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KÜRESEL KRİZİN REEL SEKTÖR ÜZERİNE ETKİLERİ:  

TÜRKİYE İMALAT SANAYİ 
Müslüme NARİN


                        Aslı ÖZER


 

 

Özet 

Bugün, dünya ekonomisi, 1929 bunalımından bu yana görülen en büyük ve en derin krizle karĢı 

karĢıya gelmiĢ bulunmaktadır. 2007 yılı ortalarında finansal piyasalarda baĢlayan kriz, 2008 yılının 

ikinci yarısında dramatik bir hâle dönüĢmüĢ ve reel sektörü de etkisi altına almıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde 

finansal krizle baĢlayan ekonomik kriz, 2008 yılının son çeyreğinde geliĢmekte olan ülkeleri de 

etkilemeye baĢlamıĢtır.  

YaĢanan 2008 krizi, küreselleĢmenin sonucu olarak geliĢmiĢ ekonomileri etkilediği kadar Türkiye’yi 

de etkilemiĢtir. Türkiye’de büyüme oranı, krizin etkisiyle büyük ölçüde düĢmüĢ, iĢsizlik oranı ise 

artmıĢtır. Özellikle ekonominin sürükleyici sektörü olan imalat sanayinin; üretimi, kapasite kullanım 

oranı ve istihdamı önemli ölçüde düĢmüĢtür. 

ÇalıĢmanın amacı, 2007 yılı ortalarında finansal piyasalarda baĢlayan krizin, reel sektör üzerindeki 

etkilerini Türkiye imalat sanayi çerçevesinde incelemektir. Bu doğrultuda; öncelikle küresel krizin 

çıkıĢ nedenleri, daha sonra da Türkiye ekonomisi ve imalat sanayi üzerine etkileri ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Küresel Kriz, Ġmalat Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı, Ġstihdam, ĠĢsizlik 

 

The Effects Of Global Economic Crisis On The Real Sector: 

Turkish Manufacturing Industry 
 

Abstract  

Since the great depression in1929, today world economy has faced with the largest and the deepest 

crisis. The economic crisis, which started in the middle of 2007 at financial markets, has turned into 

dramatic occasion in the second half of 2008 and got under control real economy. The economic crisis 

that has started with the financial crisis in developed countries has begun to affect the developing 

countries at last quarter of 2008. 

As a result of globalism, the 2008 economic crisis has affected Turkey as much as developed 

economies. Growth rate of Turkey has decreased with the effect of the crisis, moreover unemployment 

rate has increased. Particularly, productivity, capacity utilization rate, and employment of 

manufacturing industry, the leader sector of economy, have decreased much. 

The purpose of this paper is to analyze the effects of the crisis which started the mid of at 2007 over 

real economy within the scope of Turkish manufacturing industry. Thus, we first examine the causes 

of the global crisis, and then we discuss its effects on Turkish economy and the manufacturing 

industry. 

 

Key Words: Global Crisis, Production of Manufacturing Industry, Capacity Utilization Rate, 

Employment, Unemployment. 
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Giriş 

1980’li yıllardan itibaren dünyada uygulanan serbestleĢme hareketleri ve finansal sistemlerde 

gerçekleĢtirilen yenilikler, ülke ekonomilerini önemli derecede etkiler hâle gelmiĢtir. 

Teknolojik ilerlemeyle birlikte bilgiye daha kolay ve düĢük maliyetle ulaĢılabilmesi, bilginin 

daha etkin kullanımını sağlamıĢ, risk ve getiri beklentilerine göre birçok finansal ürün 

geliĢtirilmiĢtir. Finansal ürünlerdeki çeĢitlilik, bir yandan risk tercihlerini geniĢletmiĢ, öte 

yandan katılımcı sayısını artırarak piyasanın büyümesine yol açmıĢtır. Böylece tüm ülkelerin 

finansal sistemleri birbirine bağlı hâle gelmiĢ, ABD odaklı küresel piyasalar oluĢmuĢtur. 

Dolayısıyla bir ülkede yaĢanan sıkıntı, küresel krizde olduğu gibi, bu ülke ABD olursa küresel 

sistem içerisinde tüm piyasalara yansımakta, etkisi çok daha büyük olmaktadır.  

Bankacılık kesiminde son yıllarda yaĢanan aĢırı rekabet, zaman zaman yanlıĢ kararların 

alınmasına da yol açmıĢtır. ABD’de 2007 yılında yaĢanan finansal dalgalanma, büyük ve 

geliĢmiĢ bir ekonominin bankacılık sistemini benzeri, görülmemiĢ sıkıntıya sürüklemiĢtir. 

Bankacılık kesimi, kredi alanın mali analizini yeterince yapmadan yalnızca teminat karĢılığı 

büyük oranda ipotekli konut kredileri
1
 kullandırmıĢtır. Bu kredilerin geri ödemelerinde 

yaĢanan sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan finansal dalgalanma, ABD’de kredi veren ve 

menkul değer ihraç eden kuruluĢlara, hatta tüm finansal sisteme duyulan güveni tamamen 

sarsmıĢtır. ABD gayrimenkul piyasaları kaynaklı bu kriz, küresel bir finansal krize 

dönüĢmüĢtür. 2007 yılı ortalarında finansal piyasalarda baĢlayan kriz, 2008 yılının ikinci 

yarısından itibaren reel sektörü de etkisi altına alarak geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan tüm ülkelere 

yayılmıĢtır. 

YaĢanan 2008 krizi, küreselleĢmenin sonucu olarak geliĢmiĢ ekonomileri etkilediği kadar 

Türkiye’yi de etkilemiĢtir. Türkiye’de büyüme oranı, krizin etkisiyle büyük ölçüde düĢmüĢ, 

iĢsizlik oranı ise artmıĢtır. Özellikle ekonominin sürükleyici sektörü olan imalat sanayinin; 

üretimi, kapasite kullanım oranı ve istihdamı önemli ölçüde azalmıĢtır. 

ÇalıĢmanın amacı, 2007 yılı ortalarında finansal piyasalarda baĢlayan krizin, reel sektör 

üzerindeki etkilerini Türkiye imalat sanayi çerçevesinde incelemektir. Bu doğrultuda 

öncelikle küresel krizin çıkıĢ nedenleri, daha sonra küresel krizin sonuçları ve krize karĢı 

                                                 
1
 DüĢük nitelikli kredi (subprime credit) Kredi geçmiĢi iyi olmayan veya ödeme kabiliyeti düĢük olan gerçek 

veya tüzel kiĢilere ancak yüksek faizle açılan kredi. Bu kredilerin iĢlem gördüğü piyasaya da düĢük nitelikli 

kredi piyasası (subprime credit market) denmektedir (TDK, 2010). Ġpotekli konut kredileri (subprime mortgage 

credit) ise konut sektörüne verilen düĢük nitelikli kredileri oluĢturmaktadır. 
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uygulanan önlemler, son olarak da krizin Türkiye ekonomisi ve imalat sanayi üzerine etkileri 

ele alınacaktır. 

1. 2008 Küresel Krizin Çıkış Nedenleri  

“Finansal kriz hoş bir kadın gibidir, tanımlanması zordur fakat yüz yüze gelince anlarsınız” 

(Kindleberger, 2000: 3). 

Finansal krize iliĢkin birçok tanım yapılmıĢ olmasına karĢın, finansal krizin ne olduğunu 

anlamak için onunla karĢılaĢmak gerekmektedir. Çünkü finansal krizler birden çok değiĢkenin 

bir araya gelmesiyle oluĢan, özellikle de merkezinde insanların tepkilerinin yer aldığı 

olgulardır. Finansal krizlerin oluĢumunda insanların risk almayı sevmesi ve rasyonellik 

sınırlarını zorlaması yatmaktadır (Kutlay, 2009). Bu nedenle de belirli aralıkla bölgesel olarak 

ya da ülke genelinde çeĢitli krizlerle karĢılaĢılmaktadır.  

Son küresel krizle dünya ekonomisi, 1929 bunalımından bu yana en büyük ve en derin krizle 

karĢı karĢıya gelmiĢtir. 2007 yılı ortalarında ABD konut piyasasında baĢlayan sorunlar 

giderek büyümüĢ, 2008 yılının ikinci yarısında finansal piyasalardan sonra reel sektörü de 

etkisi altına almıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde finansal krizle baĢlayan ekonomik kriz, 2008 yılının 

son çeyreğinde geliĢmekte olan ülkelere yayılarak küresel bir boyut kazanmıĢtır. 

Krizin nedenleri, likidite bolluğu ve ipotekli konut kredilerinin yapısının bozulması, konut 

fiyatlarındaki aĢırı artıĢ (balon), menkul değerleĢtirme ve menkul değerlerin fonlanmasında 

yaĢanan sorunlar, Ģeffaflık eksikliği, kredi türev piyasalarının geniĢlemesi, kredi 

derecelendirme kuruluĢlarının etkinliğindeki yetersizlik ve düzenleyici denetleyici 

kuruluĢların müdahalede gecikmesi olarak sıralanmıĢtır (Demir ve diğerleri, 2008: 45-57). 

1.1. Likidite Bolluğu ve İpotekli Konut Kredilerinin Yapısının Bozulması 

2002 yılından 2006 yılına kadar küresel düzeyde ılımlı bir finansal ortam oluĢmuĢtur. Bu 

dönemde büyüme oranları istikrarlı bir biçimde artmıĢ, ılımlı enflasyon, düĢük reel faiz 

yaĢanırken, hisse senetlerinin fiyatları ve getirisi artmıĢtır. Dolayısıyla 2006 yılının sonuna 

kadar finansal piyasadaki likidite sürekli yükselmiĢtir (ġekil 1). 

Bankalar kriz öncesinde bollaĢan likiditeyi, kârlı operasyonlara dönüĢtürmek amacıyla konut 

kredisi olarak vermeye baĢlamıĢtır. Faizlerin düĢük olduğu dönemlerde borçlananların kredi 

geçmiĢlerine bakılmadan
2 

değiĢken faizli ipotekli konut kredileri verilmiĢtir. Faizlerin 

yükselmesiyle, bu kredilerin geri ödemelerinde aksaklıklar oluĢmaya baĢlamıĢtır. Dolayısıyla 

bankaların portföylerindeki hacizli konut sayısı hızla artmıĢtır. Bankalar tarafından piyasaya 

                                                 
2
 Herhangi bir iĢi, geliri veya varlığı olmayan kiĢilere verilen kredilere kamuoyunda NINJA (no income, nojob, 

no asset) kredileri denilmektedir. 
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arz edilen bu konutlar; konut fiyatlarını düĢürmüĢ, kredisini ödemekte olan borçluların 

ellerindeki evlerin değeri kalan kredi ödemelerinin altında kalmıĢtır. Bu durumda olan kiĢiler, 

evlerini bankaya iade ederek ödemelerinden vazgeçmiĢlerdir. Öte yandan bankalar kredi geri 

ödemelerini diğer finansal kuruluĢlara satmıĢlar ve bu evlerle ilgili sermaye piyasası araçları 

yaygınlaĢmıĢtır. Bu nedenle zararlar, zincirleme olarak tüm finansal kuruluĢları etkilemiĢ ve 

bu kuruluĢların iflas etmelerine yol açmıĢtır (Alanter, 2008: 2). 

Şekil 1. Finansal Piyasadaki Likidite
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Bank Of England, 2009: 5.  

2007 Eylül ayında ipotekli konut piyasasında, Hope Now ortaklıklarında kayıtlı 33,3 milyon 

adet ipotekli konut sözleĢmesi olduğu,  Ġpotekli SatıĢ Bankalar Birliği (Mortgage Bankers 

Association of America, MBA) tarafından 53,4 milyon ipotekli sözleĢme yapıldığı 

belirtilmektedir. Bu sözleĢmelerin %87’si ipotekli konut kredilerine, geri kalan payın da 

prime kredilerine
4
 ait olduğu görülmüĢtür. Ayrıca ipotekli satıĢ kredilerinde 45,4 milyon adet 

gecikme tespit edilmiĢtir  (Longbrake, 2008: 5). 

