktığı da görülmektedir (Glick ve Hutchison, 2009). Bununla beraber bankacılık ve 

para krizleri genellikle bir arada çıkmaya eğilimlidir ve bu krizler “ikiz krizler” olarak 
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isimlendirilir (Kaminsky, 2000). Bunun yanı sıra 1992-1993 ERM krizinde olduğu gibi 

ılımlı bir para krizi bankacılık krizi olmadan da sona erebilir (Tuncer, 2001). 

Bankacılıkla ilgili problemlerin 1981-1982 yıllarında Arjantin ve Şili‟de olduğu gibi 

borç krizlerini tetiklediği ya da 1982 yılında Meksika, Peru ve Uruguay‟da olduğu gibi 

tersi durumlar da mevcuttur. Özellikle 2000‟li yıllarda pek çok Doğu Asya ülkesinde 

para krizi olarak başlayan krizler yayılmacı bir etkiyle bankacılık ve borç krizlerine 

dönüşmüştür. Bankacılık krizleri, genellikle en yıkıcı ve tahrip edici derinliğe paranın 

çöküşünden sonra ulaşmaktadır (Yay ve ark., 2001). 

 

2000‟li yıllar, finansal krizlerin ekonomilerin reel kesimlerinin yanısıra siyasal ve 

toplumsal boyutta da önemli ölçüde olumsuzluklarla sonuçlanabileceğini ortaya koyan 

ciddi krizlerle başlamıştır. 2000-2001 döneminde Türkiye'de yaşanan krizin etkileri 

ekonomik daralma ile sınırlı kalırken, hemen hemen aynı dönemlerde Arjantin'de patlak 

veren kriz toplumun bütün katmanlarını etkileyen sosyal patlamalara kapı aralamıştır 

(Delice, 2002). Her iki ülkede de krizlerin kökeninde yatan faktörler; yapısal ve 

makroekonomik sorunlar, finansal sistemin (özellikle bankacılık sisteminin) sorunları, 

sabit kur uygulamaları (Arjantin‟de para kurulu), yabancı sermaye girişlerinin ve 

liberalizasyonun yarattığı sorunlar, politik istikrarsızlıklar ve dışsal şoklardan 

oluşmaktadır (Yay ve ark., 2001; Delice, 2002).   
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6. KÜRESEL FİNANSAL KRİZ 

 

 

2008 küresel krizi, ABD kaynaklı olarak ortaya çıkmış, 10 trilyon dolarlık 

büyüklüğüyle dünyanın en büyük piyasası konumunda olan mortgage sisteminin 

çökmesi ve çok olumsuz sonuçlara neden olmasıyla birlikte, krizin etkileri küresel 

boyutta yankılanmıştır.  

 

Mortgage sistemi, gelişmiş ülkelerin en önemli gayrimenkul finansman sistemi olarak 

yıllardır uygulanmaktadır. Kira öder gibi konut sahibi olunmasını amaçlayan mortgage, 

konut sahibi olmak isteyenlerin uzun vadeli ve düşük faiz oranları ile konut sahibi 

olmasını amaçlayan bir sistemdir. Mortgage sisteminde, gayrimenkulüne ipotek 

konulmak suretiyle borçlanan taraf borcunu önceden belirlenen vadelerde ödemeyi 

taahhüt etmektedir. Borçlu borcunu belirlenen vadelerde ödemez ise, kredi veren taraf 

ipotek konulan gayrimenkulü satma ve alacağını bu tutardan tahsil etme hakkına sahip 

olmaktadır (Ateş, 2005). 

 

Mortgage kredilerinin yapısı incelendiğinde, ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: 

Mortgage piyasası; mortgage kredisinin düzenlendiği birincil piyasalar ile bu kredilere 

dayalı olarak oluşturulan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı ikincil piyasalardan 

oluşmaktadır. Bu piyasada; bireysel yatırımcı, kurumsal yatırımcı ve yatırım bankaları 

gibi pek çok katılımcı yer almaktadır. 

 

ABD mortgage piyasasında mortgage kredileri, ödeme şekline, faiz yapısına, kredi 

talebinde bulunanın itibarına göre çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda 

mortgage kredileri üç temel kategoriye ayrılmaktadır: 

 

i-) Prime ya da A kalite (üst gelir grubu) 

ii-) Alt-A (orta gelir grubu) 

iii-) Sub-prime ya da riskli grup (alt gelir grubu) 
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Bu ayrımın amacı, kredi talep eden kişinin dâhil olduğu gruba göre risklerinin 

belirlenerek, risk yapısına uygun faiz oranları üzerinden kredi kullandırmasıdır 

(Weaver, 2008). Sub-prime ve Alt-A terimleri aslında herhangi bir düzenleyici otorite 

ya da reyting kuruluşu tarafından resmi bir tanımlama değildir. Bu terimler, daha riskli 

borçlularla diğer borçlular arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için oluşturulmuş 

kavramlardır (Gorton, 2008).  

 

Özellikle subprime mortgage kredileri, kredi ile ilişkili risk faktörlerinden ya da düşük 

kredi kalitesinden dolayı ödeyememe olasılığı yüksek olan, ABD‟deki alt gelir gurubu 

kişilerin ev sahibi olabilmesi için oluşturulmuş bir yeniliktir (Bajari ve ark., 2008). 

 

Birincil piyasa ürünü olan mortgage kredilerinin ikincil piyasada işlem görmesine 

aracılık eden menkul kıymetleştirme süreci, gayrimenkul üzerine ipotek konulduktan 

sonra banka tarafından gayrimenkul bedeli karşılığında menkul kıymet ihraç edilmesi 

üzerine kurulmuştur (Krugman, 2010).  

 

Banka tarafından kullandırılan krediler aracı kurumlara ya da doğrudan olmak üzere 

yatırım amaçlı yerli ve yabancı yatırımcılara uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu, 

menkul kıymetler sistemin nasıl yapılandırıldığıyla ilişkili olarak ya doğrudan 

yatırımcıya uzun vadeli olarak satılmakta ya da yatırımcı ile banka arasında kurulacak 

bir mortgage finansman kurumuna satılarak nakde çevrilmesi yoluna gidilmektedir. 

Sistem, mortgage kredisi kullanan tarafın ödediği faiz giderini, menkul kıymeti elinde 

bulunduran tarafa faiz geliri olarak aktarmaktadır. Bu süreçte, finansal aracı kuruluşlar 

hem bilançolarındaki faiz riskini dağıtmakta hem de aracılık ve komisyon geliri elde 

etmektedirler.  

 

ABD‟de mortgage kredileri, menkul kıymetleştirilerek finansal sistem tabana yayılmış 

ve buradan elde edilen fonlarla birincil piyasada konut kredilerinin finansmanı ve 

sürekliliği sağlanmıştır. Ancak, özellikle denetim eksikliği nedeniyle konut kredilerinin 

kullanım amacı konut edinme yerine konut spekülatörlügüne dönüşmüş ve sistemde 

sorunlar çıkmaya başlamıştır. Özellikle subprime ve değişken oranlı mortgage 

kredilerinin nakit akışlarının bozulmasının, bu piyasayla ilişkili menkul kıymet 
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piyasalarını da etkilediği belirtilmektedir. Sistem sorunu, sub-prime kredilerin özü 

gereği riskli krediler grubunda yer almasına rağmen bu riskler yokmuş gibi kredilerin 

kullandırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Riski yüksek kişilere daha yüksek faiz oranları ile 

mortgage kredisi kullandırılmış, faiz oranlarının yükselmesi ile faiz yükü artmış, 

neticede faiz ve anapara ödemelerinde aksaklıklar baş göstermiştir. Subprime mortgage 

kredileriyle başlayan kredi krizinin büyüyerek diğer kredi türlerini de etkisi altına 

alması, mortgage piyasasının tamamının etkilenmesine neden olmuştur. Konut 

fiyatlarındaki balon artışlar piyasada asimetrik bilgiye ve kredi kullanıcılarının yanlış 

yönlendirilmesine yol açmış ve konut satın almanın bir yatırım aracı olarak 

algılanmasına neden olmuştur (Demir ve ark., 2008). 

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları asimetrik bilgiyi engellemek için sistemde yer 

almaktadır. Mortgage piyasalarında ürünlerin fiyatlaması konusunda en büyük 

sorumluluk kredi derecelendirme kuruluşlarına aittir. Kredi notları, risk-getiri düzeyinin 

belirlenmesinde tüm finansal aktörler için referans noktasıdır. Derecelendirme 

kuruluşlarının gelirlerini tahvil ihraç eden kurumlardan sağlamaları ve hizmetleri 

karşılığında yüksek ücretler almaları, verdikleri hizmet kalitesinin sorgulanmasına 

neden olmaktadır. Bu menkul kıymetlerin sorunsuz krediler gibi derecelendirilmesi 

yatırımcı iştahlarını artırmış ve risklerin yayılmasına yol açmıştır. Neticede bireysel 

yatırımcıdan serbest fonlara kadar birçok yatırımcı aktifine mortgage kredilerine dayalı 

finansal araçları dâhil etmiştir (Demir ve ark., 2008). 

 

  

6.1. Küresel Finansal Krizin Oluşum Süreci 

 

 

2007 yazında ABD‟de başlayan ve 2008 Eylül ayında ABD‟nın en büyük 4. yatırım 

bankası olan 158 yıllık Lehman Brothers‟ın 600 milyar dolar borç ile iflasını 

açıklayarak batmasıyla etkisi bütün dünyaya yayılmaya başlayan kriz, 1929 Büyük 

Buhran‟ından sonra, dünyanın yaşadığı en büyük kriz olarak tanımlanmaktadır.  
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Bu krizin temel nedenleri olarak, ABD‟nin gayrimenkul piyasasında son yıllarda 

yaşanan aşırı fiyat artışları, geri dönmeyen riskli konut kredileri ve bunlara bağlı olarak 

çıkartılan finansal yatırım araçlarında buhar olup giden milyar dolarlar gösterilmektedir.  

 

1990‟lı yılların ikinci yarısında oluşan ve dot-com olarak tabir edilen balonun 

2001‟yılında patlaması ile birlikte ABD ekonomisi bir resesyona (Ekonomide 

durgunluk) sürüklenmişti. 11 Eylül 2001 yılında ABD‟de gerçekleşen terör saldırıları ve 

sonrasında yaşanan gelişmeler, resesyonun etkilerinin daha şiddetli bir şekilde ABD‟de 

hissedilmesine yol açmıştır. Dönemin FED başkanı Alan Grenspan ABD‟yi 

resesyondan çıkarmanın formülü olarak faiz oranlarında indirime gitmeyi uygun 

görmüştür. Mayıs 2000 ile Kasım 2001 arasında 11 kez faiz indirime giden FED, 

faizleri %6,5 seviyesinden %1,75 seviyesine düşürmüştür. Bununla da yetinmeyip faiz 

indirimlerine devam eden FED, 2003 Haziran ayında faizi 1960‟lı yıllardan bu yana en 

düşük seviyesi olan %1‟e düşürmüştür. 2003 yılında yaratılan ucuz para ortamıyla bir 

yandan ABD ekonomisi suni tüketim ve fiyat artışları ile resesyondan kurtulurken, diğer 

yandan Irak savaşının finansmanı da bol likidite ile kolaylıkla yapılabiliyordu (Ünal ve 

Kaya, 2009).  

 

Faiz indirimleri ile başlayan kolay para dönemi, konut kredilerinin hızla artmasına 

neden olmuştur. Bunun yanında, 1980‟li yıllardan beri ABD ekonomisinde hakim görüş 

olan paracı ekolün etkisiyle finansal piyasaların deregüle edilmesi, diğer bir ifadeyle 

kontrolsüz bırakılmasıyla birlikte konut kredileri çok riskli bir şekilde genişlemeye 

başlamıştır. Risk iştahı kontrolsüz bırakılan ABD finans sektörü, ödeme gücü düşük 

olan kişilere eşik altı (sub-prime) olarak adlandırılan mortgage kredileri vermeye 

başlamıştır.  

 

Buna ek olarak, kullandırılan krediler teminat gösterilerek piyasaya yapılan tahvil 

satışları, yatırım bankaları, hedge fonlar ve çeşitli finans kuruluşları tarafından 

kullanılarak üretilen yeni türev ürünlerin yardımı ile kredi riskleri bütün mali kesime 

yayılmıştır. Bu gelişmeler konut piyasasında fiyatların hızla yükselmesine ve yükselen 

konut fiyatları ise riskli konut kredilerinin daha fazla artmasına neden olmuştur. 
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Böylelikle 2004 yılında ABD‟de konut sahipliği tarihin en yüksek seviyesine (%96) 

yükselerek konut fiyatları da rekor seviyelere çıkmıştır (Ünal ve Kaya, 2009).   

 

2004 yılından itibaren FED‟in enflasyonla mücadele için tekrar faiz arttırımına 

gitmesiyle durum bozulmaya başlamış, faizlerin hızlı bir şekilde artması, özellikle 

değişken faizli mortgage kredilerinin geri dönüşümünde sorunlar çıkmasına neden 

olurken, kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunlar ve yüksek faiz sebebiyle konut 

fiyatları düşmeye başlamıştır. Konut fiyatlarının düşmeye başlaması konut kredi 

piyasasında sıkıntıların daha da artmasını beraberinde getirmiştir.  

 

Case Schiller Endeksi‟ne göre ev fiyatlarının düşmeye başladığı 2006 yılında finansal 

piyasalarda başlayan durgunluk, 2007 yılında riskli konut kredilerine dayalı yatırım 

gerçekleştiren finansal kurumlarda, bütün piyasaları endişeye sevk eden gelişmeler 

yaşanmasına neden olmuş ve aynı yılın Şubat-Mart ayları arasında yüksek riskli konut 

kredisi (sub-prime) veren 25‟ten fazla kuruluş iflas etmiştir (Ünal ve Kaya, 2009). 

