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ÖNSÖZ 

Bu ÇalıĢma; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Giyim Endüstrisi 

ve Giyim Sanatları Eğitimi Ana Bilim Dalı Giyim Sanatları Eğitimi Bilim Dalı‟nda 

yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıĢtır.  

ĠĢletmelerin yaptıkları yanlıĢ veya hatalar sonucu oluĢan mikro krizler yeterli 

ve hızlı önlemler alınamadığı takdirde etkileĢim sonucu yayılım göstererek sektörel, 

hatta ulusal krize, ülkeler bazında yaĢanacak krizlerde önlemleri alınmadığı taktirde 

günümüzde yaĢananlar gibi global krize dönüĢecektir. Krizleri küçümsemek veya 

kendisini etkilemeyeceğini düĢünmek yapılacak en büyük yanlıĢtır.  

Ekonomik krizler, herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü ve döviz 

piyasasındaki fiyat ve miktarlarda, kabul edilebilir bir değiĢme sınırının ötesinde 

gerçekleĢen Ģiddetli dalgalanmalar olarak tanımlanabilir.  

 Bu çalıĢmanın temel amacı, hazır giyim ve tekstil sektörünün Dünyada ve 

Türkiye'de mevcut durumunu tespit etmek, somut bir ekonomik kriz tanımından yola 

çıkarak, krizlerin özelliklerini, aĢamalarını ve etkileyen faktörlerini belirlemek, kriz 

yönetimini tanımlamak, Türkiye ekonomisinde 1969 yılından bu yana meydana 

gelen ulusal ve uluslararası ekonomik krizleri ekonomik ve siyasal nedenler-sonuçlar 

açısından değerlendirmek, tüm krizleri Türkiye ekonomisine etkileri ve hazır giyim 

ve tekstil sektörüne etkileri açısından incelemektir.  

Bu çalıĢmanın hazırlanması sürecindeki değerli katkılarından dolayı 

DanıĢman Hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Nurgül KILINÇ‟ a ve Sayın ArĢ. Gör. Fatma 

GÜRSOY‟ a sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca bu çalıĢmanın hazırlanması sürecindeki sabır ve her türlü 

desteklerinden dolayı Annem Hasibe, Babam Kerim, KardeĢim Esra ERSÖZ‟e, 

ablam Özlem, abim Mehmet ve Biricik Yeğenim Ahmet Emir TAġKIR‟a en içten 

duygularımla teĢekkür ederim.  

          

Yıldız ERSÖZ 

         Konya, 2010 
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ÖZET  

 Hazır giyim ve tekstil sektörü, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde 

yaratılan katma değer ve ihracat gelirleri içerisindeki yüksek payı nedeniyle dünyada 

ileri düzeyde küreselleĢen sektörlerden biridir. 

 Bu araĢtırmada, Cumhuriyet‟ten buyana belirlenen ulusal ve uluslararası, 

toplamda 13 ekonomik krizin, ekonomik-siyasal nedenleri, sonuçları, Türkiye 

ekonomisine etkileri, hazır giyim ve tekstil sektörüne etkileri; gazete arĢivleri,     

ithalat - ihracat verilerine dayanarak incelenmiĢtir. 

 AraĢtırmada nitel veri toplama yöntemi olan doküman analiz tekniği 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini Dünyada ve Türkiye‟de meydana gelen 

Türkiye‟nin de etkilendiği 1969 - 2008 yılları arasındaki ekonomik krizler 

oluĢturmaktadır.  

Bu araĢtırma, toplam 6 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde; Dünyada ve 

Türkiye‟de hazır giyim sektörünün önemi ve durumu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢ, 

ikinci bölümde; kriz - kriz yönetimi, üçüncü bölümde; Dünya ve Türkiye 

ekonomisinde meydana gelen krizlerin hazır giyim sektörüne etkileri incelenmiĢ, 

dördüncü bölüm ise araĢtırmanın yöntemini içermektedir.  

AraĢtırmanın temel noktası olan beĢinci bölüm yani bulgular bölümündeyse; 

1969-2008 yılları arasında Türkiye ekonomisinde meydana gelen ulusal ve 

uluslararası ekonomik krizler, ekonomik, siyasal nedenler-sonuçlar açısından, 

Türkiye ekonomisine etkileri, hazır giyim ve tekstil sektörüne etkileri açısından 

incelenmekte, altıncı bölümde ise; sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

Hazır giyim ve tekstil sektörü, GSYĠH, imalat sanayindeki pay, ihracat, net 

döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, makro-ekonomik büyüklükler açısından 

Türkiye‟nin birinci sektörü konumundadır. 

Kırılgan ve doğrudan etkilenen bir yapıya sahip olan Türkiye ekonomisinde 

meydana gelen ekonomik krizleri, 1969 yılından bu yana neden, sonuç, etki olarak 

inceleyen, hazır giyim ve tekstil sektörüne etkilerini tespit etmek amacıyla yapılan bu 

çalıĢmada; Türkiye ihracatının lokomotif sektörü konumundaki hazır giyim ve tekstil 

sektörünün, Türkiye ekonomisindeki olumsuz geliĢmelerden öncelikli, doğrudan 

etkilenen sektörlerin baĢında geldiği tespit edilmiĢtir.  
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ABSTRACT 

 Ready-made clothing and textile sector is one of the sectors that globalize in an 

advanced level due to employment it provides, value-added created by it during the 

manufacturing process and high share in export revenue. 

 In this study, national and international, totally 13, economic crises determined 

since the foundation of the Rebuplic, their economic-social reasons, results and 

effects on Turkish Economy have been examined depending on journal archives and 

export-import data. 

 Document analysis method, which is a qualitative data gathering method, has 

been used in the study. The universe of the study is economic crises emerged in the 

world and in Turkey between 1969 and 2008 from which Turkey has been affected 

as well. 

 This study is composed of 6 chapters. In the first chapter, the importance and 

situation of ready-made clothing in the world and Turkey has been mentioned. In the 

second chapter crisis and crisis management and in the third chapter effects of 

economic crisis emerged in the world and Turkey on ready-made clothing have been 

studied, and the forth chapter includes the methodology of the research. 

 In the fifth chapter, findings chapter, which is the  main point of the research; 

national and international crisis those have affected Turkish economy between 1969 

and 2008 have been examined in terms of reasons-results, effects on Turkish 

economy, effects of ready-made clothing and textile sector. Results and 

recommendations are in the sixth chapter.  

 Ready-made clothing and textile sector is the first sector of Turkey in terms 

of GNP (Gross National Product), share in manufacturing sector, exports, net foreign 

currency inflow, employment, investments and macroeconomic values.    