1.2. Konut Fiyatlarındaki Aşırı Artış 

ABD’de 2006 yılına kadar yükselen konut fiyatları, kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesiyle, 

düĢmeye baĢlamıĢtır (ġekil 2). 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Likidite endeksi, ortalama etrafındaki standart sapmayı göstermektedir. Bu endeks, 1999-2004 dönemi 

standartlarına göre dokuz likidite ölçütünün ağırlıklandırılmamıĢ basit ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Bu 

endeks, 1997 yılından itibaren, ölçüt sayısı arttığı için daha güvenilir hale gelmiĢtir (Bank Of England, 2009: 5). 
4
 Prime ipotekli konut kredisi (prime mortgage credit), kredi geçmiĢi temiz, daha önceki kredi alımlarında ödeme 

zorluğu çekmemiĢ ve daha önce sorun yaratmamıĢ kiĢilere verilen kredidir (TDK, 2010). 
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Şekil 2. ABD FHFA Konut Fiyatları Endeksi 

 
Kaynak: OFHEO, 2010: 5. 

Fiyatların daha da yükseleceğine iliĢkin beklentiler, tüketicilerin daha yüksek faiz oranlarına 

katlanmalarına yol açmıĢtır. DeğiĢken faizli ipotekli konut kredilerinin piyasalarda bir baskı 

yaratması üzerine ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarına müdahale ederek düĢürmüĢtür. 

Faiz oranlarının düĢürülmesi, alınan kredilerin taksit ödemelerini kolaylaĢtırmıĢ, ancak 

konutların değerini de azaltmıĢtır (Demir ve diğerleri, 2008: 61). 

Şekil 3. ABD S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları Endeksi (%) 

 

Kaynak: Standard & Poors, 2010. 

S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları Endeksi de 2007 yılında çok büyük ölçüde düĢmüĢtür. 2008 

ġubat ayında ev fiyatları 20-ABD merkezî Ģehrinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 

oranında, 2008 Ekim ayında ise yeni bir rekor kırarak %18 oranında düĢmüĢtür. Bu düĢüĢler 

2009 yılında da devam etmiĢ ve yılın ilk üççeyreğinde sırasıyla -%19, -%14,7 ve -%8,7 

oranlarında düĢmüĢtür. 2009 yılının son çeyreğiyle birlikte endekste yukarı doğru bir hareket 

görülmektedir  (ġekil 3). 
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Şekil 4. ABD Konut Piyasası Endeksi (HMI) ve Üç Bileşeni: 1995’ten Günümüze* 
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Kaynak: NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, (15.03.2010). 

* Pembe HMI, kırmızı Ģimdiki, mavi gelecek altı ay, yeĢil ise potansiyel alıcılara iliĢkin endeksi göstermektedir. 

Bu seriler mevsimsel dalgalanmalardan arındırılmıĢtır. 

ABD’de konut piyasalarındaki geliĢmeleri ve konut sahiplerinin beklentilerini yansıtan ve 

ABD Ulusal ĠnĢaatçılar Birliği tarafından hazırlanan ve önemli bir gösterge olan NAHB 

endeksi
5
, inĢaatçıların Ģimdiki ve altı aylık dönem için konut fiyatlarındaki beklentilerini 

göstermektedir.  

Bu endekse göre konut fiyatlarının düĢmesine yönelik beklentiler, 2006 yılının ilk aylarından 

itibaren baĢlamıĢtır. 2009 yılında çok büyük ölçüde düĢen endeks, 2010 yılının baĢında biraz 

toparlanmıĢ görünse de 1995 düzeyinin bile çok altında kalmıĢtır (ġekil 4). 

1.3. Menkul Değerleştirme ve Menkul Değerlerin Fonlanmasında Yaşanan Sorunlar 

Menkul değerleĢtirme (taĢınır değerleĢtirme, securitization), finansman sağlamak amacıyla 

doğrudan kredi almak yerine, varlıklara dayalı olarak taĢınır değer çıkarılması olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2010). ABD’de likiditenin bol olduğu 2002-2006 döneminde 

menkul değerleĢtirme sayesinde normalin üstünde kredi kullanılmıĢtır. Risk paylaĢımı, yüksek 

getiri isteği, bankaların yasal sermaye yükümlülüklerini yerine getirmelerinde kolaylık 

sağlanması, risk taĢımadan ya da daha fazla mevduata ihtiyaç duymadan bankaların yeni 

kredileri finanse etmelerinin sağlanması, yüksek ücretler menkul değerleĢmeyi özendiren 

nedenlerdir (Aslan, 2008: 11). 

                                                 
5
 ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi (HMI), tek aileli konut piyasası hakkında bilgi toplamak amacıyla Ulusal 

ĠnĢaatçılar Birliği (National Association of Home Builders, NAHB) tarafından aylık veriler hâlinde 

hazırlanmaktadır. NAHB bilgileri anket yoluyla toplamakta, inĢaatçılara, yeni evlerin Ģu andaki, gelecek 6 ay 

içindeki ve potansiyel olarak satın alma olasılığı bulunan alıcılara bu konutların cari satıĢ oranları ve beklentileri 

hakkında sorular sorulmaktadır. Soruların yanıtları iyi, adil ya da kötü Ģıklarından oluĢmakta, konut alıcılarının 

alım oranlarına iliĢkin bilgiler, yüksekten çok yükseğe ya da düĢükten çok düĢüğe seçenekleri olan sorularla elde 

edilmektedir. Bu endeks sıfır (0) ile (100) arasında değerler almaktadır (NAHB, 2010). 
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Küresel krizin nedenlerinden biri olarak kabul edilen menkul değerleĢtirme, riski bir 

kurumdan diğerine aktarmayı kolaylaĢtırmıĢtır. Ġpotekli konut kredisi veren bir banka, 

kredilerin geri ödemelerini menkul değerleĢtirerek bir kısmını ya da tamamını yatırım 

bankasına veya bir ipotekli satıĢ kuruluĢuna satmıĢtır. Ancak banka tarafından yapılan menkul 

değerleĢtirme yüzünden, kredi ödemelerinde oluĢacak bir aksama durumunda hem krediyi 

veren banka, hem de menkul değeri satan diğer finansal kuruluĢlar zarar edecektir. Bu süreç, 

kriz durumunda finansal sistemi kırılgan bir hâle getirebilmektedir (Alantar, 2008: 2-3).  

Ġpotekli konut kredilerine dayalı olarak çıkarılan menkul değerler, konut kredilerinin geri 

ödemelerinin yapılamaması yüzünden, ikincil piyasanın fonlanmasında sorunlar yaĢanmaya 

baĢlanmıĢtır. Özellikle düĢük nitelikli konut kredilerinin menkul değerleĢtirilmesi, sermaye 

piyasalarının iĢleyiĢini temelden bozmuĢtur (Demir ve diğerleri, 2008: 53). ABD’de ipotekli 

konut kredilerine dayalı olarak çıkarılan menkul değerlerin toplamı, 1990 yılında 1.333 milyar 

dolar iken, 2007 yılında toplam 8.931 milyar dolara yükselmiĢtir (US Census Bureau, 2010: 

41). Yaratılan bu ikincil piyasaların fon kaynağı olan ipotekli konut kredileri geri dönmemeye 

baĢlayınca tahvil ödemeleri de yapılamamıĢtır. Ġpotekli satıĢ kredilerine dayalı menkul 

değerlerin riskini dağıtmaya çalıĢan, ancak baĢaramayan finans kuruluĢları zarar etmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu durum piyasalarda panik ortamının oluĢmasına ve bankalardan para 

çekilmesine yol açarak sermaye hareketlerini yavaĢlatmıĢtır (Demir ve diğerleri, 2008: 53). 

1.4. Şeffaflık Eksikliği 

GeliĢmiĢ ülkelerde ve özellikle ABD’de çok sayıda finansal kurum ve finansal araç 

oluĢturulmuĢtur. Bu nedenle bu kurum ve araçlar çok karmaĢık bir yapıya sahiptir. Finansal 

araçların bu karmaĢık yapısının anlaĢılması önemli bir sıkıntıyı doğurmaktadır. Herhangi bir 

yatırımcı için her gün değiĢen, yenileĢen ve farklılaĢan finansal araçları izlemek mümkün 

değildir. Bu kuruluĢların özellikle anlaĢılır olmama isteği, ciddi bir Ģeffaflık sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. 

ġeffaflığı önleyen bir baĢka olgu da “bakıĢımsız bilgi”dir.
6
 Bu durumda yatırımcılara, 

firmalara ve diğer aktörlere bilgi, farklı hızlarla ve farklı biçimlerde ulaĢmaktadır. Ġçerden 

bilgi
7
 de aslında bir tür bakıĢımsız bilgi türüdür. Bu tür bilgilenmenin önüne yasal 

                                                 
6
 BakıĢımsız bilgi (asymetric information), piyasada taraflardan birinin diğerine oranla daha az bilgiye sahip 

olması durumudur. BakıĢımsız bilgi ters seçim ve ahlaki çöküntü olmak üzere iki tür soruna yol açmaktadır. Ters 

seçim (adverse selection), bakıĢımsız bilgi yüzünden sigortacılık, kredi piyasası veya ikinci el mal piyasalarında 

prim, faiz ve fiyatların en riskli mal ve hizmete göre belirlenmesi nedeniyle yüksek kaliteli mal ve hizmetlerin 

piyasa dıĢına itilmesidir. Ahlaki çöküntü (moral hazard), herhangi bir sözleĢme dolayısıyla yükümlü tarafın 

yapması gerekeni yapmaması ve yapmaması gerekeni yapmasının yol açabileceği riskdir (TDK, 2010). 
7
 Ġçerden bilgi (insider information), bir Ģirkete ait finansal varlığın değereni etkileyebilecek, kamuya 

açıklanmayan ve Ģirket yönetiminin sahip olduğu bilgidir (TDK, 2010). 
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yaptırımlarla geçilmektedir, ancak suç teĢkil etmeyen bakıĢımsız bilgi sorununu aĢmak çok da 

kolay değildir (Alantar, 2008: 2-3). ġeffaflık artıkça, eksik ya da çarpık bilgilenmeden 

kaynaklı yanlıĢ kararlar alınmayacak, böylece finansal krizler daha az olacaktır. Bu krizde 

banka ve borsa simsarlarının sahip oldukları varlıkların değeri ve bunların muhataplarının 

kimler olduğu yeterince Ģeffaf olarak belirlenememiĢtir. Bu sorunlar, karmaĢık türev ürünlere
8
 

sahip Lehman Brothers gibi baĢarısız firmalar tarafından yaratılan risklerin çözümlenmesini 

zorlaĢtırmıĢtır ( Wasserstom, 2008). 

1.5. Kredi Türev Piyasalarının Genişlemesi 

Kredi sağlayan kuruluĢlar alacaklarını teminat göstererek büyük düzeyde konut tahvillerini 

piyasaya satmıĢlardır. Bu tahvillerin getirileri çok yüksek olduğu için, özellikle riskli ve 

yüksek getiri hedefleyen serbest fonlar bu tahvillere yönelmiĢtir. Bankalar, kredi alacaklarını 

menkul değerleĢtirme yoluyla yatırım aracı hâline çevirdikleri için ipotekli konut piyasaları, 

yalnızca kredi veren ile kredi kullanan kuruluĢlar arasındaki kredi iliĢkisine değil, aynı 

zamanda faizlere de bağlı hâle gelmiĢtir. Dolayısıyla tüm finansal sistem, artan faizler 

karĢısında dalgalanma dönemine girmiĢtir. 