 

22 Haziran 2007‟de ise Bear Sterns Yatırım Bankası kendisine bağlı iki hedge fonu 

kurtarmak için 3,6 milyar dolar borç vereceğini bildirmiştir. Bu borcun nedeni; hem 

kreditörlerin fonlarını geri çekmesini, hem de hedge fonların batması sonucu sistematik 

bir çöküşün olmasını engellemektir. Bu iki hedge fon Merrill Lynch, JPMorgan Chase, 

Citigroup, Deutsche Bank ve Lehman Brothers‟tan yaklaşık 9 milyar dolar borçlanmış 

ve kaldıraç kullanarak CDO (Collateralized Debt Obligations) olarak adlandırılan konut 

kredilerine dayalı riskli yatırım enstürmanlarına yaklaşık 30 milyar dolar yatırım 

yapmıştır (Ünal ve Kaya, 2009). 

 

Riskli konut kredisine dayalı yatırım araçlarının ve bunlara yatırım yapan finansal 

kuruluşların kredi derecelerinin düşürülmesi, bu yatırımların ve firmaların değerlerinin 

hızla erimesine neden olmuştur. Takip eden aylarda birçok finansal kuruluş yüksek 

miktarda mortgage tabanlı yatırım araçları sebebiyle çok büyük zararlar açıklamıştır.  

 

Ürünlerin nakde dönüştürülmesinde yaşanan sıkıntılar ve yatırımcıların paralarını geri 

alma isteği ile piyasalar likidite krizine doğru sürüklenmiştir. Bu noktadan sonra küresel 
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bir çalkantıya dönüşen mortgage krizine karşı merkez bankaları piyasalara para enjekte 

etmeye başlamışlardır. FED ve Avrupa Merkez Bankası 9-10 Ağustos‟ta piyasaya 246 

milyar dolar para enjekte etmişlerdir. Diğer merkez bankaları da para enjeksiyonunu 

artırmaya başlamış ve piyasalara yaklaşık 350 milyar dolar para vermişlerdir.  

 

Artık olaylar iyice kontrolden çıkmaya başlamış ve mortgage kredisi veren IndyMac‟ın 

Temmuz ayında iflas etmesinin ardından 7 Eylül‟de batma eşiğine gelen Fannie Mae ve 

Freddie Mac 200 milyar dolarlık kurtarma paketi ile tamamen devletleştirilmiştir. 15 

Eylül‟de ise Amerika‟nın en büyük 4. yatırım bankası olan 158 yıllık Lehman Brothers 

600 milyar dolar borç ile iflasını açıklamıştır. Lehman Brothers‟ın batışı bütün dünyada 

deprem etkisi yaratmış ve ABD‟nin mortgage krizi küresel finans krizi haline gelmiştir. 

Çeşitli ülkelerde iflas eden finansal kuruluşlara ait bilgiler Çizelge 6.1‟de verilmiştir. 

 

Makroekonomik açıdan bakıldığında durum daha da karışıktır. ABD tarihinin en büyük 

cari açığını vermektedir. Buna karşılık büyük miktarda fon çekmekte ve cari açığı bu 

şekilde finanse etmektedir. Sistem kabaca şöyle işlemektedir: ABD‟li şirketler 

sermayelerini ve teknolojilerini alıp Çin‟e gitmekte, orada yatırım yapıp, ucuz Çinli 

emeğiyle üretime başlamakta, ürettiklerini ağırlıkla ABD ve Avrupa pazarına satmakta, 

oradan elde ettikleri kazançları da ABD hazine tahvillerine yatırmaktalardı (Eğilmez, 

2008).  

 

ABD‟nin cari açığını önemli ölçüde Çinli emeği finanse etmektedir. Ne var ki bu açığın 

sonsuza kadar gidemeyeceği, bir yerde ABD ekonomisinde bir düzeltme olması 

gerektiği de bilinmektedir. Yani ABD‟nin dış dengesi de bir ölçüde balon üzerine 

oturmuş durumdadır. Bir yandan böyle balonlar oluşmuşken 2008 yılında petrol, gıda ve 

metal fiyatları hızla artmaya yönelmiştir. Bu artışlar mali kesimde zaten oluşmuş 

kötümser havaya yeni olumsuz beklentilerin eklenmesine yol açmıştır (Eğilmez, 2008). 
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Çizelge 6.1 Çeşitli Ülkelerde İflas Eden Finansal Kuruluşların Tablosu (Erdönmez,         

2009) 

7 Şubat-İngiltere Northern Rock devletleştirilmiştir. 88 milyar sterlin 

14 Mart-ABD 

Bear Stearns FED sübvansiyonundan 

sonra ticari bir banka tarafından 

alınmıştır. 

29 milyar dolar 

7 Eylül-ABD 
Freddie Mac ve Fannie Mae 

devletleştirilmiştir. 
200 milyar dolar 

15 Eylül-ABD Lehman Brothers iflas etmiştir. 

17 Eylül-ABD AIG devletleştirilmiştir. 87 milyar dolar 

18 Eylül-İngiltere Lloyd TSB HBOS‟u satın alınmıştır. 12 milyar pound 

29 Eylül-Benelüx Fortis kurtarılmıştır. 16 milyar dolar 

29 Eylül-ABD Citibank Washoiva‟ı almıştır. 12 milyar dolar 

29 Eylül-Almanya Hypo Gayrimenkul kurtarılmıştır. 71 milyar dolar 

29 Eylül-İzlanda Glitnir kurtarılmıştır. 850 milyon dolar 

29 Eylül-İngiltere Bradford&Bingley kurtarılmıştır. 32,5 milyar dolar 

30 Eylül-Belçika Dexia kurtarılmıştır. 9,2 milyar dolar 

30 Eylül-İrlanda 
İrlanda‟da çok sayıda bankaya kamu 

kaynağı aktarılmıştır. 
572 milyar dolar 

7 Ekim-İzlanda Lansbanki devletleştirilmiştir. 

9 Ekim-İzlanda Kaupthing devletleştirilmiştir. 864 milyon dolar 

12 Ekim-İngiltere 
HBOS, Royal Bank of Scotland, 

Llyods TSB ve Barclays kurtarılmıştır. 
60,5 milyar dolar 

16 Ekim-İsviçre UBS‟ye kaynak aktarılmıştır. 59,2 milyar dolar 

19 Ekim-Hollanda ING sermaye yardımı almıştır. 10 milyar euro 

20 Ekim-Fransa 
Fransa hükümeti 6 büyük bankaya 

kredi açmıştır. 
10,5 milyar euro 

27 Ekim-Belçika KGB 3,5 milyar euro 

4 Kasım-Avusturya 
Kommunalkredit Constantine Privatbank devletleştirilmiş ve 

5 Avusturya bankasına 1 Euro karşılığı satılmıştır. 

11Kasım-Kazakistan 
Hükümet 4 büyük bankaya sermaye 

enjekte etmiştir. 
3,7 milyar euro 

24 Kasım-ABD Citigroup sermaye desteği almıştır. 40 milyar dolar 

22 Aralık-İrlanda 
Anglo Irish Bankası ulusallaştırılmıştır. 

3 büyük bankasına fon aktarılmıştır. 
7,68 milyar dolar 
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Bu noktadan sonra derinleşen krizi önlemek için, öncelikle ABD‟de Ekim ayında 700 

milyar dolarlık bir kurtarma paketi 150 milyar dolar daha eklenerek kabul edilmiştir. 

ABD‟nin paketini diğer dünya ülkeleri takip etmeye başlamış ve gelişmiş 

ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere kadar dünya üzerinde bir çok ülke küresel 

krize karşı önlem olarak çeşitli paketler açıklamışlardır. Ödeme güçlüğü çeken İzlanda, 

Ukrayna, Pakistan, Macaristan gibi ülkeler ise çare olarak IMF ile stand by antlaşması 

yapma yolunu seçmişlerdir (Ünal ve Kaya, 2009). 

 

Kısaca, ABD‟de 2007 yılında konut piyasasında başlayan çöküntü finansal piyasalarda 

büyük bir istikrarsızlığa neden olmuş ve daha sonra da likidite krizine dönüşerek dalga 

dalga bütün dünyaya yayılan küresel krizin zeminini oluşturmuştur. Bu krizin 

kökeninde tarihin en büyük gayrimenkul ve kredi balonu yatmakla beraber bu krizi, 

kredinin değil ona dayanılarak yapılan işlemlerin yarattığı bir çeşit kriz olarak 

tanımlamak daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. 

 

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve kapitalizmin küreselleşmesiyle birlikte 

özellikle büyük ekonomilerde çıkan krizler küresel alana kolaylıkla ve hızlı yayılır 

olmuştur. Yani dünyanın artık neredeyse 9/10‟u piyasa ekonomisi sistemi içinde ve 

sermaye hareketlerini serbest bırakmış konumda olduğu için krizin yayılması, çok daha 

büyük bir olasılık haline gelmiştir. Örneğin, 2007 yılında ABD‟de mortgage kredileri 

krizi olarak başlayan ve benzer nedenlerle İngiltere‟ye sıçrayan kriz 2008 yılının ikinci 

çeyreğinde küresel bir kriz haline dönüşmüştür. Başlangıçta bu krizin Çin, Hindistan, 

Rusya ve Brezilya başta olmak üzere gelişme yolundaki ülkeleri pek etkilemeyeceği 

düşünülürken, bu tahmin gerçekleşmemiş ve bütün ülkeler krizden etkilenmişlerdir 

(Eğilmez, 2009). 

 

 

6.2. Küresel Finansal Krizin Nedenleri 

 

 

2008 mortgage krizinin başlıca nedenleri arasında; mortgage kredilerinin yapısının 

bozulması, faiz yapısının uyumsuzlaşması, konut fiyatlarındaki artışlar, menkul 

kıymetlerin fonlanmasında yaşanan sıkıntılar, kredi türev piyasalarının büyümesi ve 

kredi derecelendirme sürecindeki sorunlar yer almaktadır. 
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ABD‟de, 2007 yılında, finans ve sigorta, gayrimenkul, inşaat ve madencilik sektörü 

başta olmak üzere toplam 4 sektörün büyüme hızının yavaşlamasıyla genel ekonominin 

büyüme hızı da yavaşlamıştır. Hizmetler sektöründe fiyatların artısı kamu sektörünün 

etkisiyle yavaşlamıştır. Sektörün büyüme hızı 2007 yılında %4,2‟den %3,2‟ye 

gerilemiştir. Hizmetler sektörünün yavaşlamasının temel nedenleri arasında leasing ve 

gayrimenkul sektöründeki yavaşlama ile finans ve sigorta sektöründeki ekonomik 

bozulma yer almaktadır. Üretim sektöründe sanayi mallarındaki katma değer 

fiyatlarında ortaya çıkan yavaşlamanın etkisiyle, GSYDH deflatörü artış hızı 2007 

yılında düşüş göstermiştir. Ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olan reel sektör, 

mortgage krizinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Özellikle mortgage piyasası ile ilişkili 

olan inşaat sektörünün katma değeri 2006 yılında talep daralmasıyla beraber %6 

düşmüş, 2007 yılında krizin de etkisiyle %12 azalmıştır (Karaatlı ve ark., 2009). 

 

ABD finansal piyasalarında yaşanan dalgalanmanın ve bu dalgalanma sonrasında 

uygulanan politikaların etkisiyle 2007 yılında toplam kredi piyasasında bir daralma 

olduğu görülmektedir. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde kişilerin kredi geçmişlerine 

bakılmaksızın verilen sub-prime mortgage kredilerinde, faizlerin yükselmesiyle birlikte 

temerrütler ve icra yoluyla satışlar artmaya başlamış ve bu durum karmaşık türev 

araçlarla finansal piyasalarda dalgalanmaya neden olmuştur. 2007 yılının ikinci 

çeyreğinden sonra krize dönüşen bu süreçte mortgage kredilerinin geri ödemelerinde 

yaşanan aksaklıklar sistemin tamamını olumsuz etkilemiştir. 

 

 

6.3. Küresel Finansal Krizin Ekonomik Krize Dönüşmesi 

 

 

Mortgage krizi olarak ortaya çıkan durum takip eden süreçte bir likidite krizine 

dönüşmüştür. ABD‟de 2007 yılında, finans ve sigorta, gayrimenkul, inşaat ve 

madencilik sektörü başta olmak üzere toplam 4 sektörün büyüme hızının 

yavaşlamasıyla genel ekonominin büyüme hızı yavaşlamıştır. Yatırımcıların risk 

almadan kazanç elde etme isteği maliyeti düşük, kolay kredi imkânlarına bağlı olarak 

tüketicilerin yüksek oranlarda borçlanmasına ve kredilerde kontrolsüz genişlemeye 

neden olmuştur (Anonim, 2010a). 
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Finansal kriz gelişmiş ülkelerde başlamış olmakla birlikte Kasım 2008 ortalarından 

itibaren gelişmekte olan ülkeleri de etkilemeye başlamıştır. Birçok gelişmekte olan ülke 

borsalarında ciddi ve önemli boyutlarda değer kayıpları olmuş, ülke paraları değer 

yitirmiş, ülke tahvilleri ile ticari bonolarda risk primleri artmış ve bu ülkelere olan 

yabancı sermaye akımları önemli oranda düşmüştür. 

 

Düzenleme otoriteleri ile merkez bankaları hızlı kredi büyümesi ve aktif fiyatlarında 

oluşan balonun neden olduğu sistemik riskleri görememiş ya da gerekli önlemleri yeterli 

oranda ele alamamıştır. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler karşısında finansal 

sisteme olan güvenin tekrar artırılması için ABD ve Avrupa‟da merkez bankaları ve 

hükümetleri tarafından çok sayıda önlem alınmış ve çizelge 6.1‟de de görüldüğü üzere 

trilyon dolarları bulan kurtarma paketleri açıklanmıştır (Erdönmez, 2009). 

 

Kredi derecelendirme kuruluşları ard arda ipotekli konut kedilerine dayalı tahvillerin 

notunu indirirken, paralarını fonlardan çekmek isteyen yatırımcı sayısındaki artışla 

birlikte bu ürünlerin nakde çevirmek de zorlaşmıştır. 

 

Aynı kredi derecelendirme kurumları, bu tahvillere yakın tarihlerde olumlu notlar 

verirken, bir anda not indirimlerine gitmeleri sistemin sorgulanmasını da beraberinde 

getirmiştir. İkincil piyasalarda ani satış baskısıyla birlikte bu yatırım araçlarının fiyatları 

oldukça düşmüş ve milyarlarca dolarlık fonlar değerini kaybetmiş, bu durum likidite 

krizinin daha da derinleşmesine yol açmıştır (Anonim, 2008a). 

