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ÖZ

Bu çalışma 2008 global finansal krizin özellikle Türkiye inşaat sektörüne etkilerine
dikkat çekmektedir.
Bu çalışma krizlerin oluşum sebebini kısaca özetleyerek 2008 krizinin nasıl global bir
etkiye ulaşım sağladığını ve ekonomik şartlar üzerindeki etkilerini incelemiştir. Geniş bir
konuyu içeren 2008 global krizini tek bir noktaya yoğunlaşarak incelemek istedik.
Ayrıntılarını ve gelişimini inceledğimiz sektör ‘inşaat’ sektörü olmuştur. Her sektörde yer
edinen ülke ekonomisinde ki ilerlemelerde büyük rol oynayan bu sektörün kriz karşısında
duruşu ve kriz aşamasında ki gelişimi ve krizin etkisi geçtikten sonra ki yapılanması hakkında
bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Global Kriz, 2008 Krizinin Etkileri, Krizin Etkilerinin İnşaat Sektörüne
Etkisi, İnşaat Sektörü

ABSTRACT

This study draws attention on the effects of the 2008 global financial crisis especially on the
construction sector in Turkey.
This study briefly sums up the reasons for the crisis, examining how the 2008 crisis has
provided

a

global

influence

and

its

impact

on

economic

conditions.

We wanted to focus on the 2008 global crisis, which includes a wide range of issues, focusing
on a single point. The sector in which we review the details and development has been the
'construction' sector. This sector, which plays a major role in the progress of the country
economy that takes place in every sector, is informed about its posture in the face of crisis and
its development in the crisis phase and its restructuring after the impact of the crisis.

Keywords: Global Crisis, Effects of the 2008 Crisis, Effects of Crisis Impact on the
Construction Sector, Construction Secto.
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GİRİŞ

Kriz, mal ve hizmet sektöründe piyasada olağan durumun çok altı veya çok
üstünde oluşmuş piyasanın olumsuz yönde etkilenmesi durumunu ifade eder.
Krizler finansal ve ekonomik krizler olmak üzere iki başlık altında incelenir.
Finansal kriz; para krizi, bankacılık, dış borç krizi ve sistemik kriz ve döviz krizi gibi
konular söz konusu iken, ekonomik kriz, reel sektör krizi ve likidite krizi konularını
içermektedir.
1929 yılında yaşanan büyük buhrandan sonra bölgesel krizler yaşanmış, global
olarak etki gösteren son kriz ise 2008 yılından başlamak üzere günümüz dünyasının
dünyasının ekonomik dengelerini alt üst etmiş ve ekonomik olarak istikrarsızlıklar
yaşanmaya başlanmıştır.
Bu krizin ortaya çıkış nedenlerinden en önemlisi, Amerika’da konut sahibi
olmak isteyen az gelirli hanehalkı banka aracılığı ile sabit olmayan faizli kredi
kullanmış ve kullanılan kredilerin geri ödenmesinde yaşanan problemler sonucu
bankalar finansal sıkıntılara yaşamış, konut fiyatları düşmüş, bankalar ve aracı
kurumlar kredi kullanım şartlarında ağırlaştırma yapmaları piyasayı pasifleştirmiştir.
Ekonomik krizlerden etkilenen sektörlerden bir tanesi de inşaat sektörüdür.
İnşaat

sektörü

konjoktürel

yapısı

nedeniyle

krizlerden

biraz

daha

fazla

etkilenmektedir. Dolayısıyla dünyada ve yurtiçinde yaşanan herhangi bir kriz inşaat
sektörünün ciddi anlamda etkilenmesine neden olmuştur. İnşaat sektörünün
GSYİH’da ki etkisi ve diğer sektörlerle olan ilişkisi ve iş sahası alanındaki büyük
rolü nedeniyle sektöre yönelik en büyük tehditlerden biri ekonomik krizlerdir.
Oluşan kriz sonucu en fazla etkilenen inşaat sektörüdür. Yaşanan krizler sonucu
hazırlanan önlem paketleri ve devletin harcamalara getirdiği kısıtlamalar devlet
tarafından yapılması planlanan inşaat projelerinin yapılmamasına böylece inşaatların
azalmasına neden olmuştur. Ekonomik kriz dönemlerinde yaşanan konut talebindeki
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azalma, özel sektörün inşaat sektörüne yatırmayı düşündüğü yatırımların azalması ve
piyasada oluşan para sıkıntıları gibi problemlerle karşılanır. Kriz zamanlarında
büyük yatırımların ertelemesi veya yapılma kararının iptal edilmesi inşaat
firmalarının oluşan bu ekonomik kriz dönemlerinde piyasaya ayak uydurmakta
zorlanması sonucu iflasların yaşanmasına neden olmuştur.
Bu çalışmada 2008 global krizin Türk inşaat sektörüne etkisini incelenmiştir.
Türk inşaat sektörünün 2008 krizinden önce ve sonraki verilerinin ortaya koyulmuş
ve diğer sektörlerle karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Çalışma sonunda 2008 global
kriz sonrası Türk inşaat sektörünün nasıl etkilendiğini çeşitli açılardan ele alarak
incelenmiştir. Tezin özgün katkısı piyasaları ve krizleri tanımlamak, nasıl
oluştuklarını açıklamak ve 2008 global krizin inşaat sektöründeki etkisini ortaya
koymaktır.
Çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. İlk amacı finansal kriz, kriz modelleri ve
dünyayı etkileyen krizlerin tanımlanmasıdır. İkinci amacı ise,

2008 global kriz

döneminde ki inşaat sektörüne etkileri, değişimler tartışılmıştır. Bu tez kapsamında
2008 global krizin Türk inşaat sektörüne etkisini belirlemek için kullanılan yöntem
Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı inşaat sektörü ile ilgili verilerin analiz
edilmesidir.
İnşaat sektörüyle ilgili yayınlanan verilerin öne çıkarılması için tablo ve
şekillerden yararlanılmıştır. İnşaat sektörünün krizden nasıl etkilendiğini ortaya
çıkarmak için sektörle ilgili verilerin sayısal büyüklükleri ve dönemlik, yıllık
değişimleri şekillerle anlatılmıştır. Bu veriler önceki yıllar ve sonraki yıllar
arasındaki ortalama değişim gibi yöntemlerle değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Bu çalışmanın Birinci Bölümünde, finansal piyasalar kavramının ve uluslar arası
finans piyasasının ne olduğu, Türkiye’ de hâkim olan finansal sistemin yapısının,
para piyasası ve sermaye piyasasının enstrümanlarının ne olduğunu hangi kurumlar
tarafından kullanıldığını ele aldık.
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İkinci Bölümde, krizin ne olduğunu, etkilerini, kriz çeşitlerini ve finansal kriz
modellerini inceledik. Finansal krizlerin hangi ekonomileri ele geçirdiğini, krizler
oluşmadan önce piyasadaki durumu ve krizlerin çalışma politikalarından ve finansal
krizlere karşı alınan önlemleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu bölümde dünyayı
etkileyen finansal krizlerin hangi ülkeleri etkilediği ortaya koyulmuştur.
Üçüncü Bölümde, inşaat sektörünün Türk ekonomisi içindeki yeri ve önemi
belirlenmiş ve ekonomik krizlerde inşaat sektöründe yaşanacak bir gerilemenin genel
ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebileceği, sektörün GSYİH içindeki payı, diğer
sektörlerle ilişkisi ve istihdamdaki payı incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde ekonomik
krizler ile inşaat sektörü arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur. Bunun için öncelikle
ekonomik konjoktürün bir parçası olan ekonomik krizlerin nasıl meydana geldiği ve
inşaat sektörü arasındaki ilişki incelenerek inşaat sektörünün gerilemesinin sebepleri
üzerinde durulmuştur. Yaşanan kriz sonucunda sektörün ne derece etkilendiği analiz
edilerek ortaya koyulmuştur.
Dördüncü Bölüm de; 2008 yılında yaşanan global krizde Türk inşaat sektörünün
nasıl etkilendiği, bununla birlikte hangi sektörlerin olumsuz etkilendiğine dair
literatür araştırması yapılmıştır.
Beşinci Bölüm de, 2008 krizinin inşaat sektöründeki yatırımları nasıl etkilediği,
Türk inşaat sektöründe yaşanan kriz sonrası istihdam oranlarının sonuçları ve kriz
sonrası açılıp/kapanan iş yerlerinin sayısı geçmiş yıllar baza alınarak karşılaştırmalı
analiz

edilmiştir.

Ayrıca

2008

global

kriz

döneminde

yapılacak

inşaat

maliyetlerindeki değişim ortaya koyulmuştur. Altıncı Bölümde ise, elde edilen
sonuçlar tartışılmış ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Bu çalışma da sektör bazında inşaat sektörünü seçmemizde ki neden, inşaat
sektörünün yurtiçinde ve yurtdışında kısaca dünya çapında ülke ekonomileri için atar
damar pozisyonunda olmasıdır. İnşaat sektörünün 200’e yakın sektörü bünyesinde
barındırması ve krizin etkisinin sadece inşaat sektörünün dışında diğer sektörler de
de domino etkisi yaratması sektörün etki alanın genişliğini göstermektir.

4

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL FİNANSAL PİYASALAR
1.FİNANSAL PİYASALAR KAVRAMI
Piyasa terimine genel olarak iktisadi açıdan baktığımızda alıcı ve satıcıların
birbirleriyle iletişim için de olduklarını gösterir. Arz ve talebin karşılaştığı piyasa
borsa piyasasının oluştuğunu piyasadır.(Sermaye piyasası ve borsa temel bilgiler
kılavuzu, 2006;1) Finansal piyasa varlıkların ve yükümlülüklerin bir araya geldiği
ve transferler sonucu oluşur (Türko, 1993;3).
Finansal piyasalar, fon ihtiyacı olanlar ve bu fonları elde bulunduranlar
tarafından organize edilmiş veya organize edilmek istenen piyasalardan oluşur
(Korkmaz ve Ceylan, 2007;9). Başka bir anlatımla belirtilmek istenirse, tasarruf
yapanlar ve tasarruf yapma eğiliminde olanlar ile birlikte tasarrufları sonucunu
birikime dönüştürmek isteyenler bir araya gelerek değiş-tokuş yapanların
oluşturduğu piyasalar olarak tanımlanır. Tasarruf eksiği olanlar bu piyasada
eksikliklerini giderir ve finansal varlıkları oluşur (Ataman ve Kibar, 1993:3).
Finansal piyasaların işleyiş şeması hakkında bilgi vermemiz gerekirse;
kaynaklarda bu konuyla ilgili iki teori hakimiyeti vardır. Bunlar; fazla pozisyonda
olan, ekonomik birimlere bu fazlalığı harcayanlardır. Finansal piyasalar da bir araya
gelme fırsatı bulan bu iki taraf, gelir artıklarını ve gelir eksikliklerini aynı ortamda
birleştirirler. Bu birleşme sonucu fon fazlası olanlar piyasaya fon sunarken, fon
eksiği olanlarda bu eksikliklerini gidermek için finansal varlık arz etmektedir (Karan,
2001:4).
Diğer bir söyleyişle tanımlamak gerekirse; finansal piyasalarda fon eksiğini
tamamlamak isteyen firmalar kısa, orta ve uzun vadeli fon eksikliklerini karşılar ve
bu sırada fon artığı olanların yüksek kazanç sağlamasına imkân veren piyasalardır
(Ergül, 2004;7). Para ve sermaye piyasaları birbirleriyle iletişim içindedir. Faiz
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oranlarında yaşanan değişiklikler fonların bazısı değerlenirken bazısının değeri azalır
ve böylece değer kayması yaşanır.
Finansal piyasalar, tasarruf sahipleri veya fon eksiği olanlar aynı payda da
buluşturan piyasalardır. Fon eksiği olanlar bu piyasada fon eksikliklerini giderirken
hisse senedi tahvil gibi finansal varlıkları oluşturmaktadır (Gönenli, 1998;6). Örnek
olarak hisse senedini incelersek; tasarruf yapmak isteyen ve tasarruf yapanlar
tarafından satın alınarak aktif-varlıklar arasında yer alırken, aynı senetler senedi
oluşturan kişiler tarafında ise pasif kısımda yer almaktadır. Yukarıda pek çok
kaynaktan toparlana finansal piyasalar tanımı verilmiştir. Bu tanımların sonucunda
varılan nokta hepsinin birbirine yakın anlamlar içerdiğidir. Bu yakın anlamlar
finansal piyasaların özellikleridir.
Finansal piyasaları ortaya çıkaran belirgin tanımlamalardan bir tanesi finansal
piyasalar aracılığıyla finansal varlıklar için uygun düşecek bir değer aralığının
belirlenmesidir. Bu şekilde fon artıranlar ile fon eksiği olanlar ihtiyaçlarını kendi
eksikliklerine uygun bir finansal varlık belirleyerek, her iki tarafında kabul ettiği bir
değer belirleyerek oluşturmalarıdır (Kocaman, 2003;8).
Finansal piyasaları oluşturan diğer belirgin özelliği piyasada likidite sağlama
özelliğidir. Finansal piyasada bu işlem, işlem gören finansal varlıklar; değerinden
daha az değer kaybıyla ve en hızlı bir biçimde işlem görerek oluştururlar (Karan,
2001;6).
Finansal piyasaların bir diğer özelliği de; araştırmalar için ayrılacak giderlerin
düşürülmesi sonucu mali yükü hafifletmiştir. Piyasada meydana gelen herhangi bir
değişiklik işletme hakkındaki bilgilere kısa ve kolay bir biçimde ulaşılabilmektedir
(Karan, 2001;6).
Alıcı ve satıcıların aynı payda da buluşması nedeniyle fiyat oluşturma
fonksiyonu oluşur ve alım-satıma neden olan finansal varlığın fiyatının oluşmasında
yardımcı olur. İkinci bir durum ise finansal varlık sahiplerinin ve bu varlıklarını
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piyasaya sürerek varlık fazlalılarını yatırımcılara sunan yatırımcılar için uygun bir
işlevsel piyasa olarak sunulmaktadır. Üçüncü bir durum ise, finansal varlıklarını
satmak isteyen ve bu finansal varlık eksikliklerini tamamlamak isteyen yatırımcıların
bu bilgilere ulaşma giderlerini azaltmak işlem maliyetlerini azaltmaktadır (Konuralp,
2015;15).
1.1 Uluslararası Finansal Sistem

Bir ekonomik yapılanma içinde uluslararası finansın yeri, sınır ötesi sermaye
hareketleridir. Fon talebi olan birimlerin fon ihtiyaçlarını gidermek, mal ve hizmet
üretmek veya menkul kıymet yatırımı yapmak amaçlarıyla dış dünyadan ülkeye veya
ülkeden dış dünyaya yönelen sermaye hareketleri uluslararası finansın çalışma
alanını oluşturmaktadır. Birer finansal kaynak olan uluslararası tahvil piyasası, döviz
piyasası ve hisse senedi piyasalarının işleyiş koşullarının, finansman araçlarının ve
piyasalar arası ilişkilerin incelenmesi de uluslararası finansmanın konusunu
oluşturmaktadır.
Uluslararası finansal mimari de uluslararası finansın konuları arasındadır. Bu
kapsamda; uluslararası finansal sistemlerin gelişimi, uluslararası para sistemi
bölgesel para birliktelikleri, likidite tercihi, uluslararası likidite, uluslararası sermaye
hareketleri, döviz kuru sistemleri, ödemeler bilançosu ve uluslararası finansal
aktörler konuları ele alınmaktadır.
Uluslararası finansın ilgi alanları içinde çokuluslu şirketler de bulunmaktadır.
Günümüzde ulusal sınırlar içerisinde ticari faaliyette bulunan bir işletmenin finansal
ihtiyaçları ile uluslararası ticari faaliyette bulunan bir işletmenin finansal ihtiyaçları
bir ayrışım sürecini yaşamaktadır. Bu nedenle finansal olarak alınan kararlar
çokuluslu

firmaların

özel

nitelikleri

göz

önünde

bulundurularak

yeniden

değerlendirmeye açık tutulmaktadır. Örneğin beş farklı ülkede üretim tesisleri
bulunan ve ürettiği malı geniş bir coğrafyaya, farklı para cinsinden ihraç eden
çokuluslu işletmelerin nakit, stok, alacak yönetim anlayışları ve yatırım kararları
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ulusal düzeyde ticari faaliyette bulunan işletmelerden çok farklı olmaktadır.
Çokuluslu işletmelerin ticari hayattaki değerlerinin her geçen gün artması finansın
uluslararacılaşmasına olumlu yönde etki etmektedir.
Bir finansal merkezde işleme alınan işin niteliği, ilgili piyasanın ulusal mı
uluslararası mı niteliği sahip olduğunu anlamamızda yardımcı olmaktadır.
Uluslararası olarak örgütlenmiş ve yalnızca uluslararası nitelikte işlemlerin yapıldığı,
ismi uluslararası hisse senedi, tahvil veya para piyasası olarak anılan bir piyasa
bulunmamaktadır. Ulusal piyasaların, uluslararası piyasa niteliğini kazanıp
kaybetmeleri dönemseldir. Uluslararası işlem olarak nitelendirilen işlemlerde ulusal
piyasalarda yapılmaktadır. Bir finansal merkezde yapılan işlemler içerisinde,
uluslararası finansal işlem niteliğine sahip olanlar belirgin bir şekilde hissedilmeye
başlanmış ve piyasayı etkiler düzeye gelmişse ilgili piyasa artık uluslararası nitelik
kazanmaya başlamıştır.
Uluslararası finansal sistem ülkelerin ulusal finansal sistemlerinin birbirleriyle
etkileşime girmesi sonucunda oluşmuş daha genel bir yapıdır. Kurumlar tarafından
etkileşimi sağlanan ulusal finansal sistem tek iletişim aracıdır. Yatırım bankaları,
ticari bankalar ve kalkınma bankaları gibi aracılar, piyasalar arası fon arz ve talebine
aracılık ederek uluslar arası piyasaların oluşmasını sağlamaktadırlar. Piyasalar
uluslararası para, tahvil, hisse senedi veya vadeli işlem piyasaları olarak
isimlendirilirken yapılan işlem niteliğine göre adlandırılır..

1.2.Türkiye Finansal Sistemi

Türkiye de piyasalar para ve sermaye piyasasından oluşmaktadır. Bir yıl ya da
daha kısa vadeli fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği piyasalar para piyasalarıdır.
Bu piyasaların genel özelliği firmaların genel olarak kısa zamanlı ve geçici fon
gereksinimleri hammadde, yardımcı madde, malzeme ve işçilik gibi giderleri
karşılanmasında yardımcı olurlar. Bu özelliğinin yanında finansal riski olmayan
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devlet, devlet kurumları, bankalar gibi kurumlar tarafından ihraç edilmeleridir. Bu
piyasada kullanılan araçlar hazine bonosu, devlet tahvili, banka kabulü, mevduat
sertifikası ve repodur. Bankalardan alınan kredilerle firmalara kısa süreli finansal
destek sağlanır. Para piyasasını düzenleyen kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), Hazine Müsteşarlığı (HM), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Özel
Finans Kurumları, Faktoring şirketleri, Yetkili Müesseseler, Finansal Kiralama
şirketleri, Finansman şirketleri, Bankalar, Bankacılık Dışı Finansal Kesim, Forfaiting
şirketleri, Sigorta şirketleri olarak yer almaktadır.
Sermaye piyasaları, vadeleri bir yıl veya bir yıldan fazla olan piyasaların
karşılaştığı piyasalardır. Birincil ve ikincil piyasalar, hisse senedi ve tahvil piyasası
yanında yatırım ve konut kredileri gibi uzun ve kısa vadeli fon alım-satımına konu
olur. Birincil piyasa, piyasada ilk olarak işlem gören menkul değerlerdir. Piyasaya
yeni çıkan menkul kıymetler en geç üç ay içerisinde işlem görmesi gerekmektedir.
İkincil piyasalar ise, birden fazla işlem görmüş olan ve ikinci defa piyasada işlem
gören menkul değerlerdir. Türkiye’de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)
ikincil piyasayı oluşturur. Sermaye piyasasını düzenleyen kurumlar;

Hazine

Müsteşarlığı (HM), Sermaye Piyasası Aktörleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
Yatırım Fonları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırım Ortaklıkları,
Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Menkul Değerler, Borsalar, Sermaye Piyasası
Araçları, Kamu Kurumlarının İhraç Ettiği Menkul Değerler.
Para piyasası ile sermaye piyasası farklı olmalarına rağmen birbirinden ayrı
olarak işlem görmeleri düşünülemez. Fon tasarrufu yapmış olanlar ve bunu piyasaya
sunanlar faizlere ve getiri oranlarına bakarak bir veya iki piyasa da işlem yapabilirler.
Fon eksiği olup fon talep edenler de aynı şekilde bir piyasa ya da iki piyasadan fon
talep ederler. Bazı işletmeler para ya da sermaye piyasasına hizmet sunarken, bazı
işletmeler ise para piyasasına ayrı sermaye piyasasına ayrı hizmet verebilirler. Bu
verilenlerden elde edilen sonuç kesintisiz bir fon akışının süregeldiğidir.
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1.2.1 Para Piyasası

Para piyasaları bir yıl veya bir yıldan kısa almaktadır. Bu kısa vadeli fonları
fazlasıyla bulunduran fon sahipleri, bu fonlara ihtiyacı olan kullanıcılara gerekli olan
kısım kadar fon aktarımının yapılması para piyasası alanlarını oluşturmasına konu
olur.(Parasız, 2007: 95)
Türkiye Cumhuriyeti Bankalararası Para Piyasası, Takasbank Para Piyasası bu
iki para piyasası ülkemizde kullanılan para piyasası türleridir.