Bu durumda kredi veren finansal kuruluĢlar, yeni finansal araçlar yaratmak suretiyle riski 

çeĢitlendirmeye yarayan araçlardan yararlanmaya baĢlamıĢlardır. Bu araçların baĢında ise 

TeminatlandırılmıĢ Borç Yükümlülükleri
9
 adı verilen araçlar yer almıĢtır. Dolayısıyla bu 

kuruluĢlar, CDO gibi karmaĢık yapıdaki yatırım araçları yoluyla yeni kazançlar elde etme 

olanağı sağlamıĢlardır. Verilen krediler öncelikle ikincil piyasada baĢkalarına satılabilmek 

için uygun hâle getirilip bir havuzda toplanmıĢ, daha sonra diğer kredi türleriyle değiĢik risk 

gruplarına göre paketler oluĢturulmuĢtur. Riski yüksek olan ipotekli konut kredileri, kredi 

derecelendirme notu AAA olan bir baĢka kredi türü ile birleĢtirilerek menkul 

değerleĢtirilmiĢtir. Böylece riskin daha az olduğu ve düĢük faizlerin bulunduğu ortamda 

yüksek kârlar elde edilmiĢtir (Kutlay, 2008). 

Ġpotekli konut piyasasında yaĢanan krizle birlikte gündeme gelen CDO piyasasında, toplam 

ihraç bedeli 2004 yılında 157,4 trilyon dolar iken, 2005’te 272 trilyon dolara, 2006’da 520,6 

trilyon dolara çıkmıĢtır. 2007 yılından itibaren krizle birlikte 481,6 trilyon dolar olmuĢ,  bu 

düĢüĢ 2008 yılında daha da artmıĢ ve 61 trilyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir (SIFMA, 2008). 

1.6. Kredi Derecelendirme Kuruluşları  

                                                 
8
 Türev ürünler (derivatives, derivatives products), getirisi mal, para, altın, taĢınır veya taĢınmaz değerler gibi 

baĢka bir değerin getirisine bağlanmıĢ, diğer bir deyiĢle baĢka bir değerin getirisinden türetilen gelecek 

sözleĢmeleri, seçme yetkisi gibi finansal araçlardır (TDK, 2010). 
9
 TeminatlandırılmıĢ Borç Yükümlülükleri (Collaterelized Debt Obligations-CDO). 
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Derecelendirme kuruluĢları ile ilgili en önemli sorun, çıkar çatıĢmasıdır (conflict of interests) 

(Aslan, 2008). Bankalarla ve diğer finansal kuruluĢlarla ilgili notlar veren derecelendirme 

kuruluĢları, bu firmalar tarafından finanse edilmektedir. Bu durumda değerlendirme 

kuruluĢlarının objektif değerlendirme yapabilme olasılıkları da giderek azalmaktadır. Öte 

yandan derecelendirme kuruluĢları, firmaların finansal sorunlarını her zaman tespit 

edememekte, bazen sorunu kısmen veya gecikmeli olarak görebilmektedir. 

Derecelendirme kuruluĢları varlık hakkında, finansal araçları oluĢturan bankalar ve bu 

araçların alıcıları kadar bilgiye sahip olmayabilirler. Ayrıca derecelendirme kuruluĢları 

yalnızca temerrüt riskini derecelendirmektedir. Oysa likidite riski ve derecelendirmenin 

değiĢme riskinin de ölçülmesi gerekmektedir. Derecelendirme kuruluĢlarından hizmet alan 

finansal kuruluĢlar, kredi derecelendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiye de sahip değillerdir. 

Son finansal kriz öncesinde de derecelendirme kuruluĢları çok etkin çalıĢamamıĢ, finansal 

kriz baĢladıktan sonra finansal kuruluĢların kredi notlarını düĢürmüĢtür. 2007 yılının 

ortasından 2008 yılının ortasına kadar geçen bir yıllık dönemde derecelendirme kuruluĢları 

tarafından 1,9 trilyon dolarlık ipotekli konut kredisi destekli menkul değerlerin notu da 

düĢürülmüĢtür (Bahena, 2009). 

1.7. Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar 

Düzenleyici denetleyici kuruluĢlar özellikle de FED, değiĢen risk ortamına karĢı önlem 

almakta gecikmiĢtir. Konut piyasasında baĢlayan sorunlar tüm finansal sistemi ve reel 

ekonomiyi etkisine almıĢtır. Üstelik diğer ülkelere de yayılarak küresel bir boyut kazanmıĢtır. 

ABD’de birçok eyalet, aĢırı riskli ipotekli konut borçlarının menkul değerleĢtirilerek satıĢını 

önlemeye çalıĢmıĢ, ancak ABD Hazinesi, bazı büyük bankaların istekleri doğrultusunda 

federal yasaların çiğnendiği gerekçesiyle buna karĢı çıkmıĢtır (Aslan, 2008: 17). 

ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) 1 ġubat 2006 tarihi itibariyle Yatırım DanıĢmanlığı 

Kanunu kapsamında kayıt yükümlülüğü getirmiĢ, varlıkları 25 milyon doları ya da yatırımcı 

sayısı 15’i aĢan yüksek riskli fonların
10

 yöneticilerinin kayıt altına girmesini istemiĢtir. 

SEC’nin risk esaslı bir yaklaĢımla çıkardığı bu yeni kural, yüksek riskli fon yöneticisi 

tarafından mahkemeye götürülmüĢ, Bölgesel Yüksek Mahkeme de Haziran 2006’da SEC’nin 

yeni düzenlemesini iptal etmiĢtir (Altanar, 2008: 5). 

2. Küresel Finansal Krizin Sonuçları ve Krize Karşı Alınan Önlemler 

                                                 
10

 Yüksek riskli fonlar (hedge fund), riskten korunma yerine daha fazla risk alıp, daha çok kâr elde etmeyi 

amaçlayan yatırım fonlarıdır (TDK, 2010). 



 

1098 

 

Küresel kriz baĢlangıçta ipotekli konut krizi olarak çıkmasına karĢın, izleyen süreçte finansal 

krizine dönüĢmüĢ, daha sonra da hızla reel sektörü etkisi altına almıĢtır. Bu durum geliĢmiĢ 

ülkelerin, yükselen ve geliĢmekte olan ülkelerin, diğer bir deyiĢle küresel büyüme oranlarının 

hızla düĢmesine yol açmıĢtır. Bunun yanı sıra sanayi üretimi, ticaret hacmi ve sabit yatırım 

harcamaları da büyük ölçüde düĢmüĢtür. Bunlara bağlı olarak istihdam düĢmüĢ, diğer bir 

deyiĢle iĢsizlik artmıĢtır. 

2.1. Küresel Finansal Krizin Sonuçları 

Küresel kriz baĢlangıçta ipotekli konut krizi olarak ortaya çıkmasına karĢın, izleyen süreçte 

finansal krize dönüĢmüĢ, daha sonra da hızla reel sektörü etki altına almıĢtır. Bu durum 

geliĢmiĢ ülkelerin, yükselen ve geliĢmekte olan ülkelerin, diğer bir söyleyiĢle küresel büyüme 

oranlarının hızla düĢmesine yol açmıĢtır. Bunun yanı sıra sanayi üretimi, ticaret hacmi ve 

sabit yatırım harcamaları da büyük ölçüde düĢmüĢtür. Bunun bir sonucu olarak istihdam 

düĢmüĢ, diğer bir deyiĢle iĢsizlik artmıĢtır. 

2.1.1. Büyüme Oranları, İhracat ve Yatırımlardaki Düşüşler 

Finansal krizin reel ekonomiye yansıması nedeniyle tüm dünyada, geliĢmiĢ, yükselen ve 

geliĢmekte olan ülkelerde büyüme oranları düĢmüĢtür. 2007 yılının son çeyreğinden itibaren 

küresel düzeyde düĢmeye baĢlayan büyüme oranları 2008 yılının üçüncü çeyreğinde negatife 

dönmüĢ, 2009 yılı ilk çeyreğinde -%6,27’lik küçülme ile dip yapmıĢtır (ġekil 5). GeliĢmiĢ 

ülkelerde aynı dönemdeki küçülme -%8,31, yükselen ekonomilerde ise -%3,11 olmuĢtur. 

Ancak 2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren tüm dünyada bir toparlanma süreci baĢlamıĢ, 

büyüme oranları pozitife dönmüĢtür (Ek Tablo 1). 

Şekil 5. Küresel GSYİH Büyüme Oranı 

 
Kaynak: IMF, 2010: 1. 

Küresel sanayi üretimi ve mal ticareti 2009 yılının ikinci yarısından itibaren düzelmeye 

baĢlamıĢtır. Ülkelerin uyguladığı olağanüstü politikalar nedeniyle hem finansal hem de reel 
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cephede güçlü bir güven oluĢmuĢtur. GeliĢmiĢ ekonomilerde stok döngüsü baĢlamıĢ ve ABD 

tüketiminde beklenmedik etki yaratarak pozitif geliĢmeye katkı sağlamıĢtır (ġekil 6).  

 

 

 

Şekil 6. Sanayi Üretimi ve Mal İhracatı (%) 

 
Kaynak: IMF, 2010: 4. 

Dünya ticaret hacmi 2009 yılında -%12,3 düĢmüĢ, ancak yılın ikinci yarısından itibaren 

artmaya baĢlamıĢtır. Ticaret hacmindeki daralma daha çok yükselen ve geliĢmekte olan 

ülkelerde görülmüĢtür (Ek Tablo 2). 

Büyük stoklar olmasına karĢın, emtia fiyatlarında artıĢlar görülmüĢtür. 2009 yılında büyük 

ölçüde düĢen petrol fiyatları 2009 yılının ikinci yarısından itibaren artmaya baĢlamıĢtır. 

IMF’nin projeksiyonlarına göre 2010 yılında çok fazla değiĢmeyeceği, 2011 yılında ise biraz 

artacağı belirtilmektedir (IMF, 2010: 4). 

Sabit yatırım harcamaları da birçok ülkede büyük ölçüde düĢmüĢtür. Dünya genelinde yatırım 

talebi düĢen ülkeler, ticari ve yatırım bankaları ile yakın bağı olan, ihracatı dolaylı olarak 

düĢen ve dolayısıyla finansal krizden doğrudan etkilenen ülkelerdir. Büyük cari açıkları 

bulunan bazı ülkelerde yatırım harcamalarındaki daralma çok daha fazla olmuĢtur. 2008 

yılının son çeyreğinde yatırım faaliyetleri, yüksek gelirli ülkelerde ortalama %4,4 düĢmüĢtür. 

Bu düĢüĢ finansal krizin de nedeni olan yüksek gelirli ülkelerde yavaĢlatılamamıĢtır. Dünya 

genelinde yatırımlardaki en büyük düĢüĢ ABD, Japonya, Almanya, Rusya, Malezya, Litvanya 

gibi ülkelerde yaĢanmıĢtır (Tablo 1). 