 

Dünyada baş gösteren kriz artık mali kriz değil küresel ekonomik krizdir. Özellikle 

finansal sektörde başlayan krizler oradan reel sektöre geçmektedir. Günümüz 

ekonomileri entegre duruma geldiği için bir ulusal ekonomide ortaya çıkan kriz bütün 

dünya ekonomilerine sıçramakta, etkilerini oralarda da göstermektedir. 

 

 

6.4. Küresel Ekonomik Krizinin Dünya Ekonomisine Etkileri 

 

 

ABD‟nin en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers‟ın iflasıyla birlikte 2008 

yılı Eylül ayında, II. Dünya Savaş‟ından bu yana yaşanan en büyük krizle karşı karşıya 
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kalınmıştır. Alınan birçok tedbire karşın, küresel finansal krizin yarattığı güven kaybı 

2008‟in son çeyreği itibariyle reel sektör üzerinde etkili olmaya başlamış ve 2009 

yılının ilk aylarında bu etki daha da derinleşmiştir. 

 

Dünya önce finans piyasalarını sonra da reel ekonomileri etkisi altına alan ciddi bir 

krizle karşı karşıya kalmış ve 2009‟un ilk aylarından itibaren özellikle gelişmiş 

ülkelerde iktisadi faaliyet büyük ölçüde yavaşlamıştır. ABD ve Euro Bölgesi başta 

olmak üzere birçok gelişmiş ülke ardı ardına resesyona girmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise büyüme yavaşlamıştır. 

 

Bu gelişmeler sonucunda G-20 ülkeleri 2009 yılının Nisan ve Eylül aylarında iki kez, 

2010 yılının Haziran ayında ise bir kez bir araya gelmiş, önemli kararlara imza 

atmışlardır. Nisan ve Eylül aylarında yapılan zirvelerde mali teşvik programlarının 

uluslararası ekonomik işbirliğinin ana forumu olması gibi hususlar karara bağlanırken, 

IMF‟nin kota yapısının da gelişmekte olan ülkeler lehine değiştirilmesi öngörülmüştür. 

 

Söz konusu zirvelerle birlikte, G-20 Grubu uluslararası ekonomik işbirliği için bir ana 

foruma dönüşmüştür. Son olarak, 2010 yılı Haziran ayında AB‟de yaşanan borç krizinin 

hemen akabinde bir araya gelen G-20 ülkeleri, 2013‟e kadar bütçe açıklarını yarıya 

indirmeyi ve 2016 yılına kadar Kamu Borç Yükü/GSYH oranını düşürmeyi veya 

sabitlemeyi taahhüt etmiştir. Bu son zirvede, ülkelerin küresel ekonomik problemlere eş 

güdümlü politikalarla çözüm getirmekten bir miktar uzaklaştığı, uygulanması karara 

bağlanan politikaların üye ülkelerin inisiyatifine bırakıldığı göze çarpmıştır. Bu 

bakımdan ülkeler arasında önceki dönemlere göre uygulanan politikalar kapsamında bir 

ayrışma yaşandığı görülmüştür (Anonim, 2010b). 

 

2009‟un ortaları ile birlikte özellikle Asya ülkelerinin güçlü büyümesi ve gelişmiş 

ülkelerde uygulamaya konulan paketlerin etkisi ile piyasalarda bir miktar güven artışı 

yaşanmıştır.   

 

Küresel krizin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki hanehalklarını, 

firmaları ve bankacılık sektörünü giderek etkisi altına alması, küresel finans piyasaları 



31 

 

 

üzerindeki yoğun stresin devam etmesine neden olmuştur. MSCI Endeks‟inde de 2008 

yılı sonlarında tüm dünya borsalarındaki düşüşlere paralel olarak, keskin bir düşüş 

görülmüştür. Ancak, 2008 yılını büyük kayıplarla kapatan borsaların 2009 yılının ilk 

aylarında toparlanmaya başlaması ve krizle mücadeleye yönelik uluslararası 

mutabakatın yükselen piyasa ekonomilerini içeren bir görünüm arz etmesi sonucu, 

endeks 2009 yılının ilk çeyreğinden itibaren yükselişe geçmiştir. Endeks, piyasalardaki 

olumlu havayı yansıtacak biçimde 2010 yılı Nisan ayının sonlarına kadar yükseliş 

trendini sürdürmüştür. 2010 Mayıs ayında ise Avrupa‟da yaşanan bütçe açığı ile 

borçlanma krizi ve söz konusu krizin finans piyasasına yayılmasına ilişkin endişelerin 

giderek artması, tüm dünyada piyasaları olumsuz etkilemiştir. Özellikle bu dönemden 

sonra, MSCI Endeksinde aşağı yönlü bir hareket gözlemlenmiştir. 2010 yılında başta 

Yunanistan olmak üzere Portekiz, İspanya ve İrlanda gibi Euro Bölgesi ekonomilerinin 

yaşadığı bütçe açığı ve borç stoku problemleri, Euro Bölgesinde toparlanmanın 

dünyanın geri kalanından daha yavaş olacağına dair görüşleri kuvvetlendirmiştir. Bu 

dönemde özellikle Yunanistan‟ın durumu ekonomi gündemini oldukça fazla meşgul 

etmiş, ülkede küresel krizin olumsuz etkileri kendini büyüme ve işsizliğin yanı sıra 

artan bütçe açıkları ve borç stokları ile göstermiştir. İlerleyen dönemde AB‟de giderek 

derinleşen borç krizi, euronun değerine ilişkin kaygıları arttırmaya başlamış ve küresel 

ekonominin ikinci bir dip tehlikesi ile karşı karşıya olduğu görüşü yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bunun üzerine söz konusu borç krizinin aşılabilmesi için AB ve IMF, 

Yunanistan için 110 milyar euroluk bir paketi yürürlüğe koyma kararı almıştır. Bu 

çerçevede, IMF ile Yunanistan 2010 yılının Mayıs ayının başında 30 milyar euro 

tutarında bir stand-by anlaşması yapmıştır. Paketin geri kalanının ise Euro Bölgesi 

üyeleri tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu paketin yanı sıra 

euronun geleceğinin garanti altına alınması ve zor durumdaki AB ülkelerinin 

desteklenmesi amacıyla AB ve IMF‟nin ortaklaşa desteklediği toplam 750 milyar 

euroluk bir başka paket daha açıklanmıştır (Anonim, 2010b). 

 

Genel olarak bakıldığında, 2010 yılında inişli çıkışlı da olsa bir toparlanma süreci 

yaşanmıştır. Küresel ekonomideki büyüme, başta Asya olmak üzere gelişmekte olan 

ekonomilerdeki kuvvetli büyümeden, genel çerçevede ise özel talepteki umut verici artış 

sinyallerinden kaynaklanmıştır. Ancak mali sürdürülebilirliğe ilişkin problemler Mayıs 
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ayında ön plana çıkmış ve ülkelerin taşıdığı riskler Avrupa‟da bankacılık sektörüne 

yayılmıştır. Ayrıca fon bulma baskıları tekrar ortaya çıkmış ve interbank piyasalarına 

yayılmıştır. Başta Euro Bölgesi olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaşanan söz konusu 

problemler, büyüme açısından gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında 

önemli bir ayrışma olduğunu göstermiştir. Türkiye ile birlikte Asya ülkelerinin başını 

çektiği birçok gelişmekte olan ülkede ekonomik faaliyetlerde belirgin bir canlanma 

gözlemlenirken, gelişmiş ekonomilerde büyüme oranları nispeten zayıf seyretmiştir 

(Anonim, 2010b). 

 

 

6.5. Küresel Ekonomik Krizin Reel Ekonomiye Etkileri  

 

 

Ekonomi literatürü, finansal krizlerin reel ekonomiye yansımasının birkaç kanal 

vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtmektedir.  

 

Finansal krizler; talep tarafında, kredi alabilmek için gösterilen teminat değerlerini ve 

dolayısı ile kredi alacak firma ve hane halkının borçlanabilme yeterliliğini 

değiştirmektedir. Böylece sırası ile yatırım ve tüketim negatif etkilemektedir. Arz 

tarafında ise, bankalar kredi standartlarını sıkılaştırarak kredi kullandırma oranlarını 

azaltmaktadırlar. Kredi şartlarındaki sınırlamalar yatırımı, tüketimi ve nihai olarak geliri 

düşürmektedir. Düşen gelirle oluşan ekonomik daralma, bankaların, hane halkının ve 

firmaların mali dengelerini bozmakta ve bozulan mali denge, kredi kullandırmada daha 

ters bir finansal- hızlandıran etki yaratmaktadır.  

 

Ekonomik daralma, bankacılık sektörünü etkileyip finansal kuruluşlara zarar vererek, 

negatif bir geri besleme döngüsü riski de yaratmaktadır. Şöyle ki, kredi borçluları 

kredilerini ödemede güçlük çekmekte ve bu durumdan endişe duyan mevduat sahipleri 

de servetlerini koruma güdüsüyle bankalardan mevduatlarını çekmeye çalışmaktadırlar. 

Böylece bankalar, likit olmayan varlıklar (krediler) ve likit kaynaklar (mevduatlar) ile 

karşı karşıya kalmaktadırlar (Furceri ve Ugane, 2009).  

 

Finansal kriz sürecinde, bankalar yüksek miktarda zararla karşı karşıya kaldıklarından 

sermayeleri aşınmaktadır. Böylece küçülmeye veya çöküşe yönelen bankalar kredi 
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verme konusunda daha isteksiz olmakta ve bu durum ekonomik daralmanın 

derinleşmesine neden olmaktadır.  

 

Kredi veren ve alanlar arasındaki bilgi asimetrisi firmalar için daha yüksek sermaye 

maliyetine sebep olabilmekte ve bu durum daha düşük üretim ve yatırım anlamına 

gelmektedir. Borç ödeme kapasitesi düşük kredi alıcılarının kredi taleplerindeki artış 

yüzünden, finansal stres durumlarında, kredi veren ve alanlar arasındaki bilgi asimetrisi 

çok yoğun olmaktadır.  

 

Finansal kriz ortamında çöken varlık fiyatlarına bağlı olarak gelir ve servet kaybına 

uğrayan ve dolayısı ile tüketim harcamalarını erteleyen hanehalkı nedeniyle, talep 

daralmaktadır. Daralan talep, satışlarda düşüşe, stoklarda artışa ve sonuçta atıl 

kapasiteye (kapasite fazlasına) neden olmaktadır. Atıl kapasite ortaya çıktığında 

ekonomi bir kısır döngü içine sürüklenmektedir. Zira satış hacminin azalması, üretim ve 

istihdam gereksinimlerini azaltmaktadır. Bu durum çalışanların iş güvenliği ve 

gelirlerini tehdit etmekte sonra çalışanlar harcamalarını azaltmaya başlamaktadır (Lin, 

2009). Sonuçta talebin özellikle kredi ile finanse ediliyor olması da bu kısır döngüden 

çıkışı zorlaştırmaktadır.  

 

Küresel finansal sistemdeki bozulmanın yukarıdaki kanallar vasıtası ile reel ekonomiye 

yansıması sonucu, küresel büyüme oranları sert bir şekilde gerilemiştir. 2007 yılında 

%5,2 ve 2008‟de %3 olan küresel büyüme 2009 yılında %-0,8‟e gerilemiştir. Kötüleşen 

ekonomik koşullara bağlı olarak gelişmiş ülkelerde büyüme 2007 yılında %2,7 ve 2008 

yılında %0,5 iken, 2009 yılında %-3,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş yıllarda 

yakaladıkları büyüme performansları ile küresel ekonomideki daralmayı sınırlayan 

yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler ise, krizin etki alanına 2008 yılının 

sonlarına doğru girmiştir. Piyasalarda artan güvensizlik nedeniyle sermaye akımlarının 

yön değiştirmesi ve azalan dış talep nedeniyle ihracat gelirlerinin azalması ile 

gelişmekte olan ülkelerde büyüme 2007 yılında %8,3 den 2008 yılında %6,1‟e 2009 

yılında ise %2,1‟e gerilemiştir (Anonim, 2010c). 
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Öte taraftan sanayi üretimi, II. Dünya Savaşından bu yana görülmemiş ölçüde 

daralmıştır (Anonim, 2009a). Küresel olarak bakıldığında, 2008 Nisan ayında bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %19 daralan sanayi üretimi, yine bir önceki yılın aynı 

dönemleri ile kıyaslandığında 2008 yılının son çeyreğinde %22, 2009 yılının ilk 

çeyreğinde ise %28 oranlarında daralmaya devam etmiştir. 2009 yılının ilk çeyreği 

itibariyle yıllık gerileme Doğu Avrupa‟da %23, Japonya‟da %62, Almanya‟da %42 

seviyelerine yükselmiştir (Lin, 2009).  

 

Dünya ticaret hacmi ise 2007 yılında %7,2 ve 2008 yılında %2,8 iken 2009 yılında     

%-12,3‟e gerilemiştir (Anonim, 2010c). Bütün bu gelişmeler 1929 Büyük Buhran‟ından 

bu yana en büyük ticari durgunluğa işaret etmektedir. Birçok araştırma ve rapor 

1930‟lardaki Büyük Depresyon ile şimdiki küresel durgunluğun şiddeti ve doğasını 

karşılaştırmaktadır (Lin, 2009). Şöyle ki; Büyük depresyon gibi şimdiki kriz de ABD 

finansal sisteminden kaynaklanmaktaydı. Amerika ekonomisinin büyüklüğü ve karşı 

bağımlılığı nedeniyle Lehman Brothers„ın iflası krizin küresel boyuta taşınmasını 

kolaylaşmıştır. 1930‟ların banka eğilimlerinden farklı olarak, bu finansal krizde küresel 

olarak çeşitli finansal kuruluşların bilançolarında var olan ve yeniden fiyatlandırması 

güç kompleks finansal enstrümanlar bulunmaktaydı. İlginç olan, riski azaltacağı ve 

dağıtacağı vaadiyle satılmış olan çoğu finansal yeniliğin, istikrarsızlığın iletim 

mekanizmasına dönüşmüş olmasıdır (Lin, 2009). 