Takasbank Para Piyasası:

1 Ekim 1996’da İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından faaliyete
geçirilmiştir. Takas Bankın misyonu; kısa zamanlı likidite fazlası olan kuruluşlar ile
kısa zamanlı likidite ihtiyacı duyan ve bu ihtiyacı karşılamak için uzun vadeli
varlıklarının el değiştirmesini istemeyen aracı kuruluşların bir payda da buluşmasını
sağlamaktır. Takasbank para piyasası işlem yapanlar açısından garantördür ve tüm
sorumluluk Takasbank Para Piyasası’na aittir. Alış-satış kotasyonu yoktur ve
işlemlerde katılımcı olmamaktadır.

Bankalararası Para Piyasası:

Kısa vadeli fonların karışı karşıya gelinip alınıp satılmaya konu olduğu
piyasalardır. Bankalararası para piyasası bankaların hiçbir kurumun müdahalesi
olmadan tek başına oluşturması gereken piyasalardır. Ama bu kuralın Türkiye
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şartlarında kullanım dışı olmasının nedeni, güven sağlamak amacıyla Merkez
Bankası tarafından oluşturulmak istenmesidir.
Bazı zamanlar piyasaya dahil olan kurumlar borçlanmakta zorlanabilirler.
Katılımcılar dahil olan piyasanın kullanım etkisi dışında olabilirler. Örneğin;
maliyetlerin yükselmesi, teminatlarının olmaması, TCMB borçlanma kotasının
dolması sonucu sistemi kullanamayan katılımcılar ortaya çıkar ve bu piyasada etkin
olan diğer piyasa katılımcıları ile görüşerek piyasaya katılabilirler. Piyasaya dahil
olmak ve etkin rol almak için bankaların onay vereceği şekilde genellikle hazine
bonosuna dayanarak borçlanırlar. Borçlanmalar repo şeklinde de olabilir. Taraflar
birbirlerine çift taraflı kotasyon verirler. Piyasada etkin işlem yapabilmek için en iyi
fiyatı vermek gerekir.

1.2.2. Sermaye Piyasası

Aracı kuruluşların varlığı dahilinde orta, uzun ve sonsuz vadeli fonların arz ve
talebinin biraraya piyasalardır. Bu piyasaların ihtiyaçları sermaye piyasası araçları ve
menkul kıymet araçlarının yardımıyla karşılanır.
Sermaye piyasanın önemi; ekonomide tek başına karşılanamayan yetersiz gelen
küçük tasarrufların menkul kıymete yatırılarak büyük yatırımlar sonucu büyük
tasarruflara dönüşmesi sermaye piyasasının önemini ortaya çıkarır. Ayrıca, küçük
çapta sermayeye sahip olan kişilerin sahip oldukları bu küçük fonlarla sermaye
piyasasının sağlamış olduğu bilgi ve tecrübeler sayesinde ki imkânlardan
yararlanırlar.
Sermaye piyasası bileşenlerinin bir kısmı şirketlere hızlı kalkınma olanağı
sağlar. Ekonomide sermaye birikiminin artması kişilerin tüketimi azalttığını ve
tasarruflarının arttığını ve sermaye piyasasının etkili bir şekilde çalıştığını gösterir.
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Sermaye piyasasında fonlar kıymetli evrak niteliğindedir. Fon sahipleri bu
fonları kıymetli evrak hükmündeki belgelerle iki şekilde satın alabilirler. Bunlar
birincil ve ikincil piyasalardır.
Birincil piyasalar, menkul kıymetlerin ilk kez piyasada işlem gördüğü piyasadır.
Dolaylı ya da doğrudan finansal aracılar sayesinde fon fazlası olan şirketler ile fon
almak isteyen firmalar birincil piyasada karşı karşıya gelirler. Doğrudan
karşılaşmalarda herhangi bir ödenecek komisyon söz konusu değildir. Bu durumun
hem olumlu hem de olumsuz sonuçları doğabilmektedir. Finansal aracı olmadığı için
ihraç maliyetinde bir azalma olması olumlu bir etken olurken, finansal aracının
olmaması ihracın gerçekleşmemesi riskinin olduğu da yüksek bir ihtimaldir. Finansal
aracının olması böyle bir ihtimalin riskini daha düşük bir seviyeye taşıyacaktır.
İkincil piyasa, menkul değerin alım-satım işlemine daha önceden konu olmuş
piyasalardır. Menkul kıymet borsaları ikincil piyasaların en iyi organize olmuş
piyasasıdır. Bu piyasanın dışında tezgâh üstü piyasaları da yer almaktadır. İkincil
piyasada kıymetler ve paralar el değiştirebilirler. Bu alınıp satılan kâğıtlar herhangi
bir malmış gibi işlem görürler. İkincil piyasa birincil piyasasına kaynak sağlamaktaki
önemi büyüktür. Bu piyasaların dışında üçüncül ve dördüncül piyasalar vardır.
Üçüncül piyasalar; borsaya kota edilmiş finansal varlığın borsa dışında alınıp
satıldığı piyasa piyasadır. Dördüncül piyasalar; alınıp satılma işlemi aracısız yapılan
finansal varlıklardır. Bu piyasada işlemler blok olarak yapılır.
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İKİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL KRİZ

2.1.

FİNANSAL KRİZ

Kriz Yunan asıllı ‘krinein’ kelimesinin türetilerek günümüze gelmektedir.
Finansal krizler nitelendirilirken kriz oluşum aşamalarının temelinde bazı finansal
kurum veya varlıklarının değerlerinin büyük bölümünü kaybetmesi yatmaktadır.1
Finansal krizler; döviz ve hisse senedi piyasaları gibi finansal piyasalarda oluşan
ani fiyat iniş çıkışları veya bankacılık sisteminde kullandırılan ve geri ödenmeyen
kredilerin kullandırılacak limitleri aşan ve olması gereken talebi üst sınıra taşıması
sonucunda yaşanan önemli ekonomik problemler olarak da tanımlanabilir.2
Kriz; herhangi bir mal, hizmet, faktör veya döviz piyasasındaki fiyat veya
miktarlarda

kabul

edilebilir

bir

değişme

sınırının

dışında

gerçekleşen

dalgalanmalardır. Krizler, finansal olarak yatırım yapacak olan girişimcilerin ülke
koşullarını güvenli bulmaması sonucunda ki beklentilerine bağlı olarak, giriştikleri
spekülatif ataklar sonucu başlar ve bu atakların yoğunluğu nispetinde şiddet kazanır.3

Mishkin (1996:36), asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde finansal krizleri şöyle
tanımlamaktadır: ‘Bir finansal kriz, ters seçim ve ahlaki tehlike (moral hazard)
sorunlarının ileri boyutlara varması ve böylece finansal piyasaların, fonların en
1

Charles P. Kindleberger and Robert Aliber, Manios, Panic and Crashers: A history of financal
crises, 4th edition, u.s Wiley investment classics, 2000 s. 3-4
2
Yıldırtan, s.51
3
Eren, Süslü, 2001, s.662
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verimli yatırım fırsatlarına sahip olan ekonomik birimlere kanalize edilmesindeki
etkinliği kaybetmesi nedeniyle finansal piyasalarda ortaya çıkan doğrusal olmayan
bir bozulmadır.’
Krizler oluşum gösterdiği alana göre, özel-kamu ve bankacılık-şirket krizleri;
dengesizlikleri (varlık ve yükümlülüklerin uyumsuzluğu) ve bu uyumsuzlukların
kaynaklandığı finansmanın vadesine göre likidite krizi ve borç ödeyememe krizi
şeklinde de sınıflandırılabilmektedir. ( IMF, 2002:7)
Piyasalarda görülen ve kabul edilen kuramlara göre finansal krizler; para,
bankacılık, dış borç ve sistemik finansal krizler olmak üzere dört gruba
ayrılmaktadır. Bu krizler arasında ki farkı çok açık bir şekilde belirleyememekteyiz
çünkü bu krizlerin birbiriyle bağlantıları bulunmaktadır.
Para krizleri: Döviz kuru sisteminde ortaya çıkar. Piyasada rol alanlar
taleplerinin aniden değişiklik göstermesi sonucu, yerel paralarını yabancı paralara
kaydırır ve böylece merkez bankası döviz rezervlerinin azalması sonucu ortaya çıkan
para krizidir.
Yaşanan ilk kriz çeşitleri aşırı harcamalar ve reel değerlenme döneminin
yaşanmasından sonra cari hesap oranlarında ki açığın artmasıyla doğruya ulaşırlar ve
çoğunlukla da devalüasyon ve aşırı sermaye kontrolleri ile sonuçlanırlar. İkinci tür
krizlerde ise liberalize edilmiş ve finansal piyasalara entegre olmuş bir ortamda
ekonominin önemli bir kısmında bilançoların kredi değerliliği hakkında endişeleri
olan yatırımcılar, döviz kuru üzerinde çok hızlı bir şekilde baskıya yol açabilirler
(IMF, 2002:6).
Para krizlerine yol açan spekülatif saldırılar, yurt içinde aktif durum gösteren
piyasaların gün geçtikçe zayıflayarak çökmesi; dış borçların yabancı para cinsinden
kısa vadeli olarak borçlarının artması; döviz kurundaki ani yükselişler ile oluşan
değerleme ve bunun sonucu oluşan cari hesap açıkları; sabit döviz kuru sistemi
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kullanımını kullanmamaya başlayarak ortaya çıkabilir (Milesi-Ferreti and Razin,
2000; 286).
Bankacılık krizleri: Bu krizler başlıca ticari bankaların borçlarının vadelerinin
uzatılmaması veya vadesiz borçlanma sonucu ticari bankaların bu borçları
ödeyemeyecek güçte olması sonucu para akımlarında sıkıntıya girerek ve ardından
iflası da beraberinde getirme durumunu ifade eder. Sonuç olarak bankacılık
sektörüne yansıyan krizler; bankaların borçlarını ve yükümlülüklerini yerine
getirmeyip erteleme yoluna gitmeleri veya hükümetten destek almaları sonucu iflası
geciktirme yollarının denenmesi ve iflasa sürüklenmesidir (IMF, 2002;6). Banka
krizleri para krizleri gibi kısa süreli değildir ve ekonomi üzerinde ciddi etkileri
vardır. 1950 ve 1960’lar da sermaye işlemleri üzerindeki kontroller finansal
kısıtlamalar yaygın değildi. Fakat 1960’lardan sonraki on yılda yaşanan para krizleri
ortaya çıktı. 1970’den 1990’a kadar olan dönemde ki araştırmalara göre, 1970-1980
arası daha çok para krizi yaşandığı 1980’lerden sonra ise bankacılık krizlerinin
arttığını ortaya koymaktadır (Yay, 2001;1237).
Bazı araştırmacılar dünyada geniş etkiler uyandıran bankacılık krizlerini üç
nedene

bağlamaktadır.

Bunlar,

makroekonomik

bozukluk,

mikroekonomik

bozukluklar ve kamunun etkisiyle oluşan krizlerdir. Bu krizler sonucu bankaya olan
güven sarsılır ve fonlarını yatıran insanlar fonlarını geri isterler. Birkaç bankanın
yaşadığı kriz tüm bankacılık sistemine mal edilmeyebilir ancak; kriz sıkıntısı içine
düşen bir bankanın bankacılık sistemindeki yerinin büyüklüğü ve önemi tüm
piyasayı etkileyerek ekonomiye yansır(Aktaran, Williamson and Mahar, 1998;55).
Böylece büyük bir sistemik krize dönüşebilme ihtimali fazladır (Yay, 2001;140).
Dış Borç krizleri: Borçlanıcı borçlarını ödemede zorlandığında ya da
ödeyememe ihtimaline karşı borç verici yeni kredi olanağı sağlamayıp, eski
borçlarını almaya çalışmaları sonucu ortaya çıkan krizler borç krizleridir. Bu krizleri
kamu ve özel borçlar oluşturabilir. Kamu sektöründeki borçların ödenip
ödenmeyeceği belirsizliği sonucu oluşan algılarda özel sermaye piyasasında oluşan
para sıkıntısı sonucu krize yol açabilir (IMF, 2002;6).
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Sistemik Finansal krizler: Finansal piyasaların işleyiş şeklinin aksamasını ifade
eder. Bu krizler ekonomik, politik ve sosyal yapıdan ve oluşan değişikliklerden
kaynaklanırlar.
Sabit kur sisteminin veya dönüştürülebilirlik taahhüdü, merkez bankasının, nihai
ödünç mercii (lender of the last resort) olma durumunu sınırlayarak bir ödemeler
bilançosu problemini, bir bankacılık problemine dönüştürür (Fernandez and
Schumacher, 1997:25). Belli bir oranda sabitlenen döviz kuru oranları ticari açık
oranlarının artmasına ve bunun sonucu olarak da kaçınılmaz bir şekilde ilgili paraya
yönelik spekülatif bir saldırıya, döviz rezervlerinde azalmaya ve döviz kurlarında
uyum sağlayıcı bir düşüşe yol açar (Feldstein, 1999:5). Herhangi bir spekülatif atak
ortaya çıkmaya başladığında ve para negatif yönlü bir değer kayması yaşamaya
başladığında, yeni gelişen piyasa ekonomilerinde borç piyasalarının kurumsal yapısı
(borç sözleşmelerinin kısa vadesi ve yabacı paralarla birimlendirilmiş olmaları) ile
ulusal paranın devalüasyonu arasında karşılıklı bir etkileşim ortaya çıkar ve ekonomi
sistemik bir finansal krize sürüklenir (Mishkin, 2001:11).
Finansal kriz birkaç adımda meydana gelirler. Finansal olan ve finansal olmayan
bilançolardaki bozuklukların olması ilk aşamayı, para krizi de ikinci aşamayı
gösterir. Üçüncü aşamada finansal olan ve finansal olmayan bilançolardaki daha
büyük bozulmalar para krizinin bir sonucudur. Bu aşama ekonominin daha etkili ve
daha kötü bir yaşanması muhtemel finansal krizin gelişim gösterme eğilimi
aşamasıdır (Mishkin, 2001;7).

2. 1. 1.Finansal Kriz Modelleri

Gelişme eğilimi gösteren ülkelerde finansal krizler, uygulanan yanlış kur
politikaları, mali savurganlıklar, yaşanan uluslararası ani şoklar, zamansız yapılan
finansal yenileme uygulamaları ve yurtiçinde uygulanan bankacılık sektöründeki
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uygulanan bankacılık sektöründeki zayıflıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Sachs,
1998;247). Her yeni krizle krizlerin farklı noktalarına dikkat çeken modeller ortaya
çıkmaktadır. Bu modeller beşe ayrılır:
Birinci Nesil Kriz Modelleri: Krugman tarafından ortaya atılan, Flood ve Marion
tarafından geliştirilmiş bir modeldir.
‘‘Öte yandan, Krugman, mal piyasalarında istikrar kazandırmaya
çalışan mal kurularındaki mantığı benzerinin, para piyasalarında istikrar
kazandırmaya çalışan merkez bankalarına da uygulanabileceğini fark etmiş
ve bu konudaki öncü makalesinde, sonradan ‘‘ I. Nesil Kriz Modelleri’’
olarak

da

anılan,

‘‘

Kanonik

Para

Kriz

Modeli’’

ni

ortaya

koymuştur’’(Krugman, 1979: s.311).
Bu modelde kriz ortaya çıkmadan önce kendini belli eder. Beklenmedik bir
zamanda ortaya çıkmaz. Birinci nesil kriz modelleri başkalarının bastığı paranın
kullanılması, yanlış para politikalarının uygulanması, hükümetin döviz rezervlerinin
erimesi bunun sonucu ile faizlerin artırılması ama işe yaramaması sonucu ortaya
çıkar.
İkinci Nesil Kriz Modelleri: Bu model Avrupa Para Sistemi’nin Döviz Kuru
Mekanizması’nın çökmesinden ortaya çıkmıştır. İkinci nesil kriz modellerinde,
gelişmiş ülke ekonomileri yer alır.
‘‘ İkinci nesil modeller, 1990’lı yıllarda Avrupa ve Meksika’yı önemli
şekilde etkileyen spekülatif atakları belirlemeye yöneliktir. Bu ataklar birinci
nesil modellerdeki çalışmalardan iki önemli şekilde ayrılmaktadır. 1)Partner
ülkenin sıkı para politikası uygulamaları, ticaret dengesi durumu, bankacılık
sistemi gibi konular atak deneyimi yaşayan ülkelerde hükümetlerin kuru
koruma yöntemlerini sınırlamaktadır. 2) Spekülatif atakların, özellikle
Avrupa’da yaşananların, temel ekonomik değişkenlerle ilişkisiz olduğu
görülmektedir’’( Flood, 1998: s.2).
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‘‘ İkinci nesil modellerde özel para piyasalarının doğasından gelen
kararsızlık durumu dikkat çekmektedir. Bu modeller, doğrusal olmayan
politika-tepki fonksiyonlarına dayanmaktadır. Eğer politikalar doğrusalsa,
yani politikalar ataktan önce ve sonra değişiyorsa, doğrusal değilse, çoklu
denge mümkün olacaktır. Yani atağın olduğu ve olmadığı koşullarda iki
denge durumu da oluşabilmektedir’’(Kansu, 2004:s.69).
‘‘ İkinci nesil kriz modellerinin üç ana bileşeni bulunmaktadır. Birinci
hükümetlerin sabit döviz kurunu iptal etmek istemelerinin bir nedeni olması;
ikincisi hükümetlerin sabit kur rejimini korumak istemelerinin sebepleri;
üçüncüsü ise, kuru sabit tutma maliyetinin ve kurun iptal edileceğine dair
beklentilerin artması sonucu krize neden olan sürecin oluşmasıdır’’(Kansu,
2004: s75).
Yayılma /Bulaşma Etkisi Modelleri: Bu krizin oluşmasında ki en önemli sebep
özel sektördeki ve bankacılık sektöründeki açık döviz pozisyonudur. Açık döviz
pozisyonu; bankanın döviz cinsinden varlık edinmesidir. Bu durumda risk mevcuttur
ve risk zamanla arttığında bankaların bilanço dengesizlikleri gün geçtikçe artar ve
bilanço dengesizliği ortaya çıkar.