 By this study, which has studied economic crisis occured in fragile and 

vulnerable Turkish economy since 1969 as regards to reason, result, effects and 

which has aimed to detect their effects on ready-made clothing and textile sector,  it 

has been realised that ready-made clothing and textile sector that is the locomotive 

sector of export of Turkey is the premier sector of the sectors those are being affected 

initially and directly from the negative developments in Turkish economy.   
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GĠRĠġ 

GeliĢmekte olan birçok ülkede hazır giyim ve tekstil sektörü, sanayileĢmenin 

ilk adımını oluĢturmuĢ ve sanayileĢme çabası içerisine giren ülkelerin bu çabalarını 

gerçekleĢtirebilmesinde kilit rol üstlenmiĢtir. Cumhuriyet‟in kurulduğu yıllardan 

2010 yılına kadar, sanayinin yükünü taĢıyan ana sektörlerden biri olan hazır giyim ve 

tekstil sektörü hem genel ihracat içerisindeki payı, hem de üretim sürecinde yaratılan 

katma değer bakımından ekonomik kalkınma sürecindeki ülkeler açısından 

vazgeçilmez bir sektör olmuĢtur.  

Tekstil ve hazır giyim sektörü, genel olarak değerlendirildiğinde; tecrübeli, 

bilgi birikimli, becerili ve kalifiye çalıĢanları olan, rekabet gücü yüksek, 100 milyar 

doları aĢan yatırımı, teknolojisi, yeni makine parkı ile geçmiĢten gelen köklü tekstil 

kültürü olan, 35 binden fazla iĢletmesi, istihdam etmekte olduğu 2 milyondan fazla 

çalıĢanı ve 22 milyar doları aĢan ihracatı ile Türkiye‟nin lokomotif sektörüdür. Emek 

yoğun bir sektör olan tekstil ve hazır giyim sektörünün, geniĢ istihdam imkânları ve 

ihracatının sağladığı döviz ile Türkiye‟ye önemli ve büyük getirileri olmaktadır 

(Büyükhelvacıgil, 2009). Ayrıca ekonomik geliĢmelerin ve refahın artmasının 

temelini oluĢturan sanayileĢmede itici güç olan bu sektör, Türkiye‟de 1980‟li 

yıllardan itibaren benimsenen ihracata dayalı büyüme modelinin baĢarıyla 

uygulanabilmesinde önemli bir paya sahiptir (ġenol, 2009: 1). 

Tekstil üretimi elyaf üreticisi ülkelere, hazır giyim üretimi ise; iĢgücü 

maliyetlerinin ucuz olduğu ülkelere kaymaktadır. Ekonomik kalkınmanın ileri 

aĢamasına geçmiĢ geliĢmiĢ ülkelerde hazır giyim ve tekstil sektörünün imalat sanayi 

üretimi içindeki payı sürekli azalırken, geliĢmekte olan ülkelerde sektörün imalat 

sanayi üretimi içindeki payı artmaktadır. Özellikle hazır giyim ticaretinde en önemli 

ihracat pazarları geliĢmiĢ ülkeler olup bunun süreceği de beklenilmektedir. Tekstil ve 

özellikle hazır giyim sektörü, Türkiye gibi yoğun genç nüfusa sahip ülkelerde önemli 

bir istihdam kaynağı olma özelliğine sahiptir (DTM, 2004: 84). 

Türkiye‟nin hazır giyim ve tekstil sektöründeki en temel meselesi uluslararası 

pazarlardaki rekabet gücünü yükseltmektir. Hazır giyim ve tekstil sektörünü oldukça 

etkileyen küresel rekabet ve özellikle Çin rekabeti, Türkiye‟de yeni bir ulusal rekabet 
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stratejisi geliĢtirmeyi zorunlu kılmaktadır. Türkiye‟nin, küresel pazarlarda rekabet 

edebilecek sektörlerini hızla belirlemesi ve devletin bu alanlara yönelik teĢvikler 

oluĢturması gerekmektedir (Kırım, 2008). 

KüreselleĢme süreci yirminci yüzyıla damgasını vuran bir süreç olup, birçok 

yararı da beraberinde getirmektedir. KüreselleĢme sayesinde bir yandan daha büyük 

pazarlar yaratılarak, malların dünyada en iyi üretilen yerden en ucuza alınması 

sağlanırken, diğer yandan kaynakların etkin dağılımı ve riskin paylaĢılması nedeniyle 

yaĢam standartları iyileĢtirilmektedir (TBB, 1999). 

KüreselleĢme olgusu mali piyasalarda da etkisini göstermektedir. Sermaye 

ülkeler arasında rahatça dolaĢabilmekte, özellikle yüksek getiri potansiyeli olan 

piyasalara yoğun sermaye giriĢleri olmaktadır. Bu durum GOÜ ‟nün (GeliĢmekte 

Olan Ülkeler), geliĢmiĢ ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyini yakalamalarına yardımcı 

olmaktadır. Diğer yandan, mali piyasaların giderek bütünleĢtiği günümüz dünyasında 

herhangi bir ülkenin mali piyasasında meydana gelen istikrarsızlık, uluslararası mali 

piyasalarda zincirleme Ģekilde istikrarsızlıklara, hatta ekonomik krizlere neden 

olabilmektedir.  

En son 2008 yılında meydana gelen küresel krizden oldukça etkilenen tekstil 

ve hazır giyim sektörü, çeĢitli iç ve dıĢ faktörler dolayısıyla zor bir süreçten 

geçmektedir. Ancak, 2008 yılı küresel krizi öncesinde de hazır giyim ve tekstil 

sektöründe üretim maliyetlerindeki artıĢlar ve döviz kurlarındaki düĢüĢler 

dolayısıyla, üretim ve ihracat durma noktasına gelmiĢtir (ĠTKĠB, 2009). 

Uluslararası piyasalarda gerçekleĢen krizlerin birçoğunun kendine has 

özelliklerinin olması ve daha önceki krizlerin belirtilerinin farklılık göstermesi 

krizlerin tahmin edilmesini güçleĢtirmektedir (TBB, 1999). Krizle birlikte, 

piyasalarda artan belirsizlik ve iĢletmelerin geleceğe yönelik tahminlerinin 

güçleĢmesi, ekonomik birimlerin üretim ve yatırım gibi kararlarının büyük bir kısmı 

gelecekle ilgili olduğu için, iĢletmelerin istikrarını olumsuz biçimde etkilemektedir  

(ĠTO, 2002). Milli gelirin düĢmesi sonucunda halkın fakirleĢmesi ve mali 

piyasalardaki dalgalanmaların artması da yatırımcıları zarara uğratmakta 
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BÖLÜM I 

HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜ 

1.1. Dünyada Hazır Giyim Sektörünün Önemi 

Tekstil ve hazır giyim sanayi, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde 

yaratılan katma değer ve ihracat gelirleri içerisindeki yüksek payı nedeniyle, 

geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir 

sanayi dalıdır. GeliĢmiĢ ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleĢtirdikleri sanayileĢme 

sürecine damgasını vuran tekstil ve hazır giyim sektörü, günümüzde de geliĢmekte 

olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında benzer bir rol oynamakta (Yılmaz, 2006: 

13) ve geliĢmiĢ ülkelerin kalkınmasındaki önemini korumaktadır. GeliĢmiĢ pazar 

ekonomilerinde yaratılan katma değer sıralamasında tekstil ve hazır giyim 

sektörlerinin baĢ sıralarda olduğu dikkati çekmektedir (Uzunoğlu ve Koç, 2007: 21).  