 

Büyük Depresyon gibi mevcut krizin de düzelme süreci zaman alacaktır. Zira kriz 

öncesi dönemde reel ekonomideki küresel kapasite artışı (özellikle konut ve imalat 

sektöründe), küresel ekonomi yeniden düzelmeye başlasa dahi atıl kapasite olarak 

kalacaktır. ABD„de imalat sektöründe kapasite kullanımı, Mart 2009‟da %69 olarak 

gerçekleşmiştir ki bu oran 1967 yılından beri derlenmeye başlanan istatistiklerdeki en 

düşük orandır. Keza aynı dönem için Almanya‟da %72, Japonya‟da %65 olarak 

gerçekleşen kapasite kullanım oranları son yılların en düşük kayıtlarıdır (Danacı ve 

Ceyhan, 2010). 
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6.6. Türkiye’de Krizin Oluşumundan Önceki Durum  

 
 
Türkiye Ekonomisi ucuz kredi imkânları, ucuz ithalat ve düşük döviz kuru politikaları 

ile reel sektörü canlandırırken hedeflediği büyüme oranlarına da ulaşmış, ancak bunun 

karşılığında önemli tutarlarda dış borçların artması ve cari açık sorunlarıyla 

karşılaşmıştır. Böyle bir ortamda dünya konjonktüründe yaşanan finansal kriz ve sonrası 

daralma hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkilemiştir (Susam ve 

Bakkal, 2008).  

 

2001 krizi sonrası dönemde Türkiye‟yi yüksek dış borç ve cari işlemler açığına iten 

nedenlerden biri; reel kesimin ucuz döviz imkânlarından yararlanarak dışarıdan ucuz ara 

malı ithal edip, bu malları dayanıklı tüketim malları haline getirerek farklı piyasalara 

satması ve böylece ihracatın ithalata bağımlı hale gelmesidir. Bu ihtiyaç 2003 yılı 

sonrası ülkeye giren sıcak para ile daha sonra da tüm dünyadaki trende uygun olarak 

özelleştirme ve gayrimenkul satış gelirleriyle karşılanmıştır. Ayrıca özel sektör bu 

ihtiyacını karşılamak için dünyadaki finansal genişleme, bol likidite ve ucuz kredi 

imkânlarından yararlanılarak doğrudan borçlanmaya gitmiştir (Yeldan, 2008). 

 

Aslında Türkiye‟de krizler yeni değildir. Cumhuriyet kurulduktan sonra ülke 

ekonomisi; 1927‟den başlayarak 1932, 1935, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945, 1949, 

1954, 1979, 1980, 1994, 1999 ve 2001 yıllarında kriz yaşamıştır.  

 

 

6.7. Küresel Ekonomik Krizin Türkiye’ye Etkileri 

 

 

Küresel ekonomik kriz kuşkusuz Türkiye ekonomisini de etkilemiş ve etkilemektedir. 

Ancak durum bu sefer 2001 krizinden tamamen farklıdır; çünkü 2001 krizi Türkiye 

ekonomisinin ve özel sektörün zayıflıklarından kaynaklanmıştır. Üstelik yurt dışından 

kredi almak ve üretimi, istihdamı ve gelirleri artırmak için yabancı ülkelerdeki krizi 

finanse etmek ve Türk malları için talebi güvence altına almak mümkündür. Hatta, 2008 

yılındaki krizde başlangıç ABD‟de olmuş, batı Avrupa ekonomilerine yayılmış ve 

neredeyse dünya üzerindeki bütün ülkeleri etkilemiştir.  
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Bazıları 2008 dünya krizinin Türkiye‟ye pek fazla etkilemediğini ifade edebilirler. Bu 

krizden dolayı milli gelir ve kişi başına milli gelir düşmüştür, enflasyon, bütçe açıkları, 

borç stokları, cari hesaplar, dış ticaret açıkları artmış ve Merkez Bankası rezervleri 

azalmıştır. Bu yüzden önemli etkileri olduğu ifade edilebilir (Temiz ve Gökmen, 2009). 

 

Türkiye ekonomisi, 2008 yılının son çeyreğinden 2009 yılının son çeyreğine kadar 

süren bir daralma süreci yaşamıştır. Söz konusu daralma 2009 yılının ilk çeyreğinde 

derinleşmiş, 2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hız kesmeye başlamıştır. 2009 

yılında ekonomi %4,7 daralmıştır. 2009 yılının son çeyreğinde, %6‟lık büyümeyle 

ekonomi toparlanmaya başlamıştır. Söz konusu dönemdeki büyümede, iktisadi 

faaliyetler yönünden imalat sanayindeki artış etkili olurken; harcamalar yönünden ise 

özel sektör tüketimi, kamu sektörü tüketimi ve stok değişimindeki büyüme etkili 

olmuştur (Anonim, 2010b). 

 

Türkiye ekonomisindeki görünüm, 2009 yılında büyük ölçüde küresel ekonomideki 

gelişmelere paralel olarak şekillenmiştir. Bu dönemde küresel kriz nedeniyle artan 

belirsizlik ortamı, piyasalardaki güveni azaltarak ekonomik birimlerin ileriye dönük 

beklentilerini olumsuz yönde etkilemiş, bu durum da yatırım ve tüketim kararlarının 

ertelenmesine, ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasına yol açmıştır. 

 

Küresel ekonomik krizin Türkiye‟ye sektörel bazda etkilerine bakıldığında; 2009 

yılında büyümenin yaşandığı tek sektör tarım olmuştur. Ancak tarımın GSYH içindeki 

payı düşük olduğu için büyümeye katkısı sınırlı kalmıştır. GSYH içinde en büyük 

ağırlığa sahip olan ve büyümenin lokomotifi sayılan sanayi ve hizmetler sektörlerinde 

ise, 2009 yılında daralmalar meydana gelmiştir (Çizelge 6.2).  

 

2009 yılı GSYH‟si içinde tarım sektörünün payı, 2002 yılına göre 2,1 puan azalarak   

%10,1, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalarak %5,2 olurken; hizmetler sektörünün 

(inşaat hariç) payı 3,4 puan artarak %58,1‟e, sanayi sektörünün payı da 1 puan artarak 

%26,1‟e ulaşmıştır (Anonim, 2010b). 
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Çizelge 6.2. 2009 Yılı GSYH Sektör Payları ( Anonim, 2009b) 
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2009 yılının ilk çeyreği, küresel krizin reel ekonomideki etkilerinin en yoğun olduğu 

dönem olmuştur. Bu dönemde sanayi sektörü %20,9 daralmıştır. Yılın ikinci ve üçüncü 

çeyreklerinde ise sanayi sektöründeki daralma sırasıyla %11,2 ve %4,2 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

Buna karşın yılın son çeyreğinde başlayan ekonomik toparlanmanın en önemli 

kalemlerinden birisi yine sanayi sektörü olmuştur. 2009 yılının son çeyreğinde, GSYH 

%6 oranında büyürken aynı dönemde sanayi sektörü büyümesi bu rakamın neredeyse 

iki katı (%11,6) olmuştur. Ancak 2009 yılının genelinde sanayi sektörü %6,7 düzeyinde 

daralmıştır.  

 

2009 yılı büyüme bakımından hizmetler sektöründe de olumsuz bir yıl olmuştur. 

Hizmetler sektörü, 2008 yılında %1,2 büyürken, 2009 yılında %3,1 daralmıştır. İnşaat 

sektörü, 2008 yılında olduğu gibi talep daralmasına bağlı olarak, 2009 yılında da 

daralmıştır (Anonim, 2010b). 

 

Küresel ekonomik krizin Türkiye‟de büyüme üzerindeki etkilerine bakıldığında; 2000 

krizinden sonra yaklaşık yedi yıldır arka arkaya istikrarlı bir büyüme performansı 

sergileyen ülke ekonomisinde 2008 yılının son çeyreğinde küçülme dönemi başlamış ve 
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bu küçülme 2009 yılının üçüncü çeyreğine kadar devam etmiştir. Bu dönemde milli 

gelir %7,9 küçülmüştür. 2001 krizinde %5,9, 1994 krizinde %6,9 küçülme oranlarına 

bakıldığında milli gelirdeki küçülme açısından 2009 yılındaki küçülme yakın tarihin en 

kötüsüdür. Küçülmeyi en çok etkileyen kategoriler; iç ve dış talepte düşme, yatırımların 

azalması ve ihracatın azalmasıdır (Akat, 2009). 

 

Türkiye ekonomisi, krizden diğer ülkelere göre daha hızlı ve güçlü bir şekilde çıkmıştır. 

Ekonomideki toparlanma, 2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren kendini hissettirmeye 

başlamış, yılın son çeyreğinde GSYH %6 oranında büyüyerek hızlı bir toparlanma 

sürecine girildiğini göstermiştir. 2010 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde çift 

haneli büyüme ile toparlanma süreci devam etmiştir. 2010 yılının ilk yarısında ulaşılan 

%11‟lik büyüme performansıyla Türkiye ekonomisi kriz öncesi büyüklüğüne ulaşmış ve 

ikinci çeyreğe ait son verilere göre krizden çıkış sürecinde AB ve OECD ülkeleri 

arasında en hızlı ve güçlü büyüyen ülke olmuştur (Anonim, 2010b). 

 

Küresel ekonomik krizin Türkiye‟ye istihdam ve işsizlik üzerindeki etkilerine 

bakıldığında; 2008 yılı sonunda reel sektöre ulaşan küresel ekonomik krizin, istihdam 

piyasası üzerindeki etkileri 2009 yılının ortalarında belirginleşmiştir. Önceki dört yılda, 

her yıl yaklaşık 300 ile 450 bin arasında değişen rakamlarda istihdam artışı 

gerçekleşirken, 2009 yılının tamamında toplam istihdam bir önceki yıla göre yalnızca 

83 bin kişi artış göstermiştir. 

 

2000‟li yıllardan itibaren düşmekte olan tarım sektöründeki istihdam, küresel ekonomik 

krizle birlikte yeniden artış eğilimine girmiştir. 2007 yılındaki 4,9 milyon olan tarım 

istihdamı, 2009 yılında 5,3 milyona çıkmıştır. 2009 yılında tarım sektöründe istihdam 

edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre %4,7 oranında artarak yaklaşık 5,25 milyona 

yükselmiştir (Anonim, 2010b). 

 

Krizlerin en olumsuz ve kalıcı sonuçlarından biri de işsizlik oranındaki artışlardır. Çıkış 

noktaları farkı olsa da, işsizlik verileri hem 2001 hem de son küresel ekonomik krizde 

benzer eğilimler göstermektedir. Genellikle krizle birlikte hızlı bir şekilde artan işsizlik, 

krizden sonra gecikmeli olarak toparlanmaktadır. Türkiye‟de küresel kriz öncesi %10 
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civarında seyreden işsizlik oranı 2008 yılında %11‟e, 2009 yılında ise yüzde %14‟e 

yükselmiştir (Çizelge 6.3). 

 

 Çizelge 6.3. Yıllar İtibariyle İşsizlik Oranları ( Anonim, 2009b) 
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6.8. Küresel Ekonomik Krizin Türk Tarım Sektörüne Etkileri 

 

 

ABD‟de başlayan ve bütün dünyaya yayılan küresel ekonomik krizin etkileri tüm 

sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü de etkilemiştir. Ancak bu etki tarım sektöründe 

daha az hissedilmiştir. Tarım sektörü temel gıda maddelerini üretmekte ve bu maddeler 

tüketiciler tarafından zorunlu olarak talep edilmektedir. Bunun yanında tarım 

ürünlerinin arz ve talep değişmelerine karşı daha az duyarlı olduğu bilinmektedir. 

Dolayısıyla, talepteki daralma sanayi mallarına göre daha az olmaktadır (Karlı ve ark., 

2009). 

  

2007 ve 2008 yıllarında; dünyada yaşanan kuraklık, gıda ve petrol fiyatlarındaki 

değişimler, tarım ürünlerinin enerji amaçlı kullanımı, tüketim alışkanlıklarının 

değişmesi, sektörün önemini bir kat daha artırmıştır. Özellikle 2008 yılında yaşanan 

gıda fiyatlarındaki artışlar, tarımsal ürün ihracatı yapan ülkelerin gelirlerini artırırken, 

gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. 
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2009 yılı başlarında fiyatlarda belirgin düşüşler yaşanmış ve tüm dünyayı saran küresel 

ekonomik krizin etkileri hissedilmeye başlanmıştır. Dünyada yaşanan tüm bu 

gelişmeler, tarımı stratejik sektör olarak ön plana çıkartmıştır. 

 

Diğer sektörlerden farklı yapısıyla tarım, krizden görece olarak daha az etkilenmiştir; 

dolayısıyla büyüme hızındaki düşüş daha yavaş olmuştur. Başta traktör ve kimyasal 

gübre olmak üzere tarım girdilerinin üretimi düşmüştür. Tarım ürünleri fiyatlarındaki 

düşüş ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçilerin gelir kayıpları artmıştır. 

Üretici gelirlerindeki kayıplara paralel olarak kredi kullanımı artmıştır. Tarımsal 

istihdamdaki düşüş hızı yavaşlamış; krizden dolayı sanayi ve hizmetler sektöründe işsiz 

kalanlar kırsal alana dönmeye başlamışlardır. Durgunluk nedeniyle başta Avrupa 

pazarları olmak üzere ihraç ürünlerine talep azalmıştır. Krizle birlikte satın alma gücü 

zayıflayan tüketici daha ucuz yerli ürünlere yönelmiş; dolasıyla ithalat azalmıştır (Oral, 

2009). 

 

Tarım sektörü, son 6 yılın 5‟inde pozitif büyüme göstererek uzun yıllardır görülmeyen 

bir büyüme trendi yakalamıştır. 2009 yılında iklim koşullarının uygun olması tarım 

sektörünü olumlu etkilemiştir.  