Dışsal Faktörlere Vurgu Yapan Kriz Modelleri:

‘‘Dışsal faktörlere vurgu yapan modellerde ise, özellikle gelişmekte olan
ülkelerde yaşanan krizlerde dışsal faktörlerin belirleyiciliği hareket noktası
olmaktadır. Bu çerçevede, sanayileşmiş ülkelerdeki önemli ekonomik gelişmeler, dış
ticaret hadlerinde, döviz kurlarında ve faiz oranlarındaki büyük ölçekli değişmeler,
yatırımların globalleşmesi ve sermaye piyasalarının artan entegrasyonu gibi
faktörlerin

gelişmekte

olan

edilmektedir’’(Yay, 2001: s.241)

ülkelerde

krizleri

harekete

geçirdiği

kabul
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2.1.2.Finansal Krizlerin Nedenleri ve Göstergeleri

Sürdürülemeyen Makro Ekonomik Yapı:

Gelişmekte

olan

ülkeler

büyüme

oranlarını

artırırken

dış

kaynaktan

yararlanmışlardır. Dolayısıyla dış kaynaktan yararlanma para ve maliye politikasında
bağımsız olma hakkı ortadan kalkmıştır. Sermaye hareketliliğinin serbest olduğu
durumda ülkeler faiz oranlarını ve döviz kurlarını incelerler. Gelişen ülkeler döviz
kurunu kontrol altına alarak serbest faiz politikasını uygulamaya başlamışlardır.
Bunun bir sebebi, sıcak para politikası uygulanmasına imkân tanımasıdır. Sabit
döviz kurunun yerine uygulamaya konulacak esnek kur politikasının, finansal krizleri
soğurma özelliğinin olmasına karşılık, istikrarı bozma olasılığı da fazladır. Sabit döviz
kuru sisteminde, sabit kurdan “çıkış zamanını” iyi tespit gerekir. Bunun için en iyi
zaman merkez bankası tarafından hedeflenen net döviz pozisyonunun gerçekleştiği ve bu
konuda en üst noktaya ulaşıldığının algılandığı andır.

Ters Seçim ve Ahlaki Yapımının Yozlaşması:

Bankalar müşteri kalitesini iyi ayırt edemediklerinde, risk primini yüksek tutarak,
bütün müşterilerine yüksek faiz uygularlar. Ancak kötü niyetli müşteri buna aldırmadan
borçlanmak ister. Buna ters seçim olgusu denmektedir. Böylece geri dönmeyen
kredilerin oranı artar.

Asimetrik bilgi, finansal sözleşme yapan tarafların bilgilerinin farklılıkları
sonucu ortaya çıkar. Borç alanın lehine bir durumdur. Çünkü borç alanların yapılacak
yatırım hakkında borç verene göre daha fazla bilgisi vardır. Borç verenin borçlu
karşısında güvenirliği hakkında net bilgileri yoktur (Şen, 2006;1-2).
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Ahlaki yozlaşma, finans sektöründeki tarafların, zor durumlarda hükümetlerce
kurtarılacakları düşüncesiyle hareket etmeleri durumunu ifade etmektedir. Bu düşünce
gerçekten finans kurumlarını da, tasarruf sahiplerini de yüksek risk alma konusunda
cesaretlendirmekte, fakat yabancı yatırımcıyı tedirgin etmektedir. Ahlaki yozlaşmanın
bir diğer boyutu da kamu sektörünün, irrasyonel borçlanma politikasını, yapısal
reformlara tercih etmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Finansal Serbestleşme:

1990’lı yıllarda yaşanan finansal krizlerin en önemli nedenlerinden birisi sermaye
hareketliliğinin serbest olmasıdır. Kısa vadeli sermaye hareketleri sonucunda finans
piyasaları, tasarruf ve yatırımlarındaki oranı ayarlamada her zaman kullanılan
yöntemlerden uzaklaşarak hareketli değerlerden para kazanmaya çalışan kurumlar haline
gelmektedir. Bu hareketlilikle birlikte istikrarsızlık ortaya çıkmaktadır (Miynat,
2001;207).

Sürü Psikolojisi:

Her iktisadi birim her zaman aynı bilgiye sahip değildir. Bu yüzden etrafında olan
diğer iktisadi birimleri gözlemler. Örneğin; bir spekülatörün, bankaların finansal
durumuyla ilgili önemli bir bilgiye sahip olduğunu düşünürsek, buna bağlı olarak
finansal durumda herhangi bir değişme göstermesi halinde diğer spekülatörler veya
yatırımcılar bu spekülatörün önemli bir bilgiye sahip olduğunu ve kendilerinin bu
bilgiden mahrum olduğunu düşünerek aynı davranışı göstermeye kalkarlar. Bu tür
eylemler sürü psikolojisidir.
Coşkun ve Balatan’ın (2009) saptamalarına göre de, gelişmekte olan ülkelerde
uygulanan kamu harcamalarına dayalı genişletici maliye politikaları, finansal
küreselleşmenin hızlanması ve özellikle 1990‟lı yıllardan sonra uluslararası sermayenin
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dünya ölçeğinde serbestçe dolaşma imkânı bulması, yüksek enflasyon, sabit kur
uygulaması, akılcı olmayan borçlanma politikası gibi olguların biri veya birkaçı,
ekonomileri krizlere karşı kırılgan hale getirmektedir.
Ekonomik göstergelerden hiç biri tek başına kriz yaşanıp yaşanmayacağı hakkında
güvenilir bir tahminde bulunamaz. Bununla birlikte, ekonomik göstergelere dayalı olarak
belirginleşen erken uyarı sisteminin, durum hakkında bilgi vermesi ve finansal krizlerin
aniden meydana geleceği konusunda yol göstermesi kuvvetli bir ihtimaldir (Turgut,
2006).
Ekşi (2007) ve Eren ve Süslü (2001) krizin göstergelerini, krizin habercisi olan öncü
göstergeler ve krizin yaşandığını gösteren temel göstergeler olmak üzere, iki kısımda
kategorize etmektedirler. Erken uyarı sinyali olarak gösterilen 4 gösterge ise, döviz
hesaplarındaki göstergeler, sermaye hesaplarındaki göstergeler, reel sektör göstergeleri
ve finansal göstergeler, olarak sıralanmaktadır.
Yaşanan krizin boyutları hakkında bilgi veren ana göstergeler şunlardır: Döviz
kurlarındaki önemli değişimler, gecelik faizlerde yaşanan aşırı yükselmeler, döviz
rezervlerindeki önemli miktarda azalmalar, dış ticaret açıklarının büyümesi, bankaların
açık pozisyonlarının aşırı artması. Krizin somut göstergeleri olarak nitelendirilen bazı
ekonomik veriler de cari açıkların ve kısa vadeli dış borçların, bankalar açık pozisyonları
toplamının ve cari açığın döviz rezervlerine oranı, sermaye hareketlerinde ve iç ve dış
borç faiz oranı ve risk primlerinde dalgalanmalardır.
1990’lı yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede aktif balonları meydana
gelmiştir. Bu ülkelerde meydana gelen aktif balonlarının patlaması, ekonomileri finansal
krize sürüklemiştir. Aslında gayrimenkul piyasalarında oluşan her balon finansal krize
yol açmamaktadır. Ancak uluslararası uygulamalar, hem gelişmekte olan hem de
gelişmiş ülkelerde, gayrimenkul piyasalarında oluşan balonun patlamasıyla bankacılık
krizleri arasında çok önemli korelasyon bulunduğunu göstermektedir (Erdönmez, 2005).

2008’de ABD’de yaşanan konut kredisi olarak bilinen mortgage krizinin
nedenine bakacak olursak; faiz oranlarının düşük olduğu dönemde kişilerin konut
sahibi olma istekleri yüzünden kredi geçmişine bakmadan verilen subprime mortgage
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kredilerinde, faiz oranlarının artmasıyla ödenemeyen krediler ortaya çıkmış ve icra
yoluyla satışlar başlamış ve bu durum finansal sisteme hızlıca yayılarak karmaşıklığa
yol açmıştır. 2007 yılının ikinci döneminden sonra büyük bir ekonomik çıkmaza
dönüşen bu durum kredilerin ödenmemesi sonucu yaşanan aksaklıklar büyük bir
olumsuzluk oluşturmuştur (Demir ve Diğerleri, 2008).

2.1.3.Finansal Krizlerin Yayılma Mekanizmaları

Her ülke finansal piyasalarının özellikleri birbirinden farklıdır. Bunun için her
finansal kriz farklı yayılma mekanizmalarına sahiptir. Gelişmiş ülkeler para
konusunda güçlü oldukları için bu ülkeler de enflasyon düşüktür ve borçların
vadeleri uzundur. Gelişmekte olan ülkelerde durum gelişmiş ülkelerin aksine yüksek
enflasyona sahiptir ve vadeler kısadır. Gelişmiş ve gelişmekteki ülkelerdeki durum
farklı yayılma politikalarına neden olur.
Gelişmekte olan ülkelerde devalüasyon riski söz konusudur. Zayıf olan
bankacılık sistemi ve bilançoların bozukluğu, devalüasyon riskini azaltmak için faiz
oranlarının artması bozuk olan yapıyı daha da bozacaktır. Faiz oranlarındaki artış,
banka bilançolarını negatif yönde etkilemesinin nedeni, kredi riskine maruz
kalmasıdır. Sonuç olarak; gelişmekte olan ülkelerde parasal değeri korumak
amacıyla faiz oranlarının artırılması bankacılıktaki bozuk olan yapının daha da çok
bozulmasına neden olur.
Yaşanan finansal krizler sonucunda kriz karşısında güçlü durabilen ve güçlü
kalamayanlar piyasadan temizlenir. Bu temizleme işleminde tamamlanınca finansal
piyasadaki dalgalanmalar yok olur, borsa işlemleri iyileşir ve faiz oranları aşağıya
düşer. Ters seçim problemi azalır ve ekonomi normal seyrine geri döner (Mishkin,
1990).
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2.1.4.Finansal Krizlerin Sonuçları
Finansal krizler genel itibariyle kamudaki borçlanmaların artmasına, üretimde ki
bozulmalar, işsizlik rakamlarının artması ve halkın refah seviyesinin bozulmasına,
enflasyonun yükselmesine neden olur.
Krizlerin,

ülkelerin ekonomik

yapısını

etkilemesi

aşağıdaki

sebeplerle

olmaktadır.(Erdoğan, 2006: 53)

-

Krizlerin genel ekonomik ve sosyal durumu hakkında, askeri ve sivil
bürokraside endişeye yol açması,

-

Krizlerin, ülke içinde önemli yer olan özel sektör gruplarının mevcut olan
politik düzenlemelere karşı güven duvarını yıkması,

2.1.5.Finansal Krizlere Karşı önlemler

Herhangi bir krizde finansal dalgalanmaların zararlarını azaltacak iş
çevrimlerini takip etmek gerekir. Bunun için iş çevriminin tarihlenmesi, evrelerinin
ve sürelerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. İktisadi daralmanın göstergelerini
belirlemek için iş çevrimlerinin araştırılması gerekmektedir (Özkan ve Erden,
2007;2).
Avrupa 1992-1993 para krizi ve 1994-1995 Meksika para krizi ve özellikle de
1997-1998 yılında ortaya çıkan kriz, erken uyarı sistemiyle ilgili çalışmalara katkı
sağlamıştır.(Erdoğan, 2006:44)
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Tablo 1: Ülkelerin Aldıkları Önlem Kategorileri

Para

politikası Faiz Oranındaki Değişimler

Araçları

Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik Döviz Kuru
Müdahalesi

Finansal

Sisteme Likidite Enjeksiyonu

İlişkin Kriz Önlem

Banka Kredi/ Borçlarına Devlet Garantisi Verilmesi

Araçları

Bankaların Yeniden Sermayelendirilmesi
Ticari Tahvillerin Alınması Açığa Satışın Yasaklanması

Uluslararası

Swap Kanalı

Kuruluşlar

IMF

Diğer

İstihdam, Altyapı Yatırımlarının Artırılması

Kaynak: Pelin Ataman Dönmez, “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan
Önlemler”, Bankacılar Dergisi, No: 68, 2009, s. 89.
İstikrarlı piyasalara ulaşmak ve ekonominin büyümesi desteklemek için daha
geniş kapsamlı politikalar oluşturulmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için;

-

İstikrarlı piyasaya ulaşmak için gerekli çabalara düzenli bir şekilde devam
edilecek

-

Gelişmekte

olan

ülkelere

IMF’nin

desteği

ile

finansal

piyasaya

ulaşmalarında destek verilecek
-

Maliye araçları kullanılarak iç talep güçlendirilecek

Gelecek

günlerde

yeni

finansal

daralmaların

düzenlemeler oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler;
- Şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırılması
- Uluslararası bağlamda iş birliği desteği verilmesi
- Finansal piyasalara ilişkin düzenlemeler yapılması

yaşanmaması

için

yeni

24

Yaşanan bankacılık ve finansal krizlerin çözümü, ülkedeki makro ekonomik yapıda
yapılacak iyileşme, bankacılık sektöründe yaşanan problemlerin hızlı ve

sonuca

ulaştıracak bir yaklaşımla ele alınması, yeniden sermayelendirme ve borçların yeniden
yapılandırılmasına ilişkin programların düzgün ve gerçekçi olarak yürütülebilmesi,
finansal açıdan gelişime kapalı olan bankaların sistemi dışında kalması gibi birçok
nedene bağlı olarak işleyen bir süreçtir (Duman, 2002: 143).
Pıçak ve diğerleri (2009: 15-18)’de yine Ficher’den naklen, finansal krizler oluşmadan
önce onların gelişimini engellemeye neden olabilecek global değişim gereksinimleri ile
ulusal bazda uygulanması gereken finansal politikaları, (toplam on dört finansal reform
alanını) şöyle sıralamıştır: Krizin ortaya çıkma ihtimalini önlemek için üç konuda
değişim gereklidir:
-Ülke politikaları ve kurumları,
-IMF’nin ve diğer resmi finansal kuruluşların rolü,
-Uluslararası sermaye piyasalarının işleyişi.

Ulusal bazda ise,
-Sağduyulu Denetleme,
-Muhasebe standartları ve şeffaflaşma,
-Yasal çerçeve,
-Piyasa disiplini,
-Yabancı banka girişi,
-Sermaye hareketlerinin kontrolü,
-Kamu finansal kurumlarının rolünün azaltılması,
-Dış borçlanmanın sınırlandırılması,
-“Batmayacak kadar büyük” politikalarının önlenmesi,
-Finansal serbestleşmeye gidilmesi,
-Parasal politika ve fiyat istikrarı.
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Fakat finansal krizlerin doğası gereği, paranın döngüsel mekanizmasını zayıflatmaktadır.
Ayrıca pek çok ülkede parasal genişleme zaten kullanılmış ve merkez bankalarının
politika faiz indirimleri yönünden hareket alanları oldukça azalmıştır (Bocutoğlu ve
Ekinci, 2009: 76).

2.2.ULUSLARARASI FİNANSAL KRİZLER

Finansal krizler rutin olarak gözlemlenmektedir. Bu krizleri kronolojik olarak
söylemek gerekirse ilk olarak; 1962 Küba Füze Krizi, 1968 Çekoslovakya, 1980
Macaristan ayaklanmasıdır4. 1992-1993 Avrupa döviz kuru mekanizmasında yaşanan
zorluklar, 1994 Meksika döviz krizi, 1998 Rusya, 1999 Brezilya, 2000-2001 Türkiye
ve Arjantin krizleri birbirlerini izlemiştir (Özkan, 2008).
Bir ülkedeki finansal kırılma kısa sürede tüm dünyaya yayılmaktadır.5 Finansal
kriz olarak da adlandırılan bu olayların temelinde bazı finansal kurum veya
varlıklarının değerlerinin büyük bölümünü kaybetmesi yatmaktadır.6

2.2.1. Küresel Finansal Kriz

Küresel kriz ilk olarak; ABD’de başlayıp hızla yayılarak Avrupa olmak üzere
dünya krizine dönüşmüştür. Bu kriz ABD’deki mortgage yani konut piyasasındaki
aksaklıklardan doğmuş ve etkisi giderek artarak diğer sektörlere de dünya genelinde
yayılmıştır.

4

Sharat G. Lin, “The 1990s: Decade of Global Economic and Political Crisis”, Economic and
Political Weekly, C:25, No:4, 1990, p.47.
5
Oxford Reference Online Premium, a.g.e.
6
Charles P. Kindleberger and Robert Aliber, Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial
Crises, 4th edition, U.S., Wiley Investment Classics, 2000, s.3-4.
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Bu krizin nedeni; mortgage kredilerinin yapısının bozulması ve faiz oranlarının
orantısız olmasıdır. Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for İnternational
Settlements- IBS) verilerine göre kredi hacmi 2007 yılında 13 kat artmıştır.
Kriz en başta işsizlik, enflasyon, büyüme gibi birçok makroekonomik verilerin
kötüleşmesine yol açmıştır. Bu küresel krizin ortaya çıkması ABD, Japonya, Avrupa
ülkelerinde ticareti kısıtlayıcı tedbirlerinin artmasına neden olmuştur. Gelişmekte
olan ülkeler başında, Meksika, Rusya, Endonezya, Hindistan gibi ülkeler de ticareti
kısıtlayıcı tedbirleri gündemine getirmiş ve uygulamaya başlamıştır( Evenett, 2009).

Şekil 1: Krizin Dünya Ekonomisine Etkisi

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Databese, October 2012,* Milyar Dolar

Grafikten edindiğimiz bilgilere göre; büyüme oranı 2008-2009 yıllarında ciddi
bir düşüş yaşanmıştır. Büyüme oranı dünya genelinde 2010 yılında artış göstermiş ve
büyük bir toparlanma örneği göstermiştir.
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Enflasyon oranlarına baktığımıza, 2007-2008 yıllarından önceki yıllar belirli bir
seviyede ilerlerken, 2007 ve 2008 yıllarında ise %4 ve %6 seviyelere kadar çıkmıştır.
Cari hesap dengesine baktığımızda, cari fazla 2006-2007 kriz öncesi dönemde
artarken 2008 kriz sonrası dönemde ciddi oranda düşmüştür. 2010 yılında kriz öncesi
seviyesini tekrar yakalamıştır.
Dış ticaret oranının, Türkiye’de dünyaya ve gelişmekte olan diğer ülkelere göre
daha fazla düşüş göstermesinin nedenlerinden bir tanesi kontrol dışı sıcak para ve
spekülatif sermaye harektleridir. Krizde spekülatif yabancı sermaye hareketleri 2008
yılına göre daralmış ve buna bağlı olarak döviz kurlarında artış göstermiştir. Ancak
dış talepte artış olmadığı için ihracat artmamış ithalat da azalmıştır. Sonuç olarak
ticaret hacmi daralmıştır.

2.3. TÜRKİYE KRİZLERİ
Türkiye de yaşanan krizlerden en önemlileri, 1994, 2000 ve 2001 yıllarında
meydana gelen krizlerdir. Bu krizlerin oluşmasında dışa açık uygulanan politikaların
etkisi vardır (Karabıçak, 2010; 255). Türkiye de 1990 yılında Uluslararası Para Fonu
(IMF) Türk Lirasının dönüştürülebilmesi için başvurmuştur. Bu durum Türk
Lirasının aşırı değerlenmesini beraberinde getirmiştir. Finansal liberalizasyon sonucu
1990 yılından sonra cari açık artmıştır (Özdemir, 2007; 140).

2.3.1. 1994 Krizi
1990 yılından sonra kamunun borçlanma talebi artmış böylece faiz oranları ve
faiz ödemeleri artmıştır. Bu dönemde sermaye girişlerinin vadesini uzatacak
vergileme gibi önlemler alınmamış, uygulanan yanlış politikalar sonucunda istenilen
sonuca ulaşılamayarak başarısız olunmuştur. 1994 Ocak ayında döviz kuru 19000
TL/$ iken, 1994 Nisan ayında 3800 TL/$’a yükselmiştir (Karabıçak, 2010; 256).
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Bozulan döviz kuru oranları sonucu, hazine borçlanamaz hale gelmiş ve kredi
notunun düşüşüyle Türkiye’de 5 Nisan 1994 yılında Ekonomik İstikrar Programı
yürülüğe girmiştir. Sonuç olarak bu önlem paketleri GSMH oranının düşmesine,
enflasyonun artmasına ve faiz oranlarında artış göstermesine neden olmuştur. Bu
sonucun meydana gelmesinde, Merkez Bankasından (MB) doğrudan para
kullanmaya devam etmesi para politikasının kullanılmamasına MB’nin kullanılan
kredilere yüksek faiz istemesi etkili olmuştur. 5 Nisan kararları eksik ve yanlış
politikalar üzerinden düzenleme yapılmaksızın ve mevcut düzenlemelerin de
bozulması sonucu uygulanan başarısız bir program olarak nitelendirilmiştir ( Ertekün
ve Baştürk, 2005; 34).