Tekstil ve hazır giyim sektörü, dünyada en ileri düzeyde küreselleĢen 

sektörlerden biridir. Aynı zamanda, bu sektörler birçok ülkede önemli bir istihdam ve 

gelir kaynağı durumundadır. Tekstil ve hazır giyim sektörü, dünya üretiminin yüzde 

5,7‟sini, dünya mal ticaretinin 8,3‟ünü ve dünyadaki istihdamın yüzde 14‟ten 

fazlasını oluĢturmaktadır. ġüphesiz, tekstil ve hazır giyim sektörünün geliĢmekte 

olan ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki önemi diğer ülkelere kıyasla daha da 

büyük boyuttadır (Demir, 2003: 55). 

Hazır giyim ve tekstil sektörü, ulaĢtığı yaklaĢık 300 milyar dolarlık piyasa 

büyüklüğü ile dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Dünyadaki finansal 

yapıyı vuran 2008 yılındaki son krizde, 15,8 trilyon dolar olarak gerçekleĢen küresel 

mal ticaretini 2009 yılında 11,4 trilyon dolara geriletmiĢtir. Özellikle büyük alıcı 

ülkeler talebi kısınca tüm ihracatta olduğu gibi hazır giyim ve tekstil sektörü de darbe 

almıĢtır. Pazardan pay almaya çabalayan ve yüksek oranlı iĢsizliğin bulunduğu 

ülkeler, emek yoğun üretim tekniği gerektiren hazır giyim ve tekstil sektörüne 

yönelmiĢlerdir (KeleĢ, 2000: 6). 

Dünya hazır giyim ve tekstil sektörü son yıllarda hızlı bir dönüĢüm yaĢamıĢ, 

diğer sektörlere göre küreselleĢme sürecinden daha fazla etkilenmiĢtir. Yeni arayıĢlar 
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neticesinde ve özellikle fiyat rekabeti ortamında geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan 

ülkelere doğru kayan sektörde, üretimde kullanılan iĢ gücü, sermaye, üretim yeri, 

çevresel, siyasal ve yasal özgürlükler gibi imkânların zenginliği, ucuzluğu ve 

verimliliği, hazır giyim ve tekstil üretimini tamamen farklı bölgelere taĢımıĢtır  

(Demir, 2002: 2). 

 

1.2. Dünya Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Durumu ve GeliĢme Süreci  

Tekstil ve hazır giyim sanayi, hammadde ve elyaf üretimi ile baĢlayıp, iplik ve 

dokuma aĢamalarından geçerek, hazır giyim ve sanayi kullanımına yönelik nihai 

ürün arzıyla kapanan bütünsel bir üretim sürecini oluĢturur (KeleĢ, 2000: 5). 

Dünya toplam mal ticareti, son 40 yılda 48 kat büyümesine karĢın, tekstil ve 

hazır giyim ticareti bu dönem zarfında 60 kat büyümüĢtür. Geçen 40 yıllık dönem 

boyunca hazır giyim ticareti, aynı dönem zarfında tekstil ticaretinden yüzde 57 daha 

fazla büyümüĢtür (ġenol, 2009: 11). 

Dünya ticaret hacminin yüzde 7‟sini oluĢturan tekstil ve hazır giyim sanayi 

ticaretinin liberalleĢtirilmesi, GOÜ‟ lerin geliĢmesi, ülkelerle olan ticari iliĢkilerinin 

geliĢimini etkilemesi yanında, söz konusu sanayide önemli yapısal değiĢikliklere yol 

açabilecek niteliktedir (KeleĢ, 2000: 6). 

Dünya tekstil ve hazır giyim sanayi ticareti 1993 yılında 248 milyar dolar 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Dünya tekstil ticaretinde yüzde 1,8‟lik bir düĢmeye karĢılık, 

hazır giyim ticareti 133 milyar dolar ile toplam tekstil ve hazır giyim ticaretinin 

yüzde 54‟ünü oluĢturmuĢtur (Özdemir, 1997: 120). Birincil tekstil ürünlerinin yüzde 

35‟i geliĢmiĢ ülkeler ve yüzde 65‟i GOÜ‟ ler tarafından üretilmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkelerin 1989‟da 83 olan ortalama kendine yeterlilik indeksi, 1992 

yılında 69‟a düĢmüĢtür. Oysa bu durum GOÜ‟ lerde 1985‟te 124 iken, 1992 yılında 

143 olarak gerçekleĢmiĢtir. AraĢtırma kapsamına giren bazı ülkeler ve bölgelerde 

tekstil ve hazır giyim sanayinde kendine yeterlik endeksi (1985-2004) Tablo-1‟de 

verilmiĢtir. 
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Tablo-1: Bazı Ülkeler ve Bölgelerde Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinde Kendine 

Yeterlilik Ġndeksi (1985-2004)  

 1985 1992 1995 2004 

GeliĢmiĢ Batılı Ülkeler 83 69 65 58 

ABD 80 77 75 71 

AB 86 64 59 49 

Japonya  99 73 66 60 

Doğu Avrupa  140 107 110 115 

Eski Sovyetler birliği  90 100 99 100 

GeliĢmekte Olan 

Ülkeler  

124 143 146 148 

Çin 130 153 157 165 

Latin Amerika  108 110 112 110 

Güney Asya 129 149 147 156 

Doğu ve güney Asya  173 186 200 188 
Kaynak: KeleĢ, 2000: 8. 

Tablo-1 incelendiğinde, kendine yeterlilik indeksinde geliĢmiĢ batılı ülkelerde 

1992 yılından sonrada düĢüĢ gerçekleĢmiĢ, 1992‟de 69 olan oranın 2004 yılında 58‟e 

gerilediği görülmektedir.  

Kendine yeterlilik indeksinde Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği ile 

geliĢmekte olan ülkelerde ise, 1992 yılından sonra küçük çaplı da olsa artıĢlar 

meydana gelmiĢtir. GeliĢmekte olan ülkelerde 1992‟de 143 olan indeks 1995 yılında 

146‟ya 2004 yılında ise 148‟e ulaĢmıĢtır.  

Ġndekste, Çin ve Güney Asya ülkelerinde yıllar itibariyle artıĢ görülmüĢ, Latin 

Amerika ülkelerindeki oran aynı seviyelerde seyretmiĢ, Doğu ve Güney Asya 

ülkelerinde ise 1995 yılına kadar artmıĢ, 2004 yılında tekrar düĢüĢe geçmiĢtir. 

 2005 yılında kotaların kalkmasıyla birlikte, dünya hazır giyim pazarında hem 

arz hem de talep yönünde Ģiddetli bir rekabet yaĢanmaya baĢlamıĢtır. ABD (Amerika 

BirleĢik Devletleri), Almanya ve Japonya gibi büyük ülkelerde tüketicilerin satın 

alma kararlarında fiyatın önemi artmaya baĢlamıĢtır. Özellikle, tüketicilerin belirli 

bir kalitedeki ürünü daha düĢük fiyatlardan talep etmesi, hazır giyim ürünleri 

üzerinde ciddi bir fiyat baskısı oluĢturmuĢtur. Dünya tekstil ve hazır giyim ticaretine 

etki eden en önemli olay, Çin‟in 11 Aralık 2001 tarihinde DTÖ‟ ye (Dünya Ticaret 

Örgütü) üye olarak girmesi olmuĢtur. Çin, bu üyelikle ve 2005 yılından itibaren 
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kotaların kaldırılmasıyla tekstil ve hazır giyim ihracatını artırmıĢ ve dünyada önemli 

bir pazar durumuna gelmiĢtir (Gürsoy, 2010: 7). 