 

Tarım, 2008 yılında %3,5 büyüme oranı ile küresel ekonomik krizden en az etkilenen ve 

krizin etkilerini hafifleten sektör olmuştur. Büyüme trendi 2009 yılında da devam etmiş 

ve tarım sektörü ortalama %2,7 oranında büyümüştür. Tarım sektörünün alt 

sektörlerinden tarım, avcılık ve ormancılık sektörü %3,3 ve balıkçılık sektörü %10,8 

büyümüştür. 2007 yılında kuraklık nedeniyle küçülen toplam tarım sektörü katma 

değeri, 2008 yılında %4,3 ve 2009 yılında %3,6 büyümüştür. Bu büyümeyle birlikte, 

tarımın milli gelire ve dış ticarete katkısında da ciddi artışlar olmuştur. Son 7 yılda; 

tarımsal GSYH cari fiyatlarla 2002 yılına göre %139 artarak 2008 yılında 56,7 milyar 

dolara, tarımsal dış ticaret hacmi 3 kat artarak 2008 yılında 24,5 milyar dolara 

ulaşmıştır. Türkiye, 57 milyar dolarlık üretim değeri ile dünyanın 8. büyük tarımsal 

ekonomisi haline gelmiştir (Anonim, 2010e).  
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7. TÜRKİYE’DE GIDA SANAYİİ 

 

 

7.1. Gıda Sanayii ve Önemi 

 

 

Türkiye‟de sanayileşme yolunda atılan adımların başlangıcında, gıda sanayii işletmeleri 

önemli oranda yer almıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, Türkiye‟de tarıma dayalı 

sanayinin finansmanı kamu olanaklarıyla ve devlet bütçesinden yararlanılarak 

düzenlenmiştir. Bunu izleyen dönemlerde devlet özellikle et ve süt sektörlerinde 

faaliyete başlamıştır. Bu amaçla gıda sanayi ürünlerini işleyen Tarım Satış Kooperatifi 

Birlikleri dışında Et-Balık Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Süt Endüstrisi 

Kurumu, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yem Sanayi gibi kamu iktisadi 

teşebbüsleri kurulmuştur (Güneş ve Tanrıvermiş, 1994). 

 

Planlı dönemin başlangıcı olan 1962 yılından itibaren gıda sanayinin gelişimi 

incelendiğinde, ilk aşamada gıda işletmeleri ve pazara dönük gıda sanayi üretimleri ile 

dış satımı, günümüzdeki değerlerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Planlı dönemin 

başlangıcında Et ve Balık Kurumu 4 adet kombina ile faaliyet göstermekte iken, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.‟nin 15 adet fabrikası çalışır durumda bulunmaktaydı. 

Özel sektörün bu dönemde ilgi gösterdiği alanlar konserve, bitkisel yağ ve un sanayidir. 

Meyve-sebze işleme sanayinde günümüzde faaliyette bulunan modern salça, meyve 

suyu, dondurulmuş meyve ve sebze, vb. tesisler, modern bitkisel yağ sanayi tesisleri, 

büyük kapasiteli un, makarna, bisküvi, salça, şekerleme fabrikalarının hiç biri planlı 

dönemin başlangıcında kurulmamışlardı. Aynı dönemde ihracat ise genellikle 

çekirdeksiz kuru üzüm, fındık, zeytinyağı gibi geleneksel ihraç ürünlerinden 

oluşmaktadır (Çinpolat, 2006). 

 

Geniş bir yelpazeye sahip olan gıda sanayii, alt dalları açısından birbirinden farklı 

özellikler taşıyan sektörleri barındırmaktadır. Tarımsal ürünleri işleyerek değerlendiren 

ve büyük ölçüde ticari işlem gören mallardan oluşan gıda sanayi aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır (Çinpolat, 2006): 
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A- Gıda Maddeleri Sanayii 

 

a) Et ve Et Ürünleri Sanayii: Kırmızı et, sakatat, et mamulleri, kümes 

hayvanları ve diğerleri, 

b) Süt ve Süt Ürünleri Sanayii: İşlenmiş içme sütü, yoğurt, beyaz peynir, 

kaşar peyniri, diğer peynirler, tereyağı, süt tozu ve diğerleri, 

c) Meyve-Sebze İşleme Sanayii: Dondurulmuş meyve-sebzeler, kurutulmuş 

meyve sebzeler, domates salçası, meyve suyu konsantresi, salamura 

zeytin, kuru incir, çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm, kuru kayısı, diğer 

kurutulmuş meyveler, iç ceviz, ceviz mamulleri, iç fındık, fındık 

mamulleri, reçel, marmelat ve diğerleri, 

d) Su Ürünleri Sanayii: Balık ve diğer su ürünleri sanayi, balık unu ve yağı, 

e) Bitkisel Yağ ve Hayvansal Yağ Ürünleri Sanayii: Zeytinyağı, prina yağı, 

bitkisel ham yağlar, margarin, yağlı tohum küspeleri, 

f) Un ve Unlu Ürünler Sanayii: Pirinç unu, buğday unu, irmik,  diğer 

hububat ve baklagil unları, bulgur, kepek, makarna, ekmek, bisküvi ve 

diğerleri, 

g) İşlenmiş Unlu Mamuller Sanayii 

h) Şeker ve Şekerli Mamuller Sanayii: Şeker, melas, yaş küspe, helva, 

lokum, ciklet, şekerlemeler ve diğer şekerli mamuller 

 

B- Diğer Gıda Sanayii 

a) Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri Sanayii: Çay, işlenmiş 

baharat, glikoz, nişasta, vb. 

Çeşitli kayıt ve kaynaklara göre gıda alanında faaliyet gösteren işyeri sayısı farklılık 

göstermektedir. Ancak, gıda sanayii, tarıma dayalı bir sanayi dalı olarak Türkiye 

ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. DPT verilerine göre imalat sanayi içinde gıda 

sanayii, üretim değeri olarak %18-20‟lik paya sahiptir (Anonim, 2007a). 

 

Türkiye‟de sanayileşme yolunda atılan adımların başlangıcında, gıda sanayii işletmeleri 

önemli yer almıştır. Ayrıca, Türkiye‟de sanayileşme hareketinin ivme kazanmasını 

sağlayan gıda sanayii, kalkınma planları ve yıllık programlardaki hedefler 
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doğrultusunda gelişme göstermiş, kamu kimliğinden zaman içerisinde sıyrılarak özel 

kesim ağırlıklı bir yapı haline gelmiş, verimlilik ve karlılığın önem kazandığı bir 

ortamda ekonominin önemli bir sektörü olmuştur. 

 

Türkiye‟de artan nüfusun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, tarımsal üretimin 

uygun şekilde değerlendirilmesine bağlı olup, bu da gıda sanayiinin yapısının sağlıklı 

şekilde geliştiği ve sorunlarının çözüldüğü bir ortamda mümkün olacaktır. Geniş bir 

yelpazeye sahip olan gıda sanayii, alt dalları açısından birbirinden farklı özellikler 

taşıyan sektörleri barındırmaktadır. Bu sektörlerin bazılarının üretim faaliyetlerinde iç 

pazar önemli iken, bazıları iç piyasa yanında dış rekabet/pazarlar açısından önem 

taşımaktadır. Gıda sanayiinde çoğu alt sektör hammaddeyi ülke içi kaynaklardan 

sağlayabilirken, az sayıda da olsa kimi alt sektörler hammadde açısından dışa bağımlılık 

göstermektedir.  

 

Türkiye‟de gıda alanında üretim yapan işyeri sayısı farklı kaynaklarda 25-40 bin 

arasında değişmekte olup, yaklaşık 260 bin kişi bu sektörde çalışmaktadır. Genelde 

küçük ve orta ölçekli işletme yapısı ile faaliyetlerine devam eden gıda işletmelerinin 

çoğunluğunu özel sektör kuruluşları oluşturmaktadır. İşletmelerde ortalama yıllık 

kapasite kullanım oranı %65-75 arasındadır. Gıda sanayii üretim değeri içinde tahıl ve 

nişasta mamulleri sanayii en yüksek değeri almaktadır. Bunu süt ve et mamulleri sanayii 

izlemektedir. Türkiye‟de gıda sanayii ithalat değeri en yüksek olarak bitkisel yağ, 

mezbaha ürünleri ve tahıl-nişasta ürünlerinde gerçekleşirken, en düşük olarak su 

ürünleri ile meyve-sebze ve yem sanayiinde olmuştur (Anonim, 2007a). 

  

Türkiye‟de gıda sanayiinde alt sektörler açısından sayısal dağılıma bakıldığında; 

sanayinin %65‟ini un ve unlu mamuller, %11‟ini süt ve süt mamulleri %12‟sini meyve-

sebze işleme, %3,5‟ini bitkisel yağ ve margarin, %3‟ünü şekerli mamuller, %1‟ini et 

mamulleri ve %4,5‟luk kısmını ise tasnif dışı gıdalar, alkolsüz içecekler, su ürünleri 

sanayiinin oluşturduğu görülmektedir (Anonim, 2007a). 

 

Genelde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak faaliyetlerine devam eden gıda 

işletmeleri, mülkiyet yapısı açısından daha çok özel sektör kuruluşları niteliğindedir. 
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Özellikle et, süt, yem gibi sanayilerde yaşanan özelleştirme ile günümüzde şeker ve çay 

hariç tamamıyla sektörde özel kesimin hakim olduğu söylenebilir. Kamu sektöründen 

özel sektöre doğru yapılanmanın, karlılık ve verimliliği artırması, tüketiciye güvenli ve 

uygun fiyatlı ürünlerin sunumu ve üretim faaliyetinde etkinliğin yükseltilerek 

ekonomiye canlılık getirmesi beklenmektedir. 

 

Türkiye‟de gıda sanayiinde yıllık ortalama kapasite kullanım oranı 2004 yılı TÜİK 

verilerine göre %71‟dir. Yıllar itibariyle değişiklik göstermekle birlikte genel eğilim 

olarak kapasite kullanım oranı %70‟ler civarındadır. 

 

7.2. Türkiye’de KOBİ’lerin Yeri ve Önemi 

 

 

KOBİ‟ler tüm dünyada büyük oranda faaliyet göstermektedirler. Bu nedenle birçok 

ülkede ekonomik yapının temel unsurlarından biri olarak görülmektedir (İlhan, 2004). 

 

Türkiye‟de de KOBİ‟ler ekonomiye katkısı ve sağladıkları istihdam olanakları 

nedeniyle önemli bir konumdadır. Türkiye‟de KOBİ kavramı genel olarak, imalat 

sanayinde faaliyet gösteren küçük işletmeleri tanımlamak için kullanılmıştır (Aykaç ve 

ark., 2008). 

 

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali 

bilançosu 25 milyon TL‟yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme 

ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler KOBİ olarak 

tanımlanmıştır. Yeni yönetmelikle KOBİ tanımı, işletme büyüklüklerini sınıflandırmada 

AB kriterlerini benimsemiş ve 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hâsılatı ya da mali bilançosu 1 milyon TL‟yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler 

mikro işletme, 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da 

mali bilançosu 5 milyon TL‟yi aşmayan işletmeler küçük işletme ve 250 kişiden az 

yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon 

TL‟yi aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletme şeklinde sınıflandırılmıştır 

(Anonim, 2005a). 
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KOBİ‟lerin, gerek sayıları gerekse toplam istihdam ve üretimdeki payları itibariyle 

bütün dünyada ve Türkiye‟de ekonomi içerisindeki önemlerinin hızla arttığı 

gözlenmektedir. KOBİ‟lerin öneminin artması endüstriyel toplumu niteleyen kitlesel 

üretimin krize girmesiyle başlamıştır. Burada KOBİ‟ler, ürün talebindeki değişikliklere 

daha kolay cevap verebilme, gerekli esnekliği sağlayabilme ve mevcut sosyo-ekonomik 

yapı açısından işlevsel olabilme yetenekleri sayesinde, aynı kriz koşullarında, büyük 

işletmelere göre, varlıklarını koruyabilmişlerdir (İlhan, 2006).  

 

Küçük işyerlerindeki büyüme, “endüstri ötesi” topluma geçerken hizmet sektörünün 

genişlemesiyle birlikte ekonomideki KOBİ‟lerin önemini arttırmıştır.  

 

Bu stratejik önemlerinden dolayı, birçok ülkede ekonomik yapının bel kemiğini 

oluşturan KOBİ‟ler önemli ölçüde desteklenmektedir. Gerek gelişmiş gerekse gelişen 

ülke ekonomilerinde KOBİ‟lerin payına bakıldığında, mevcut işletmelerin %90‟ından 

fazlasının bu tip işletmelerden oluştuğu görülmektedir (Aykaç ve ark., 2008; Anonim, 

2007b; Anonim, 2005b).  

 

Çizelge 7.1‟de KOBİ‟lerin Türkiye ve bazı ülkelerin ekonomilerindeki payları 

kıyaslanmaktadır. Buna göre dünya ülkelerinin hepsinde toplam işletmelerin neredeyse 

tamamını KOBİ‟ler oluştururken, bu oran Türkiye‟de de %99,5‟tir. KOBİ‟lerin 

istihdamdaki payı %61,1, yatırımlardaki payı %56,5 ve yaratılan katma değerdeki payı 

ise %37,7‟dir. 

 

Çizelge 7.1. Bazı Ülke Ekonomilerinde KOBİ‟lerin Payları (Anonim, 2010d) 

 A.B.D Almanya Japonya Fransa İngiltere Türkiye 

Küçük İşletmelerin 

Toplam İşletmelere 

Oranları 

97,2 99,8 99,4 99,9 96,0 99,5 

Toplam İstihdam 

İçindeki Yeri 
50,4 64,0 81,4 49,4 36,0 61,1 

Toplam Yatırım 

İçindeki Yeri 
38,0 44,0 40,0 45,0 29,5 56,5 

Yaratılan Katma 

Değer İçindeki Yeri 
36,2 49,0 52,0 54,0 25,1 37,7 

Toplam İhracat 

İçindeki Yeri 
32,0 31,1 38,0 23,0 22,2 8,0 
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Bu verilere göre; KOBİ‟ler istihdam açısından ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip 

olmalarına rağmen, daha az sabit sermaye yatırımına sahip oldukları görülmektedir. Bu 

da onların katma değer üretimini ve dolayısıyla ülke ihracatına katkısını azaltmakta ve 

bankacılık sektörü tarafından kullanıma sunulan kaynaklardan daha az yararlanılmasına 

neden olmaktadır (Anonim, 2004).  

 

Bununla birlikte KOBİ‟lerin katma değer üretimine katkıları, Türkiye‟nin satın alma 

kapasitesini ve rekabet gücünü doğrudan etkiler bir öneme sahiptir. Ayrıca sosyo- 

ekonomik yapıdaki bozulmalar ve kriz ortamının sarsıcı etkilerinin azaltılması da bu 

işletmelerin üretken yapısıyla yakından ilişkilidir (İlhan, 2006).  