2.3.2. 2000-2001 Krizleri
Türkiye ve IMF 1999 yılında stand-by anlaşması imzalamış ve sabit döviz kuru
sistemine dayalı bir istikrar program uygulamaya koyulmuştur. Bu anlaşmaya göre
döviz kurunun kontrollü artışına izin verilecek ve sonra döviz kurunun dalgalı rejime
geçecektir. Ancak bu zaman dilimi içinde ülke ağır bir likidite sıkıntısı yaşamıştır
(Özdemir; 2007; 141).
Uygulanan bu program gereği faiz oranları düşmüş ancak faizlerin düşmesi
sonucu artması beklenen yatırımlar artmamış, bireylerin tüketim talebinin aşırı bir
biçimde artmasına sebep olmuştur. Artan bu tüketim oranları, ithalatı artırarak dış
ticaret açığını büyütmüştür. Oluşan bu durum 2000-2001 krizinin ortaya çıkmasında
ilk basamak olmuştur. Düzeltici kur ayarlamalarının zamanında yapılmaması,
bankacılık sektöründe yapılması gereken düzenlemelerin yapılmaması ve kısa süreli
sermayelerin girişleri, uygulanan bu programın etkili olamamasında ki etkenler
olarak görülmektedir (Karabıçak, 2010; 257).
Türkiye Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan ağır bankacılık ve döviz kuru
kriziyle birlikte derin bir reel sektör krizine girdi. İşsizlik arttı ve ekonomik reform
programları gözden geçirilerek eksiklikleri giderildi (Kibritçioğlu, 2010; 4).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNŞAAT SEKTÖRÜ
3.1. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TANIMI
İnşaat kelimesinin kökeni Arapça olan inşaa kelimesinden gelmektedir. İnşaat,
belli bir alandaki bina, alt yapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı
çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat pek çok sektörün aynı anda aynı sistem
içinde yürütüldüğü bir zaman dilimidir. Normal olarak iş, tasarım mühendisi, proje
mimarı, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir ve bütün işler proje yöneticisi
tarafından yönetilir.
İnşaat günlük hayatta kullandığımızın yani bilinenin dışındaki anlamı bina
yapımı değildir. Bina olarak nitelendirilen yapı inşaatının sadece bir alt sınıfını
kapsamaktadır. Toplumda yaşayan bireylerin günlük ihtiyaçlarının yanında yine
toplumsal düzeni sağlayacak, refahı artıracak, birçok tesis ve tesislendirme inşaatın
kapsamı içinde yer alır. Barajlar, su depoları, kanallar, açık ve kapalı su hatları,
kaldırım taşları, alt yapı, çevre düzenlemeler, karayolları, demiryolları, havaalanları,
parklar, sosyal tesisler gibi insanlığın ihtiyaçlarını gidermek için topluma hizmette
kullanılan tesisler belli hizmet dönemleri için inşa edilirken mimarlık, inşaat
mühendisliği, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık inşaat çalışmaları içinde yer almaktadır.
İnşaat sektörü, yarattığı değer ve istihdam seçenekleri ile ülke ekonomisine
ilerlemesi açısından çoğu zaman kaldıraç görevini üstlenmiştir. ‘İnşaat’ kelimesi
günümüzde yalnızca çevresel olarak inşa edilme değil, bakım-onarımının dışında
işletilmesine

katkıda

değerlendirilmelidir.

bulunacak
İnşaat

faaliyetlerin

yapımı

yalnızca

tamamını
bina

içerecek

yapımı-üretimi

şekilde
olarak

algılanmamakta çevre faktörüne zarar vermeden tüm sosyal sorumluluklarının
gereğini yerine getirerek toplum düzenini doğrudan etki eden ve sürdürülen üretimin
hepsidir.
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3.2. TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ
İnşaat alanında ilk önemli adımlar, 1920’li yıllarda Cumhuriyet döneminde,
Ankara’da başlamıştır. Ulaşım olanaklarının kısıtlı olması ve malzeme yetersizliği,
tüm engellere rağmen çevre faktörüne uygun genel yapısını bozmadan bir imar
faaliyetine girmiştir. Bu imar faaliyetlerinde kullanılan malzemeler ahşap, kerpiç, taş
gibi ilk dönem malzemeleridir.
Bu dönemde yapılan ilk inşaat faaliyeti ulaşım ağını geliştirmek için yapılan yol
inşaatlarıdır. Ancak bu alanda kalifiyeli eleman yetersizliğinden dolayı yabancı
firmalar tarafından yürütülmüştür.
Cumhuriyet döneminin başlangıcından 1960’lı yıllara kadar, inşaat sektöründe
en büyük ağırlık alt yapı ve bayındırlık inşaatlarındadır. Bu zaman içinde büyük
gelişmeler görülmüştür. Bu dönemde DSİ, T.C. Karayolları gibi büyük oranda,
devlet teşviki ile yatırım gücü yapan toplayan teşkilatlar kurulmuştur ve bu
kuruluşların yaptığı yatırımlar inşaat sektörüne bir güç kazandırmıştır.
Ülkemizde sanayileşmeyle ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimler, kentleşme
fikrinin artması ve kentlere göçün artması sonucu inşaat sektörünün konut yapma
talebini ortaya çıkararak konut yapımcılığına önemli bir boyut kazandırmıştır. Ancak
ortaya çıkan bu arz-talep durumu konut yapımının plansız ve denetimsiz bir şekilde
devam etmesine konut üretimin de karlılığın tek amaç haline gelerek kalitesiz konut
üretimleri yapılmasına neden olmuştur. Ancak olumsuz durum Türkiye ekonomisine,
istihdam ve yatırım olarak büyük oranda katkı sağlamıştır.
Kentleşme hızı 1950’li yıllara gelindiğinde yükselmiş, kurumsal yapılar ve konut
yapımları kentleşme hızına istenilen cevabı verememiştir. Bu soruna dönem içinde
girilen çok partili dönemde çözümler aranmış, 1958 yılında kurulan İmar İskan
Bakanlığı bu sorunu çözme ve kentleşme problemlerini sonuca ulaştırma
sorumluluğu bu Bakanlığa verilmiştir.
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1965 yılına gelindiğinde inşaat sektörü yap-satçı üretime geçmiştir. Bu durum
sektörün büyümesinde hızı artırırken yüksek yoğunluklu sorunlu kentlerin meydana
gelmesine de neden olmuştur. Konut sorunu büyümüş, kooperatifler en önemli konut
üreticisi durumuna gelmiştir.

1980’li yıllar Türkiye hem kentleşme hem de

toplumsal alanda yenilik yaşamıştır. Türkiye, 1950 yıllarından sonra iç pazardaki
büyümeyi önce kalkınma modelini değiştirerek dışa dönük kalkınma modeline
geçirerek kaynaklarını uluslar arası rekabet kurallarına göre dış piyasada üretim
yapan sektörlere yöneltmeye başlamıştır. Konut ve kentleşme de o yıllarda
kurumlarda değişimler olmuştur. Kurumlar ya biçim değiştirmiştir ya da bu değişime
ayak uyduramayıp varlığını sonlandırmışlardır.
1960-1980 yılları arasında inşaat sektörü önemli yurtdışı projelerine imza
atmışlardır. Libya ile Mısır’ın ilişkileri bozulması dolayısıyla Mısırlı müteahhitler
Libya’dan çekilmişler ve Türk firmalar 1972’de Trablus Limanının inşasını
gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemde 84 baraj ihalesi alınmış ve pek çok yeni baraj
projeleri de gündeme gelmiştir. Ancak bu durum döviz sıkıntısı nedeniyle durma
noktasına gelmiştir.
1980 sonrası askeri hükümet ekonomiyi istikrara kavuşturmak istemiş ancak
Özal döneminin başlamasıyla ekonomi başka bir duruma gelmiştir. 1990’larda ise
Türkiye’de yaşanan politik dengesizlikler hem de Orta Doğu’daki sıkıntılar inşaat
sektörünü etkilemiştir. 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeni
projeler yapılması hızlanmış ve Türk müteahhitler yurtdışında deneyimlerini her
geçen gün artırmışlardır.
1990’dan günümüze olan dönemde kentsel alanlarda yaşanan değişimlerden biri,
tek ya da az katlı konutların çok katlı yapılara dönüşmesidir. Orta ve üst gelir
gruplarına yönelik seçeneklerin, kooperatiflerin konut üretimindeki payı artmıştır.
Bunun nedeni Toplu Konut İdaresi’nin kooperatiflere açtığı kredilerdir. Ayrıca konut
üretimlerinin kent dışına kaymasında Emlak Bankası ve Toplu Konut İdaresinin
uygulamaları etkili olmuştur. Bu yapılan faaliyetleri sonucu daha büyük kent
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parçalarının açılmasını gerektiren toplu konut türlerinin egemen olmasına neden
olmuştur.

İNŞAAT

3.3.

SEKTÖRÜNÜN

ÖZELLİKLERİ

VE

TÜRKİYE

EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

İnşaat sektörü ülkelerin ekonomilerinde büyük bir paya sahiptir çünkü
insanlardaki barınma gereksiniminin başka bir ikamesi yoktur. Bu yüzden bu sektör
önemini kaybetmeyecek bir faaliyet alanıdır. İnşaat sektörü ile beraber enerji,
madencilik, ağır sanayi, ulaşım gibi birçok yan sektör birlikte hareket eder (DPT,
2001).
İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde lokomotif sayılmasındaki neden,
istihdam oranının fazla olması ve yurtdışında yapılan alışverişler sonucu ülkeye
döviz girmesidir. Sonuç olarak bu sektör; meydana getirdiği istihdam ve kullanılan
malzemeler bakımından ülke ekonomisine katkısı ve potansiyel yeni iş imkânları
oluşturmadaki rolü, diğer faaliyet alanlarında ki iş ilişkileri bakımından ekonomiye
canlılık getirerek ekonomiye yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu sektör, sabit sermaye
yatırımları ile faaliyet gösteren bir yapıdır. Bu sektörün faaliyetlerinin artması,
faaliyet yapılan ülkenin ekonomik büyümeye geçmesinde önemli bir rol üstlenmiştir
(Arditi ve diğerleri, 2000).
İnşaat sektörü, pek çok faktör tarafından etkilenir ve dolayısıyla anlaşılması zor
ekonomik sektörler içinde gösterilir. Ekonomik belirsizlik ve risk oranı fazla olan
inşaat sektörü talebini etkileyen bir faktördür (Güneş ve diğerleri, 2004). Bu sektör
ekonomideki ani dalgalanmalardan çabuk etkilenir ve sonuç olarak etkileşim içinde
olduğu diğer sektörleri de beraberinde etkiler. Oluşan dalgalanmalar hükümet
müdahalesi ile kontrol alınmaya çalışılmaktadır ama etkisinden kaçınmak mümkün
değildir (Arditi ve diğerleri, 2000).
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İnşaat sektörü, devletler tarafından piyasa düzenleyicisi olarak görülmekte ve
oluşacak herhangi bir ekonomik durgunlukta veya kriz dönemlerinde inşaat
sektöründe oluşacak arz ve talep oranını ayarlamaya çalışmaktadır (Arditi ve
diğerleri, 2000).
İnşaat sektörü ekonominin yapılanmasında önemli bir yere sahiptir. İnşaat
sektörünün her geçen gün büyüyen problemlerinin çözümün yaratacağı etki dikkate
alındığında büyük önem taşıyacaktır. Sektörün genel olarak yaşadığı problemler;
-

Yeni imar alanlarının açılmaması

-

İmar alanlarındaki düzenlemelerin yapılmaması,

-

Kentsel dönüşüm,

-

Trafik sorunu,

-

Ruhsat işlemleri,

-

Bürokrasi sorunu,

-

Belediyeler içi uygulama farklılıkları,

-

İskan problemleri,

-

Tapu harçlarının yüksekliği,

-

Kalifiyeli eleman sıkıntısı,

Bu problemlerle birlikte ekonomide oluşan olumsuz gelişmeler, piyasaların
yavaşlaması ve yaşanması muhtemel krizlerin etkileri bir arada görüldüğünde
yurtiçinde kriz etkilerinin dışında ülkesel problemlerin birleşmesiyle birlikte inşaat
sektörü ekonomik olarak daha yıpratıcı etkilerle karşılaşmaktadır.

3.3.1. İnşaat Sektörünün GSYH’ye Etkisi

GSYMH; bir ülkenin belirli bir zaman içinde üretilen mal ve hizmetlerinin ara
mallarının düşülmesi sonucu elde edilen para cinsinden değeridir. İnşaat sektörünün
GSYİH’ye katkısı; inşaat sektöründe satılan ürünlerle elde bulunduran stokların
artışının toplamından, inşaat sektöründe kullanılan diğer mal ve hizmetlerin
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değerinin çıkmasıyla ortaya çıkan sonuçla belirlenir. Çıkan sonuç bu sektörün katma
değerini oluşturmaktadır (Kepenek ve Yentürk, 2000).
İnşaat sektörü Türkiye de inşaatta kullanılan malzemeler ve kullanılan sanayi
açısından büyümeye en çok katkısı olan sektördür. Bu sektörde yapılan yatırımların
çoğu yatırım malı olarak adlandırılır (TÜİK, 2010). İnşaat yatırımlarının yarısını
sabit sermaye yatırımları oluşturmaktadır. Toplam sanayinin %10’nu inşaat
malzemeleri sanayisini oluşturmaktadır. Sektörün GSYİH’ya doğrudan etkisine
bakacak olursak tablodan da anlaşılacağı üzere bu oranının yaklaşık % 6 olduğu
gözlemlenmektedir. (TMB, Erişim 2015)

Tablo 2: Türkiye’de Temel Sektörlerin GSYİH’deki Payı
SEKTÖRLER 2007 2008 2009
Madencilik

0,8

0,8

0,8

Enerji

2,0

2,1

2,1

Turizm

1,9

1,8

2,0

İnşaat

6,5

5,9

5,2

Finans

9,8

10,6

12,1

Tarım

8,6

9,0

9,7

Ulaştırma

14,6

14,7

14,4

Ticaret

13,3

13,0

12,2

Sanayi

24,0

23,8

23,2

Kaynak: TÜİK, 2009
3.3.2. İnşaat Sektörünün Diğer Sektörlerle İlişkisi

Sektörel yatırımların ekonomik büyümeye katkısı, ilgili sektörün toplam ulusal
gelir içindeki payına bağlı olarak belirlenir (Han ve diğerleri, 1999). Ancak,
ekonomik gelişmelere katkısının anlaşılmasında, yalnız ulusal gelirle ilgili hesaplar
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da belirtilen katma değerlerin değil, hangi alt sektörden üretim amacıyla

girdi

sağladıklarının ve hangi sektörden diğer alt sektörlere girdi gönderdiklerini veri
bazında dikkate alınması gerekir. (Kepenek ve Yentürk, 2000)
Tablo 3’te inşaat sektörünün üretim değeri diğer sektörlerden edindiği girdi payı
ve inşaat sektörünün oluşturduğu katma değer oranı gösterilmiştir. Tabloda ki
verilere baktığımızda girdi payının katma değer payına oranla daha fazla olduğunu
görmekteyiz. İmalat sanayisi ilk sırada olmak üzere kendisine bağlı yaklaşık 150 alt
sektörle girdi-çıktı ilişkisi mevcuttur. Buna bağlı olarak inşaat sektörü atağa
geçtiğinde diğer sektörler de geçmektedir. İnşaat hacminde herhangi bir azalma
olduğunda diğer sektörlerde buna bağlı olarak azalma görülecektir. Bu nedenle inşaat
sektörü makro ekonomik olarak sektörleri dengede tutan en önemli sektördür.
Tablo 3: Türk inşaat sektörü üretiminde diğer sektörlerden alınan
girdilerin payı ve inşaat sektörünün yarattığı katma değer payı

Yıllar

Girdilerin
Payı

Katma Değer
Payı

1990

%58

%42

1996

%56

%44

1998

%52

%48

2002

%57

%44

Kaynak: Tüik verilerinden derlenmiştir.

Tabloya baktığımızda 1990-1998 arası katma değer payı artış göstermiştir.
Çünkü sektörde krize bağlı olarak verimlilik artmıştır. Dolayısıyla kriz zamanlarında
inşaat sektörüne girdi sağlayan sektörün etkilendiği görülmektedir.

36

3.3.3. İnşaat Sektörünün İstihdama Katkısı

İnşaat sektörü günümüzde istihdama büyük katkısı olan ve işsizliği önemli
derecede azaltan bir sektördür. Bu nedenle nüfus artış hızı ve artan nüfusa konut
imkânı sağlaması açısından önemli bir yere sahip olan sektördür (İNTES, 2009).
İnşaatın özellikle sınaî ve alt yapı yatırımlarının inşası işsizlik oranını azaltacağı
gibi, yatırımlar tamamlandıktan sonra da istihdam sağlamaya devam edecektir.
Türkiye de sektörlerin istihdama payı aşağıda ki tablo da gösterilmiştir.

Tablo 4: Türkiye`de temel sektörlerin istihdamdaki payları

Yıllar

Ulaştırma

İnşaat

Sanayi

Ticaret

Tarım

Diğer

2007

%5

%6

%21

%22

%23

%22

2008

%5

%6

%21

%22

%24

%23

2009

%5

%6

%19

%21

%25

%24

Kaynakça: TÜİK , 2010
Bu tabloya göre 2007-2009 yıllar arasında inşaat sektörünün istihdam içindeki payı
yaklaşık olarak % 5.5 olmuştur. Diğer sektörlerle ilişkisi düşünüldüğünde sektörün
istihdam payı ortalama %12 civarında olmuştur.
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3.4. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNCELENEN KRİZLERLE İLİŞKİSİ ve
SONUÇLARI

3.4.1. 1994 Krizi

1980 yılının son dönemlerinde Türkiye ekonomisi bir takım sorunlardan
kaynaklı daralma eğilimine girmiştir. Bundan dolayı bir takım düzenlemeler
yapılmış, uygulamaya geçilmiş ve dünya geneline yayılan neo-liberal ekonomik
politikaya da geçiş sağlanmıştır. 1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleşmesi
1990’lı yıllara geçtiğimizde ekonomik dalgalanmalar ve istikrarsızlıklarla karşı
karşıya kalmamıza neden olmuştur (Öztürk, 2008). Yaşanan istikrarsızlıkları
gidermek ve yaşanan olumsuzlukları azaltmak amacıyla geçici önlem paketleri
hazırlanmıştır. 1994 yılına geldiğimizde kamu açıkları ve borçlanmalar sonucu ülke
ekonomisi ülke tarihinde bu zamana kadar yaşanmamış en büyük cari açığı
yaşamıştır. Dolar- TL istikrarı bozulmuş, dış ve iç borç stok toplamı artmış, kredi
derecelendirme kurumları Türkiye’yi risk düzeyinin altında olarak değerlendirmiştir.
Bu sebeple piyasa dalgalanmalar yaşamış, Türk parasının değeri düşmüş ve yabancı
sermayenin ülke dışına çıkmasına hem de Türkiye’nin borçlanmasını kısıtlamıştır
(Akan ve Arslan, 2007; Parasız, 1993).
Bu dönem içinde inşaat sektörü ülkemizde 1980’lerden itibaren yurtiçi ve
yurtdışı büyüme göstermiştir. Ancak yıl 1988’i gösterdiğinde inşaat sektörünün
büyüme oranı yavaşlamaya başlamıştır. Bunun birden çok nedeni vardır. İlk nedeni
alt yapı yatırımlarının azalması diğer bir nedeni ise faizlerin serbestleşmesi sonucu
artan faiz oranlarının yatırım maliyetlerinin artması inşaat sektörüne gösterilen
ilginin azalmasına bağlı olarak talebi de etkileyerek düşürmüştür (Kumcu, 2009).
1994 yılında yaşanan kriz sonucu hükümet denge sağlamak amacıyla önlem
paketleri hazırlamıştır. Bu pakette, yeni kamu projelerinin alınmayacağı, 1994
yılında bitmesi taahhüt edilen projeler dışında diğer projelerin %20 oranın da kısıntı
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yapılmasına, lojman, hizmet binalarının yatırımlarının faaliyetlerinin durmasına
kararları alınmıştır (Mishkin, 1995).
Bu gelişmeler sonucunda yılın ikinci döneminde ekonomi küçülmüş ve 1995
yılının ilk dönemine kadar bu etki devam etmiştir. Sektördeki gerileme 1994 yılında
başlamış 1995 yılına kadar devam etmiştir. İnşaat sektörü üretim faaliyeti %2
azalmış ve 1995 yılında ekonomi de canlanma görülmesine rağmen krizin etkisi bu
sektör de devam ederek yaklaşık %4.5 küçülmüştür (Öztürk, 2008; Aktan, 2002).