Tablo 1. Dünya Genelinde Yatırımlardaki Düşme (reel yatırımlardaki büyüme, %) 

 ABD Japonya Almanya Kore  Brezilya Rusya Malezya Meksika Litvanya 

2007 -3.1 0.7 4.5 4.2 13.7 21.1 9.6 5.0 20.8 

2008Q3 -5.3 -9.7 0.8 0.2 38.0 -13.9 1.7 1.9 -9.5 

2008Q4 -22.0 -14.6 -10.2 -23.6 -33.9 -23.4 -34.5 -13.2 -45.2 

2009Q1 -37.3 -27.5 -28.6 0.7 - -30.4 -13.7 - -65.8 

Kaynak: World Bank, 2009: 11. 
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2.1.2. İşsizlik Oranlarında Artışlar 

Küresel krizle birlikte iĢsizlik oranları da büyük ölçüde etkilenerek artmıĢtır (ġekil 7). Küresel 

ekonomide 2009 yılının ikinci yarısından itibaren büyüme görülmesine karĢın, iĢgücü 

piyasasındaki iyileĢmenin çok küçük düzeyde kaldığı görülmektedir. ĠĢgücü piyasalarından ve 

GSYĠH’nin son düzenlemesinden elde edilen bilgiye göre, 2009 yılı için küresel iĢsizlik 

oranının %6,6 ile %6,9 aralığında olacağı öngörülmektedir. 2004-2005 döneminden itibaren 

düĢen küresel iĢsizlik oranı, 2008 yılında artmaya baĢlamıĢtır. Ancak 2009 yılında iĢsiz 

sayısında çok büyük bir artıĢ olduğu görülmüĢtür. ĠĢsiz sayısının 2009 yılında 212 milyon kiĢi 

olduğu tahmin edilmektedir. 2009 yılı için tahmin edilen iĢsizlik sayısı gerçekleĢirse, krizin 

baĢladığı 2007 yılından itibaren 34 milyon kiĢi iĢsiz kalmıĢ olacaktır (ILO, 2010: 9). 

Şekil 7. Küresel İşsizlik Trenleri, 1999-2009* 

 
Kaynak: ILO, 2010: 10.  * 2009 ön tahmin 

2008-2009 arasında bölgesel olarak iĢsizlik oranlarındaki en büyük sıçrama (%2,3) geliĢmiĢ 

ülkeler ile Avrupa birliği ülkelerinde görülmüĢtür. Bu artıĢ, Orta ve Güneydoğu Avrupa’da 

%2, Latin Amerika ve Karayipler’de %1,2 olmuĢtur. 2009 yılında küresel iĢsiz sayısının üçte 

ikisi de bu üç bölgede bulunmaktadır. Diğer bölgelerde iĢsizlik oranındaki artıĢ %0,5, gibi 

düĢük düzeyde gerçekleĢmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkeler ve Avrupa Birliği ülkelerinde 2007 yılında 

%5,7 olan iĢsizlik oranı, 2008’de %6’ya çıkmıĢtır. Bu oranın 2009 yılında ise %8,4’e çıkması 

beklenmektedir (ILO, 2010: 9). 

2.1.3. Enflasyonist Etki 

Küresel krizle birlikte dünyada hem ortalama enflasyon (headline inflation) hem de çekirdek 

enflasyon artmaya baĢlamıĢtır (ġekil 8). Ancak 2007 ve 2008 yılında enflasyondaki artıĢ, 

yalnızca finansal krizden kaynaklanmamıĢtır. Bu dönemde hem gıda ürünleri hem de petrol 

fiyatlarındaki artıĢlar, önemli ölçüde enflasyonist etkiye yol açmıĢtır. Özellikle enerji talebi 

hızla artan geliĢmekte olan ülkelerde, enflasyon daha hızlı yükselmiĢtir (IMF, 2009: 31). 
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Şekil 8. Küresel Enflasyon (Tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık değişim) 

 
Kaynak: IMF, 2010: 4. 

Dünya genelinde kapasite kullanım oranlarının ve enflasyon beklentilerinin düĢük olmasının 

enflasyon üzerinde bir baskı yaratmayacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda geliĢmiĢ 

ekonomilerde enerji fiyatlarındaki artıĢa bağlı olarak 2010 yılında ortalama enflasyonun 

artması beklenmektedir.  Yükselen ve geliĢmekte olan ülkelerde ise 2010 yılında enflasyonun 

%6,3 düzeyine çıkması beklenmektedir.  

2.2. Dünyada Krize Karşı Alınan Önlemler 

Küresel krize karĢı dünyadaki tüm ülkeler çeĢitli önlemler almıĢlardır. Bu doğrultuda yapılan 

harcamalar küresel düzeyde 1.98 trilyon doları bulmuĢtur. G20 ülkelerini de kapsayan 32 

ülkenin 2009 yılında yapmıĢ olduğu teĢvik harcaması, yaklaĢık olarak GSYĠH’lerinin 

%1,7’sini oluĢturmaktadır. Yalnızca G20 ülkeleri tarafından kriz nedeniyle ayrılan kaynak, 

toplam teĢviklerin %90’ına ulaĢmaktadır. G20 arasında da GSYĠH’lerinin yüzdesi olarak en 

büyük mali kurtarma paketi, Çin tarafından açıklanmıĢtır. Çin’i Suudi Arabistan, Malezya ve 

Amerika izlemektedir (Khatiwada, 2009: 15).  

Küresel krizin baĢladığı ABD’de alınan önlemler ile Avrupa’da bulunan geliĢmiĢ ülkelerden 

Ġngiltere ve Almanya’da alınan önlemler üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak durulacaktır. 

2.2.1. ABD’de Alınan Önlemler 

Bush döneminde, vergi indirimleri ve bankaların tahvillerini kamulaĢtırma gibi önlemleri 

içeren 700 milyar dolar tutarındaki paket, uygulamaya konmuĢtur. Bu doğrultuda vergi 
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indirimlerinden ev sahipleri, arazi sahipleri, enerji sektörü ve yeni giriĢimcilerin yararlanması 

sağlanmıĢtır. Mevduat teminat sınırı 100 bin dolardan 250 bin dolara yükseltilerek, bankacılık 

sektörüne olan güvenin yeniden sağlanması hedeflenmiĢtir. Ayrıca ABD’de Sermaye Piyasası 

Kurulu’na (SEC), banka bilançolarındaki tahvillerin piyasa değerleri üzerinden hesaplanması 

yönteminin kaldırılması veya yumuĢatılması için yetki verilmiĢtir (Montgomery and Kane, 

2008). 

Obama döneminde, 787 milyar dolar tutarında yeni ekonomik paket açıklanmıĢtır. Bu paket 

dört temel üzerine kurulmuĢtur. Bunlar; Ġstihdamı Arttırmak için Acil Eylem Planı, Yoksul 

Aileler için Acil Yardım Planı, Kredi Borcu Olan Ev Sahipleri için Eylem Planı, Finansal 

Krizin AĢılması için Tüm Araçların Kullanılması olmak üzere dört temel üzerine kurulmuĢtur 

(Obama and Biden, 2008). Bu ekonomi paketi doğrultusunda; 

-ABD’de yeni kurulacak olan iĢletmelere özel vergi kredisi oluĢturulmuĢ, 2009 ve 2010 

yıllarında geçerli olacak bu uygulama ile tam zamanlı olarak çalıĢanlar için üç bin dolar vergi 

kredisi sağlanmıĢtır. 

- Küçük iĢletmelerin yatırım ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 2009 yılı ile sınırlı 

olmak üzere, 250 bin dolar tutarında ek teĢvikten faydalanması sağlanmıĢtır. Bu iĢletmelerin 

kredilere kolay ulaĢmasını sağlayacak mevzuatlar düzenlenmiĢ ve yatırımları üzerinden alınan 

tüm vergiler kaldırılmıĢtır.  

- 2009 yılı içinde okul, yol, köprü, enerji gibi hızlandırılmıĢ altyapı projelerine harcanmak 

üzere 25 milyar dolar tutarında kaynak ayrılmıĢtır. Bu uygulama ile bir milyon kiĢiye 

istihdam yaratılması hedeflenmiĢtir. 

- Otomotiv sektöründe yeni nesil ürün araĢtırmaları ve teknoloji yenileme gibi uygulamalar 

için 50 milyar dolar tutarında bütçe ayrılmıĢtır. 

- ÇalıĢanların ve ailelerinin yaklaĢık %95’ine vergi iadesi desteği sağlanmıĢtır. ÇalıĢanlar için 

500 dolar, aileleri için ise 1.000 dolar tutarında bir vergi iadesi kararı yürürlüğe girmiĢtir.  

- Mal varlıkları üzerine ipotek konulan ve faturalarını ödemekte zorluk çeken emekliler için, 

10 bin doları geçmeyecek Ģekilde kredi kullandırılması sağlanmıĢtır.  

- Ġpotekli konut kredisi ile ilgili tüm sorunlar, Hazine Konut-Kentsel Kalkınma Sekreterliği’ne 

(HUD) yönlendirilerek, gerekli planlanmaların yapılması hedeflenmiĢtir. Ev sahiplerine 

yardım etmek için mevzuat değiĢikliğine gidilerek, yürürlükte bulunan Ġflas Kanunu’nun 

gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. 
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- Sağlık, emniyet, itfaiye ve yeni tesislerin hizmete girmesi amacıyla alınması planlanan 25 

milyar dolar tutarındaki verginin halktan tahsil edilmemesine karar verilmiĢtir. Ġpotek 

vergileri yeniden düzenlenerek, 10 milyon orta sınıf aileye yardımcı olmak hedeflenmiĢtir. 

Obama döneminin Hazine Bakanı Timothy Geither, finansal piyasalarda yaĢanan aksaklıkları 

gidermek ve bu piyasaları yeniden düzenleyerek güven ortamını oluĢturmak amacıyla Zehirli 

Varlık
11

 Planını açıklamıĢtır. Bu plana göre; ABD Hazinesi, kredi krizinin temelinde yatan 

zehirli varlıkların satın alınmasında özel yatırımcılarla birlikte hareket edecektir.  Hazine’nin 

bu plan için ayırdığı mali kaynak, Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı (Troubled Asset 

Relief Program, TARP) bütçesinden sağlanacaktır. Bu varlıkların özel yatırımcılar tarafından 

satın alınmasını teĢvik etmek için, Federal Merkez Bankası (FED) ve Federal Tasarruf Sigorta 

Fonu aracılığıyla düĢük faizli kredi ve garantiler sağlanarak özel finansman olanakları 

sunulacaktır (Mullins, 2009). 

2.2.2. Avrupa’da Alınan Önlemler 

İngiltere: Küresel krizden etkilenen ekonomisinin daha da yavaĢlamasını önlemek, böylece 

bankaların büyük kayıplara karĢı korunmasını ve borçlarına garanti getirilmesini sağlamak 

amacıyla Ġngiltere’nin açıkladığı paketin büyüklüğü 400 milyar sterline ulaĢmıĢtır. Hükümet 

ilk olarak bankalara (Eligible Institutions) 50 milyar sterlin sermaye aktarmıĢtır. Bu yatırımlar 

tercihli hisse ya da sürekli faiz getiren hisseler biçiminde değerlendirilmiĢtir. Hükümet ayrıca 

bu bankaların kısa ve orta vadeli borçlanabilmesi için 250 milyar sterlini garanti etmiĢtir. 

Ġngiltere Merkez Bankası (BOE), bankalara yeterli nakit bulunmasını sağlamak için ihaleler 

yoluyla 200 milyar sterlin tutarında borç vermiĢtir. Ġngiltere, 37 milyar sterlin tutarında 

sermaye yatırımı yardımıyla, Royal Bank of Scotland ile birleĢme aĢamasındaki HBOS ve 

Lloyds bankalarına, bu birleĢmeyi baĢarıyla tamamlamaları hâlinde destek olacağını 

açıklamıĢtır (Morrison/Foerster, 2009).  