2006 yılında tüm dünyada mal ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 8‟lik bir artıĢ 

göstermiĢtir. Bu yıl içerisinde toplam mal ihracatı, 11,783 trilyon dolar olarak 

gerçekleĢmiĢ, en fazla ihracat yapan ülke; önceki yıla göre yüzde 15‟lik bir artıĢ ile 

1,112 trilyon dolarlık ihracat yapan Almanya olurken; bunu 1,038 trilyon dolarlık 

ihracat ile ABD ve 968,9 milyar dolarlık ihracat ile Çin izlemiĢtir. 2006 yılında en 

fazla ithalat yapan ülke ise 1,914 trilyon dolar ile ABD olurken onu 908,6 milyar 

dolar ile Almanya ve 791,5 milyar dolar ile Çin izlemiĢtir (ġenol, 2009: 11). 

2006 yılında tüm dünyada tekstil ihracatı 219 milyar dolar, hazır giyim ihracatı 

ise 311 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Tekstil ihracatı toplam mal ihracatının 

yüzde 1,9‟unu oluĢtururken, hazır giyim ihracatı, toplam mal ihracatının yüzde 

2,6‟sını oluĢturmuĢtur (WTO, 2007: 43).  

DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü – World Trade Organization) 2007 yılı verilerine 

göre, 2006 yılında dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinin hacmi yüzde 10 oranında 

artmıĢtır. Hazır giyim, toplam tekstil ve hazır giyim ticaretinin yüzde 60‟ını 

oluĢtururken yüzde 12 oranında büyüme kaydetmiĢ, tekstil ticareti ise yüzde 7 

oranında büyümüĢtür. AB (Avrupa Birliği) ve ABD‟nin 2000-2006 yıllarında koyduğu 

kotalara rağmen, Çin dünya hazır giyim pazarından ilave yüzde 12‟lik bir pay elde 

ederek dünya piyasasının yüzde 31‟ini ele geçirmiĢtir. 2006 yılındaki ihracatı yüzde 

29 oranında artan Çin‟in, dünya hazır giyim ihracatındaki payı yükselmekle birlikte 

ihraç mallarındaki çeĢitliliğinin artması sonucunda hazır giyimin toplam ticareti 

içindeki payı düĢüĢ göstermektedir. Bu oran 2000 yılında yüzde 14 iken 2006 yılında 

yüzde 10‟a gerilemiĢtir.  

AB, tekstil ihracatında 2005 yılında kaydedilen yüzde 4 oranındaki küçülmenin 

ardından 2006 yılında küçük bir artıĢla yüzde 3 oranında bir büyüme kaydetmiĢtir. 

Çin 2005 yılında yüzde 23 oranında büyüme kaydetmiĢ ve ihracatını da yüzde 19 

oranında artırmıĢtır. Çin, 2000 ve 2006 yılları arasında dünya tekstil ticaretindeki 

payını yüzde 10‟dan yüzde 22‟ye ulaĢtırarak iki katından fazla artırmıĢtır. Diğer 
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taraftan Kore Cumhuriyeti, pazardaki payının üçte ikisinden fazlasını kaybetmiĢtir. 

Pakistan, 2000-2006 yılları arasında ortalama yılık yüzde 9 oranındaki büyüme ile 

istikrarlı bir Ģekilde pazardaki payını artırmıĢtır. Rusya Federasyonu‟nun ithalattaki 

büyüme hızı 2005 yılında yüzde 25 ve 2006 yılında yüzde 26‟ya ulaĢırken, tekstil 

için büyüyen bir pazar haline gelmiĢtir. 2000-2006 yıllarında dünya ihracatı ve 

ithalatı içindeki payı eĢit durumda olan Türkiye, tekstil ihracat ve ithalatını sırasıyla 

yüzde 13 ve yüzde 14 oranında artırmıĢtır (WTO, 2007: 43). Dünya ihracatındaki 

payı açısından ilk 15‟te yer alan tekstil ihracatçısı ülkeler ve ihracat oranları Tablo- 

2‟de verilmiĢtir. 

Tablo-2: Tekstil Ġhracatçısı Ġlk 15 Ülke ve Ġhracat Oranları 

Kaynak: World Trade Organization; “International Trade Statistics 2007" 

(1) Serbest bölgelerden yapılan sevkiyatlar dahil 

(2) Hong Kong, Çin tarafından yapılan ithalatın 13,39 Milyar Dolar'lık bölümü yeniden ihracata  

     yöneliktir 

(3) Veriler mali yıla aittir 

(4) DTÖ Tahmini 

(5) 2005 yılına ait veri 

Tablo-2‟de 2006 yılında dünyada gerçekleĢtirilen tekstil ihracat rakamları 

incelendiğinde; en fazla ihracat gerçekleĢtiren ülkelerin yüzde 32,6‟ lik pay ile AB 

ülkeleri ve yüzde 22,3‟ lük pay ile Çin olduğu görülmektedir.  Bu ülkeleri yüzde 6,4 

ile Hong Kong, yüzde 5,8 ile ABD ve yüzde 4,6 ile Güney Kore takip etmektedir. 
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Tekstil ihracatçısı ilk 15 ülke içerisinde dünya ihracatındaki payı en az olan ülkeler 

ise yüzde 1‟lik pay ile Meksika ve yüzde 0,9‟luk pay ile BirleĢik Arap 

Emirlikleri‟dir. Tekstil ihracatçısı ülkelerin dünya ihracatındaki payları 

incelendiğinde 2006 yılı oranlarının 1980 yılına göre artıĢ gösterdiği, sadece 4. 

sıradaki ABD ve 10. sıradaki Japonya‟ nın tekstil ihracatı oranlarında gerileme 

olduğu görülmektedir.  

2006 yılı verilerine göre, dünyada baĢlıca tekstil ihracatı yapan ülkelerin AB, 

Çin, Hong Kong, ABD, Güney Kore, Tayvan, Hindistan ve Türkiye olduğu 

görülmektedir. Türkiye dünya tekstil ihracatında 1980 yılında yüzde 0,6‟lık bir paya 

sahipken, bu oran 1990 yılında yüzde 1,4‟e, 2000 yılında yüzde 2,3‟e ve 2006 yılında 

da yüzde 3,5‟e yükselmiĢtir. Dünya ihracatındaki payı açısından ilk 15‟te yer alan 

hazır giyim ihracatçısı ülkeler ve ihracat oranları Tablo- 3‟te verilmiĢtir. 

Tablo-3: Hazır Giyim Ġhracatçısı Ġlk 15 Ülke ve Ġhracat Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: World Trade Organization; “International Trade Statistics 2007" 

(1) Serbest bölgelerden yapılan sevkiyatlar dahil 

(2) Hong Kong, Çin tarafından yapılan ithalatın 21,7 Milyar Dolar'lık bölümü yeniden ihracata     

     yöneliktir 

(3) Veriler mali yıla aittir 

(4) DTÖ Tahmini 

(5) 2005 yılına ait veri 
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Tablo-3‟te 2006 yılında dünyada gerçekleĢtirilen hazır giyim ihracat rakamları 

incelendiğinde; en fazla ihracat gerçekleĢtiren ülkelerin yüzde 30,6‟ lık pay ile Çin 

ve yüzde 26,8‟ lik pay ile AB ülkeleri olduğu görülmektedir.  Bu ülkeleri yüzde 9,1 

ile Hong Kong, yüzde 3,8 ile Türkiye ve yüzde 3,3 ile Hindistan takip etmektedir. 