 

 

7.3. Ekonomik Krizler ve KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri 

 

 

Günümüzde işletmeler bir dizi belirsizliğin olduğu hızla değişen bir çevrede faaliyet 

göstermektedirler. İşletmeler önceden öngörülemeyen içsel ve dışsal faktörlerden 

kaynaklanan krizlerle karşılaşabilmektedir. Özellikle 20 yy. sonlarından itibaren hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik nitelikli krizler yaşanmakta ve bu 

krizler işletmeleri, özellikle KOBİ‟leri önemli ölçüde etkilemektedir (Yüksel ve Murat, 

2010). 

 

Türkiye‟de sık sık yaşanan ekonomik krizlerin KOBİ‟ler üzerinde olumsuz yansımaları 

olmuştur. Türkiye‟de KOBİ‟ler ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet 

gösterdiklerinden ülkedeki kriz dönemlerinde KOBİ‟ler özellikle üretim konusunda 

ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. KOBİ‟lerin üretim alanında krizden 

etkilenmeleri genelde üretim miktarının azalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 

diğer sorunlar şeklinde olmuştur (Ekşi, 2007). 

 

Türkiye‟de yapılan araştırmalar, krizlerden daha çok küçük ölçekli işletmelerin 

etkilendiğini ve bu işletmelerin kriz sürecinde üretim ve kapasite kullanım oranlarının 

düştüğünü ortaya koymaktadır (Anonim, 2003; Akdiş ve Bayrak, 2000).  
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Bu durum KOBİ‟lerin üretimlerinin azalması, üretime ara vermesi ya da tamamen 

üretimden çekilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu süreç istihdam ve ücretler 

üzerinde de olumsuz etkilere yol açmaktadır (Yüksel ve Murat, 2010). 

 

KOBİ‟ler ekonomik kriz dönemlerinde bozulan mali yapılarını düzeltme ve kaynak 

temin etme konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Bu dönemlerde KOBİ‟lerin finansman 

kaynakları oldukça azalmakta, hızla erimekte ve yüksek faizli banka kredilerine 

başvurmak zorunda kalmaktadırlar (Yüksel ve Murat, 2010; Gafuroğlu, 2007). 

 

Yaşanan ekonomik krizler, KOBİ niteliğindeki işletmelerin uluslararası piyasalardaki 

faaliyetlerini negatif yönlü etkilemekte ve bu işletmelerin ithalat ve ihracatlarında 

belirgin bir azalma söz konusu olmaktadır (Gafuroğlu, 2007). Ayrıca kriz dönemlerinde 

KOBİ yatırımlarında gerileme yaşanmaktadır (Yüksel ve Murat, 2010).  

 

KOBİ‟lerin örgüt yapılarının dağınıklığı, profesyonel yönetim anlayışı ve 

uygulamasının olmamasından kaynaklanan koordinasyon ve kontrol sorunları 

yaşamaları, kriz sürecinden daha olumsuz etkilenmelerine neden olmaktadır. Bunun 

yanında çevresel belirsizliklerin giderek artması ve kontrol edilemez hale gelmesi de 

KOBİ‟lerin krizlerden büyük işletmelere göre çok daha fazla etkilendiği konuların 

başında gelmektedir (Soysal ve ark., 2009).  

 

Son yıllarda şirketlerin karşılaştıkları krizlerin sayısında ve ortaya çıkardığı olumsuz 

sonuçların miktarında önemli artışlara rastlanmaktadır. Hızlı iletişim, hızla oluşan 

pazarlar ve kısa süreli iş tasarımlarının geçerli olduğu günümüz dünyasında, piyasalarda 

yaşanan hızlı radikal değişim ve dönüşümler, şirketlerin yoğun bir rekabet ortamına 

girmesine ve çoğu kez de sürekli olarak krizle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. 

Sürekli kriz ortamlarıyla karşılaşan şirketler, her türlü krizi önceden algılayabilecek, 

krize karşı koyabilecek ve kriz sürecini en az kayıpla atlatabilecek hatta başarıya 

dönüştürebilecek bir organizasyon yapısına gereksinim duyulmaktadır (Tekin ve 

Zerenler, 2008).  
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2007 yılında başlayan ve tüm dünya ile birlikte Türkiye‟yi de etkileyen küresel 

ekonomik kriz KOBİ‟ler üzerinde de olumsuz etkilere neden olmuştur. ABD‟de 

başlayan ekonomik kriz kısa sürede küresel ekonomik krize ve küresel resesyona 

(büyüme hızının düşmesi, işsizliğin artması) dönüşmüş (Hiç, 2009) ve 2008 yılının 

özellikle ikinci yarısından itibaren de Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri görülmeye 

başlanmıştır (Togan, 2009). 

 

7.4. Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Tokat İli Merkez İlçedeki   

Ürün Bazında Mevcut Durumu 

 

 

Tokat ili Merkez ilçede gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yıllar itibariyle 

sayıları incelendiğinde; Un ve unlu mamuller ilk sırayı almaktadır. Bunu sırasıyla 

ekmek, tasnif dışı gıdalar, süt ve süt ürünleri, baharat, meyve-sebze işleme ve et ürünleri 

takip etmektedir (Çizelge 7.2). 

 

Küresel ekonomik krizin başlamasıyla birlikte işletme sayıları incelediğinde; 2007 ve 

2008 yıllarında 116 olan işletme sayısının krizin yoğun olarak hissedildiği 2009 yılında 

113‟e düştüğü görülmektedir (Çizelge 7.2). 2010 yılında ise ekonomideki genel 

toparlanma ile birlikte işletme sayısı 120‟ye çıkmıştır. 

 

Ekonomik krizde sayılarında azalma yaşanan işletmeler incelendiğinde; süt ve süt 

ürünleri, baharat, et ürünleri ve şekerli mamuller de düşüş yaşandığı görülmektedir 

(Çizelge 7.2). Yaşanan ekonomik krize rağmen un ve unlu mamullerle ilgili işletme 

sayısında artış yaşanmıştır. Yemek fabrikaları, tasnif dışı ve meyve-sebze işleme gibi 

işletmelerde ise bir değişiklik yaşanmadığı görülmektedir.  
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Çizelge 7.2. İşletmelerin Yıllar İtibariyle Ürün Bazında Durumu (Anonim, 2008b) 

 2007 

SAYI(adet) 

2008 

SAYI(adet) 

2009 

SAYI(adet) 

2010 

SAYI(adet) 

Süt ve Süt Ürünleri 10 8 7 7 

Et Ürünleri 5 4 3 2 

Un ve Unlu Mamuller 47 54 56 68 

Ekmek 16 19 14 13 

Şekerli Mamuller 4 3 3 3 

Meyve-Sebze İşleme 6 6 6 5 

Yaş Meyve-Sebze 0 0 0 1 

Alkollü İçecekler 1 1 1 0 

Alkolsüz İçecekler 1 2 1 1 

Su Ürünleri 0 0 0 0 

Bitkisel Yağ-Margarin 0 0 0 0 

Bal 3 2 3 2 

Kuru Meyve 0 0 0 0 

Baharat 7 4 6 3 

Tasnif Dışı 10 10 10 8 

Yemek Fabrikaları 3 3 3 7 

TOPLAM 116 116 113 120 
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8. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

 

Tokat ili Merkez ilçedeki gıda sektöründe faaliyette bulunan 54 adet gıda sanayi 

işletmesine yapılan anket uygulaması sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir. 

 
 

8.1. İncelenen İşletmelerin Ürün Bazında Durumu 

 

 

Araştırmaya katılan işletmeler ürün bazında dağıtıldığında; 38 tanesi un ve unlu 

mamuller, 4 tanesi ekmek, 3‟er tanesi et ve et ürünleri, şeker ve şekerli mamuller, 

baharatlar, 2 tanesi süt ve süt ürünleri, 1 tanesi de yemek fabrikası şeklinde oluşmuştur. 

   

                               Çizelge 8.1. İşletmelerin Ürün Bazında Dağılımı 

FAALİYET KONUSU SAYI (adet) 

Un ve Unlu Mamuller 38 

Ekmek 4 

Et ve Et Ürünleri 3 

Şeker ve Şekerli Mamuller 3 

Baharatlar 3 

Süt ve Süt Ürünleri 2 

Yemek Fabrikası 1 

TOPLAM 54 

 

 

8.2. İncelenen İşletmelerin Kuruluş Yerleri 

 

 

Araştırmaya katılan gıda işletmelerinin kuruluş yerleri incelediğinde %61,11‟inin şehir 

merkezinde faaliyette bulunduğu saptanmıştır. %29,63‟ü ise organize sanayi bölgesinde, 

%3,70‟i sanayi sitesinde ve %5,56‟sı ise şehre yakın bir yerde faaliyetlerini 

sürdürdüklerini belirtmişlerdir (Çizelge 8.2). 
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                 Çizelge 8.2. İşletmelerin Kuruluş Yerleri 

KURULUŞ YERİ FREKANS (adet)    ORAN (%) 

Şehir Merkezi 33 61,11 

Organize Sanayi Bölgesi 16 29,63 

Sanayi Sitesi 2 3,70 

Şehre yakın bir yer 3 5,56 

TOPLAM 54 100,00 

 

 

8.3. İncelenen İşletmelerin Hukuki Yapıları 

 

 

Çizelge 8.3‟te araştırmaya katılan işletmelerin hukuki yapısına bakıldığında; 

İşletmelerin %46,30‟unu şahıs işletmeleri, %37,04‟ünü limited şirketler, %16,67‟sini ise 

anonim şirketler oluşturmaktadır. 

 

                     Çizelge 8.3. İşletmelerin Hukuki Yapıları 
HUKUKİ YAPILAR FREKANS (adet) ORAN (%) 

Limited Şirket 20 37,04 

Anonim Şirket 9 16,67 

Şahıs işletmesi 25 46,30 

TOPLAM 54 100,00 

 

 

 

8.4. İncelenen İşletmelerin Kullandıkları Teknoloji Düzeyleri ve AR-GE 

Faaliyetleri 

 

 

Dünya imalat sanayi, hızla gelişen teknoloji sayesinde giderek emeğe dayanan üretim 

yapısından, teknoloji yapısından, teknoloji yoğun bir yapıya dönüşmektedir. Bilgi ve 

beceriyi gerektiren, araştırma ve geliştirmeye dayanan ileri teknoloji sanayi dalları, 

uluslararası karşılaştırmalı üstünlükten çok sahip olunan teknoloji seviyesine bağlı 

duruma gelmiştir (Karluk, 1999). Bu nedenle Türkiye, sanayileşmesinin belirli bir 

aşamasını tamamlamış gelişme yolundaki ülkeler gibi mevcut teknolojilerini 

geliştirmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin teşviki, bölgesel gelişmeyi ve 

çevresel korumayı desteklemek zorundadır. Bilim ve teknoloji politikasının odak 

noktası, toplumun bilgi seviyesinin yükseltilmesi, AR-GE faaliyetleriyle desteklenmiş 
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üretimin yanı sıra maliyet, kalite, standart ve süreklilik ilkelerini sağlayacak bir gelişme 

sağlanması şeklinde olmalıdır (Karkacıer, 2001).  

 

Araştırmaya katılan işletmelerin %12,96‟sı işletmelerinde araştırma-geliştirme biriminin 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın %87,04‟ü ise araştırma-geliştirme biriminin 

bulunmadığını ifade etmişlerdir (Çizelge 8.4). 

 

İşletmelerin %77,78‟i geleneksel teknolojiden, %11,11‟i modern teknolojiden 

yararlandığını söylerken, %7,41‟i de modern teknolojiye geçme aşamasında olduğunu 

beyan etmişlerdir (Çizelge 8.4). 

 

           Çizelge 8.4. İşletmelerin AR-GE Faaliyetleri ve Kullandıkları Teknoloji  

                               Düzeyleri  

  
FREKANS 

(adet) 

ORAN  

(%) 

AR-GE 

FAALİYETLERİ 

Evet  7 12,96 

Hayır  47 87,04 

TOPLAM 54 100,00 

TEKNOLOJİ 

DÜZEYLERİ 

Geleneksel 42 77,78 

Modern 6 11,11 

Modern Teknolojiye 

Geçme Aşamasında 
4 7,41 

TOPLAM 54 100,00 

    

 

8.5. İncelenen İşletmelerin Yaşanan Ekonomik Krizden Etkilenme Dereceleri 

 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin %70,4‟ü krizden etkilendiklerini, %22,2‟si şiddetle 

etkilendiklerini ve %7,4‟ü ise kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Yani görüldüğü 

üzere araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse tamamına yakını ekonomik krizden 

önemli derecede etkilenmişlerdir (Çizelge 8.5). 
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Çizelge 8.5. İşletmelerin Yaşanan Ekonomik Krizden Etkilenme Dereceleri 

ETKİLENME DERCELERİ FREKANS (adet) ORAN (%) 

Hiç etkilememiştir - - 

Etkilememiştir - - 

Kararsızım 4 7,40 

Etkilemiştir 38 70,40 

Şiddetle etkilemiştir 12 22,20 

TOPLAM 54 100,00 

 

 

 

8.6. İncelenen İşletmelerin Ekonomik Krizden Sonra Siparişlerinde Bir Azalma    

Olup Olmadığı ile İlgili Durumları 

 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin %83,30‟u ekonomik krizden sonra siparişlerinde bir 

azalma olduğunu, buna karşın %13,00‟ü azalmadığını (değişmediğini), %3,70‟i ise 

azalmadığını aksine arttığını ifade etmişlerdir (Çizelge 8.6). Bu verilere göre 

araştırmaya katılan işletmelerin büyük çoğunluğu yaşanan ekonomik krizden olumsuz 

etkilenmiş ve siparişlerinde bir azalma meydana gelmiştir. 