3.4.2. 1998 Krizi

1997-1998 Asya Finans Krizi dünya çapında etkili en önemli bir kriz olarak
görülmektedir. Tayland, Malezya, Endonezya, Güney Kore kriz ülkeleri olarak
adlandırılır. Bu ülkelerle yakın ilişkide bulunan diğer ülke ekonomileri krizin hızla
yayılmasına neden olmuştur (Aydın, 2003).
Kriz ülkelerini etkilemesindeki neden sermaye hareketlerinin hızının artması
ama bu ülkelerin mali yetersizliği göz ardı edilerek dış borçlarının hızlı bir şekilde
büyümesi yaşanan krizin kalıtsal hem de uluslar arası bir etki sahasına ulaşmasına
neden olmuştur. Yaşanan kriz bölgesel etki yaratarak dünya ekonomisinde ki
büyümeyi yaklaşık %1.5 düşürmüştür. Buna bağlı olarak dünyadaki üretimin ve
istihdamın azalmasına neden olmuştur (Aydın, 2003).
Yaşanan krizden sonra ikinci bir kriz olarak Rusya krizi ortaya çıkmıştır. Uluslar
arası finans kuruluşları Rusya’nın Pazar potansiyelinden yararlanmak için büyük
krediler vermiştir. Fakat verilen krediler gerektiği gibi değerlendirilememiş ülkelerin
kamu açıklarının olması neticesiyle yatırımlar başka ülkelere kaymıştır. Yaşanan bu
krizin etkisiyle enflasyon oranları %90 oranında artmıştır. Avrupa’nın Rusya’yla
olan ekonomik ilişkileri bu krizin etkisinin Avrupa’ya yayılmasında etkili olmuştur.

39

Avrupa’nın yanında Türkiye, Brezilya, Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkeler de
bu krizden etkilenmiştir (Yükseler, 2009).
Dünyayı etkileyen krizlerin etkileri en çok gelişmekte olan ülkelerin
ekonomilerini etkilemektedir. Çünkü uluslar arası ya da dış ticaret hacminden
kaynaklanan daralma ülke ekonomilerini kırılgan bir yapıya getirerek daralma
sürecinin daha hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bu kriz bir süre sonra tüm gelişmekte olan
ülkelerin ortak krizi olarak görülmeye başlanmıştır. Bu etkinin sonuçları olarak
yatırımcılar yatırımlarını geri çekmişlerdir. Türkiye bu krizin etkilerini derinden
hissetmese de zamanla sermaye piyasalarından borç alınamaması sorun oluşturarak
Türkiye’de yaşanan erken seçim kararları (1999) ve bazı ekonomik politikalar, Rusya
krizinin de varlığıyla Türkiye de kriz patlak vermiştir. Önce faizler artmış sonra da
enflasyon %70’ e çıkmıştır.
Bu gelişmeler ülke ekonomisinde küçülmeye neden olurken GSYİH’ de de
büyüme hızı %3 oranın da azalmıştır. Yaşanan kriz inşaat sektörüne de etkisi büyük
olmuştur. İnşaat sektörü 1998 yılının ikinci çeyreğinde küçülmeye başlayarak 2000
yılına kadar bu eğilim devam etmiştir. Genel olarak bu kriz inşaat sektörünün %3
oranında küçülmesine neden olmuştur.

3.4.3. 2001 Krizi

Türkiye’ye gelen dış kaynağın azalması 2001 krizinin doğmasına neden
olmuştur. Aslında bu kriz 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizi olarak birbirini takip eden
iki krizin temel nedenidir. 2000’li yıllarda bankacılık sektörüne yönelik
düzenlemelerin artması sonucu faiz artmış ve bankaların kayıplar yaşamasına neden
olmuştur. 2001 krizi bu sorunlarla birleşerek siyasal sorunlar daha da artmıştır. Bu
krizler faiz enflasyon oranlarında artış, döviz kuru dengesizliği gibi ekonomiyi ve
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reel sektörü olumsuz etkilemiştir. Reel kesimde satış hacminin düşmesine dolayısıyla
stok miktarlarının artmasına yol açmıştır. Birçok iş yerinin kapanmasına, istihdam
oranının düşmesine ve özel alanda yatırımlarının azalmasına neden olmuştur.
Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerde dolayı Türkiye ekonomisi 2000 yılının ikinci
çeyreğinden 2001 yılının üçüncü çeyreğine kadar GSYİH oranında azalma
göstermiştir (İMO, 2011).
Bu krizin inşaat sektörü üzerinde ki etkisine bakacak olursak; 2001 yılının
birinci çeyreğinde küçülmeye başlamış ve 2002 yılının son çeyreğine kadar küçülme
devam etmiştir. İnşaat sektörü 2001 yılında yaklaşık %17 oranında küçülmüştür.
İnşaat sektörü dışa bağımlılığı az olan ve pek çok endüstriyle ilişkisi olan
faaliyet alanıdır. 2001 yılında yaşanan krize benzer 1971 yılında bir kriz yaşanmıştır.
Bu krizin olumsuz etkisini kısa sürede atlatmamıza inşaat sektöründeki canlanma
sebep olmuştur (İMO, 2001). Dolayısıyla Türkiye ekonomik krizlerin olumsuz
etkilerini derinden yaşamak istemiyorsa inşaat sektörünü hareketlendirmek
zorundadır. Alt yapı yatırımlarının hacmini artırmalı ve toplumda geniş kitlenin
mensup olduğu konut problemine de etkili bir çözüm getirerek bu projeleri
destekleyici paketler hazırlamalıdır.

3.5. EKONOMİK
DURUMUNUN

KRİZLERDE
DİĞER

TÜRK

İNŞAAT

SEKTÖRLERLE

SEKTÖRÜNÜN

KARŞILAŞTIRMALI

ANALİZİ
Ekonomik krizlerin olduğu dönemde ekonomiye katkı sağlayan sektörlerin
katma değerleri düşerek GSYİH’de azalma meydana getirir. Türkiye’de yaşanan
krizlere ilişkin veriler sektörlerin ekonomik kriz dönemlerinde nasıl bir tepki
verdiğini göstermektedir. İnşaat sektörü kriz dönemlerinde diğer sektörlere göre
farklı etkilenebilir (İMO, 2001). Çünkü inşaat sektörü yaşanan krizden çok daha
fazla olumsuz etkilenmekte ve sektörde daha fazla küçülme göstermektedir.
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Ekonomik krizin etkisi, inşaat sektörünü daha derinden etkilediği için ekonomi
toparlanma sürecine girdiği zaman bu gelişmeye daha yavaş ayak uydurarak daha
geç toparlanmıştır.
Her sektörün kriz karşısında ki tepkisi farklıdır. Bazı sektörler kriz karşısında
hemen daralma gösterirken bazıları da daha geç daralma göstermektedir. Oluşan bu
farklılıkları daha iyi anlayabilmek için inşaat sektörüyle diğer sektörler arasında
karşılaştırma yapılmıştır.
TÜİK tarafından belirlenen 9 temel sektör; inşaat, tarım, madencilik, enerji,
imalat sanayi, ticaret, otel, lokanta, ulaştırma ve haberleşme, finans sektörleri ele
alınmış, 1994-1999-2001 yılında yaşanan ekonomik krizlerde bu sektörlerin nasıl
etkilendiğini ampirik çalışmayla ortaya koyulmuştur. Bu çalışma da resesyon
sektörün en az iki çeyrek üst üste daralması, daralmadan çıkış ise sektörün en az iki
çeyrek üst üste büyümesi kabul edilmiştir. Sektördeki daralma, ekonomik krizin
başladığı çeyrekte başlamışsa eş zamanlı, ekonominin resesyonu girdiği zamandan
önceki çeyrekte başlamasından sonraki çeyrekte başlamışsa gecikmeli hareket olarak
belirlenmiştir.
Değerlendirme yapılırken eş zamanlı hareket için ‘‘0’’, öncel hareket içi
‘‘1’’, gecikmeli hareket için ‘‘ -1’’ puan verilmiştir. Sektörün puanı ne kadar
yüksekse ‘‘ öncel’’ ne kadar düşükse ‘‘ gecikmeli’’ hareket olarak adlandırılır.
Ortalama puan, toplam puanın sektörün krizlerdeki genel durumunu ifade eder.

Tablo 5: Kriz performans notu
Resesyona giriş/çıkış

Puan*

durumu
Eş zamanlı

0

Öncel

1

gecikmeli

-1

İlgisi yok

X
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*puan her çeyrek dönem için verilir.
Tablo 5’ye göre sektörlerin tepkisi daralmaya göre belirlenmiştir. İnşaat sektörü,
1994 yılında ki krizde resesyondan bir dönem sonra daraldığı için -1, 1998 yılındaki
krizden iki dönem önce daraldığı için 2, 2001 yılındaki krizden önce daraldığı için1,
2008 krizinde üç dönem öce daraldığı için 3 puan verilmiştir. Bu puanların toplamı
olan 5, toplam hanesine yazılmıştır. İnşaat sektörü bu dört krizde daraldığı için 5/4
oranının sektörün krizlerde genel ekonomiye göre ortalama olarak 1.25 dönem önce
daralmaya başladığını ifade eder.

Tablo 6: Sektörlerin Resesyona Giriş Notu
RESESYONA GİRİŞ NOTU (kriz performans notuna göre)
SEKTÖRLER
İNŞAAT

1994 1998 2001 2008 TOPLAM ORTALAMA
PUAN
-1
2
1
3
5
1,25

TİCARET

0

0

1

1

2

0,50

İMALAT

0

0

0

1

1

0,25

ENERJİ

X

-1

1

0

0

0,00

ULAŞTIRMA

0

0

0

0

0

0,00

TARIM

0

-2

1

X

-1

-0,33

FİNANS

1

X

-3

X

-2

-1,00

OTEL

X

1

-3

X

-2

-1,00

-1

0

-1

-5

-1.25

MADENCİLİK -3

Kaynak: Seçil Karaca; 1994-2010 Yılları arasında yaşanan ekonomik krizlerin Türk
inşaat sektörüne etkilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (2010)

Tablo 6’e göre sektörler krizin etkilerinden kurtulması resesyondan çıkış notuna
göre belirlenmiştir. İnşaat sektörü 1994’deki krizde büyümeyi 3 dönem sonra
gerçekleştirdiği için -3, 1998, 2001, 2008 krizlerinde büyümeyi genel ekonomiden
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bir dönem sonra gerçekleştirdiği için -1 verilmiştir. Puan toplamı -6 olmuştur ve 6/4
oranı 1.5 dönem sonra büyümeye başlamıştır.

Tablo 7: Sektörlerin Resesyondan Çıkış Notu
RESESYONDAN ÇIKIS NOTU (kriz performans notuna göre)
SEKTÖRLER
İNŞAAT

1994 1998 2001 2008 TOPLAM ORTALAMA
PUAN
1
2
0
0
3
0,75

TİCARET

X

1

0

0

1

0,33

İMALAT

1

0

0

X

1

0,33

ENERJİ

0

0

-1

0

-1

-0,25

ULAŞTIRMA

0

0

-1

0

-1

-0,25

TARIM

-3

-1

-1

-1

-6

-1,50

FİNANS

X

0

-2

X

-2

-2,00

OTEL

-4

-3

-6

0

-13

-3,25

MADENCİLİK -1

X

-8

X

-9

-4,50

Kaynak: Seçil Karaca; Yapı İşletmeleri İnşaat Mühendisi
Önceki tablolarda krizden en önce etkilenen ve krizin etkisini üzerinden en geç
atan sektörler inşaat, ticaret ve imalat sektörleridir. İnşaat sektörleri kriz
zamanlarında genel olarak eş zamanlı krize giren sektördür. Krizden çıkışı ise
gecikmelidir. Bunun sebebi sektör olarak büyük çaplı işler yapması sonucu hareket
hızını yavaşlatmaktadır. (Capital, 2009)
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Tablo 8: Sektörlerde Resesyonların Süresi
RESESYONLARIN SÜRESİ (çeyrek)
SEKTÖRLER
GSYİH

1994 1998 2001 2008 TOPLAM ORTALAMA
SÜRE
4
5
3
4
16
4,00

FİNANS

6

X

8

X

14

7,00

İNŞAAT

6

8

5

8

27

6,75

MADENCİLİK 5

7

9

3

24

6,00

TİCARET

5

5

5

5

19

4,75

İMALAT

4

5

4

5

18

4,50

OTEL VE

X

6

2

X

8

4,00

ENERJİ

X

3

4

4

11

3,67

ULAŞTIRMA

3

2

3

4

12

3,00

TARIM

2

3

4

X

9

3,00

LOKANTA

Kaynak: Tüik
Bu tabloya göre resesyon sürelerine göre baktığımızda en uzun resesyon süresi
inşaat sektöründe görülmektedir.
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Tablo 9: Sektörlerin Resesyon Dönemlerindeki Ortalama Büyüme Oranları
RESESYON DÖNEMLERİNDEKİ ORTALAMA BÜYÜME ORANLARI %
SEKTÖRLER

1994

1998

2001

2008

GSYİH

-6,4

-3,0

-7,6

TİCARET

-11,2

-8,5

İNŞAAT

-5,2

İMALAT
OTEL VE

ORTALAMA

-8

TOPLAM
SÜRE
-25,0

-13,3

-13,4

-46,4

-11,60

-1,9

-14,5

-12,1

-33,7

-8,42

-9,1

-5,5

-8,3

-10,2

-33,1

-8,28

X

-12,9

-2,5

X

-15,4

-7,70

MADENCİLİK

-5,8

-6,7

-6,2

-10,5

-29,2

-7,30

TARIM

-3,1

-6,8

-7,3

X

-17,2

-5,73

ULAŞTIRMA

-2,8

-0,5

-5,8

-9,8

-18,9

-4,73

FİNANS

-1,5

X

-5,7

X

-7,2

-3,60

ENERJİ

X

-2,4

-3,6

-4,5

-10,5

-3,50

-6.24

LOKANTA

Kaynak: Tüik,2009
Yukarıda ki tabloda her kriz dönemlerinde ki sektörlerin ortalama büyüme
oranları görülmektedir. Bu tabloya göre kriz döneminde en fazla etkilenen sektör
ticaret sonra inşaat sektörüdür. Yaptığımız değerlendirmelere göre kriz zamanında
ilk etkilenen ve krizin etkisinden en son kurtulan sektör inşaat sektörüdür.
3.6. EKONOMİK KRİZLERDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERİLEME
SEBEPLERİ
Ulusal ekonomilerde inşaat sektörünün yeri ve önemi büyüktür çünkü yatırım
yoğunluğu yüksek olan ve pek çok alanda tedarikçisi bulunan bir sektördür. İnşaat
yatırımları kriz dönemlerinde önemli derecede azalmakta ve müteahhitler rekabette
üstünlük kazanmak için düşük fiyatlandırma yapmaktadır. Gerçeğe uygun olmayan
fiyatlandırmalar yapılmakta ve bu durumda pek çok müteahhidin zarar edip piyasada
rekabet edecek gücünün kalmamasına neden olmaktadır (Arditi ve diğerleri, 2000).
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Hükümetler tarafından inşaat sektörü düzenleyici olarak görüldüğü için kriz
dönemlerinde inşaat talebini azaltan ayarlamalar yapılmaktadır.
Krizler ekonomide yatırımı, istihdamı, üretimi, arz ve talebi etkiler. Bu durum
inşaat sektöründe öncelikle piyasalarda belirsizlik olarak yansır. Piyasalarda
belirsizliklerin ortaya çıkmasıyla, faiz oranlarında artış görülür ve bu durum da iç
talebi sınırlar, enflasyonda düşüşler meydana gelir (Mishkin, 1994). Krediler de
ihtiyatlılık sonucu yatırımcılar yatırımlarını erteler ve piyasanın belirliliğe ulaşmasını
arzular. Tüketicilerde bu durumda harcamalarını durdurur ve böylece inşaat
sektöründe yatırımlar azalır, konut talebi de düşüşe geçer (Aydoğuş, 2009).
Faiz oranlarında ki artış, yatırımın yapılmasını engeller çünkü yüksek faiz
oranları ile kullanılacak krediler maliyetli olacağından üretim maliyetleri
artmaktadır. Faiz oranları artınca yatırım yapmayı düşünenler bu düşüncelerini
değiştirip paralarını faize yatırmayı tercih ederler. Bundan dolayı kriz dönemlerinde
ki faiz oranlarının artması sonucu yatırımlar düşer, işsizlik artar ve toplam gelir azalır
(Aydoğuş, 2009).
Tüketici güveninin azalması, kriz dönemlerinde ekonomik faaliyette gözlenen
yavaşlama işsizliği artırır (Aydın, 2003). Bu durum tüketicinin güvenini aşağıya
çeker ve konut alma veya yapma isteğini de aşağı seviyeye düşürür. Kriz nedeniyle
yaşanan belirsizlik faiz oranlarının artmasıyla inşaat sektörüne olan talebi azalttığı
gibi hem de bireylerin konut kredisi kullanmalarını olumsuz etkiler (Kınaytürk,
2006).
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2008 GLOBAL KRİZİN TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜNE ETKİSİNE
İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI
İnşaat sektörünün Türkiye de oluşturduğu istihdam ve katma değer oranı oldukça
yüksektir. Bu sektör Türkiye’nin ekonomik gelişiminde ilk basamağı olarak
görülmekte ayrıca bu sektör pek çok sektörü içinde barındıran bir yapıya sahiptir.
Dolayısıyla pazarda rekabet gücü yüksektir. 2008 yılında yaşanan krizin etkisi inşaat
sektörüyle birlikte pek çok sektöründe olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur.
Literatürde 2008 global krizin Türk inşaat sektörüne etkisi incelendiğinde çok
fazla çalışma bulunmamakta ve bununla birlikte farklı sonuçlara ulaşmakta pek
mümkün değildir. İncelenen çalışmalar neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak
incelenmiş ve sonuçların ortaya koyduğu durumlardan yola çıkarak yorum tekniğiyle
çıkarımlar yapılmıştır.
Kılıç, Savrul, Topkaya ve Özekicioğlu (2013), 2002 ile 2006 yılları arasında
konut sahibi olma isteği Türkiye’de artmıştır. Bu artışın nedeni; uygulanan yüksek
faiz-düşük kur politikasının etkisi sebebiyle dünyadaki likidite Türkiye’ye
yönelmiştir.