Hazır giyim ihracatçısı ilk 15 ülke içerisinde dünya ihracatındaki payı en az olan 

ülkeler ise yüzde 1‟lik pay ile Fas ve Tunus‟tur.  Hazır giyim ihracatçısı ülkelerin 

dünya ihracatındaki payları incelendiğinde 2006 yılı oranlarının 1980 yılına göre 

artıĢ gösterdiği, sadece 3. sıradaki Hong Kong ve 9. sıradaki ABD‟ nin hazır giyim 

ihracatı oranlarında gerileme olduğu görülmektedir.  

Türkiye 1980 yılında, hazır giyim ihracatında yüzde 0,6 oranındaki tekstil 

ihracatının altında kalan yüzde 0,3‟lük bir paya sahipken, zamanla hızlı bir artıĢ 

gösterip tekstil ihracatından alınan payın üzerine çıkmıĢtır. Hazır giyim ihracatından 

alınan pay 1990 yılında yüzde 3,1, 2000 yılında yüzde 3,3 ve 2006 yılında yüzde 3,8 

oranında gerçekleĢmiĢtir. Dünya hazır giyim ihracatının 2008 yılında ise 357 milyar 

dolar civarında gerçekleĢtiği; bunun 179 milyar dolarının örme ürünlerden, 178 

milyar dolarının da örülmemiĢ ürünlerden sağlandığı tahmin edilmektedir.  

Örme hazır giyim ihracatında en önemli yeri tiĢörtler ve kazaklar tutmaktadır. 

2008 yılı ihracat rakamları, tiĢörtlerde 35 milyar doları, kazaklarda ise 47 milyar 

doları aĢmıĢtır. ÖrülmemiĢ hazır giyim ihracatında ise bay, bayan ve çocuklar için 

üretilen takımlar önemli bir yere sahiptir. 2008 yılındaki ihracat kadın ve kız 

çocukları için takımlarda 52 milyar doları, erkek ve erkek çocuklar için takımlarda 

ise 40 milyar doları aĢmıĢtır (Gürsoy, 2010: 7). 
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1.3. Türkiye’de Hazır Giyim Sektörünün Önemi 

Uzun yıllardan beri Türkiye‟nin istihdam ve ihracat açısından en önemli 

sektörlerinden biri olan ve Türk dıĢ ticaretinde stratejik bir sektör olma özelliğini 

koruyan hazır giyim ve tekstil sektörü, Türkiye imalat sanayi üretiminin GSMH‟ si 

(Gayri Safi Milli Hasıla) içinde yüzde 23‟lük bir paya sahiptir. Dünyanın dördüncü 

büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda olan Türk hazır giyim sektörü, üretim ve 

istihdamdaki büyük ağırlığıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi 

konumundadır (Sevim ve Emek, 2008). 

Hazır giyim ve tekstil sektörü Türkiye GSYĠH‟ nin (Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla)  

yaklaĢık yüzde 10‟unu sağlamaktadır ("Sanal", 2010: 5). Özellikle tekstil sektöründe 

önemli bir ithalatçı konumunda olan Türkiye‟de, 2008 yılında hazır giyim ithalatı 2,1 

milyar dolar, tekstil ithalatı ise 7,3 milyar dolar düzeyine ulaĢmıĢtır                 

(ĠTKĠB, 2008: 3).  

Hazır giyim ve tekstil sektörünün, gerek ihracat, gerek istihdam, gerekse katma 

değer bakımından Türkiye için yeri ve önemi son derece büyüktür. Ġç ve dıĢ 

geliĢmelerden çok çabuk ve çok derin etkilenen hazır giyim ve tekstil sektörü, kriz 

ortamlarında Türkiye‟nin zayıf noktası olurken, kalkınma ve büyüme yıllarında ise 

en büyük umudu olmaktadır. 

1.4. Türkiye’de Hazır Giyim Sektörünün Durumu  

Türkiye, hazır giyim ve tekstil sektörü dünyanın dördüncü, AB‟nin ikinci en 

büyük tedarikçisi konumundadır. AB pazarında Türkiye‟nin en büyük rakibi ise son 

on yıldır öne çıkan Çin‟dir. 31 Aralık 2004‟te ATC ‟nin (Tekstil ve Hazır Giyim 

AnlaĢması) son bulması sonucu, hazır giyim ve tekstil sektörünün uluslararası 

ticaretinde kota sisteminin ortadan kalkmasıyla, bu sektörler WTO (Dünya Ticaret 

Örgütü) ve GATT (Genel Tarifeler ve Ticaret AnlaĢması) ile tamamen bütünleĢmiĢ 

ve sektörlerde önemli değiĢiklikler meydana gelmeye baĢlamıĢtır. Kısıtlamaların 

kalkmasıyla, baĢta Çin olmak üzere Asya ülkeleri, düĢük fiyatlı ürün ihracatı yaparak 

rekabetin yoğunlaĢmasına, Türkiye‟nin AB ve ABD‟deki pazar payının daralmasına 

neden olmuĢlardır (UlaĢ vd., 2009: 3). 
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  2006 yılı verilerine göre Türkiye, dünyada tekstil ihraç eden ülkeler içerisinde 

yüzde 3,5‟lik payı ile sekizinci, hazır giyim ihraç eden ülkeler içerisinde ise, yüzde 

3,8‟lik pay ile dördüncü sırada bulunmaktadır. Türkiye‟de hazır giyim ve tekstil 

sektörünün içinde bulunduğu durum ihracat verileri açısından incelendiğinde, 2008 

yılı verilerine göre, hazır giyim ihracatının 15,2 milyar dolar, tekstil ihracatının da 

6,6 milyar dolar olarak gerçekleĢtiği görülmektedir (ĠTKĠB, 2008: 3).  

Türkiye AB ülkelerine yapılan tekstil ve hazır giyim ihracatında da Çin‟in 

ardından 2. sırada gelmektedir. 2007 yılında AB‟ye en fazla tekstil ve hazır giyim 

ihraç eden ilk 30 ülke içerisinde Türkiye, 16,555 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 

14,75‟lik bir paya sahip bulunmaktadır. 2007 yılında Türkiye‟nin tekstil ve hazır 

giyim ihracatı 23,945 milyar dolar olarak gerçekleĢirken, bunun yüzde 41‟ini teĢkil 

eden 9,802 milyar dolarlık kısmı DĠR (Dahilde ĠĢleme Rejimi) kapsamında 

gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır. Bunun da yaklaĢık 5,5 milyar dolarını DĠR kapsamında 

AB ülkelerine yapılan tekstil ve hazır giyim ihracatı oluĢturmaktadır (ġenol,      

2009: 15).  