Ġngiltere Hükümeti, ekonomiyi canlandırmak ve tüketiciyi özendirmek amacıyla vergi temelli 

önlemler de açıklamıĢtır. Bu doğrultuda 13 ay uygulanmak üzere KDV oranları 2,5 puan 

düĢürülerek %15’e çekilmiĢtir. 2011 yılından itibaren yıllık geliri 150 bin sterlinin üzerinde 

olanlardan alınan verginin %45’e çıkartılması kararlaĢtırılmıĢtır. Ayrıca hükümet, ekonomiye 

yaklaĢık 20 milyar sterlin para aktararak, krizin hızını kesmeyi planlamıĢtır. Öte yandan 

bankalardan kredi bulmakta zorlanan tüketici ve Ģirketlere kredi akıĢını yeniden sağlamak 

                                                 
11 Zehirli varlıklar, (toxic assets), değeri önemli ölçüde düĢen, bir piyasası olmayan, böylece de elinde 

bulundurana bir getiri sağlamayan bazı finansal varlıklar için kullanılan terimdir. Bu varlıklar, 2007 finansal 

krizinde önemli rol oynamıĢ olup, kriz süresince de yaygın olarak kullanılmıĢtır. Zehirli varlıklar yerine, zehirli 

kâğıtlar, toksik varlıklar, toksik kâğıtlar gibi terimleri de kullanılmaktadır.  
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üzere devletin %58’ine sahip olduğu Royal Bank of Scotland’daki payının artırılmasını da 

öngörmüĢtür. Bu kurtarma paketine göre bankalar, belirleyecekleri riskli varlıkları belirli bir 

ücret karĢılığında sigortalanması için devlete sunabileceklerdir (Kurt, 2009: 129). 

Almanya’da Alınan Tedbirler: Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’nın 

kurtarma paketinin büyüklüğü 500 milyar avroyu bulmuĢtur. Paketino 400 milyar avroluk 

kısmı bankalar için getirilen garantilerden, 80 milyar avroluk kısmı bankalara sermaye 

aktarılmasından ve 20 milyar avroluk kısmı ise garantilerin desteklenmesinden oluĢmuĢtur. 

Düzenlemeye göre, oluĢturulan kaynak yeni kurulan “Mali Piyasa Ġstikrar Fonu”na transfer 

edilecek, bankalar da bu fondan yararlanabilecektir. 

2010 yılına kadar sürecek olan diğer bir kurtarma paketinde ise toplam 50 milyar avroluk 

kaynak ayrılmıĢtır. Bu pakette altyapı ve eğitim alanına yönelik 14 milyar avroluk devlet 

yatırımı öngörülmüĢtür. Ayrıca, Alman Ģirketlerine yönelik olarak 100 milyar avro 

büyüklüğünde kredi garantisi sağlanması planlanmıĢtır. Otomobil sektörüne ise 1,5 milyar 

avro tutarında mali kaynak aktarılması, bunun yanı sıra 2,9 milyar avroluk vergi indirimi 

yapılması ve bu indirimin 2010’dan itibaren 6,05 milyar avroya çıkarılması öngörülmüĢtür 

(Kurt, 2009).  

3. Küresel Krizin Türkiye Ekonomisine ve İmalat Sanayi Üzerine Etkileri 

Dünyada yaĢanan finansal kriz, küreselleĢmenin sonucu olarak geliĢmiĢ ekonomileri 

etkilediği kadar Türkiye’yi de etkilemiĢtir. Büyüme oranı düĢerken, iĢsizlik büyük ölçüde 

artmıĢtır. Ülke ekonomisinin sürükleyici sektörü olan imalat sanayi, diğer sektörlere göre çok 

daha fazla etkilenmiĢ ve üretim, dolayısıyla kapasite kullanım oranı ve istihdam önemli 

ölçüde düĢmüĢtür. Kısacası Türkiye ekonomisi, küresel krizde üretim ve refah kaybına 

uğramıĢtır. Ġthal kaynaklara dayalı olarak üretilen ihraç mallarına yönelik sektörlerin, 

özellikle imalat sanayi üretiminde, istihdamında ve sektörel refahında olumsuz etkiler 

derinden hissedilmiĢtir.  

Küresel krizden Türkiye’nin etkilenme süreci, ġekil 9 izlenerek açıklanabilir. Küresel finansal 

piyasalarda artan belirsizlik ve risk, beklentilerin olumsuzlaĢmasına yol açarak öncelikle 

küresel spekülasyonlarla beslenen güven bunalımı, iktisadi birimlerin riski göze alma 

isteklerini azaltarak, küresel likidite sıkıĢıklığına yol açmıĢtır. Likidite sıkıĢıklığı durumunda 

kaçınılmaz olarak sorunlu hâle gelen finansal piyasaların sorunu, özellikle 2009 yılının ilk 

çeyreğiyle birlikte reel sektöre de aksetmiĢtir. Reel sektör, bir yandan küresel kredi 

koĢullarındaki bozulma, öte yandan küresel talepteki daralma yüzünden büyük zarara 

uğramıĢtır. Talebin daralması, üretimi azaltmıĢ; bu süreç, iĢsizlik artıĢını da beraberinde 
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getirmiĢtir. Bu durumdan etkilenen reel sektör, ödeyemediği krediler dolayısıyla finansal 

sektörü tekrar olumsuz etkilemiĢ, böylece bir kısır döngü baĢlamıĢtır (Kutlay, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Krizin Türkiye Ekonomisine Giriş Süreci 

 

2009 yılının ilk çeyreğinde ekonomide gözlenen hızlı daralma ve izleyen aylara iliĢkin 

göstergelerdeki ve ihracattaki geliĢmelere bakıldığında, Türkiye ekonomisindeki daralmanın 

hem yurtiçinden hem de dıĢ talepten kaynaklandığı gözükmektedir. Türkiye’nin dıĢ ticaretinin 

önemli bir kısmını gerçekleĢtirdiği ülke ekonomilerindeki daralma, ihracatını azalmıĢtır. Bu 

durumda ekonominin canlanması, ancak yurtiçi talebin canlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede, 

izlenen geniĢletici politikalarla krizin etkisi azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. 

3.1. Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri  

Küresel krizin, Türkiye’nin büyüme oranları,  dıĢ ticareti, istihdamı ve çeĢitli sektörlerine 

etkileri TÜĠK’ten alınan yıllık ve aylık verilerle aĢağıda incelenmiĢtir. 

3.1.1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 
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TÜĠK tarafından açıklanan millî gelir istatistiklerine göre, GSYĠH 2008 yılı dördüncü 

çeyreğinde %6,5 oranında düĢmüĢtür. Bir dönem sonra, 2009 yılı ilk çeyreğine iliĢkin veriler 

açıklanmıĢ ve büyüme oranı %14,7 düĢmüĢtür. Bu oran, 1950’li yıllardan bu yana yıllık, 1987 

yılından bu yana da üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanan millî gelir istatistiklerinde 

görülen en yüksek küçülme oranıdır. GSYĠH’deki küçülme eğilimi 2009 yılı ikinci 

çeyreğinde %7,9, üçüncü çeyreğinde %3,3’lük düĢüĢ oranı ile devam etmiĢ, 2009 yılı ilk 

dokuz ayında ise GSYĠH’deki küçülme %8,4 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2007, 2008 ve 2009 

yıllarının dört çeyreklik verilerinden hazırlanan ġekil 10’da 2008 yılı son çeyreği ile 2009 yılı 

ilk çeyreğinde bu düĢmeler görülmektedir. Henüz 2009 yılı son çeyreğine iliĢkin veriler 

açıklanmadığı için yıllık büyüme oranları Ģu an itibariyle bilinmemektedir. Ancak eğilime 

bakıldığında küçülmenin devam edeceği öngörülmektedir. 

Şekil 10. Türkiye’nin 2007-2009 Yılları GSYİH Oranları                                              

 
Kaynak: TÜĠK, 2009. 

Harcama yöntemiyle hesaplanan GSYĠH büyüme oranları da aynı dönemler için Tablo 2’de 

görülmektedir. Krizin etkisinin en yoğun hissedildiği 2008 üçüncü çeyreğinden itibaren kamu 

dıĢında talep büyük ölçüde düĢmüĢtür. Özellikle özel kesim tüketim harcamalarında üçte bir 

oranında düĢüĢler göze çarpmaktadır. Talepteki daralmanın ağırlıklı olarak yurt içi talepten 

kaynaklı olduğu, dıĢ talepte de bir düĢme olmasına karĢın, yurtdıĢı talepteki daralmaya göre 

düĢük düzeyde kaldığı da dikkat çekmektedir. 

Tablo 2. Harcama Yoluyla GSYİH Büyüme Oranları (%) 

 2008 2009 

 I II III IV Toplam I II III 9 Aylık 

Yerl.Hanehalkı Tük. 5,7 1,2 -1,3 -5,3 -0,1 -10,0 -1,5 -0,9 -4,1 

Devlet Nih. Tük. 5,5 -3,4 2,6 3,4 1,9 5,2 0,5 5,2 3,6 

G.S. Sbt.Ser. OlĢ. 8,7 -1,0 -7,5 -17,7 -5,0 -27,5 -24,3 -18,0 -23,3 

Kamu 18,3 14,90 5,3 15,9 13,1 24,5 5,4 -10,6 4,0 

Özel 7,7 -3,3 -9,6 -23,9 -7,7 -33,5 -29,4 -19,4 -27,7 

Mal ve hizm. Ġhracat 13,0 3,6 3,0 -8,5 2,3 -11,2 -10,1 -4,6 -8,5 
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Mal ve hizm. Ġthalat 14,0 1,8 -3,4 -23,7 -3,8 -31,0 -20,4 -11,9 -21,1 

GSYĠH 7,2 2,8 1,0 -6,5 0,9 -14,7 -7,9 -3,3 -8,4 

Kaynak: ĠSO, 2010: 5. 

3.1.2. Dış Ticaret  

Türkiye’nin 2009 yılı dıĢ ticareti, bir önceki döneme göre büyük ölçüde düĢmüĢtür. Ġthalat 

%49,1, ihracat ise %45,7 oranında azalmıĢtır. Aynı dönemlere ait veriler karĢılaĢtırıldığında 

dıĢ ticaret dengesinin %56 oranında değiĢtiği görülmektedir. Türkiye’nin dıĢ ticaret 

göstergelerindeki değiĢmelerin verildiği ġekil 11’de hem dıĢ ticaret dengesindeki değiĢim 

oranı hem dıĢ ticaret hacmindeki değiĢim oranı hem de ithalat değiĢim oranı 2008 yılından 

itibaren hızla düĢmüĢtür. 

Şekil 11. Türkiye Dış Ticaret Göstergeleri Değişimleri 
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Kaynak: TÜĠK, 2010.                                                      

3.1.3. İşgücü Piyasası 

Büyüme oranlarında daralmanın baĢladığı 2007, 2008 ve 2009 yıllarında iĢsizlik oranı da 

giderek artıĢ eğilimine girmiĢtir. 2008 yılında 2007 yılına göre istihdam oranında küçük de 

olsa bir artıĢ olmasına karĢın, krizin etkilerinin çok daha belirgin hissedildiği 2009 yılında bir 

önceki yıla göre bu oran düĢmüĢtür (ġekil 12).  

Şekil 12. Türkiye İşgücü Piyasasına İlişkin Göstergeler 
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Kaynak: TÜĠK, 2010.                                   

Türkiye’de uzun süredir küçük de olsa artma eğiliminde olan iĢsizlik oranının krizle birlikte 

hız kazandığı, özellikle tarım dıĢı iĢsizlik ile genç nüfusta iĢsizlik oranının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

TÜĠK tarafından açıklanan hanehalkı iĢgücü anketi sonuçlarına göre Aralık 2009 döneminde 

3.361 bin kiĢi, iĢsizlik oranı ise %13,5 olmuĢtur. Aynı dönemde tarım dıĢı iĢsizlik %16,6, 

genç nüfusta iĢsizlik oranı ise %24,1 düzeyindedir. Öte yandan iĢsiz sayısına iĢ aramayıp 

çalıĢmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalıĢanlar eklendiğinde iĢsiz sayısı daha da artacak, 

iĢsizlik oranı da yükselecektir. 

3.1.4. Sektörel Büyüme Oranları 

Sektörlerin büyüme oranlarına göre hazırlanan ġekil 13’e bakıldığında; enerji, imalat, 

hizmetler ve tarım-avcılık-ormancılık sektörlerinin büyüme oranlarında 2008 yılının son 

çeyreğinden itibaren önemli düĢüĢler görülmektedir. Ancak 2009 yılının ilk çeyreğinde bu 

düĢüĢler en yüksek düzeye ulaĢmıĢtır.  