Dolayısıyla

yatırım

yapacaklar

yatırımlarını

gayrimenkule

yönlendirmişlerdir. Piyasa konut doygunluğuna ulaşınca 2006 yılında konut talebi
düşmüş, 2007 yılının ikinci çeyreğinde inşaat sektöründe ki büyüme hızı önceki
yıllara oranla azalmıştır. Bu durum 2008 global kriz yaşanmadan inşaat sektöründeki
olumsuz etkinin ortaya çıktığını gösteriyor.
Yıl 2008’i gösterdiğinde yaşanan küresel krizle birlikte inşaat sektörü küçülme
göstermiştir. İnşaat sektörünün 2009 yılında da GSYH’daki payı azalmıştır. Bu kriz
dünyadaki pek çok ülkeyi etkisi altına almıştır. Dünyadaki diğer ülkeler bu krizin
etkisini en aza indirmek için kamu yatırım oranlarını kuvvetlendirmeye çalışırken,
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Türkiye farklı bir yol izleyerek özel sektör yatırım oranlarını artırması krizin
olumsuz etkisinin daha da derinden hissedilmesine sebep olmuştur.
Yaşanan kriz sonunda, inşaat sektöründeki üretimin ve ihracatın payı azalmış,
inşaat sektörüyle birlikte ilerleyen yan faaliyet alanlarında üretim azalmış, konut
fiyatları en düşük seviyeyi görmüş, işsizlik artmış, inşaat sektöründe etkin rol alan
bazı firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalmıştır.
2008 krizinin olumsuz etkisini 2010 yılında üzerinden atmaya çalışan Türkiye,
inşaat alanında ciddi anlamda büyüme göstermiştir. Ancak bu sektörün kalıcılığı
piyasadaki istikrar ve büyümeye bağlıdır. Bu sektörün kalıcılığını koruyabilmek için
aile şirketlerinin kurumsallaşması gerekmektedir ve şirket sahiplerinin bu konu
hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca inşaat sektöründe uzmanlaşmış
firmalardan fikir desteği alınarak müşteri odaklı yatırımların hayata geçirilmesi
desteklenmelidir fikrini savunmuşlarıdır.
Başka bir çalışma da Fırat ve Soyu (2014), 2008 global krizin dünyada yaşanan
1929 Buhranından sonra meydana gelen en büyük kriz olduğunu söylemişlerdir.
Yaşanan bu krizin Türkiye üzerindeki bu etkisi diğer ülkeler gibi ağır olmamıştır.
Ancak yaşanan bu daralma, üretim miktarını dış ticaret hacmini olumsuz etkilemiştir.
2007, 2008, 2009 yıllarında GSYH’daki gelişme hızıyla inşaat sektörünün gelişme
hızı paralellik göstermektedir. 2007 yılında inşaat sektörünün gelişme hızı %5,7,
2008 yılında %-8,1 ve 2009 yılında ise % -16,1 olarak belirlenmesi Türkiye de inşaat
sektörünün bu krizden ciddi anlamda etkilendiğini göstermektedir.
İnşaat sektörü konjöktürel olarak en önemli konumdadır ve diğer sektörlerle
bağlantılıdır. Diğer sektörler tarafından üretilen mal ve hizmetleri kullanmaktadır.
Diğer sektörlerle olan ilişkisi nedeniyle, ekonominin dengede tutulması, büyüme de
istikrar sağlayabilmek için inşaat sektörü önemini bir makroekonomi politika aracı
olarak görülmektedir vurgusu yapılmıştır.
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İnşaat sektörünün olumsuz etkilenmesiyle birlikte sanayi sektörü direkt olarak
etkilenmiştir. Kriz döneminde sanayi %8 gerileme kaydetmiştir. Bu gerileme ithalat
yapılmamasına bağlı olarak üretim gerilemeleridir. Bu krizden en az etkilenen sektör
tarım sektörüdür. Çünkü 2009 yılında iklim koşullarında herhangi bir aksaklık söz
konusu olmadığı için 2009 yılında sektör gerilemesinde negatif bir gerileme
olmamıştır.
Özdemir ve Kılıç (2011), yılında yaptıkları, krizin inşaat sektöründeki pazarlama
alanındaki etkisi adlı çalışmalarında, kriz döneminde tüketicilerin ve işletmelerin
yatırımları benzer şekilde azalmıştır kanısına varmışlardır. Örneğin, tüketicilerin
işlerini ve yatırımlarını kaybetme korkusu yüzünden kişisel harcamalarını azaltıp
satın alma işlemlerini daha temkinli yapmaktadırlar. İşletmeler sahip oldukları
nakitleri korumak için harcamalarında kısıtlamaya gitmektedirler.
Yatırım harcamalarını ya ertelemekte ya da yatırım kararlarını başka bir zaman
uygulamaya koymayı düşünmektedirler. Yaşanan kriz küresel olarak gerçekleştiği
için bu yaşanan değişimler uluslararası rekabetinde olmasıyla birlikte daha
kuvvetlenebilmektedir. Yaşanan kriz sonrası oluşan işletme çevresi, düşük ölçekli
olan işletmeler için daha zor hale gelmektedir. Çünkü zayıf bir ekonomi, tüketicinin
ürün talebinde azalmaya neden olacağından, işletmelerin kredi almalarını da
zorlaştıracaktır. Sonuç olarak finansal olarak işletmeler zor duruma girdiklerinden
kredi talepleri artmaktadır.
Global krizin etkileri, büyüme oranlarının dışında inşaat sektöründe aktif olarak
çalışan firma sayılarında düşüşe, sektörün ülke ekonomisine olan katkısının
azalmasına, elde edilen cironun ve üretim endekslerinde düşüşe neden olmuştur.
Açılan 33 bin adet firma ve kooperatifin, 7.400 adedi kapanmıştır. Açılan şirket ve
kooperatiflerden %14’ü inşaat alanındaki firmalardan oluşurken; kapanan şirket ve
kooperatiflerin %13’ü inşaat alanında hizmet veren işletmelerden olmuştur.
Sancak ve Demirbaş’a göre (2011), Türkiye de inşaat sektörü kriz nedeniyle
durgunluk ve gerileme sürecine girmiştir. Bu dönemde inşaat faaliyetleri azalmış
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inşaat malzemesi üretim ve ihracatı gerilemiştir, konut sayısı artmış fakat konut
fiyatları dibe vurmuştur. İstihdam azalmıştır. Konut taleplerindeki sert düşüş sonunda
müteahhitler konut fiyatlarını düşürmüşler ve diğer yandan devletin vergi indirimine
gitmesine rağmen sektör krizin etkisinden kurtulamamıştır.
Özkürk ve Gövde’ye göre 2008 yılında meydana gelen krizin en belirgin
özelliği, meydana gelişimi diğerlerinden farklı gelişmesidir. İkinci olarak ise, borcun
talep şokunu tetiklemiş olmasıdır. Dünya ekonomisinde meydana gelen problemlerle
birlikte, GSYİH büyüme oranları 2008 yılının ikinci çeyreğinden itibaren gözle
görülecek şekilde durma eğilimine girmiştir. 2008 yılının son diliminde ve 2009
yılının ilk diliminde ise ekonomik faaliyetlerde hareketlenmeler azalarak yavaşlama
eğilimine girmiştir.
Sonuç olarak, gelişmiş ev gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapılarından
başlanarak 2008 yılının son çeyreğinden başlayarak bütün dünya ekonomilerini
sarsacak şekilde ilerleyen küresel krizin, 2009 yılının ilk döneminde reel
ekonomideki etkilerinin derinleştiği, 2009 yılının ikinci döneminde de bu etki
katlanarak devam ettiği görülür. Hatta 2009 yılının ilk döneminde, global krizin
olumsuz etkileri gelişmiş ve gelişme etkisi gösterecek ekonomilerde net olarak
hissedilmeye başlanmıştır. Geçen bu süre de, gelişme eğilimi gösteren ekonomilerde
alınan bütün ekonomik önlemler dünya çapında bir iyileşmeye geçebilmesi için
gerekli ilerlemeyi sürdürememiştir. Küresel ölçeklerde iktisadi faaliyetlerin ani
yavaşlamasıyla birlikte büyüme oranları da belirgin olarak gerilemiştir. İktisadi
faaliyetlerdeki bu gerileme ve beraberinde ortaya çıkardığı diğer sonucu olan işsizlik
artışı finansal kesim üzerinde oldukça ciddi yaraların açılmasına neden olmuştur.
Dolayısıyla, son zamanlarda piyasalarda meydana aşırı iyimserliği destekleyecek
kadar güçlü veriler henüz söz konusu değildir. Hatta tam aksine, yaşanan süreçte,
iktisadi faaliyetlere ilişkin adımların iyileşmelerin yavaş reaksiyon göstermesi, kredi
piyasalarında ortaya çıkan sorunların ve istihdam oranlarında ki zayıflığın devam
etmesi kriz sonrası iyileşmenin aşamalı ve oldukça yavaş ilerleme kaydedileceği
konusundaki beklentileri desteklemektedir.
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Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünya ekonomilerini etkileyen kriz Türkiye
ekonomisini de etkilenmiştir. Türkiye dışa açık bir ekonomidir ve ihraç Pazar
oranlarının azalması ile yüz yüzedir. Bununla birlikte özellikle petrol ihraç eden
ülkelere yapılan ihracattaki azalma çok daha azdır. Buradan vardığımız sonuç bir
ülkenin ihracatta ülke ve ürün çeşidini genişletmesinin önemi bir kez daha
anlaşılmaktadır.
Mehmet Bilge Ozakçaoğluna göre; AB’ye uyum anlamında Türkiye’de ki en
yakın sektör bankacılıktır. Kriz sonrasında hızlı bir şekilde toparlanan ve son
dönemde özellikle geniş ölçekli bankaların yönlerini kredi ve hizmet alanlarına
çevirmesiyle daha istikrarlı bir dönemin temeli atılmıştır. Düşük gelir grubunda ki
tüketicilere

yönelik verilen mortgage kredilerinin tüketici tarafından geri

ödenmemesi sonucu başlayan kriz Avrupa piyasalarına da yansımıştır. ABD’de 2007
yılının ortalarında baş gösteren mortgage krizi dalgası pek çok ülke ekonomilerini
etkilemektedir. Bu sorunun ortaya çıkmasındaki temel sebep olan mortgage
uygulamasının başta ABD olmak üzere pek çok Avrupa devletinde de kontrolsüz
olarak uygulanmasıyla genişlemiştir. Bu uygulamanın kontrolsüz ilerlemesi sonucu
olarak da başta ABD’de ekonomisinde etkin olan 2 büyük bankanın iflas açıklaması
yapması ve bununla birlikte büyük otomotiv sektörlerinin iflasını istemeleri ve mali
durumdan kaynaklı ekonomik sıkıntıya girmeleri sonucu dünya ekonomilerine
duyurmasına ve Avrupa devletlerinde Fortis bankanın Belçika hükümetinin eline
geçmesine ve İzlanda devletin bile iflasını açıklamasına sebebiyet vermiştir.
Mortgage krizinin sonuçları ekonomik ve sosyo-külterel açıdan da başta Amerika
olmak üzere Avrupa ülkelerine de 1929 Büyük Ekonomik Buhranın tekrar
yaşanabileceğinin hissedilmesini sağlamıştır.
5582 sayılı mortgage yasasının kabulü ve ardından devlet tarafından sağlanan
TOKİ ve de bankalar tarafından çıkartılan mortgage kredileri Türk insanının ev
özlemini giderme olanağı sağlanarak hayallerin gerçek olma fırsatı vermiştir.
Türkiye’de yaşayan halk konut yatırımlarını kendi kaynaklarıyla veya kişisel
ilişkilerini kullanarak finanse etmekte, bankalar aracılığı ile konut yatırımı yapmak
çok sınırlı sayıda kalmıştır. Yurttaşlarımızın kendi kaynakları ile veya banka harici
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ödünç almak suretiyle ev sahibi olma oranı %89’dur. Yine öz kaynakların
birleştirilmesi anlamına gelen kooperatif sisteminin kullanılması yoluyla konut
edinimi oranı da %8’dir.
Bütün bu verilerin doğrultusunda 2007 ortalarında meydana gelen mortgage krizi
dünya da olduğu gibi Türkiye’de emlak piyasasını etkinliğini düşürmüştür. Öyle ki,
ev sahibi olmak isteyenlerin ya da emlak yatırımı yapmayı bekleyenlerin büyük
umutlarla beklediği mortgage yasasının çıkması bile ev sahibi olmak isteyenlerin bu
hayallerini gerçekleştirme de yetersiz kalmıştır.
Sıcak paranın büyük bir kısmı Çin ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere
akmaktadır. İnşaat sektörünün finansal değerlerini detaylı olarak araştırdığımızda,
sektörün tüm gereksinimler üzerinde finansal kaldıraç kullandığını ve bu finansal
kaldıraç içerisinde kısa vadeli borçların oranının yüksek olduğunu görmekteyiz.
Sektörde kullanılan yurtdışı kaynaklı önemli büyük bir bolumu de kısa vadelidir. Bu
durum sonucu inşaat sektörünün hem kur, hem de faiz riskinin arttığını
göstermektedir.
Global ekonomik kriz suresince faizlerin oranlarında ki düşüş ve kredi kullanım
oranlarındaki artış sonucunda sektörün karlılık oranı ve borçların ödeme gücünü
korumayı sürdürebilmiştir. Global ekonomik kriz inşaat sektörünü bu anlamda
olumsuz olarak etkilememiştir. Bu durum gelecek günlerde yaşanabilmesi muhtemel
olan yeni bir krizde şartların değişmeyeceği anlamına gelmemektedir.
Başka bir söyleyişle, inşaat sektörünü bir sonraki krizde son derece olumsuz
olarak etkileyebilecek iki önemli risk faktörleri kur ve faiz riskidir. Günümüz de
Avrupa’da ciddi anlamda borç krizi yaşanmaktadır. Avrupa da İrlanda, Portekiz,
Yunanistan ve İspanya’nın ciddi miktarda borçları ve bütçe açıkları mevcuttur.
Ekonomik olarak dar boğaz yaşayan ve diğer para birimleri karsısında hızla değer
kaybeden Euro, söz konusu ülkelerin devlet tahvili faizleri mali riskin artması
sonucunda dalgalanma göstermektedir. Ayrıca Amerika, büyüme oranını artırmak
için global ekonomik kriz sonrası ikinci bir parasal rahatlama politikası izlemeyi
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hedeflemektedir. Amerika’nın takip ettiği risk oranı yüksek para politikası, ülke
ekonomisinde önemli enflasyon riski taşıdığı gibi, dünyadaki diğer ülkelerin para
değerlerinin hızlı bir şekilde değer kazanarak ödemeler bilançosunda sorunlar
yasamaları olasılığını artırmaktadır.
Çin kullanmış olduğu sabit kur politikasını devam ettirdiği için, ülke
ekonomisine geçiş yapan sıcak para sonucunda yüksek enflasyon riski ile
karşılaşması an meselesidir. Bu gelişmeler ışığında Çin ile Amerika arasında kur
savaşlarının yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Dünyadaki tüm bu önemli ekonomik
etkiler ile yeni bir global ekonomik krizin ortaya çıkma olgusu güçlenmektedir.
Yaşanacak olan yeni bir ekonomik krizde; büyük miktarda sıcak paranın ülkemiz
ekonomisinden çekilmesi kur oranlarının önemli oranda yükselmesi sonucunda
enflasyonun ve faiz oranlarının kalıtsal olarak artmasına neden olacaktır. Bu durum
yüksek finansal kaldıraç kullanan inşaat sektörünün, hem satışlarının azalması hem
de faizlerin artması olasılığı ile karsı karsıya kalmasına yol açabilir. Bütün bu olanlar
karşısında kurları kalıcı olarak artması sektörde, kısa vadeli yurtdışı kredi kullanan
firmaların finansal risk oranlarının artış göstermesine neden olabilir. Bu nedenle
inşaat sektörünün kar sağlamak amacıyla kullandığı finansal kaldıraç oranını ve kısa
vadeli yurtdışı kredi miktar oranlarını hızlı bir şekilde düşürülmesi, sektörde faaliyet
gösteren işletmelerin yaşanacak yeni bir ekonomik kriz sonucunda faaliyetlerine
devam edebilmeleri için son derece önem teşkil etmektedir.
Fırat ve Soyu’ya göre (2014), 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizden dünya
piyasaları negatif yönlü etkilenmiş ve bu durum nispeten Türkiye’yi de etkilemiştir.
2007, 2008 ve 2009 yılları verilerine göz atıldığında GSYH gelişme hızında ciddi
anlamda düşüşler yaşanmıştır. Aynı yıl aralıklarında inşaat sektörü gelişme hızları
gözlemlendiğinde GSYH gelişme hızıyla aynı yönlü bir durum görülmektedir. 2007
yılında inşaat sektörü gelişme hızı %5.7 iken, 2008 yılında %-8.1’e ve 2009 yılında
ise %-16.1’e düşmesi Türkiye’deki inşaat sektörünün küresel krizden ciddi
boyutlarda etkilendiğini göstermektedir.
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Küresel krizin yaşanmasıyla birlikte her sektörde olduğu gibi inşaat sektörü de
durgunluk ve gerileme sürecine girmiştir. İnşaat sektöründe ki faaliyetler azalmış,
konut satışlarında düşüşüler yaşanmış ve istihdam sorunu her krizde olduğu gibi bu
krizde de baş göstermiştir. İnşaat sektörü, konjonktürel göstergelerin en önemli
kilometre taşı

olup, ekonominin diğer sektörleriyle diyalog hallindedir. Çünkü

inşaat sektörü diğer sektörler tarafından üretilen nihai mal ve hizmetleri
kullanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında diğer sektörler içinde önemli bir yere
sahiptir. İnşaat sektöründe yaşanan herhangi bir olumsuz durum sonucu diğer
sektörlerde bağlantılı olarak etkilenmektedir.. Bu durum nedeniyle ekonomiyi
dengede tutabilmek adına ve büyüme hızında belirli bir standardı sağlayabilmek
adına inşaat sektörü önemli bir makroekonomik politika aracı olarak görülmeli ve
kalkınma stratejileri düzenlenirken en kapsamlı düzenleme inşaat sektörü adına
yapılarak ilerleme sağlanmalıdır.
Son birkaç yıldır inşaat sektöründe ciddi bir büyüme sağlanmıştır, bunun nedeni
Türkiye ekonomisindeki istikrarın devam etmesidir. İnşaat sektörünün Türkiye
sınırları içinde gelişme göstermesi için, gerekli altyapı tamamlanmalı, büyümenin
sürekliliği için faaliyetler artırılmalıdır. Hükümetin demiryoluna ve karayollarına
verdiği önem, tüketici halkın özel mülk sahibi olma eğilimi sonucu özel sektörün
yatırım yapma olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle son yıllarda inşaat sektöründeki
atılımların ve sıçrayışların devam etmesi beklenmektedir. İnşaat sektörün sektördeki
payının artmasının süreklilik sağlayabilmesi için firmalar teşvik edilmeli, yasal
düzenlemeler ile teşvik edilmeli, sektördeki kurumsal yönetim anlayışı geliştirilmeli,
piyasa analizlerinin konusunda uzman kişiler tarafından yapılması sağlanarak risk
olasılığını düşürmeli, etkin ve büyük ölçekli uluslararası firmalarla işbirliği yapılmalı
ve kalite standartları artırılmalıdır. Gelecekte Türk inşaat sektörünün, küresel
rekabette önemli bir yere sahip olması için gerekli adımlar atılmalıdır
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BEŞİNCİ BÖLÜM
2008 KRİZİNİN TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE ETKİSİ

2008 krizi nedeniyle artan kamu harcamaları hızla azalan kamu gelirleri tüm
dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiştir. Bu etkiler, ülkelerin kamu
maliyetlerinin daha belirsiz noktalara taşımıştır. Bu belirsizlik ülkede güven ortamını
olumsuz etkilemiş ve gelecek kaygılarını artırmıştır. İnsanlarda oluşan gelecek
kaygısı, tüketim oranlarının azalmasına neden olmuştur. ‘‘ 2008 krizi Türkiye
ekonomisine etkisi hem finansal piyasalar hem de reel ekonomi üzerinde kendini
göstermektedir.’’7 Bu küresel kriz dünya ülkelerine yayıldıkça bu krizin önemi ve
etkisi azalmıştır. Bu krizin Türkiye’de ki önemli etkisi Türk parasının değeri döviz
karşısında değer kaybetmesidir (İşcan, 2003).
2008 küresel krizin etkileri 2009 yılında şiddetli olarak hissedilmiştir. Krizin
olumsuz etkilerinden arınmak için 2009 yılında çeşitli önlem paketleri hazırlanmıştır.
Ancak tüm bu çabalara rağmen ticaretteki tüm dengeler bozulmuş, işsizlik eğilimi
olan ülkeler de ekonomik krizin etkisiyle küçülme görülmüştür.
Türk inşaat sektörü ise, 2002-2007 yılları arasında konut talebinin artması
sonucu dalgalı bir büyüme kaydetmiştir. 2008 yılında yaşanan krizin etkilerinden
önce 2007 yılında sektörde konut talebinde bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.