 

                 Çizelge 8.6. İşletmelerin Ekonomik Krizden Sonra Siparişlerinde  

                                     Bir Azalma Olup Olmadığı ile İlgili Durumları 

SİPARİŞ DURUMU FREKANS (adet) ORAN (%) 

Evet 45 83,30 

Hayır, değişmedi 7 13,00 

Hayır, arttı 2 3,70 

TOPLAM 54 100,00 

 

 

 

8.7. İncelenen İşletmelerin Kapasite Kullanım Oranlarında Bir Azalma Meydana 

Getirip Getirmediği ile İlgili Durumları 

 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin, %79,6‟sı kapasite kullanım oranlarında bir azalma 

meydana geldiğini belirtirken, %20,4‟ü ise azalmadığını ifade etmişlerdir (Çizelge 8.7). 

Kapasite kullanım oranlarında düşüş yaşadığını ifade eden işletmelerin yarısından 

fazlasında %10 ile %20 arasında bir azalma meydana gelmiştir. Araştırmaya katılan 

işletmelerin bu kapasite kullanım oranlarını sektörlerindeki diğer işletmelerle kıyaslama 

yaptıklarında, büyük çoğunluğu normal seviyede bulunduklarını ifade etmişlerdir. Yani 

işletmeler ekonomik krizin etkilerini hemen hemen aynı düzeyde yaşamaktadırlar. 
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Gelecekteki beklentilerine baktığımızda ise; araştırmaya katılan işletmelerin %38,9 gibi 

önemli bir kısmı gelecek 12 ay için kapasite kullanım oranlarında bir düşüş 

beklediklerini belirtirken, %40,7‟si emin olmadıklarını ve %20,4‟ü ise böyle bir düşüş 

olmayacağını ifade etmişlerdir.  

 

Çizelge 8.7. İşletmelerin Kapasite Kullanım Oranlarında Bir Azalma Meydana Getirip   

Getirmediği ile İlgili Durumları 
 FREKANS (adet) ORAN (%) 

Kapasite Kullanım 

Oranına Etkisi 

Evet 43 79,60 

Hayır 11 20,40 

TOPLAM 54 100,00 

Kapasite Kullanım 

Oranının Etkilenme 

Durumu 

%10‟dan az 6 14,00 

%10-20 arası 30 69,80 

%21-30 arası 3 7,00 

%30‟dan fazla 4 9,20 

TOPLAM 43 100,00 

Kapasite Kulanım 

Oranının Sektöre 

Göre Durumu 

Düşük 11 20,40 

Normal 41 75,90 

Yüksek 2 3,70 

TOPLAM 54 100,00 

Gelecekte Kapasite 

Kullanım Oranında 

Bir Düşüş Beklenip 

Beklenmediği 

Evet 21 38,90 

Hayır 11 20,40 

Emin değil 22 40,70 

TOPLAM 54 100,00 

 

 

8.8. İncelenen İşletmelerin İstihdam Kapasitelerinde Bir Azalma Yapıp Yapmadığı  

ile İlgili Durumları  

 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin %64,8‟i istihdam kapasitelerinde bir azalma olduğunu 

ifade ederken, %35,2‟si ise azalma olmadığını belirtmişlerdir. Çizelge 8.8‟de istihdam 

kapasitelerinde düşüş yaşadığını ifade eden işletmelerin istihdam kapasitesindeki 

azalmanın oranları ayrıntılı olarak verilmiştir. I  
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               Çizelge 8.8. İşletmelerin İstihdam Kapasitelerinde Bir Azalma Yapıp  

                                   Yapmadığı ile İlgili Durumları  

 FREKANS 

(adet) 

ORAN 

(%) 

Krizin İstihdam 

Kapasitesine 

Etkileri 

Evet 35 64,80 

Hayır 19 35,20 

TOPLAM 54 100,00 

İstihdam Kapasitesi 

Oranının Etkilenme 

Durumu 

%10‟dan az 7 20,00 

%10-20 arası 9 25,70 

%21-30 arası 13 37,10 

%30‟dan fazla 6 17,20 

TOPLAM 35 100,00 

 

 

 

8.9. İncelenen İşletmelerin İçinde Yer Aldıkları Sektörün Durumu Hakkındaki  

Görüşleri  

 

Araştırmaya katılan işletmelerin içinde yer aldıkları sektörün mevcut durumu 

hakkındaki görüşleri incelediğinde; kötü diyenlerin oranı %31,2 iken, çok kötü 

diyenlerin oranı %9,3‟tür (Çizelge 8.9). Yani araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık 

yarısına yakını içinde bulundukları sektörün mevcut durumunu kötü ve çok kötü 

bulduklarını söylemişlerdir. İşletmelerin %33,3‟ü içinde bulundukları sektörün mevcut 

durumunu normal olarak değerlendirirken, %25,9‟u iyi bulduğunu belirtmişlerdir. Bu 

işletmelerin %27,8‟i, içinde yer aldığı sektörün 12 ay sonraki ekonomik durumunu 

bugünkü durumu ile kıyasladıklarında daha kötü olacağını düşünmekteyken %33,3‟ü 

aynı kalacağını söylemişlerdir. İşletmelerin %29,6‟sı ise sektörün gelecek 12 ay içinde 

gelişeceğini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar göstermektedir ki, araştırmaya katılan 

işletmelerin önemli bir kısmı gelecek 12 ay içinde de sektörün içinde bulundukları kötü 

durumu devam ettireceği ya da daha kötü olacağı düşüncesini taşımaktadır.  
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  Çizelge 8.9. İşletmelerin İçinde Yer Aldıkları Sektörün Durumu Hakkındaki Görüşleri  

 FREKANS 

(adet) 

ORAN 

(%) 

Yer Aldığı Sektörün Mevcut 

Durumu 

İyi  14 25,90 

Normal  18 33,30 

Kötü  17 31,50 

Çok kötü 5 9,30 

TOPLAM 54 100,00 

12 Ay Sonraki Ekonomik 

Durum İle Bugünkü 

Ekonomik Durumun 

Karşılaştırılması 

Gelişecek  16 29,60 

Aynı kalacak 18 33,30 

Daha kötü olacak 15 27,80 

Fikrim yok 5 9,30 

TOPLAM 54 100,00 

 

 

 

8.10. İncelenen İşletmelerin Krize Karşı Koymak için Aldıkları Önlemler  

 

Araştırma sonucunda işletmelerin, etkileri hala devam eden ekonomik krize karşı 

koymak için personel politikası kapsamındaki çalışmalarda çalışanların aleyhine olacak 

uygulamalara başvurdukları görülmüştür (Çizelge 8.10). Araştırmaya katılan 

işletmelerin ekonomik krize karşı koymak için en çok aldıkları önlemin “ücretlere zam 

yapılmaması” olduğu görülmektedir. Bunu, “fazla mesai yaptırılmaması” önlemi 

izlemektedir. Yine araştırma kapsamındaki işletmelerde işçi çıkarma politikasının 

oldukça yaygın bir uygulama şekli olduğu görülmektedir. Ayrıca ücretsiz izin verilmesi, 

yapılan mesailerin izin olarak ödenmesi, esnek çalışma saatleri uygulamaları, ücretli 

izin verilmesi işletmelerin ekonomik krize karşı aldıkları önlemler arasındadır. 

 

            Çizelge 8.10. İşletmelerin Krize Karşı Koymak için Aldıkları Önlemler* 

 Frekans (adet) Oran (%) 

Ücretlerde artış yapılmaması 31 57,40 

Fazla mesai yapılmaması 28 51,90 

İşten çıkarma 25 46,30 

Ücretsiz izin 18 33,30 

Yapılan mesailerin izin olarak ödenmesi 14 25,90 

Esnek çalışma saatleri 12 22,20 

Ücretli izin 11 20,40 

Ücretlerde azalma yapılması 10 18,50 

TOPLAM 149 275,90 
               *Birden fazla şık işaretlendiği için toplam %100‟ü aşmaktadır.  
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8.11. İncelenen İşletmelerin Krizden Çıkmak için Devletten Beklentileri  

 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin krizden çıkmak için devletten beklentilerine 

bakıldığında; işletmelerin %87,0‟si işverenin vergi ve sigorta prim yükünün 

azaltılmasını istemektedirler (Çizelge 8.11). Bunu; %74,1 ile işletmelere düşük faizli 

kredi sağlanması, %61,1‟ile yerli malı üretiminin teşvik edilmesi gerektiği, %51,9 ile 

enerji maliyetlerinin düşürülmesi, %44,4 ile KOBİ‟ler için kapsamlı bir destek paketi 

hazırlanması, %40,7 ile KOBİ Bakanlığı ve KOBİ Bankası kurulması, %14,8 ile sigorta 

ve vergi ödemelerin 1 yıl ertelenmesi ve %13,0 ile tarımsal sanayinin de sektörel 

teşvikler kapsamına alınması gerektiği önlemleri izlemektedir.  

 

   Çizelge 8.11. İşletmelerin Krizden Çıkmak için Devletten Beklentileri* 

 
Frekans 

(adet) 

Oran 

(%) 

İşveren vergi ve sigorta primi yükü azaltılmalı 47 87,00 

KOBİ‟lere düşük faizli kredi sağlanmalı  40 74,10 

Yerli malı kullanımı özendirilmeli ve alımı teşvik edilmeli 33 61,10 

Enerji maliyetleri düşürülmeli 28 51,90 

KOBİ‟ler için kapsamlı bir destek paketi hazırlanmalı 24 44,40 

KOBİ Bakanlığı ve KOBİ Bankası kurulmalı 22 40,70 

Sigorta ve vergi ödemeleri 1 yıl ertelenmeli 8 14,80 

Tarımsal sanayi de sektörel teşvikler kapsamına alınmalı  7 13,00 

Diğer  5 9,30 

TOPLAM 214 396,30 
    * Birden fazla şık işaretlendiği için toplam %100‟ü aşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

9. SONUÇ 

 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizin, Türkiye ekonomisinde önemli 

bir yere sahip olan gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerindeki etkilerini 

Tokat ili Merkez ilçe örneği üzerinden tespit etmeyi yönelik olarak yapılan araştırma 

sonuçları özetle şöyledir: 

 

Araştırma sonucunda araştırma kapsamındaki gıda sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin neredeyse tamamına yakınının ekonomik krizden önemli derecede 

etkilendiği görülmüştür. Araştırmaya katılan gıda sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin büyük çoğunluğu ekonomik krizden çok olumsuz etkilenmiş ve 

siparişlerinde bir azalma meydana gelmiştir. Yine bu işletmelerin büyük çoğunluğu 

kapasite kullanım oranlarında ve istihdam kapasitelerinde düşüş yaşamışlardır ve 

gelecek 12 ay içinde de kapasite kullanım oranlarında düşüş bekledikleri görülmüştür. 

 

Ayrıca araştırmaya katılan gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık 

yarısına yakını içinde bulundukları sektörün mevcut durumunu kötü bulduklarını ve 

gelecek 12 ay içinde de sektörün içinde bulundukları kötü durumu devam ettireceği ya 

da daha kötü olacağı düşüncesini taşımaktadırlar.  

 

Araştırma sonucunda gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin etkileri hala devam 

eden ekonomik krizle mücadele etmek için ücretlere zam yapılmaması, fazla mesai 

yaptırılmaması, işçi çıkarma, ücretli veya ücretsiz izin verilmesi gibi çalışanların 

aleyhine olacak uygulamalara başvurdukları görülmüştür. Bu işletmelerin krizden 

çıkmak için devletten en çok bekledikleri desteğin işverenin vergi ve sigorta prim 

yükünün azaltılması olduğu görülmüştür. 

 

Bunun dışında; gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere düşük faizli kredi 

sağlanması, yerli malı üretiminin teşvik edilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, 

gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kapsamlı bir destek paketi 

hazırlanması, KOBİ Bakanlığı ve KOBİ Bankası kurulması, sigorta ve vergi ödemelerin 
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ertelenmesi, tarım sanayinin de sektörel teşvikler kapsamına alınması gerektiği ifade 

edilmiştir. 

 

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yaşanan ekonomik krizden kurtulmaları 

ve gelecekte yaşanması muhtemel krizlerden korunmaları için devletten bekledikleri bu 

politika ve tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulanması gereklidir. Yaşanılan bu 

sorunun çözülmesi, küreselleşme sürecinde gıda sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin rekabet güçlerinin korunmasını sağlayacak ve onları ülke ekonomisinde 

daha iyi bir konuma getirecektir. 

 

Gıda işletmelerinin Tokat ili Merkez ilçede genel olarak durumuna bakıldığında; 

sektörde küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunluğu dikkati çekmektedir ve bu 

işletmeler yetersiz sermaye yapısına sahiptirler. İşletmelerin yeterli güç birlikteliği 

sağlayamaması bir olumsuzluk olarak göze çarpmaktadır. Bu durum düşük kapasite 

kullanımına yol açmakta ve ürün maliyetini yükseltmektedir. Üniversite-sanayi 

işbirliğinden yararlanamama ve yetersiz AR-GE kültürü işletmeler arasında hakimdir. 

İşletmelerin gelişimi için yetişmiş ara eleman eksiklikleri vardır. 

 

İşletme içi üretim, satış, stok politika ve organizasyonları bakımından gıda işletmeleri, 

büyük ve dış pazara açılan işletmeler dışında yeterli araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinde bulunma şansına genel olarak sahip değildir. Bu yapı mevcut 

potansiyelden yeterince yararlanmayı engellemekte, planlı bir çalışma sisteminin 

kurulmasını önlemektedir. 

 

Gıda işletmelerinde çeşitli nedenlerden dolayı (talep yetersizliği, hammadde azlığı, 

üretim zincirindeki sorunlar),  mevcut kapasitelerin kullanılamaması başta maliyet artışı 

olmak üzere, işgücü ve diğer verimliliğin artmasını engellemektedir. Bu durum özellikle 

işletmeler arası rekabette olumsuzluk yaratmaktadır. 