2009 verilerine bakıldığında ise, krizin en Ģiddetli geçtiği 2009 yılında 

Türkiye'nin toplam ihracatının, önceki yıla göre yüzde 22,6 azalarak 102 milyar 165 

milyon dolar olduğu, aynı yıl Türkiye'nin tekstil ihracatının ise yüzde 19,1 düĢerek 

6,8 milyar dolardan 5,5 milyara gerilediği görülmektedir. 2009 yılında hazır giyim 

ihracatındaki düĢüĢ ise yüzde 15,5 olmuĢ ve hazır giyim ihracatı 16,7 milyar 

dolardan 13,2 milyar dolarlara kadar gerilemiĢtir (TĠD, 2010: 2).  2008 yılında 

yaĢanan küresel krizin ardından oldukça zorlu bir yıl olan 2009‟u geçiren tekstil ve 

hazır giyim sektörü, 2010 yılına iyi baĢlamıĢtır.  

GeliĢmekte olan ülkeler, kendilerini değiĢen iĢ ortamı ve pazarda oluĢan yeni 

koĢullara hazırlamadıkça, tekstil ve hazır giyim sektöründeki liberalleĢmeden dolayı 

riskle karĢılaĢacaklardır. Türkiye‟deki iĢletmelerin artan rekabet ortamında pazar  

paylarını korumaları ve arttırmaları için strateji geliĢtirmeleri, bununla birlikte 

yönlerini iyi belirlemeleri gereklidir (UlaĢ vd., 2009). 

WTO değerlendirmesine göre son 10 yılda tekstil - hazır giyim ticareti yapan 

ülkeler içinde en yüksek performansı gösteren ülke Türkiye‟dir. Türk hazır giyim 
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sektörü dünya ile entegrasyonunu sağlamıĢ rekabet içinde var olan bir sektördür. 

Hazır giyim ve tekstil sektöründe yapılan araĢtırmalara göre; uluslararası rekabetin 

koĢulları iyi bilinmektedir. Ancak, bu bilince rağmen hazırlıklarını zamanında 

tamamlayamama sorunuyla karĢı karĢıya kalan hazır giyim ve tekstil sektörü, bunca 

yıldır kendi ayakları üzerinde durmasına karĢın, hala devletten gelebilecek teĢvikleri 

beklemektedir. Tüm olumsuzluklara rağmen uluslararası arenada kalmayı 

baĢarmanın özgüveni ve moral üstünlüğü ile olumlu beklentileri yüksek olan bu 

sektörde önümüzdeki 10 yıl içinde önünün kapanmaması için mutlaka önlemler 

alınmalı ve kesinlikle vazgeçilebilir bir sektör olarak değerlendirilmemelidir     

(DPT, 2001). 
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BÖLÜM II 

 

KRĠZ ve KRĠZ YÖNETĠMĠ 

2.1. Krizin Tanımı 

Kriz kavramı hakkında bugüne kadar birçok değiĢik tanımlama yapılmıĢtır. 

Kriz kelime anlamı itibariyle bir iĢin, bir olayın geçtiği karıĢık, içinden çıkılması zor 

durum, birden bire meydana gelen kötüye gidiĢ yönündeki geliĢmeler ve tehlikeli an 

demektir. Kriz kelimesinin etimolojik kökeni Yunanca “Krisis” kelimesinden 

gelmiĢtir. Ekonomi ve politika açısından yaygın olarak iki anlamda kullanılan birinci 

anlamı, bir faktöre bağlı olarak beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan zor dönem, 

anlamında kullanılır. Ġkinci anlamı ise; bazı alanlarda yeniden yapılanma yolunda bir 

fırsat olarak karĢımıza çıkmaktadır (Örsdemir ve Erdoğan, 2003: 20). 

Kriz genel anlamda düzgün olmayan, reform gerektiren istikrarsız bir 

durumdur. Kriz konusuna subjektif ve objektif olmak üzere iki yaklaĢım vardır. 

Subjektif yaklaĢım: Sezgiye yöneliktir. Krizin iĢletme yönetiminin sezgilerine 

ve algılamasına bağlı olarak ortaya çıktığını savunur. 

Objektif yaklaĢım: ĠĢletmeyi sistem olarak görür. ĠĢletme sisteminin alt 

sistemlerinden birinin bozulmasına bağlı olarak krizin ortaya çıktığını öne sürer 

(Vergiliel Tüz, 1996: 3). 

Krize ulusal ve uluslararası politikaların sebep olabileceği gibi kurumsal 

anlamda Ģirketlerin yaĢadığı farklı boyutlardaki kısa ve uzun süreli krizlerde sebep 

olabilir. Kriz iĢletmenin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen 

bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç kalınan olumsuz bir durumdur 

(Arıduru, 2009).  

ĠĢletme krizleri insanlardan, örgütsel yapıdan, ekonomiden veya baĢka 

teknolojiden kaynaklanan, insan hayatına doğal ve sosyal yaĢama büyük zararlar 

veren felaketlerdir (HaĢit, 2000: 7). 

Çok dinamik bir ortamda faaliyet gösteren örgütlerin amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmeleri ve yaĢamlarını sürdürebilmeleri, büyük ölçüde çevreye uyum 
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sağlayabilmelerine bağlıdır. Son yıllarda örgütlerin gerek kendi kontrolleri dıĢında 

oluĢan bir takım olumsuz koĢullardan, gerekse kendi uyguladıkları yönetim 

politikalarının baĢarısızlığından dolayı karĢılaĢtıkları krizlerin sayısında önemli 

artıĢlar olmakta, krizler örgütsel yaĢamın önemli bir parçası haline gelmektedir 

(HaĢit, 2000: 3-4). 

2.2. Krizin Özellikleri 

En belirgin ve en gerilim yaratıcı özelliği belirsizlik olan kriz dönemlerinde 

belirsizlik arttıkça, kriz Ģiddetlenir ve çözüm bulma gereği de o oranda çabukluk 

kazanır. Zaman ve olanakların sınırlı olduğu kriz dönemlerinde, geleceğe yönelik 

tahminler güçleĢtiği için, neyin neye göre yapılacağına karar vermek zor olmaktadır 

(BaltaĢ, 2002: 1). 

Kritik ve mücadele edilmesi gereken örgütsel durumlar olarak tanımlanan 

krizler, örgütler üzerinde baskı, stres, güvensizlik, panik ve karıĢıklık gibi olumsuz 

durumlar yaratmaktadırlar. Ancak her stresli ortam kriz değildir. Krizler arasında 

bazı farklı özellikler bulunmasına rağmen, krizlerin özünde, sonuçlarında ve 

çarelerinde ortak özelliklere rastlanmaktadır. Burada önemli olan konu krizi doğru 

saptayıp doğru çözümler üretebilmektir (HaĢit, 2000: 7-12). 

Kriz, örgüt tarafından beklenmeyen ve önceden sezilemeyen bir durumdur. 

Örgütün hayatını tehlikeye sokmayan ve denge durumunu bozmayan her çatıĢma ve 

sıkıntıya kriz adını vermek doğru olmaz (Vergiliel Tüz, 2001: 10-11). OlağandıĢı bir 

durum olan krizler, iĢletmedeki tüm yönetimi değiĢtirip yerine yenisini getirerek, 

iĢletmeye yepyeni bir perspektif kazandıracak ölçüde önemli değiĢikliklerin 

yapılmasını zorunlu kılabilmektedir. Bu durum, iĢletme üst yönetiminin kriz 

yönetimine karĢı isteksiz davranmasına yol açmaktadır (HaĢit, 2000: 9).  