7
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Tablo 10: GSYH ve İnşaat Sektörünün Gelişme Hızı

GSYH
YILLAR

İNŞAAT SEKTÖRÜ

GELİŞME GELİŞME
HIZI(%) HIZI (%)

2005

8,4

9,3

2006

6,9

18,5

2007

4,7

5,7

2008

0,7

-8,1

2009

-4,8

-16,1

2010

9,2

18,3

2011

8,8

11,5

2012

2,2

0,6

2013

3,6

2,2

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir
Türkiye’de yaşanan 2001 krizi sonucu inşaat sektörü küçülmüştür. 2002 yılında
uygulanmaya başlayan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile ekonomi iyileşme
eğilimine girmiştir. Yukarıdaki Tablo: 10’a bakacak olursak sektör 2004 yılında
büyüme göstermiş, 2006 yılında 18,5 büyüyen sektör 2007 yılında %35 civarında
düşüş göstermiştir. 2007 yılındaki bu düşüş Türkiye de yaşanan siyasi ve ekonomik
problemlerin beraberinde getirdiği bir sorun olarak doğmuş, konut talebinde azalma
görülmüştür.
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5.1. 2008 KRİZ DÖNEMİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ
DEĞİŞİMİ
Küresel krizin etkisine rağmen inşaat sektöründe ki kamu yatırımlarında
herhangi bir azalma olmamıştır. GAP, DAP, KOP gibi önemli projelerin gündeme
gelmesi, DSİ bütçe oranlarındaki artış, yaşanan krize karşı alt yapıya verilen önem ve
karayolları ödeneklerinin artması. Yapılan projeler ve uygulanan politikalara
bakıldığında kamu inşaat alanında yatırımlar azalmamıştır. Çünkü 29 Mart 2009
yılında yapılan yerel seçimler nedeniyle yatırım %25 artmıştır. Fakat 2009 yılında
yatırım bütçelerinde oluşan kesintiler kamu yatırımlarının ivme kaybetmesine neden
olmuştur. (TMB Gündem, 2009)
2008 krizinden önce inşaat yatırımlarının azalması, 2008 yılındaki krizin
etkilerinin görülmesiyle yatırım hızı yavaşlamıştır. Bu yavaşlamadaki en önemli etki
özel sektör yatırım oranlarının azalmasıdır. Özel sektör yatırımlarının azalmasının
yanında kamudaki herhangi bir yatırımın artırılmamasının etkisi büyüktür. Bundan
dolayı sektördeki küçülmenin önüne geçilememiştir (Kepenek ve Yentürk, 2000).
2006 yılında konut taleplerinde bir azalma görülmüştür. 2007 yılına gelindiğinde
ise bu talepler gerileme evresine girmiştir. 2007 yılında Türkiye’nin genel ekonomik
durumu milli gelire uygulanan politikaların dalgalanmaların önüne geçememesi
inşaat sektörünün gelişmesini engellemiştir. 2007 yılında inşaat sektörü büyüme
eğilimi gösterememiştir ve 2007-2008 yıllarında ise inşaat sektörü küçülmeden
kaçamamıştır. Bahsettiğimiz küçülme de konut talebinin azalmasında global krizin
etkilerinin de eklenmesidir (TMB Gündem, 2009).
2008 yılında başlayan global kriz inşaat sektörünü nasıl etkilediği ortadadır.
Global krizin inşaat sektörü açısından iki önemli rolü vardır. Birincisi ortaya çıkan
bu krizin konut ve inşaat sektörüyle doğrudan ilişiğinin bulunması, diğer bir rolü ise
ülke ekonomisine ve istihdama olan katkısı ve küresel dünya da olduğu gibi inşaat
sektörünün Türkiye’de de atar damarı olduğu gerçeğidir.
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Bir sektörün GSYH’ye katkısı o sektörün ekonomideki büyüklüğünü gösterir.
Kriz dönemlerinde inşaat sektörüne yönelik yatırımların ertelenmesi bina taleplerinin
azalması, inşaat sektöründeki üretimi azaltarak GSYH’de ki katkısını azaltmaktadır.
2007 yılında ABD’de baş gösteren mortgage krizi ile dünyayı saran kriz inşaat
sektörünü de olumsuz etkilemiştir. 2009 yılında küçülen ekonomi ile birlikte inşaat
sektörü de bu krizden payını alıp durgunluktan küçülmeye geçmiştir.

Tablo 11: GSYH ve Sektörlerin Büyüme Hızları (%)

2006 2007 2008

2009

2010

İnşaat

18,5

5,7

-8,1

-16,1 18,3

Sanayi

8,3

5,8

0,3

-6,9

12,9

Ticaret

5,8

5,3

-1,5

-8,6

11,5

Tarım

1,4

-6,7

4,3

3,6

1,6

GSYH

6,9

4,7

0,,7

-4,8

9,2

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜİK Verilerinden Derlenmiştir.
Tablo: 11’de görüldüğü üzere krizin ülke ekonomisini 2008 yılı ile yavaş, 2009
yılında ise tamamen etkilediğini görebilmekteyiz. Sektörlerin yıllara göre GSYH’da
ki oranı değişim göstermiştir. İnşaat sektörünün GSYH’da ki payının krizin Türkiye
ekonomisine yansıdığını ilk yıl olan 2008 yılındaki düşük krizin etkisini gözler
önüne sermektedir. Tabloyu incelediğimizde krizin etkisi 2009 yılında en çok inşaat
sektörünü etkilemiştir. İnşaat sektöründen sonra krizin etkisini derinden hisseden
ikinci sektör sanayi sektörüdür. Sanayi sektöründeki olumsuz etkinin sebebi dış
ticaret oranına bağlı olarak ithalat payının azalmasından kaynaklıdır. Bu krizde en az
etkilenen sektör ise tarım sektörüdür çünkü iklim şartlarının tarıma elverişli olması
ve üretim oranlarının artmasıdır.
İnşaat sektörü Türkiye de inişli çıkışlı dönemlerden geçmiştir. Bazı dönemlerde
inşaat sektörünün büyümesinde ani yavaşlamalar olmuştur. Bu dönemlere
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baktığımızda 1994-1995, 1999, 2001 ve 2008-2009 yıllarının olduğunu görmekteyiz.
Bu yıllar kriz yıllarıdır.
Krizlerin oluşma nedenleri, etkisi ve kriz sonrası yaşanan sektördeki daralma her
kriz yılına göre farklılık gösterir. Çünkü her yıl farklı ekonomik ve siyasi etmenler
etkili olmaktadır.
2008 yılında yaşanan küresel krizin inşaat sektörüne etkisi, 2001 krizinde ise
GSYİH’daki daralmanın yanında inşaat sektöründe bunun yaklaşık 3 katı kadar
daralma yaşanmış, 2008 krizinde ise GSYİH’daki daralmaya karşı inşaat sektöründe
yaklaşık 5 katı bir daralma yaşanmıştır. Bu da 2008 krizinin diğer krizlere göre
daralma oranı açısından çok daha fazla olduğu bir kriz olduğunu göstermiştir.

2008 küresel krizinde GSYİH bir dönemde %8 küçülürken inşaat sektörü %12
küçülmüştür 2001 krizinde ise GSYİH bir dönemde %7,6 küçülürken inşaat sektörü
bunun yaklaşık iki katı (%14,5) oranda küçülmüştür. 2008 krizi dış nedenlerle ortaya
çıkmış ve ülkemizde etkilerinin hissedilmesi daha yavaş olmuştur.

5.2.

2008

KRİZ

DÖNEMİNDE

İNŞAAT

SEKTÖRÜ

İSTİHDAM

DEĞİŞİMİ
Bir ekonomide büyüme hızının negatif rakamlara yaklaşması ya da önceki
yıllara oranla daha düşük seviyelerde olması demek o ekonominin azalmış veya
azalmaya başladığının bir göstergesidir. Bir sektörün üretiminin azalması yada
azalmaya başlaması o sektördeki işsizlik problemlerinin başlaması ya da o problemin
artacağı anlamına gelmektedir. Krizin istihdam üzerindeki negatif etkisinin em
yüksek olduğu sektör inşaat sektörü olduğu görülmektedir. 2008 yılındaki ve devam
eden yıllarda sanayi, ticaret-hizmet sektöründeki istihdamdaki küçülme sırasıyla
%9,5 ve %5,8 olarak gerçekleşirken inşaat sektöründe bu oran %19,5 olarak
gerçekleşmiştir.
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2008 yılında yaşanan kriz sonucu istihdamdaki büyüme hızı olumsuz etkilenen
sektörün ekonomik büyüme hızı rakamlarına paralel olarak inşaat sektörü olduğu
görülmektedir. İnşaat sektöründe, istihdamdaki %5,4’lük küçülme, inşaat sektöründe
2008 yılında gerçekleşen %8,1’lik küçülme ile paralellik göstermektedir. Ülkemizde
inşaat sektörü istihdamının %6sını oluşturmakta ancak kriz zamanlarında istihdamın
azaldığı sektörlerden biri de inşaat sektörüdür.
Tablo 12: Sektörler İtibariyle İstihdamın Dağılımı (Bin Kişi-15+ yaş)

SEKTÖRLER

YILLA
R

Tarım

%

Sanayi

%

İnşaat

%

Hizmet

%

Top.

İşsizli

istihda

istihda

istihda

istihda

istihd

k

mı

mı

mı

mı

am

oranı

20.06
7
20.42
3
20.73

10.6

2005

5.154

25.7

4.183

20,8

1.107

5.5

9 623

48.0

2006

4.907

24.0

4.283

21.0

1.196

5.9

10 037

49.1

2007

4.867

23.5

4.314

20.8

1.231

5.9

10 326

49.8

10.2
10.3

8
2008

5.016

23.7

4.440

20.9

1.242

5.9

10 495

49.5

11.0
21.19
4

2009

5.240

24.6

4.079

19.2

1.306

6.1

10 650

50.1

21.27

14.0

7
2010

5ç683

25.2

4.496

19.9

1.431

6.3

48.6

22.59
4

11.9

48.1

24.11
0

9.8

10 986
2011

6.143

25.5

4.704

19.5

1.676

7.0
11 586

2012

6.097

24.6

4.751

19.1

1.709

6.9

12 266

49.4

9.2
24.82
1

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
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Küresel finansal kriz öncesinde Türkiye’de işsizlik oranları ortalama olarak %10
seviyesinde iken krizin istihdam hacmi üzerinde yarattığı etki ile birlikte işsizlik
oranı 2009 yılında %14 seviyesine yükselmiştir. 2010 yılında tekrar yakalanan
yüksek büyüme sayesinde ise işsizlik oranı 2010 yılında %11,9, 2011 yılında %9,8
ve 2012 yılında %9,2 seviyelerine gerilemiştir.
Yaşanan global kriz sanayi sektörünün istihdam oranını azaltmış bunun
sonucunda ise sanayi sektöründeki toplam istihdam oranı azalmıştır. Yaşanan global
kriz süresinde hizmet ve tarım sektörünün istihdam oranı artarken, sektörlerin toplam
istihdam içindeki paylarında artışlar yaşanmıştır. İnşaat sektörü en geniş kapsamlı
istihdam oranına sahipken, istihdam oranında sınırlı artışlar yaşanmış, artış oranının
az olmasından kaynaklanan inşaat sektörünün toplam istihdam oranı içindeki payında
bir değişim görülmemiştir. İnşaat sektörü küresel finansal krizin yaşandığı yıl
istihdamdan %5,9 pay alırken sektörün istihdamdan aldığı pay 2012 yılına
gelindiğinde sadece %1’lik artışla %6.9’a yükselmiştir.
Başka bir açıdan Türkiye ekonomisinde ki artışın istihdam oranlarına yansıması
uzun vadede olmaktadır. Türkiye’de 2010 yılında ve 2011 yılında ki ekonomik
büyüme oldukça yüksek oranlara ulaşılmasına rağmen ekonominin hala en önemli
sorunlarından birisi işsizlik oranlarının yüksek olmasıdır. Ekonomideki artışın büyük
ölçüde ithalattan kaynaklanması, büyümenin istihdam üzerindeki olumlu etkilerinin
kalıcılığı açısından risk oluşturmaktadır. İthal girdi kullanımı yerli üretimi ve
dolayısıyla istihdamı olumsuz etkilemektedir (Türkiye Müteahhitler Birliği, 2011: 8–
9).
5.3. 2008 KRİZ DÖNEMİNDE KURULUP/KAPANAN İNŞAAT ŞİRKET
SAYISI
İş yeri açılma ve kapanma oranları ekonominin durumu hakkında en güvenilir
bilgiyi verir. İnşaat sektörünün krizlerdeki durumunu anlayabilmemiz için işyeri
sayılarına ilişkin bilgilerdir. Ekonomik kriz sonucu inşaat sektöründe açılan ve
kapanan iş yeri sayılarında değişim gözlemlenmektedir. Türkiye istatistik kurumunun
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yayınladığı açılıp-kapanan iş yeri sayısından edindiğimiz bilgilere göre, kriz
dönemlerinde yani 1994, 1997, 2001 ve 2008 yıllarında kapanan işyeri sayısısnın
arttığını görmekteyiz..

Tablo 13: Kurulup/Kapanan Şirket Sayısı

1994

1997

2001

2008

Kurulan Kapanan Kurulan Kapanan Kurulan Kapanan Kurulan Kapanan

48573

690

67898

949

29665

2464

49003

9575

Kaynak: Tüik,2009
2008 yılında yaşanan global krizin etkisiyle kurulan her 100 iş yerine karşılık 37
işyeri kapanmıştır. 2008 yılı inşaat sektörünün çöküş yılı olarak görülmektedir.
Bunun nedeni; kapanan iş yeri sayısının hem istihdama hem sektörel hareketliliğe
engel olması sonucu oluşan durgunluktur.2008 yılında sadece üç kentte 1500’ün
üzerinde inşaat firması tasfiye sürecine girmiştir. 2008 global krizin etkisi yeni
kurulan firmalardan öte köklü firmaları da iflasın eşiğine getirmiştir. Bu durum
küresel mali krize bağlı olarak ortaya çıkan talep daralması, TL’deki dalgalanma,
yurtiçi ve yurtdışı projelerinde beklenmeyen artış ortaya çıkmış, yaşanan kriz
nedeniyle bankaların kredi vermede ihtiyatlı davranma isteği sonucu firmaların kredi
bulmakta zorlanması sonucu zor bir duruma girilmiştir.
Kriz nedeniyle konut talebindeki düşüş nedeniyle firmaların finans alanında
sıkıntı yaşamış ve borçlarını ödeyemeyerek ve projeleri tamamlayamaz hale
gelmiştir. Tamamlanamayan proje sonucu firmalar büyük zararlara uğrayarak büyük
tazminatlar ödemişlerdir.

63

5.4. 2008 KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
5.4.1. Büyüme Oranlarına Etkisi
2008 krizi yaşanmaya başladığında Türk özel sektörü yüksek döviz borçlarıyla
krize girmiş ve dünyayı etkileyen kriz sonucu daralan ticaret hacmi ve ihracat
oranlarının azalması ile reel sektör krizden etkilenen asıl sektör olmuştur. Türkiye
2001 yılında yaşadığı ağır kriz sonucu nedeniyle finansal sektör düzenlenmiş ve
2008 krizinde çöküntü yaşamamıştır. 2001 yılında olduğu gibi 2008 yılında yaşanan
krizde de reel sektör krizden en çok olumsuz yönde etkilenen kesim olmuştur. Kriz
sonucu reel sektörün olumsuz etkilenmesi, üretim daralmaları ve dünya
ekonomisindeki daralmalar beraberinde Türkiye ekonomisindeki ilk olarak GSMH
rakamlarına yansımıştır.
İktisadi büyüme hızının göstergesi GSYH büyüme hızı rakamları incelendiğinde,
küresel krizin etkisiyle 2003-2008 yılları arasında pozitif olarak büyüme gösteren
Türkiye, küresel krizin yaşandığı yıl yani 2008 yılını takip eden 2009 yılında GSYH
büyüme hızı negatif yönlü küçülme göstermiştir. 2008 yılında 0,7 büyüyen Türkiye,
2009 yılında 4,8’lik bir küçülme göstermiştir.
Büyüme oranları 2008 yılının ikinci yarısından başlayarak 2009 yılının ikinci
çeyreğine kadar devam etmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak ekonomik krizin Türkiye
ekonomisinde büyüme oranlarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmaktayız.
2008 yılında tarım sektörü iklim elverişliliğinden dolayı ve verimlilik artırıcı
düzenlemelerin etkisiyle GSYH’ye %58 katkı sağlamıştır. Kriz yılında katkısı en çok
azalan sektör ise inşaat sektörü olmuştur. 2008 yılında GSYH’ye en fazla katkı
hizmet sektöründen sağlanmıştır. Çünkü bu sektörün en fazla sağlamasının nedeni;
bankacılık sektörünün en az etkilenmiş olmasıdır.
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2008 yılında toplam tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı artmış, bunun
nedeni kamu tüketimi oranının artmasıdır. 2008 yılında GSYH içindeki payı
%10’dan %14 yükselmiştir. Özel tüketim harcamaları azalmıştır.
5.4.2. İşsizlik Oranlarına Etkisi
Türkiye’nin yapısallaşmış bir sorunu olan işsizlik 2008 yılında yaşanan
ekonomik krizle daha da derinleşmiştir. 2002-2006 yıllarında ekonomi %7 büyürken
istihdam %0,7 oranında artmıştır. İstihdam az oranda artmasında döviz kurunun
düşük tutulması ve tarım sektöründeki maliyet artışları ile çözüme ulaşmasının rolü
bulunmaktadır.
İşsizlik oranı 2009 yılında %14 oranına ulaşmıştır. Bu demek oluyor ki 3 milyon
500 kişinin işsiz olduğunu göstermektedir. Türkiye de 2007 yılından bu yıla kadar 1
milyon işsiz sayısı artmıştır.
5.4.3. Enflasyon Oranlarına Etkisi
Küresel krizin etkilerinin görüldüğü bir diğer gösterge de enflasyon oranlarıdır.
Türkiye ekonomisinin 2000 -2001 yıllarında yaşadığı derin krizlerin ardından 2004
yılında uygulanan ekonomi programının (Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı) ve tek
partili döneme geçisin etkisiyle sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar havası tüm
ekonomiye hissettirilmiş ve istenilen güven ortamına geçişte ilk adımlar atılmaya
başlanmıştır. Bu olumlu havanın ekonomide yarattığı önemli etki enflasyon
oranlarının tek haneli rakamlara düşmesidir.
2007 yılı itibariyle enflasyon oranlarındaki artış küresel krize bağlı olduğu
kadar enerji fiyatlarındaki artışa da bağlı olmuştur. Çünkü Türkiye ekonomisinde
üretim enerji ithalatına bağlı bir üretimdir. Kısacası Türkiye ekonomisi dışa bağımlı
bir üretim yapısına ve kredilerle ayakta duran KOBİ’lerden oluşan bir ekonomidir.
Bu bağlamda küresel kriz hem kredi imkânlarının daralması hem de enerji
fiyatlarının atması ile Türkiye’de enflasyon oranlarının yükselmesinin nedenidir.
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5.5. 2008 KRİZ DÖNEMİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜ CİRO, ÜRETİM VE
BİNA MALİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Bir sektörde küçülme olması o sektördeki üretim ağının ya azalmaya başladığını
gösterir ya da azaldığını gösterir. 2008 yılında yaşanan kriz nedeniyle 2008 ve 2009
yılında inşaat sektöründeki üretimin azalmasına bağlı olarak inşaat sektöründeki
toplam ciro değerlerinde azalış göstermiştir. 2008 yılında sektör cirosu %9,3’lük bir
artış gösterirken, 2009 yılında %13,8’lik bir azalma göstermiştir.
Ciro endeksleri, sabit temel yıl ağırlıklı Laspeyres Endeksi-Eşleme Yöntemi
kullanılarak hesaplanmaktadır. Uygulanan sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla
inşaat sektöründeki üretim verisinde bulunan verimliliği katsayısıyla çalışılan saat
endeksi düzeltilerek üretim endeksi bulunmaktadır. Amaç, Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından uygulanan İnşaat Sektörü Üç Aylık Soru Formu verilerinden, inşaat ciro
ve üretim bilgilerinin verilerinden elde edilen bilgilerle, bu sektörün dönemler ve
yıllar içindeki gelişiminin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Verileri toplama sistemi
ve alan uygulaması, İnşaat Sektörü Üç Aylık Soru Formu alan çalışması, her ilde, o
ilin bağlı olduğu TÜİK Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır. Anket verileri doğrudan
işyeri yetkililerince web tabanlı bir yazılım ile elektronik ortamda yapılmaktadır.
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Tablo 14: YILLIK ORTALAMA İNŞAAT SEKTÖRÜ CİRO VE ÜRETİM
ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI
Ciro Endeksi ve Değişim Oranı
YIL