 

Tokat ilinde gıda işletmelerinin çoğunun küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşu, 

teknolojik yapının modernizasyonunu etkilemektedir. Artan ve değişen talep yapısının 

karşılanması, ancak teknolojinin yakından takibi ile mümkündür. Bu bakımdan 
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işletmelerin ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaşarak, AR-GE faaliyetlerine önem 

vermeleri gerekmektedir. Diğer yandan Tokat ilinde AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği, 

yüksek finansman gereği, bilgi ve yüksek teknolojilerin sanayide uygulanmasını 

zorlaştırmaktadır. Bunun sonucunda, yeni teknolojiler yerine yaygın teknolojiler 

benimsenmektedir. 
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EKLER 

Ek 1 : Anket formu 

 

A. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1. Firmanızın kuruluş yılı:…………………… 

2. Firmanızın kuruluş yeri: 

(    ) Şehir merkezi (    ) Şehre yakın bir yer (    ) Organize sanayi bölgesi  

(    ) Sanayi sitesi (    ) …………………  

3. Firmanızın kuruluş alanı: 

 a) Kapalı alan : ………..…m
2 

 
b) Açık alan : ………..…m

2
 

4. Firmamızın faaliyet alanı nedir? 

(    ) Üretim   (    ) İşleme   (    ) Pazarlama  

(    ) Diş ticaret  (    ) ………………. 

5. Firmamızın hukuki yapısı nedir? 

(    ) Şahıs işletmesi  (    ) Adi Ortaklık  (    ) Limited Şirket  

(    ) Anonim Şirket  (    ) Kolektif Şirket (    ) Komandit Şirket   

(    ) …………………… 

6. Firmamızın sermayesi nedir? 

a) Kuruluş sermayesi : …………………………TL 

b) İşletme sermeyesi : …………………………TL 

7. Firmamızın konumu nasıldır? 

(    ) İhracatçı (üretim yapmamaktayız/imalatçıdan almaktayız) 

(    ) İhracatçı - imalatçı 

(    ) Dolaylı imalatçı (aracı firma ile) 

(    ) İmalatçı (ihracat yapmamaktayız) 

  

 

B. İSTİHDAMLA İLGİLİ BİLGİLER 

 

1. Firmamızda istihdam edilen kişi sayısı (yönetici ve ailesi dahil) nedir? 

 Kriz Öncesi (adet) Kriz Sonrası (adet) 

Yönetici   

Teknik Personel   

İdari Personel   

Daimi İşçi   

Geçici İşçi   

 

2. Firmanızdaki; 

 

a) Vardiya sayısı : …………………..…adet  

b) Bir vardiya süresi :………………..…….saat 
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3. Firmanızda çalışan işçiler konusunda tecrübeli-kalifiye eleman niteliğinde midirler? 

 (    ) Evet (    ) Hayır 

 - Cevabınız HAYIR ise durum firmanızın üretim verimliliğini azaltıyor mu? 

  (    ) Evet (    ) Hayır 

 

4. İşçileri yada elemanları alırken hangi yöntem uygulanıyor? 

 (    ) İş ve işçi bulma kurumu kanalıyla  (    ) Kendi yöntemlerinizle 

 (    ) …………………………………. 

5. Firmanızda sigortasız işçi var mı?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

6. Firmanızda ücret politikanız nasıldır? Ücret artışları nasıl belirleniyor?........................ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Firma olarak istihdamla ilgili sorunlarınız nelerdir? 

 (    ) Kalifiye eleman bulamama  (    ) İşçi ücretlerinin yüksekliği 

 (    ) …………………………… 

 

C. GİRDİ TEMİNİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. Firma olarak üretimde girdiyi nereden temin ediyorsunuz? 

 (    ) İl – İlçeden %..............  (    ) Diğer illerden %.............. 

 (    ) Kendi üretiminizden %.............. (    ) Yurt dışından %.............. 

 (    ) …………………….%.............. 

2. Firmanızın girdiyi temin etme yöntemi nedir? 

 (    ) Peşin alım%..............  (    ) Vadeli alım%.............. 

 (    ) Sözleşmeli alım%.............. (    ) ………… %.............. 

3. Firmanızda kaç çeşit hammadde kullanıyorsunuz? İsimleri nelerdir? 

 ………………..  ……………………  ………………...….. 

 ……………….  ……………………  …………….……… 

 ……………….  ……………………  ……………………. 

4. Girdilere ait borsa var mı?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

5. Girdilerinizi depolama imkanınız var mı?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

6. Girdi temininde karşılaştığınız sorunlarınız ve önerileriniz nelerdir? 

 (    ) İstenilen kalitede girdi bulamama(    ) İstenilen miktarda girdi bulamama 

 (    ) Girdi fiyatlarının yüksek olması (    ) Girdi bedellerinin peşin ödenmesi 

 (    ) ………………………………… 

 

D. ÜRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. Firmanızda üretimde kullanılan teknoloji nedir? 

 (    ) Geleneksel       (    ) Modern      (    ) Modern teknolojiye geçme aşamasında 

2. Firmanızın teknoloji düzeyi nedir? 

 (    ) Emek yoğun teknoloji  (    ) Sermaye yoğun teknoloji 

3. Eğer imkanınız olsaydı ne gibi bir teknolojiye geçmeyi isterdiniz? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4. Üretimin yıl içerisinde dağılımı nasıldır? 

 (    ) Üretim tüm yıl devam ediyor (    ) Üretim belli dönemlerde yoğunlaşıyor 
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5. Üretim planlaması yapıyor musunuz?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

 - Cevabınız EVET ise; üretimi nasıl planlıyorsunuz? 

  (    ) Yurt içi pazar koşulları  (    ) Yurt dışı sipariş miktarı 

  (    ) İhracat programı   (    ) Stoklama politikaları 

  (    ) İhaleler    (    ) ………………………… 

6. Sizce ürünlerinizin fiyatlandırılmasında hangi faktörler ne ölçüde etken olmaktadır? 

 (    ) Ürünün hitap ettiği tüketici tipi (    ) Ürünün pazarlandığı  yer 

 (    ) Diğer üreticilerin satış fiyatı (    ) Maliyetler 

 (    ) Genel ekonomik konjonktür (    ) …………………………. 

7. Ürettiğiniz ürünlerin kalite kontrolünü yapıyor veya yaptırıyor musunuz? 

 (    ) Evet     (    ) Hayır 

 - Cevabınız EVET ise, Kime…………………  Ne kadar zamanda……….…… 

8. İşletmede ürünün kalitesini belirleyen ana unsur sizce nedir? 

 (    ) Kalifiye eleman   (    ) Hammaddenin kalitesi (    ) Katkı maddesi  

(    ) Kullanılan teknoloji (    ) ……………………… 

 

9. Firmanızın sahip olduğu kalite güvenlik belgeleri var mı?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

- Cevabınız EVET ise nelerdir? 

 (    ) HACCP  (    ) ISO  (    ) OHSAS   

(    ) TSE   (    ) …………… 

9. Üretim ile ilgili sorunlarınız ve önerileriniz nelerdir? 

 (    ) Ürün kalitemiz düşük          (    ) Gerekli kalitede hammadde bulamıyoruz 

 (    ) Kalifiye eleman bulamıyoruz  (    ) Gerekli miktarda hammadde bulamıyoruz 

 (    ) Ürün bedelleri geç ödeniyor    (    ) Kapasite kullanım oranımız düşük 

 (    ) Vergiler çok yüksek           (    ) Ürün pazarlama ağımız yetersiz 

 (    ) Kuruluş yerimi yanlış           (    ) ………………………………………   

 

E. PAZARLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. Firmanız adına pazarlamayı doğrudan siz mi yapıyorsunuz?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

2. Pazarlamada yer alan yan kuruluşlar var mı?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

3. Pazarlama alanlarınız nelerdir? 

 (    ) İl içi %............. (    ) İl dışı %............. (    ) Yurt dışı %............. 

4. Pazarlama araştırması yapıyor musunuz?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

5. Ürünlerinizin ambalajlama durumu nasıl? 

 (    ) Torba (    ) Kağıt kutu        (    ) Teneke kutu (    ) Cam kavanoz 

 (    ) …………….. 

 

6. Reklam yapıyor musunuz?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

7. Reklam yapıyorsanız hangi reklam kanalını kullanıyorsunuz? 

 (    ) Gazete  (    ) Dergi  (    ) Televizyon (    ) Radyo  

(    ) Internet  (    ) Takvim  (    ) İmsakiye              (    ) Eşantiyon 

(    ) Pano  (    ) Katalog  (    ) Broşür   (    )   ………. 
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F. İŞLETME İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. İşletmenizde AR-GE biriminiz var mı?   

(    ) Evet (    ) Hayır 

2. İşletmenizin online  ortamda WEB adresi var mı?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

3. İşletmenizin büyüklüğü yeterli mi?    

(    ) Evet (    ) Hayır 

4. İşletmeniz kuruluş yeri itibariyle yaptığınız işe uygun mu?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

5. İşletmenizin bağlı olduğu oda ya da kuruluş var mı?   

(    ) Evet (    ) Hayır 

 - Cevabınız EVET ise, hangisidir? 

(    ) Sanayi ve Ticaret Odası  (    ) Esnaf ve Sanatkarlar Odası                                 

(    ) ……………… 

6. İşletmenizin sosyal faaliyetleri nelerdir? 

 (    ) Servis (    ) Lokal (    ) Lojman (    ) Yemekhane 

 (    ) Kreş (    ) …………….. 

7. İşletmenizde danışmanlık hizmetine ihtiyaç var mı?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

8. Yukarıdaki 6.7. soruya cevabınız EVET ise, danışmanlık ihtiyacınız en yoğun olduğu 

alanlar hangileridir? 

 (    ) Kredi temini  (    ) Pazar araştırma  (    ) Makine teçhizat seçimi  

 (    ) …………………..  

9. Kredi alıyor musunuz?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

10. Kredi almada sorun yaşıyor musunuz?  

(    ) Evet (    ) Hayır 

 

G. KÜRESEL EKONOMİK KRİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

1. Yaşanan ekonomik kriz firmanızı etkilemiş midir? 

a) Hiç etkilememiştir 

b) Etkilememiştir 

c) Kararsızım 

d) Etkilemiştir 

e) Şiddetle etkilemiştir 

2. Yaşanan ekonomik kriz firmanızın siparişlerinde bir azalma meydana getirdi mi? 

a) Evet 

b) Hayır, değişmedi 

c) Hayır, arttı 

3. Yaşanan ekonomik kriz firmanızın kapasite kullanım oranında bir azalma 

meydana getirdi mi? 

a) Evet 

b) Hayır 

4. 3.soruya cevabınız evet ise ne kadar bir azalma meydana geldi? 

a) % 10‟dan az 

b) % 10-20 arası 
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c) % 21-30 arası 

d) % 30‟dan fazla 

 

5. İşyeri kapasite kullanım oranınız sektörünüzdeki diğer işletmelerle 

kıyasladığınızda hangi seviyededir? 

a) Düşük 

b) Normal 

c) Yüksek 

6. Kriz sürecinde girdi maliyetleriniz ne yönde değişti? 

a)  Arttı   

b) Azaldı 

c) Aynı kaldı, değişmedi 

7. Geçen 12  aylık dönemle karşılaştırıldığında, gelecek 12 ay için işletmenizin 

kapasite kullanım oranında bir düşüş beklemekte misiniz? 

a) Evet 

b) Hayır 

c) Emin değilim 

8. Yaşanan ekonomik kriz firmanızın istihdam kapasitesinde bir azalma meydana 

getirdi mi?  

a) Evet 

b) Hayır 

9. 8.soruya cevabınız evet ise, ne kadar bir azalma meydana geldi? 

a) % 10‟dan az 

b) % 10-20 arası 

c) % 21-30 arası 

d) % 30‟dan fazla 

10. Firmanızın yer aldığı sektörün mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

a) İyi 

b) Normal 

c) Kötü 

d) Çok kötü 

11. Firmanızın da içinde yer aldığı sektörün 12 ay sonraki ekonomik durumu 

bugünkü ekonomik durumu ile karşılaştırarak görüşünüzü belirtiniz. 

a) Gelişecek 

b) Aynı kalacak 

c) Daha kötü olacak 

d) Fikrim yok 

12. Firmanıza krizin aşağıdaki konuların hangilerinde olumlu etkileri oldu? (Birden 

fazla şık işaretlenebilir) 

 a)   Yeni pazar arayışları     

b)   Yeni mal ve hizmet arayışları 

c)    Dış pazarlara açılma gerekliliği    

d)    Maliyetlerin azaltılması gereği 

e) Öz kaynakların öneminin anlaşılması   

f) Kalitenin önem kazanması 

g) AR-GE‟nin önem kazanması   

13. Firmanıza krizin aşağıdaki konuların hangilerinde olumsuz etkileri oldu? 

(Birden fazla şık işaretlenebilir) 
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a)  Firma ürünlerine olan talepte azalma olması 

b) Satışların azalması 

c) Rekabet gücünün azalması 

d) Azalan karlar 

e) Azalan karlılık 

f) Likidite ve nakit akışı vb. finansal sorunlarda artış 

g) Sabit giderlerin ve atıl kapasitelerin artması 

h) Örgüt içi Çatışma ve gerilimin artması 

i) Çalışanların motivasyonunun düşmesi 

j) Güven ortamını sarsılması 

k) Öz kaynakların giderek azalması 

l) Talepte azalma, tahsilat ve nakit sıkıntısı çekilmesi 

m) Toplam borç içinde kısa vadeli borçların artması 

n) İşletme sermayesi ihtiyacında artış 

o) Diğer……………………………………………….…… 

14. Yaşanan ekonomik krize karşı firmanızda ne gibi önlemler aldınız? (Birden fazla 

şık işaretlenebilir) 

a) Ücretlerde artış yapılmaması 

b) Fazla mesai yapılmaması 

c) İşten çıkarma 

d) Ücretsiz izin 

e) Yapılan mesailerin izin olarak ödenmesi 

f) Esnek çalışma saatleri 

g) Ücretli izin 

h) Ücretlerde azalma yapılması 

15. Krizden çıkmak için devletten beklentileriniz nelerdir? (Birden fazla şık 

işaretlenebilir) 

a) İşveren vergi ve sigorta primi yükü azaltılmalı 

b) KOBİ‟lere düşük faizli kredi sağlanmalı 

c) Yerli malı kullanımı özendirilmeli ve alımı teşvik etmeli 

d) Enerji maliyetleri düşürülmeli 

e) KOBİ‟ler için kapsamlı bir destek paketi hazırlanmalı 

f) KOBİ Bakanlığı ve KOBİ Bankası kurulmalı 

g) Sigorta ve vergi ödemeleri 1 yıl ertelenmeli 

h) Tarımsal sanayi de sektörel teşvikler kapsamına alınmalı 

i) Diğer  
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