 Krizi rutin ortamdan ayıran özellikler aĢağıda verilmiĢtir: 

 Kriz ciddi bir hastalık gibidir ve ciddi bir müdahale gerektirir.  

 Bazı krizler yüzeye çıkıncaya kadar uzun bir süre geçerken bazı krizler 

ansızın ortaya çıkar.  
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 Krizler örgütle ilgili üçüncü kiĢileri de (yönetici, iĢ gören, hissedar, devlet 

vb.) ciddi Ģekilde etkiler. 

 Krizin kesin çözüm formülü yoktur. Tekrar ortaya çıkabilir. 

 Bazı durumlarda kriz, fırsatları değerlendirme amacıyla bilinçli olarak 

geliĢtirilebilir. 

 Kriz mutlak bir felaket değildir. Fırsatlar grubuna dönüĢebilir (Vergiliel Tüz, 

1996: 9). 

2.3. Krizin AĢamaları 

 Krizler, farklı yerlerde ve değiĢik zamanlarda oluĢan birbiriyle iliĢkili birçok 

olaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Her olay, bir zincir reaksiyonu olarak diğerine 

basamak oluĢturmakta ve krizi arttırmaktadır. 

Kriz sürecinin aĢamaları ġekil-1‟de verilmiĢtir. 

ġekil-1: Krizin AĢamaları 

      

 

 

 

 

 

 

    
       

 

 

 

  

 

 

  

 
Kaynak: HaĢit, 2000: 14. 
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Krizin Süreğen Hale 
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ġekil-1‟de görülmekte olan kriz sürecinin 4 aĢamasının ilki krizin oluĢum 

aĢaması, bunu takip eden krizin ortaya çıkma aĢaması, sonrasında krizin süreğen hale 

gelme aĢaması ve son olarak krizin çözülme aĢamasıdır.  

Krizle ilgili yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, krizin baĢlangıcından 

iĢletmelerin krizi çözmelerine kadar geçen süreci çeĢitli aĢamalarda ele almak 

mümkündür (Düzgün, 2007: 30). 

Kriz sürecinde iĢletmeler; 

 Krizin ilk aĢamalarını görmez, onlara karĢı kördür (körleĢtirilmiĢ aĢama, gizli 

aĢaması), 

 DeğiĢiklik ihtiyacını görmesine rağmen, herhangi bir tedbir almaz 

(hareketsizlik aĢaması, kriz yalanlama aĢaması), 

 Tedbir almasına rağmen, aldığı tedbir doğru değildir (hatalı tedbir aĢaması, 

örgütün bölümlere ayrılma aĢaması), 

 Bir kriz noktasına ulaĢır (kriz aĢaması), 

 Tasfiyeye zorlanır (dağılma aĢaması, örgütün çökmesi aĢaması)             

(HaĢit, 2000: 49). 

 

2.4. Krizi Etkileyen Faktörler 

ĠĢletme yönetimi her ne kadar bir ekip iĢi olarak kabul edilse de, örgütün 

baĢarısında yöneticinin rolü çok önemlidir; ancak, baĢarısız bir yönetim sonucu 

oluĢabilecek kriz durumunda yetersiz ve yeteneksiz yöneticinin rolü ön plana 

çıkabilmektedir. Etkin ve baĢarılı yönetim muhtemel krizleri önleyebilirken, yetersiz 

ve hatalı yönetim iĢletmeyi kriz durumuyla karĢılaĢtırabilir (Düzgün, 2007: 22). 

 

Krizi etkileyen faktörler ġekil-2‟de verilmiĢtir.  
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ġekil-2: Krizi Etkileyen Faktörler 

 

  

        KRĠZ YARATAN                                                              

           FAKTÖRLER       TEPKĠLER  

       

                                                                              

 

 

 

 

 

 

ĠĢletmeler, çeĢitli faktörlere bağlı olarak krizle karĢılaĢırlar (Vergiliel Tüz, 

1996: 4). 

Bu faktörler genel olarak ikiye ayrılmaktadır. 

1- ĠĢletmenin dıĢ çevresiyle ilgili kriz faktörleri 

2- ĠĢletmenin iç çevresiyle ilgili kriz faktörleri (HaĢit, 2000: 18). 

 

2.4.1. ĠĢletmenin DıĢ Çevresiyle Ġlgili Kriz Faktörleri 

 

Krize neden olan iĢletme dıĢı çevre faktörleri, iĢletmenin kontrolü dıĢındaki 

makro faktörlerdir. Çevre faktörlerinin hızlı değiĢmesi, iĢletmelerinde bu değiĢikliğe 

hızlı uyum sağlamalarını gerektirmekte ve bu uyum sürecindeki sorunlar krize zemin 

hazırlamaktadır (Vergiliel Tüz, 1996: 5). 

ĠĢletme ve çevre faktörleri ġekil-3‟te verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIġ ÇEVRE 

  ĠÇ ÇEVRE 

   KĠġĠSEL 

ÖRGÜTSEL 
 

K
R
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ġekil-3: ĠĢletme ve Çevresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Tekin ve Zerenler, 2005: 58. 

ġekil-3 incelendiğinde iĢletmenin dıĢ çevre faktörlerinin doğal, ekonomik, 

politik, yasal, sosyal ve teknolojik çevre faktörlerinden oluĢtuğu görülmektedir. 

ĠĢletmelerin DıĢ Çevre Faktörleri; 

1. Doğal Faktörler: Doğrudan iĢletmelerin fabrika binasını, ofisleri, tedarikçileri 

etkileyen ya da iĢletmelerin içinde bulunduğu çevrede meydana gelebilen yangın, 

deprem, tayfun, sel gibi doğal felaketler, krizlerin nedeni olabilir. Beklenmedik 

felaketler ve doğal çevreyle (toprak-su-iklim) ilgili birçok faktör iĢletmeleri krize 

yöneltebilmektedir (Tekin ve Zerenler, 2005: 54). 

2. Ekonomik Faktörler: ĠĢletmenin ürünlerinin arz talep durumu, pazar faktörleri, 

Türkiye ekonomisinin parasal, mali ve genel iĢ Ģartları yönünden değiĢimi, 

ekonominin büyümesi ve sağlığı, GSMH ve kullanılabilir kiĢisel gelir, talepteki 

 

 

EKONOMĠK 

ÇEVRE 

Rakipler 

Tedarikçiler 

Pazar 

SOSYAL  

  ÇEVRE 

TEKNOLOJĠK 

ÇEVRE DOĞAL           

   ÇEVRE 

POLĠTĠK  

     ÇEVRE 

   YASAL   

   ÇEVRE 
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büyük değiĢimler ve yabancılarla rekabet iĢletmeleri yakından etkilemektedir 

(Vergiliel Tüz, 1996: 5). 