ENDEKS

DEĞİŞİM
ORANI

2005

100,0

-

2006

132,5

32,5

2007

147,8

11,6

2008

161,5

9,3

2009

139,2

-13,8

2010

132,7

-4,7

2011

145,3

9,5

Kaynak: Tüik verilerinden derlenmiştir. (2011)
Üretim Endeksi ve Değişim Oranı
YIL

ENDEKS

DEĞİŞİM
ORANI

2005

100,0

-

2006

118,4

18,4

2007

124,9

5,5

2008

115,6

-7,5

2009

96,6

-16,4

2010

114,6

18,6

2011

127,6

11,3

Kaynak: TÜİK, 2012

2008 ve 2009 yıllarında negatif büyüme gösteren inşaat sektörü üretim
değerindeki endekslerine baktığımızda 2008 yılında %7,5, 2009 yılında %16,4’lük
küçülme göstermiştir. 2010 yılında krizin olumsuz etkisi azalarak sektör
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toparlanmaya geçmiştir. 2010 yılında %18,6’lık pozitif değere ulaşmıştır. Ancak ciro
endeksi pozitif değere 2011 yılında geçmiştir.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre, 2008 yılında konut satış sayıları ile birlikte
inşaat sektörü ciro endeksi ciddi bir değişiklik göstermemiştir. Ancak inşaat
sektörünün ciro endeksi 2008 yılının son dönemlerinde azalmıştır. Dolayısıyla krizin
etkisi 2008 yılının son çeyreklerinde artmıştır. 2009 yılının ilk çeyreğinde konut
satışlarında artış olmasına rağmen ciro endeksine baktığımızda düştüğü gözlemlenir
ve konut fiyatlarının zamanla daha da düşeceği öngörülmüştür. Bu durumun
süregelmesi yaşanan kriz sonrası etkinin en yüksek seviyelere ulaştığını ve konut
fiyatlarının düşüşe geçtiğini gösterir.
İnşaat sektöründe maliyet kavramı yatırım kararlarını ve üretimi etkileyen
faktördür. Beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkan ekonomik krizler enflasyon
artışları, inşaat faaliyetlerinde kullanılan malzeme fiyatlarına yansır. Bu durumda
inşaat maliyetlerinde artış meydana gelir. Bu istikrarsızlık sonucu finans maliyetlerin
yeni başlayacak olan projeler de ise proje uygulama kararlarının ertelenmesine sebep
olacaktır. 2008 yılında malzeme maliyetleri dolayısıyla bina inşaat maliyetlerini
yükseltmiş, sektörü daralmaya yönlendirmiştir.
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), inşaat yapımında kullanılan girdilerin
dönemlere göre değişken maliyetini ölçen fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.
Temel Veri Kaynaklarının Niteligi 2005 temel yıllı BİME hesaplamasına konu
olan yapı tipleri ve madde ağırlıkları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan temin
edilen keşif özetlerinden varılan sonuçlarla,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 2005 yılı birim fiyatları kullanılarak
oluşturulmuştur.
Derleme uygulamaları Fiyatlar, ilgili çeyrek döneminin son ayının 15. gününde,
yüzyüze anket yolu ile derlenmektedir.
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Bina inşaatı maliyet endeksinin kapsamı:
İşçilik (12)
Malzeme (109)
2005 temel yıllı BİME hesaplaması işçilik ve malzeme grupları ile bunların alt
kalemleri temelinde;
İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar (A)
Bir daireli ikamet amaçlı binalar (E)
Konut (A+E)
Diğer kullanım amaçlı bina tipleri(Ticari, idari, okul, sıhhi yapılar)
Bina (Konut ve Diğer)
olmak üzere 5 yapı tipi düzeyinde hesaplanmaktadır.

Tablo 15: Bina inşaat maliyet endeksi değişimi (%)
YILLAR % DEĞİŞİM
2006

%19

2007

%9

2008

%14

2009

-%4

Kaynak: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
5.6. KRİZ DÖNEMİNDE YAPI RUHSAT İZİNLERİ
İnşaat sektörünün gelişimi ve krizlerin sektöre olan etkilerini incelemek için
kullanılan göstergelerden biri de yapı ruhsat ile ilgili verilerdir. Verilerdeki değişim,
inşaat sektörünün etkilediği kadar genel ekonomik yapıdaki değişim hakkında da
bilgi verir.
İmar Kanunu’na göre ‘Yapı Ruhsatı’ yapımına başlanacak yapılar için , ‘Yapı
Kullanım İzin Belgesi’ tamamen veya kısmen yapılar için, belediye sınırları içinde
belediyelerce, belediye sınırları kapsamı dışında kalan il özel idaresi organize sanayi
bölge müdürlükleri tarafından verilmesi zorunda olan belgelerdir. Bina yapı izinleri
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Tüik tarafından yayınlanır. Bunu yapı izinleri, yapı sahipliği ve bina kullanma
amacına göre ayrılmış olup yapı sayısı yüz ölçüm değişkenleri yayınlanmaktadır.
Tablo 16: Bina Yapı İzinleri Değerinin Değişimi %(Değer/GSYİH)
Yıllar Yapı Ruhsatı Yapı Kullanım İzni
2006

%7

%3

2007

%7

%4

2008

%6

%4

2009

%6

%4

Kaynak:Tüik, 2009
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ALTINCI BÖLÜM
6.1. SONUÇ

2008 yılında ortaya çıkan ve ülkemizi 2007 yılının son çeyreğinde etkisi altına
almaya başlayan krizin en önemli özelliği tüm Dünya ülkelerini etkisi altına almış
olmasıdır. Ayrıca yaşanılan bu kriz büyük buhran krizinden sonra yaşanan en büyük
finansal çöküntünün yaşandığı bir kriz olduğu belirtilmiştir.
2008 krizinin ortaya çıkmasında likidite bolluğu, menkul kıymetleştirme,
şeffaflık ve derecelendirme kuruluşları başlıca etken olmuştur. Bu krizin başlangıç
noktası 2000-2006 yılları arasında ABD’de seçim propagandası olarak başlatılan ve
seçildikten sonra dönem başkanı tarafından uygulamaya koyduğu politikadır. Bu
dönemde, düzenli geliri olmayan kişilere, sabit faiz kredi sistemini kullanarak
kişilerin ev sahibi olması hedeflenmiştir. Fakat 2006 yılının son dönemine
gelindiğinde sabit faiz sisteminin değişken faiz tipine geçilmesi sonucu kredi
kullanan bireylerin ödeme yapmakta zorlanması sonucu kriz öncesi yaşanan likidite
bolluğu krizden sonra geri ödenmeyen krediler olarak yer almıştır.
2008 kriz öncesi dönemde 2000-2006 yılları arasında bankalar da kredi
kullanımının kolaylığı, bankaların kredi kullanılacak kişilerden isteklerinin az olması
menkul kıymetleştirme isteğini artırmıştır. 2006 yılının son dönemine gelindiğinde
ABD yönetimi durumu kurtarmak için menkul kıymetlerin yarısını ya da tamamını
mortgage ya da yatırım bankalarına satmışlardır. Bu durum, piyasayı daha kırılgan
hale getirmiştir. Bununla birlikte derecelendirme kuruluşlarının görevlerini tam
anlamıyla yerine getirmemeleri 2008 krizinin sebep-sonuç olgusuna ortaklık etmiştir.
Bu çalışma ile finansal krizlerin türleri, çıkış noktası, etkileri hakkında literatür
taraması yapılmıştır. Kriz yaşayan ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ve
finansal durumları göz önünde bulundurularak bu araştırmayı yapılmıştır. Araştırma
sonucunda; yaşanılan finansal krizlerin çıkış noktaları göz önüne alındığında, bu
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ülkenin alt yapılarını genişletmeleri ve ekonomik açıdan yenilikler yapması
piyasaların etkin kullanım açısından daha verimli olacağı kanısına varılmıştır.
Yaşanılan krizlerin ortaya çıkmadan önce verdiği sinyalleri algılayabilmek için,
ülkenin

refah

düzeyinin

ve

kalkınmasının

artmasına

katkıda

bulunacak

finansmanların kısa vadeli borçlarla değil, ihracatı artırmaya yönelik politikalar
uygulanması,

sonucu

daha

sağlıklı

sonuçlar

alınacağı

kanısına

varmış

bulunmaktayız.
2008 küresel krizinin pek çok alanda olumsuz sonuçları olmuştur. Öncelikle bu
olumsuz sonuçların başında konut piyasasındaki düşüşlerdir.
Finansal krizin reel ekonomiye yansıması nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin büyüme oranlarında azalışlar görülmüştür.
Bu krizin diğer olumsuz sonucu işsizlik oranlarındaki artış, yaşanan küresel kriz
işsizlik oranlarında ciddi oranda etkilemiş, gelişmiş ekonomilerde yukarı yönlü
eğilim göze çarpmaktadır. 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye de işsizlik oranları
%10’un altına düşmüş sonra tekrar %10’un üzerine çıkmıştır. Bu krizle birlikte Türk
mali sistemi kredi politikasında daha seçici bir bankacılık kesimi ve büyüme
konusunda daha az istekli bir mali sektörle karşı karşıya kalmıştır.
2008 krizinin enflasyon oranlarına etkisi, 2008 yılında yaşanan krizden sonra
yükselen enflasyon oranları sadece krizin etkisiyle artmamıştır. Petrol ve gıda
fiyatlarındaki artış enflasyonun artmasına neden olmuştur. Enerji ihtiyacı artan
gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranları hızla artmıştır.
2008 krizi dış etkenlerle ortaya çıkmış ve ülkemizi etkisi altına alması yavaş
olmuştur. Bu krizde oluşan resesyon daha uzun sürmüş ve çeyrek dönemlere göre
ortalama daralma daha az olmuştur. İç nedenlerden kaynaklanan 2001 krizinin
etkilerini daha çok derinden hissetmekteyiz ve çeyrek döneme göre ortalama
daralmanın daha fazla olmasına neden olmuştur.
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Çalışma sonucunda, 2001 krizinden sonra inşaat sektörü üretimi özel sektör
yatırımlarının

destekleriyle büyüme sağlanmıştır. 2008 krizinin yaşanması

sonucunda özel sektör bu durumdan olumsuz etkilenmiş ve kamu yatırımların da
desteğinin olmaması nedeniyle inşaat sektörünün küçülmekten kaçamadığı
görülmüştür. Bu yaşanan krizin etkisinin bir daha tekrar etmemesi için krizin ayak
sesleri duyulmadan inşaat sektörüne desteğini yatırımları artırıcı yönde olması
gerekmektedir.
Yaşanmış olan krizlerin inşaat sektörüne etkisi alınan yapı ruhsatlarındaki
değişimlerden görülmektedir. Kriz dönemlerinde alınan yapı ruhsatlarındaki azalma
inşaat üretiminin azalmaya başlamasından daha önce başlamakta bu da inşaat
sektörünün duraklamaya gireceğini gösterir. Krizler atlatıldıktan sonra ise inşaat
yatırımlarındaki artışa rağmen alınan ruhsat oranın daha geç başlaması, krizden sonra
ekonomik olarak güvenin sağlanmasının zaman aldığı, tüketiciler yatırımcılar ve
inşaat firmaların bir süre beklemek istediklerini gösterir.
Genel olarak alınan yapı ruhsatları içinde en fazla paya sahip olması nedeniyle
kriz dönemlerinde konut binaları için alınan yapı ruhsat oranlarının azalması daha
fazla olduğu düşünülmektedir. Ancak bu çalışma sonucu elde edilen değişimlere
baktığımızda sanayi yapıları için alınan ruhsatlarındaki azalmanın daha fazla olması
görülmüştür. Dolayısıyla kriz zamanında sanayi ve ticaret sektörlerinin küçülme
göstermesi, sanayi ve ticaret için alınan bina ruhsatları da azalmakta ve inşaat
sektörünün krizlerden olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.
İnşaat firmaları genellikle konut inşaatına iş yaptıkları belirlenmiştir. Yaşanan
kriz sonrası konut talebindeki daralma bu firmaların olumsuz etkilenmesine neden
olmuştur. Otel, alışveriş merkezleri, konut, ofis gibi yapıların 2001 ve 2008 krizinde
daha fazla daralma göstermiştir. bu daralmalar gelecekte yaşanılma ihtimali olan
krizlerde de ortaya çıkacağı beklenmektedir. Gelecekte yaşanacak kriz zamanlarında
ki şartlara göre daralmanın süresi ve sonuçları değişiklik gösterebilir. Yaşanan
krizlerin sanayi üzerindeki olumsuz etkisini düşünürsek sanayi yapılarında gelişmeyi
durduracağı belleğimizde yer etmelidir. Bu durumu göz önünde bulundurarak Türk
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inşaat sektörünün gelecekte yaşanacak krizler karşısında oluşan daralmayı ve
olumsuz etkiyi en aza indirmesi için inşaat firmalarının yurtdışında faaliyet
göstermesi desteklenmeli, buna yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Kamu yatırımları yaşanan 1994-1998-2001 krizlerinde azalırken 2008 yılında
herhangi bir azalma göstermemiştir. Çünkü bu yatırımların inşaat sektörünün
gelişimi açısından önem verildiği gösterilmektedir. Ancak bu önemsemeye rağmen
kamu yatırım hızının 2009 yılında azaldığı da göz ardı edilmemelidir. Kamu
yatırımları için gerekli artış sağlanamaması inşaat sektörünün 2008 krizinden daha
çok etkilenmesine neden olmuştur.
Elde edilen çalışmalar sonucu yapılan analizlerdeki sonuçlara göre küresel olan
ve 2008 krizinden Türkiye’nin etkilenme süreci yavaş ve uzun bir sürede ortaya
çıkmıştır. Sektör temsilcileri 2008 krizin hem yurtiçi hem yurtdışı ticaret hacminin
azalması sonucu diğer krizlere göre daha zor geçtiğini belirtmişlerdir.
Yapılan çalışma sonucu yaşanan krizler beklenmedik zamanlarda ortaya
çıkmıştır. İncelenen krizlerden elde ettiğimiz statiklere göre Türkiye, piyasada
oluşacak herhangi bir aksaklıkta kriz yaşama olasılığı yüksektir. Dolaysıyla gelecek
yıllarda buna benzer krizler yaşanmayacağı kaçınılmaz olabilir. Oluşacak krizler ülke
içi ve 2008 yılında olduğu gibi küresel bir kriz olabilir. Bu nedenle aniden oluşacak
ekonomik krizlere karşı olası riskleri göz önünde bulundurarak önlemleri buna göre
almalıyız. Yaşanacak krizlerin gerek ülke içinde gerekse ülke dışında yaşanacağını
varsayarsak yurtiçi ve yurtdışı iş hacmi daralacağından ve son yaşadığımız krizde
görüldüğü gibi devlet yatırımlarının ülke içinde devamlılık göstermesi önem arz
etmektedir.
Dolayısıyla

devlet

yatırımlarını

uzun

vadeli

ve

bu

yatırımların

gerçekleştirilebilirliğini artırmalı ve gerekli şartları sağlaması gerekmektedir.
Türkiye de en önemli sektör olarak görülen inşaat sektörünün ülke ekonomisini
küçültecek etkide bulunması önlenmelidir. Geçmişte yaşanmış ve gelecekte
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yaşanması muhtemel olan krizlerin inşaat sektörünü minimum seviyede etkilemesi
için inşaat sektöründe bazı yeniliklerin, düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Sektörün önemi ve yeri belirlenmeli; inşaat sektörü 200’ü aşkın alt sektörü
bünyesinde bulundurur. Türkiye’de GSYH’nin %6-%7’si her yıl inşaat sektöründen
oluşmaktadır. İnşaat sektörünün diğer önemli katkısı istihdam alanlındadır. Tarım ve
imalat sanayisinden sonra inşaat sektörü gelmektedir. Tüm bu sonuçlar göz önüne
alındığında Türkiye’de inşaat sektörüne verilen değerin hak ettiğinden daha az
olduğu görülmektedir. Çünkü inşaat işlerinden sorumlu hiçbir devlet dairesi
bulunmamaktadır.

İnşaat

sektöründeki

bürokrasi

sorunu

da

buradan

kaynaklanmaktadır.
Bürokratik problemler aşılmalı; Türkiye de bu bürokrasi sorunu ülke gelişiminin
önünde engeller oluşturmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı, inşaat sektörünün içinde
bulundurduğu bu durumu çözüme kavuşturmak için Özel İnşaat İhtisas Komisyonu
oluşturarak kısa ve orta vadeli sorunları çözüme ulaştıracak bir yapı oluşturmalıdır.
Yapı ruhsat ve yapı kullanım izinlerinde oluşan çifte standart; sektörün
gelişmesinin önünde engeller oluşturmaktadır. İnşaatlarda olması gereken tüm izin
ve ruhsatlar aynı belediye ve kurum bünyesinde toplanmalıdır.
Yapı denetim eksiklikler tamamlanmalı; yapı denetimleri sektör temsilcilerinin
önemli bir problemidir. Mevzuatın verdiği açıklar sektörün problemle karşılaşmasına
neden olmaktadır.
Belediyelerde ki farklı uygulamaların giderilmesi; eş belediyelerde uygulanan
farklı ücret ödenmesine sebep olan düzenlemenin belediye meclis kararına
bırakılması sektörde farklı mali tabloların oluşmasına ve düzenli mali planlama
yapılmamasına neden olmaktadır.
Sektörün kentsel dönüşümleri tamamlanmalı; inşaat sektörü dünyada büyüme
eğilimi gösterirken bir yandan da yapısal dönüşümleri tamamlamalıdır. Tüm dünya
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doğru planlama, doğru yönetim ve isabetli adımlarla büyümektedir. Böylelikle risk
payı azalmaktadır.
Ara eleman ihtiyacı için meslek eğitimine ağırlık verilmelidir.
Toplu harçlar azaltılmalıdır; toplu harçlardan alınan %0,15 alım ve satım harcı
yüksek bir orandır. İki harçta müteahhit tarafından karşılandığı düşünülerek harç
toplamı %3 gibi bir orana tekabül etmektedir. Bunun yerine tabudaki emlak beyan
değerleri gerçek değer üzerinden alınmalı ve tapu harç %0,1’e çekilmelidir.
Belirtmiş olduğumuz önermeler uygulamaya koyulduğunda krizin yıkıcı
etkilerini, küçük ve orta ölçekli işletmeler daha az hissedecekler ve ülke ekonomisi
olarak ve inşaat sektörü olarak yapılması gereken doğru hamleler yapılmış olacaktır.
Bu çalışmada kullanılan veriler, bir önceki yıl ve bir önceki yılın aynı dönemine
göre gerçekleşen değişimler ve ortalama değişim, maksimum değişim gibi
değerlendirmeyle yorum katılarak yapılmıştır. Bu çalışma ile sektörle ilgili olan
kurum ya da kişiler günümüzde büyük problemlerden biri olan ekonomik krizin
yaşanan son krizde nasıl bir tepki verdiğini inceleyebilirler.
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