Şekil 13. Türkiye Sektörel Büyüme Oranları 

 

Kaynak: ĠSO, 2010: 5. 
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Genel olarak tüm sektörlerin büyüme oranları bu dönemde dibe vurmuĢ, 2009 yılının ikinci 

çeyreğinden itibaren yükselmeye baĢlamıĢtır. Sektörlerin daralma sürecinde en büyük daralma 

enerji sektöründe görülmüĢ, bunu imalat sanayi izlemiĢtir. 

2009 üçüncü çeyreğinde tarım sektörü %2,7 oranı büyürken, ekonominin temel sektörü olan 

imalat sanayi küçülmeye devam etmiĢ ve küçülme oranı %3,9 olmuĢtur. 2009 yılı ilk 

çeyreğinde %21,8 oranında küçülen imalat sanayi katma değerinin, ikinci çeyrekte %11,2, 

üçüncü çeyrekte %3,9 oranında küçülmesi, diğer bir deyiĢle sektördeki küçülmenin azalması 

olumlu bir geliĢme olarak değerlendirilmektedir. Aynı dönemde inĢaat sektörü %18,4, ticaret 

sektörü %7,2, ulaĢtırma ve haberleĢme %6,9 oranında küçülürken, otel ve lokantalar %5,2, 

mali kuruluĢlar %7,8 oranında büyümüĢtür (Tablo 3). 

Tablo 3. Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Sektörel Büyüme Oranları (%) 

 2008 2009 

 I II III IV Toplam I II III 9 Aylık 

Tarım, Avc. Orman 6,3 -0,7 5,5 3,3 3,9 -0,4 6,4 2,7 3,2 

Balıkçılık -7,7 11,8 -6,9 -10,4 -5,7 10,8 8,4 6,2 8,9 

Madencilik 8,4 7,7 3,9 2,7 5,4 -13,0 -15,3 -3,2 -9,9 

Ġmalat Sanayi 9,1 4,8 0,3 -10,8 0,8 -21,8 -11,2 -3,9 -12,4 

Enerji 8,3 5,9 4,0 -1,2 3,7 -6,1 -6,0 -4,8 -5,6 

Hizmetler 6,2 3,6 0,4 -4,3 1,3 -9,6 -6,8 -2,5 -6,3 

GSYĠH 7,2 2,8 1,0 -6,5 0,9 -14,7 -7,9 -3,3 -8,4 

Kaynak: ĠSO, 2010: 5. 

3.2. Krizin İmalat Sanayi Üzerine Etkileri 

Ġmalat sanayi, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonunda oldukça önemli bir 

iĢlev görmektedir. Özellikle 1980’li yıllarla birlikte Türkiye ekonomisi içinde imalat 

sanayinin yaratılan katma değer, istihdam ve ihracata katkıları oldukça yüksek olup, 

sürükleyici bir sektör olma özelliği taĢımaktadır. YaklaĢık 4,5 milyon kiĢinin istihdam edildiği 

sektörün, toplam ihracat içerisindeki oranı %95 düzeyindedir. Ülke ekonomisi için bu kadar 

önemli bir sektör olan imalat sanayi üretimi yaklaĢık %20, ihracatı ise %26 oranında 

düĢmüĢtür. Ġmalat sanayi sektörünün ekonomik krizden etkilenme derecesi, belli ölçüde ülke 

ekonomisine dolaylı ve doğrudan etkilerde bulunmaktadır. Kriz sonucunda iĢsizlik oranı 

%8,9’dan %16,9’a yükselmiĢ, toplam ihracat ile imalat sanayi ihracatı ve kapasite kullanım 

oranında azalıĢlar meydana gelmiĢtir. 

İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı 

Ġmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı
12

 hesaplamaya yönelik çalıĢmada, imalat sanayi 

sektöründe faaliyet gösteren iĢyerlerinin anket döneminde mevcut fiziki kapasitelerine göre 

                                                 
12

 TÜĠK tarafından uygulanan Ġmalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi ile T.C Merkez Bankası tarafından 

uygulanmakta olan Ġktisadi Yönelim Anketi’nin benzer nitelikte soruları kapsaması, aynı kitle içindeki 
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fiilen gerçekleĢen kapasite kullanımlarının alınması amaçlamaktadır. Söz konusu veri, imalat 

sanayi üretimindeki geliĢmeler için öncü gösterge olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda 

karar alıcılar için de önemli bir göstergedir.  

2010 yılı Ocak ayından itibaren TCMB tarafından yayımlanmaya baĢlanan aylık imalat sanayi 

kapasite kullanım anketi sonuçlarına göre, Ocak 2010 ayında imalat sanayi genelinde kapasite 

kullanım oranı %67,8 olarak gerçekleĢmiĢtir. ġubat 2010 döneminde kapasite kullanım oranı 

bir önceki yılın aynı ayına göre 7,5 puan artarken, Ocak 2010’a göre değiĢme yaĢanmamıĢtır. 

Krizle birlikte ekonominin dibe vurduğu 2009 ġubat döneminde yatırım mallarında kapasite 

kullanım oranı %50 düzeyine kadar düĢmüĢtür. Tüketim malları ve ara mallarında ise kapasite 

kullanım oranı düĢmekle birlikte, bu düĢüĢ yatırım mallarına göre daha alt düzeyde kalmıĢtır.  

Bu dönemden sonra her üç mal grubunda da kapasite kullanım oranı artmaya baĢlamıĢ, ancak 

kriz öncesi dönemin oranlarına ulaĢılmamıĢtır. En önemli ihraç kalemlerinden biri olan 

motorlu kara taĢıtları sanayinde, ġubat 2009’da %45,5 olan kapasite kullanım oranı bir yıl 

sonra artarak %66,1 olmuĢtur. Ocak 2010 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 

büro makineleri ve bilgisayar, elektrikli makine ve cihazlar ve diğer ulaĢım araçları 

sektörlerinde küçük çaplı da olsa azalıĢlar söz konusu olurken, diğer tüm sektörlerde değiĢen 

oranlarda artıĢlar olmuĢtur (TCMB, 2010: 7-9).  

ĠĢyerlerinin, tam kapasite ile çalıĢmamasının nedenlerinin baĢında talep yetersizliği 

gelmektedir. Bunu hammadde yetersizliği, mali imkânsızlıklar, iĢçilerle ilgili meseleler ve 

enerji yetersizliği izlemektedir. Ġç pazarda talep yetersizliği %45,7 ve dıĢ pazarda talep 

yetersizliği %27,1 oranında etkili olmuĢtur. Mali imkânsızlıklar %4,0, yerli mallarda 

hammadde yetersizliği %3,2 ve ithal mallarda hammadde yetersizliği %1,7, iĢçilerle ilgili 

sorunlar ise %1,5 oranında etkili olmuĢtur.  

Şekil 14. Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları 

                                                                                                                                                         
katılımcılara yönelik uygulanması nedeniyle cevaplayıcılara getirilen yükün azaltılması ve benzer istatistiğin iki 

ayrı kamu kurumu tarafından üretilmesinin sakıncaları değerlendirilerek, Ocak 2010 döneminden itibaren Ġmalat 

Sanayi Kapasite Kullanım Oranları’nın yalnızca TCMB tarafından uygulanan Ġktisadi Yönelim Anketi 

sonuçlarından hesaplanarak TCMB tarafından yayımlanması kararlaĢtırılmıĢtır. 
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Kaynak: TCMB, 2010: 5. 

Aylara göre imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını gösteren ġekil 14’te, 2009 yılı kapasite 

kullanım oranları yılın sonuna kadar düĢük düzeyde kalmıĢ, Aralık ayında 2008 yılı aynı 

dönemine göre biraz daha artıĢ göstermiĢtir.  

3.3. Türkiye’de Kriz Nedeniyle Alınan Önlemler 

Küresel krizin etkilerini hafifletmek amacıyla gerek hükümet gerekse Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından alınan önlemler; likidite destekleri,  vergi ve prim destekleri, 

üretim ve ihracata yönelik kredi ve garanti destekleri, finansman destekleri ve diğer destekler 

olarak sıralanmıĢtır (Maliye Bakanlığı, 2009; Hazine MüsteĢarlığı, 2009). 

3.3.1. Likidite Destekleri  

- Bankaların döviz üzerinden borç alıp vermelerine olanak sağlamak amacıyla, Merkez 

Bankası kendi nezdindeki Döviz Depo Piyasasında aracılık faaliyetlerine 09.10.2008 tarihinde 

yeniden baĢlamıĢtır. Ayrıca, bankaların Döviz ve Efektif Piyasalarında iĢlem yapma limitleri 

14.10.2008’de 5,4 milyar dolara, 23.10.2008’de ise 10,8 milyar dolarına çıkarılmıĢtır. 

- Bankacılık sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluĢması ve fon çekiliĢlerinin hızlanması 

hâlinde, haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluĢan bankalara Merkez Bankası’nca fon 

çekiliĢlerini karĢılayacak miktarda kullandırılan likidite desteği kredilerinin kullanım 

koĢullarını belirleyen “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Likidite Destek Kredisi 

Yönetmeliği” 29.01.2009 tarihinde yayımlanmıĢtır. 

- Bankalararası döviz piyasasında döviz likiditesi akıĢının artırılmasını sağlayarak finansal 

sistemdeki akıĢkanlığı ve kredi piyasalarının etkin çalıĢmasını desteklemek amacıyla, 

bankalara Merkez Bankası’ndan alabilecekleri döviz depolarının vadesi bir haftadan üç aya 

yükseltilmiĢ, %10 olan borç verme faiz oranları kademeli düĢürülerek sırayla %5,5 ve %6,5 

olarak belirlenmiĢtir. 

- Yabancı para zorunlu karĢılık oranı %11’den %9’a indirilmiĢtir. Türk Lirası mevduatı ve 

kredileri teĢvik etmek amacıyla yabancı para zorunlu karĢılıklara faiz ödenmesi uygulamasına 
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son verilmiĢ, Türk parası zorunlu karĢılıkların faiz oranı ise artırılmıĢtır. Bu çerçevede, Türk 

parası zorunlu karĢılıklara ödenen faiz oranı Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı %5 

artırılmıĢtır. 

- Bankacılık sektörünün özkaynak yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bankaların kâr 

dağıtımına sınırlama getirilmiĢ ve bankaların kâr dağıtabilmesi BDDK onayına bağlanmıĢtır. 

3.3.2. Vergi ve Prim Destekleri 

- Kamuoyunda Varlık BarıĢı Kanunu olarak bilinen ve yurtdıĢındaki varlıkları yurtiçine 

getirmeyi teĢvik amaçlı vergi indirimleri ve vergi muafiyetlerini içeren 5811 sayılı “Bazı 

Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” (22.11.2008 tarih ve 27062 

sayılı Resmi Gazete) yürürlüğe konulmuĢtur. Hisse senedi kazançlarında yerli yatırımcılara 

uygulanan %10’luk stopaj sıfıra indirilmiĢtir. Bu uygulama 30.09.2009 tarihine kadar 

uzatılmıĢtır. 

- 1 Eylül 2008 tarihi öncesindeki vergi borçlarının on sekiz ay süreyle %3 faizle 

taksitlendirilmesine olanak sağlanmıĢtır.  

- Kurumlar vergisi mükellefi olmayan yabancı fonların portföy yönetim Ģirketleri, Türkiye’de 

kurulu portföy yönetim Ģirketleri aracılığıyla yalnızca elde ettikleri kazanç kadar vergi 

ödeyeceklerine iliĢkin düzenleme yapılmıĢtır. 

- Yurt dıĢı tedarikçilerden sağlanan kredilerde stopaj oranı %5’e indirilmiĢtir.  

- Özel iletiĢim vergisi %15'ten %5'e indirilmiĢtir.  

- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden 

çıkarılmasından doğan kazançlara 31.12.2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisi 

muafiyeti getirilmiĢtir. 

- KOBĠ birleĢmelerini teĢvik etmek amacıyla, 31.12.2009 tarihine kadar birleĢen ve kanunda 

belirtilen koĢulları sağlayan KOBĠ’ler, kurumlar vergisi muafiyeti ve %75’e kadar indirimli 

kurumlar vergisi uygulanmasından faydalanabileceklerdir. 

- Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgelerarası geliĢmiĢlik 

düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak kümelenme olgusunun öne çıkartılarak 

yatırımların teĢvik edilmesine yönelik indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmasına 

gidilmiĢtir. 

- Kısa çalıĢma ödeneğinin miktarı %50 oranında artırılarak, yararlanma süresi üç aydan altı 

aya çıkarılmıĢtır. Yararlanma süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay daha uzatılabilecektir.  

- Genç ve kadın istihdam teĢvikinin süresi uzatılmıĢtır. 
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- Yatırım ve istihdamın teĢvikine iliĢkin 5084 sayılı kanunun gelir vergisi, sigorta primi ve 

enerji desteği teĢviklerinden yararlanma süresi bir yıl uzatılmıĢtır.  

- Tekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan, 

asgari 50 kiĢilik istihdam sağlayan ve 31.12.2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 3. ve 4. 

bölgelere taĢınacak tesislere; kurumlar vergisi oranı 5 yıl süreyle %20 yerine %5 

uygulanacak, mevcut istihdamda dâhil olmak üzere, bu tesislere taĢındıkları bölgede (3. ve 

4.bölgeler) 5 yıl süreyle SSK iĢveren primi Hazine tarafından karĢılanacak, ayrıca Hazine 

tarafından nakliye gideri desteği verilecektir. 

- TeĢvik edilecek sektörler ve bunlara iliĢkin yatırım, istihdam büyüklüklerine göre her bir il 

grubu için yatırıma katkı oranının %25'i, yatırım tutarı 50 milyon TL'yi aĢan büyük ölçekli 

yatırımlarda ise %45'i geçmemek üzere belirlemek ve kurumlar vergisi oranında %90'a kadar 

indirim uygulatmak Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer alacaktır.  

- Gerçek kiĢilere kullandırılan kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 

kesintisi oranı %15’ten %10’a indirilmiĢtir. 

- 2009/14802 sayılı “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim 

Vergisi Oranlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı”
 
(16.03.2009 tarih ve 

27171 sayılı Resmi Gazete) ile 15.06.2009’a kadar geçerli olmak üzere, konutlarda  (150 

metrekare ve üzeri) KDV oranı %18’den %8’e indirilmiĢtir.  

- ÖTV oranları ticari araçlarda %10’dan %1’e, otomobillerde %37’den %18’e, kamyon ve 

otobüslerde %4'ten %1’e, motosikletlerde %22’den %11’e, beyaz eĢya ve bazı elektronik 

eĢyalarda %0’a indirilmiĢtir. Ġç talebi canlandırmak amacıyla 15.06.2009 tarihine kadar 

uygulanan ÖTV oranları  değiĢtirilerek yeniden belirlenmiĢ ve süresi 30.09.2009 tarihine 

kadar uzatılmıĢtır. 

- 2009/14812 sayılı “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti ile 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ĠliĢkin Kararda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” (29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı 

Resmi Gazete) ile 30.06.2009’a kadar geçerli olmak üzere; bina ve bağımsız bölüm Ģeklindeki 

iĢ yerleri, ev ve ofis mobilyaları, biliĢim ve büro makineleri, bazı sanayi ve iĢ makineleri 

üzerine uygulanan KDV oranı %18’den %8’e indirilmiĢtir. Bu uygulama mobilya ve 

bilgisayarda 30.09.2009 tarihine kadar uzatılmıĢtır. 

- Konut, iĢ yeri ve diğer taĢınmazların satıĢında alıcı ve satıcının her birinden %0,15 olarak 

alınan tapu harcı, üç ay süreyle %0,05’e indirilmiĢtir. 
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- 2009/14881 sayılı “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine 

ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararı” (14.04.2009 tarih ve 27200 

sayılı Resmi Gazete) ile 29 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren KDV indiriminin kapsamı 

geniĢletilmiĢtir. Bu kararla forkliftler ve diğer yük arabaları, kesintisiz ve stabilize güç 

kaynakları, bazı telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi iĢlem makineleri, bazı elektronik 

entegre devreleri, bazı elektrik iletkenleri, diĢ hekimi ve berber koltukları ve diğer 

maddelerden yapılmıĢ mobilyalar, KDV indirimi kapsamına alınmıĢtır. 

3.3.3. Üretim ve İhracata Yönelik Kredi ve Garanti Destekleri 

- Reel sektörü desteklemek amacıyla KOBĠ’lere kredi desteği verilmiĢtir. Bu kapsamda, 

imalatçı esnaf ve sanatkârlara sıfır faizli kredi desteği verilmiĢ, yaratılan kredi hacmi 733 

milyon TL’ye ulaĢmıĢtır. Ġhracatçı KOBĠ'lere 650 milyon dolar hacimli sıfır faizli ihracat 

destek kredisi kullandırılmıĢtır. Ayrıca bir milyar dolar hacminde, düĢük faizli, yeni bir 

ihracat destek kredisi ihracatçı KOBĠ’lerin kullanımına sunulmuĢtur. Halk Bankası ile TOBB 

arasında imzalanan protokolle 800 milyon TL'si nakdi ve gayri nakdi kredi, 400 milyon doları 

ise ihracat kredisi olmak üzere KOBĠ’lere yaklaĢık 1,5 milyar TL'lik bir kredi imkânı 

sağlanmıĢtır. 

- Türkiye Tekstil Sanayi ĠĢverenleri Sendikası ile Ziraat Bankası arasında, sendika üyesi 

kuruluĢlara uygun koĢullarda kredi sağlanmasına iliĢkin kredi protokolü imzalanmıĢtır. 

- Vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârlara da, borçları mahsup edilmek üzere 

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı) 

kredilerinden yararlanma olanağı getirilmiĢtir. KOSGEB’in bütçesi, 2009 yılında 2008 yılına 

göre %48 oranında artırılmıĢtır. DFĠF (Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu) ve KOSGEB için 

toplam 150 milyon TL’lik ek kaynak tahsis edilmiĢtir.  

- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin inĢaatlarının yapılması için Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kredinin yıllık faiz oranları; kalkınmada öncelikli 

yörelerde %2’den %1’e, normal illerde %5’ten %3’e, geliĢmiĢ illerde %9’dan %6’ya 

düĢürülmüĢtür. Ödeme sıkıntıları da dikkate alınarak, kredilere iliĢkin ödemesiz süre iki 

katına çıkarılmıĢtır. Kredi teminatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiĢ ve gayrimenkul 

ipoteği ile birlikte nakit teminatı da alınabilmesi yönünde düzenleme yapılmıĢtır. Maliye 

Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Bankacılık Hizmetleri Protokolü 

ile Organize Sanayi Bölgelerine kullandırılan kredilere aracılık eden Halk Bankası’nın aldığı 

yıllık komisyon oranları 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %50 oranında 

indirilmiĢtir.  
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- Ġhracatçılara kullandırılmak üzere belirlenmiĢ olan ihracat reeskont kredisi limiti kademeli 

olarak artırılarak, 500 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükseltilmiĢtir.  

- Firmaların Eximbank kredi kapsam ve limitleri artırılmıĢ; ihracat performansı yüksek olan 

kuruluĢların limitleri, geçmiĢ yıllardaki performansları da dikkate alınarak yükseltilmiĢtir. 10 

milyon dolar olan firma limiti 20 milyon dolara yükseltilirken, dıĢ ticaret sermaye 

Ģirketlerinin limiti ise 40 milyon dolar olarak belirlenmiĢtir. Eximbank’ın doğrudan 

kullandırdığı kısa vadeli kredilerdeki geri ödeme süreleri üç ay uzatılarak kredi kullanım 

kolaylığı sağlanmıĢtır. Hazine, Eximbank’a garanti ve ikraz yoluyla destek sağlayacaktır. Bu 

amaçla, Hazine’nin 2009 yılında sağlayabileceği toplam garanti ve ikraz limiti bir milyar 

dolar artırılarak dört milyar dolara çıkarılmıĢtır. Bu imkânın önemli bir bölümü ihracatın ve 

KOBĠ’lerin finansmanına yönelik olarak kullanılacaktır. Eximbank’ın ödenmiĢ sermayesi, 

ihracatı daha fazla desteklemesini sağlayacak Ģekilde 1 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye 

yükseltilmiĢtir. 

- Kamuoyunda sicil affı olarak bilinen “KarĢılıksız Çek, Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 

Kartları Borçlarına ĠliĢkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun” (08.01.2009 

tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete) yürürlüğe girmiĢtir. Kanuna göre, ilgili borçların yasanın 

yürürlüğe girmesinden önce ya da girdikten sonra 6 ay içinde ödenmesi veya banka ve özel 

finans kurumlarınca yeniden yapılandırılması hâlinde, borcun tamamının ödenmesini 

müteakiben Merkez Bankası’nda tutulan kayıtlar silinecektir. 

- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan düĢük faizli tarım 

kredilerinin vadesi iĢletme kredilerinin vadeleri uzatılmıĢtır. 

- Eximbank’ın kullandırdığı 1 yıla kadar vadeli TL kredilerin faiz oranları 24 Mart 2009 

tarihinde 2 puan indirilerek, bu kredilerde yapılan indirim %5 puana ulaĢmıĢtır. 

- Kamuoyunda KarĢılık Yönetmeliği olarak bilinen “Bankalarca Kredilerin ve Diğer 

Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik” (06.03.2010 

tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete) yönetmelikte yapılan değiĢiklikle, kredi taksit 

ödemelerinde meydana gelen gecikmenin yakın izlemedeki krediler kapsamına alınmasına 

iliĢkin süre, 30 gün olarak belirlenmiĢtir. 01.03.2010 tarihine kadar; birden çok kredisi 

bulunan kredi müĢteriye ait kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk 

alacak olarak kabul edilmesi nedeniyle aynı grupta sınıflandırılan kredilerden ödemelerinde 

gecikme olmayanlar bankalarca özel karĢılık uygulamasına tabi tutulabilecektir. Donuk alacak 

hâline gelen kredi ve diğer alacakların ödemesi gecikmiĢ olan kısmının tahsili durumunda, en 
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az 6 ay süreyle “yakın izlemedeki” kredilerin yer aldığı Ġkinci Grup’ta izlenmek kaydıyla 

standart nitelikte kredilerin yer aldığı Birinci Grup’ta sınıflandırılabilecektir. Ġkinci Grup’ta 

sınıflandırılan krediler donuk alacak olarak sınıflandırılmadan önce iki defa yeni sözleĢme 

koĢuluna bağlanabilecektir. Ayrıca, donuk alacak olarak sınıflandırılmıĢ olan kredilerin 

yeniden yapılandırılması imkânı daha esnek koĢullarla ikiden üçe çıkarılmıĢtır. 

- Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına iliĢkin yapılan yasal düzenlemeyle, 

31.05.2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilmiĢ, icra takibi baĢlatılmıĢ ya da banka 

tarafından takip olunan krediler grubunda sınıflandırılmıĢ kredi kartı borçlarının yeni bir 

ödeme planına bağlanması imkânı getirilmiĢtir. BDDK, yapılan düzenlemeyle %20 olan 

asgari ödeme tutarını %40’a çıkarmaya ve artırdığı oranı %20’ye indirmeye yetkili 

kılınmıĢtır. 

3.3.4. Finansman Destekleri 

Ġç piyasadaki yatırımcıları artırmak amacıyla Gelire Endeksli Senet ihracı gerçekleĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Söz konusu senetlerin getirileri, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü statüsündeki Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları 

ĠĢletmeleri (DHMĠ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KIYEM) bütçeye aktarılan 

hâsılat paylarına endekslidir. Ayrıca mevduat garantisinin kapsamını geniĢletme ve sınırını 

artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiĢtir. 

3.3.5. Diğer Destekler 

- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından kayıt dıĢı strateji eylem planı hazırlanmıĢ olup yürürlüğe 

konulmuĢtur. “Yetkili Gümrük Antreposu” kurulması ve buraların gümrük hattı dıĢında kabul 

edilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmıĢtır.  

- Ar-ge Ģirketlerinin ar-ge teĢviğinden yararlanmasının sağlanması amacıyla, ar-ge merkezi 

kuracak firmaların ayrıca üretim faaliyetinde bulunma koĢulu olmadığına iliĢkin Yönetmelik 

hazırlanmıĢtır. HakediĢ ödemelerinin sosyal güvenlik borçları nedeniyle geciktirilmemesini 

sağlamak üzere finansman borç sorgulamasının yalnızca hakediĢin ödeneceği iĢ kapsamıyla 

sınırlı tutulması amacıyla borç uygulaması, Türkiye geneli yerine iĢyeri dosyasının bulunduğu 

ünite ile sınırlandırılmıĢtır.  

- Ar-ge personelinin yararlandığı vergi indirimi desteği yeniden düzenlenerek, desteğin 5 yıl 

boyunca doğrudan firmalara verilmesi sağlanmıĢtır. 

- Ar-ge ve destek personelinin, çalıĢmaları karĢılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari 

geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin, 31.12.2013 tarihine kadar; 

doktoralı olanlar için %90’ının, diğerleri için %80’inin verilecek muhtasar beyanname 
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üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmesini sağlayan yasal 

düzenleme hayata geçirilmiĢtir. 

Sonuç 

2007 yılının sonlarına doğru ABD’nin ipotekli konut sektöründe ortaya çıkan sorunlardan 

kaynaklanan küresel kriz, ABD’nin en büyük yatırım Ģirketlerinden birisi olan Lehman 

Brothers’ın 600 milyar dolar borç ile 15 Eylül 2008 tarihinde iflasını isteyerek batmasıyla 

daha da büyümüĢ ve tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır. 

Bankaların riskli ipotekli konut kredileri çok büyük boyutlara ulaĢmıĢ, bu nedenle birçok 

finans kuruluĢu zarar etmiĢtir. Finansal piyasalarda ortaya çıkan olumsuz geliĢmeler, bir süre 

sonra reel sektörü de etkisi altına almıĢtır. BaĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere yükselen ve 

geliĢmekte olan ülkelerde de ekonominin genelinde büyük daralmalar oluĢmuĢtur. 

Türkiye’de küresel krizin etkileri 2008 yılının son çeyreğinde görülmeye baĢlanmıĢ, 2009 

yılının ilk çeyreğinde ise çok büyük boyutlara ulaĢmıĢtır. Büyüme oranları negatife dönmüĢ, 

yaratılan katma değer, istihdam ve ihracat azalmıĢ, iĢsizlik artmaya baĢlamıĢtır. Özellikle ülke 

ekonomisi açısından sürükleyici sektör olan imalat sanayinde üretim azalmıĢ, kapasite 

kullanım oranları düĢmüĢ ve iĢsizlik artmıĢtır.  

Küresel krizin etkisiyle 2009 yılının ilk çeyreğinde GSYĠH %14,7 oranında düĢmüĢtür. 

Ekonominin daralma sürecinde tüm sektörlerin üretimi azalmıĢ, ancak en çok daralma %21,8 

oranındaki düĢüĢle imalat sanayinde olmuĢtur. Ġmalat sanayini de madencilik sektörü 

izlemiĢtir. Ġmalat sanayinin kapasite kullanım oranı 2008 yılının son çeyreğinden 2009 yılının 

ortalarına kadar geçen dönemde %75’den %59,2’ye kadar gerilemiĢtir. Üretim, toplam 

talepteki düĢmeye bağlı olarak bu düzeyde daralmıĢtır. Talepteki daralmanın ağırlıklı olarak 

yurtiçi talepten kaynaklı olduğu, dıĢ talepte de bir düĢme olmasına karĢın bu oran yurtdıĢı 

talebe göre düĢük düzeyde kalmıĢtır. 

Talebe bağlı olarak üretimin daralması, istihdamı da etkilemiĢtir. Ġstihdam edilenlerin sayısı 

azalırken, iĢsizlerin sayısı hızla artmıĢtır. 2007 yılında %10,3 olan iĢsizlik oranı, 2008’de 

%11’e, 2009’da ise %14’e çıkmıĢtır. 

Küresel krizin etkilediği bir baĢka büyüklük ise toplam ihracat ve imalat sanayi ihracatıdır. 

Krizin etkisiyle ihracat büyük ölçüde düĢmüĢ, 2009 yılı Mayıs ayında bu düĢüĢ %41’lere 

ulaĢmıĢtır. Ancak ilerleyen dönemlerde düĢüĢün hâlâ devam etmesine karĢın hızı azaltmıĢtır.  

TÜĠK tarafından hazırlanan veriler incelendiğinde küresel krizin Türkiye imalat sanayi 

üzerindeki büyük etkisi, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren belirgin bir biçimde görülmeye 

baĢlanmıĢtır. 2009 yılı ortalarından itibaren tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de az da 
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olsa bir iyileĢme sürecinin yaĢandığı gözlenmektedir. Bu iyileĢmede, baĢta ABD olmak üzere 

hemen hemen tüm geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler, çeĢitli kurtarma paketleriyle 

ekonomilerini canlandırma çabaları etkin rol oynamıĢtır. Türkiye’de de bu doğrultuda küresel 

krizin etkilerini hafifletmek amacıyla gerek hükümet gerekse Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası tarafından bir dizi önlem alınmıĢtır.  
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EKLER 

Ek Tablo 1. Küresel GSYİH’da Büyüme (%) 
 Dünya Gelişmiş Ülkeler Yükselen Ekonomiler 

2006Q1 5,18 3,43 8,33 

2006Q2 4,76 3,34 7,46 

2006Q3 3,87 1,60 8,06 

2006Q4 5,26 3,33 8,76 

2007Q1 5,58 2,67 10,81 

2007Q2 4,85 2,89 8,25 

2007Q3 4,27 2,93 6,61 

2007Q4 4,75 2,19 9,26 

2008Q1 3,88 1,68 8,16 

2008Q2 1,76 -0,23 5,05 

2008Q3 -0,45 -2,43 2,90 

2008Q4 -5,32 -7,19 -2,18 

2009Q1 -6,27 -8,31 -3,11 

2009Q2 3,65 0,95 7,89 

2009Q3 4,68 2,35 8,49 

2009Q4 4,02 2,56 6,30 

2010Q1 3,83 2,01 6,55 

2010Q2 3,64 1,95 6,18 

2010Q3 4,05 2,19 6,83 

2010Q4 3,88 2,20 6,40 

2011Q1 4,06 2,27 6,63 

2011Q2 4,46 2,63 7,09 

2011Q3 4,55 2,67 7,26 

2011Q4 4,26 2,54 6,74 

Kaynak: IMF, 2010. 

Ek Tablo 2.  Dünya Ekonomik Görünüm Projeksiyonları Genel Bilgileri (yüzde) 

 2007 2008  2009 
 Projeksiyon 

2010 2011 

Dünya Üretimi (Output) 5.2 3.0 -0.8 3.9 4.3 

GeliĢmiĢ Ekonomiler 2.7 0.5 -3.2 2.1 2.4 

  ABD 2.1 0.4 -2.5 2.7 2.4 

  Avro Alanı (Euro area) 2.7 0.6 -3.9 1.0 1.6 

    Almanya 2.5 1.2 -4.8 1.5 1.9 

    Fransa 2.3 0.3 -2.3 1.4 1.7 

    Ġtalya 1.6 -1.0 -4.8 1.0 1.3 

    Ġspanya 3.6 0.9 -3.6 -0.6 0.9 

Japonya 2.3 -1.2 -5.3 1.7 2.2 

Ġngiltere 2.6 0.5 -4.8 1.3 2.7 

Kanada 2.5 0.4 -2.6 2.6 3.6 

Diğer geliĢmiĢ ekonomiler 4.7 1.7 -1.3 3.3 3.6 

    Yeni SanayileĢmiĢ Asya Ekonomileri 5.7 1.7 -1.2 4.8 4.7 

Yükselen ve GeliĢmekte Olan Ekonomiler 8.3 6.1 2.1 6.0 6.3 

    Afrika 6.3 5.2 1.9 4.3 5.3 

      Alt-Sahra 7.0 5.6 1.6 4.3 5.5 

    Orta ve Doğu Avrupa 5.5 3.1 -4.3 2.0 3.7 

    Bağımsız Devletler Topluluğu 8.6 5.5 -7.5 3.8 4.0 

      Rusya 8.1 5.6 -9.0 3.6 3.4 

      Rusya Hariç 9.9 5.3 -3.9 4.3 5.1 

    GeliĢmekte Olan Asya Ülkeleri 10.6 7.9 6.5 8.4 8.4 

     Çin 13.0 9.6 8.7 10.0 9.7 

      Hindistan 9.4 7.3 5.6 7.7 7.8 

      ASEAN-5
 

(Endonezya, Malezya, Filipinler, 

Tayland ve Vietnam) 
6.3 4.7 1.3 4.7 5.3 

    Orta Doğu 6.2 5.3 2.2 4.5 4.8 

    Batı Yarımküre 5.7 4.2 -2.3 3.7 3.8 

      Brezilya 5.7 5.1 -0.4 4.7 3.7 

      Meksika 3.3 1.3 -6.8 4.0 4.7 

Memorandum      

Avrupa Birliği 3.1 1.0 -4.0 1.0 1.9 
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Piyasa döviz kurlarına dayalı dünya büyüme oranı 3.8 1.8 -2.1 3.0 3.4 

Dünya Ticaret Hacmi (mal ve hizmetler) 7.3 2.8 -12.3 5.8 6.3 

Ġthalat      

    GeliĢmiĢ ekonomiler 4.7 0.5 -12.2 5.5 5.5 

    Yükselen ve GeliĢmekte Olan Ekonomiler 13.8 8.9 -13.5 6.5 7.7 

Ġhracat      

    GeliĢmiĢ ekonomiler 6.3 1.8 -12.1 5.9 5.6 

    Yükselen ve GeliĢmekte Olan Ekonomiler 9.8 4.4 -11.7 5.4 7.8 

Emtia Fiyatları (ABD Doları)      

Petrol 10.7 36.4 -36.1 22.6 7.9 

Yakıt dıĢı (dünya ihraç malları ağırlıklı ortalamasına 

dayalı) 
14.1 7.5 -18.9 5.8 1.6 

Tüketici fiyatları      

GeliĢmiĢ ekonomiler 2.2 3.4 0.1 1.3 1.5 

Yükselen ve GeliĢmekte Olan Ekonomiler
 
 6.4 9.2 5.2 6.2 4.6 

London interbank offered rate (percent)      

Mevduatlar (ABD doları) 5.3 3.0 1.1 0.7 1.8 

Mevduatlar (Avro) 4.3 4.6 1.2 1.3 2.3 

Mevduatlar (Japon yeni) 0.9 1.0 0.7 0.6 0.7 

Kaynak: IMF, 2009; IMF, 2010: 4. 