3. Politik ve Yasal Faktörler: Krizin en önemli nedenini oluĢturan devlet 

politikasındaki değiĢiklikler, yasal yapı, politik müdahale, finansal destek ve dıĢ 

rekabet konusundaki hükümetin yaklaĢımı konularını içeren faktörlerdir (HaĢit, 

2000: 21). 

4. Sosyal Çevre: Toplumun değer, beklenti ve yaĢam tarzındaki köklü değiĢimler, 

krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler arasındadır. Toplumun değer 

yargılarının değiĢmesi, müĢterilerin ilgisinin azalması, sosyal karıĢıklıklar ve 

huzursuzluklar, iĢletmelerde krize neden olabilmektedir (Tekin ve Zerenler,        

2005: 57). 

5. Teknolojik Faktörler: Günümüzde geliĢtirilen yeni teknolojiler, tüketici 

taleplerinde önemli değiĢikliklere yol açmakta, yeni hammaddelerin kullanımını, 

yeni üretim süreçlerinin oluĢturulmasını, yeni mal ve hizmetlerin üretimini zorunlu 

hale getirmektedir (HaĢit, 2000: 21). 

 

2.4.2. ĠĢletmenin Ġç Çevresiyle Ġlgili Kriz Faktörleri 

 

ĠĢletmelerde krizin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan önemli bir grup 

faktör de iĢletmelerin kendi iç yapılarından kaynaklanan yetersizlikler ve 

problemlerdir. ĠĢletmelerin krize girmelerinde iĢletme içi kaynakların yeterince 

kullanılmaması durumunda, dıĢ faktörler kadar etkili olduğunu söylemek 

mümkündür. Özellikle, iĢletme içi kaynaklar açısından güçlü olan iĢletmeler, dıĢ 

çevredeki değiĢimlere hızlı uyum yoluyla krizlerden korunabilme konusunda daha 

baĢarılıdırlar (Zerenler, 2003: 25). 

ĠĢletmelerin iç çevresiyle ilgili kriz faktörleri; yönetici yetersizliği, iĢletmenin 

hayat safhası ve örgütsel sorunlar gibi faktörlerdir. 

ĠĢletmenin etkilendiği iç faktörlerin baĢında gelen yönetici yetersizliğinin 

nedenleri; 

 Yöneticinin tahmin etme ve sezgi gücünün zayıf olması, 

 Yeni problemlerin farklılığını kavrayamama ve onlara eski çözümleri 

uygulama eğilimi, 
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 Hızlı çevre değiĢimlerinde yavaĢ kalma, 

 Yöneticinin önündeki sorunu kriz olarak algılayacak kiĢilikte olmaması, 

 Çevredeki geliĢmeler hakkında bilgi toplama yetersizliğidir (Vergiliel Tüz, 

1996: 7). 

Bir kuruluĢta acil bir durum ortaya çıktığında, yönetici önce durumun niteliğini 

ve boyutlarını saptamak zorundadır. Zamanında ve yerinde sorular sormak 

çoğunlukla sorunun çözümünde kilit rol oynamaktadır (Tack, 1994: 16). 

 2.5. Kriz Yönetiminin Tanımı 

 Kriz yönetimi, olabilecek sorunların önceden tespit edilmesi, önlenmesi ya da 

sonuçlarının sınırlanmasına yönelik adımlar atmak yerine ortaya çıktıklarında tepki 

gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaĢılabileceği gibi krizlerin 

önceden kestirilmesi ve oluĢmasını engelleyici ya da durdurulamadığında sonuçlarını 

kısıtlayıcı adımların atılması gerekmektedir (Akdağ, 2010: 3). 

Kriz yönetimi, krizleri anlamak ve onlarla baĢa çıkmak için yürütülen 

faaliyetlerin bütünüdür. Kriz yönetiminin temel amacı iĢletmeyi karĢılaĢılabilecek bir 

kriz durumuna karĢı hazırlamaktır. Yöneticiler, artık krizin iĢletmeyi etkileyip 

etkilemeyeceğini düĢünmek yerine nerede, ne zaman, nasıl ve ne Ģekilde bir krizle 

karĢılaĢabileceklerini, kimin ve kaç kiĢinin bu krizden etkilenebileceğini düĢünmek 

zorundadırlar. Bütün bu geliĢmeler sonucunda, iĢletme yöneticileri herhangi bir 

zamanda karĢılaĢabilecekleri krizleri önlemek ya da en az kayıpla atlatabilmek için 

kriz yönetimi çalıĢmalarına daha çok zaman ayırmak zorunda kalmaktadır (HaĢit, 

2000: 63).  

Kriz yönetimi, iĢletmelerde gerçekleĢme ihtimali olan ya da baĢlayan bir kriz 

sürecinin analiz edilip, krizlerin ortaya çıkmasını sağlayan sorunları çözebilme ve 

kriz sürecinin en az kayıpla atlatabilme faaliyetleridir (Bozgeyik, 2004: 42). Krizler 

iyi yönetilirse bir fırsattır. Bir kriz ortamında, iyi değerlendirilemeyen fırsatlar 

çevrenin, kamunun tereddütte kalmasına ve örgüte olan güvenin sarsılmasına yol 

açmaktadır (Akdağ, 2010: 3). 
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Kriz yönetimi olası bir krizin engellenmesi için uyarı sinyallerinin belirlenerek 

koruma ve önleme mekanizmalarının kurulması mevcut bir krizin ortadan 

kaldırılması veya zararlarını en az düzeye indirebilecek önlemlerin belirlenmesi ve 

uygulanmasıdır. Kriz yönetiminde; örgütsel bir krizin oluĢumunda yer alan bireysel 

etkileri tahmin etmek ve açıklamak için biliĢsel teoriler ve daha da geniĢleterek 

psikoanalitik teoriler uygulanmaktadır (Vergiliel Tüz, 2001: 13). 

Krizi çözümlemek esnek, yaratıcı, objektif, atak cesaretli, grup çalıĢmasını 

seven, harekete hazır, yeniliğe açık, beklenmedik durumlarda bilinmeyene, 

istenmeyecek koĢullara da istekli olmayı gerektirmektedir (HaĢit, 2000: 64). Krizde 

etkin yönetimin stratejik yönetim, teknik ve yapısal yönetim, iletiĢimin yönetimi, 

psikolojik ve kültürel öğelerin yönetimi olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır 

(BaltaĢ, 2002: 22). 

 Kriz yönetiminin temel amacı, krizleri önceden görebilen, bunların türlerini 

yırt edebilen, bunlara karĢı birtakım önlemler alabilen, bunlardan birçok alanda yeni 

Ģeyler öğrenebilen ve en çabuk Ģekilde toparlanan iĢletmeler yaratmaktır. 

 Kriz yönetimi sürekli bir iĢlemdir, baĢlangıcı ve sonu yoktur. Önceden tahmin 

edilebilen krizlerle ilgili hazırlanan planların sürekli olarak denenmesi, tekrar tekrar 

gözden geçirilmesi gerekmektedir (HaĢit, 2000: 66). 

ĠĢletmelerde kriz yönetimi faaliyetlerinin genel özellikleri, Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

1. Krizi yönetecek kiĢilerin algılama kapasiteleri kriz yönetiminde önemli yer 

tutmaktadır. Krizleri önlemede baĢarı, yöneticilerin krizleri ne Ģekilde algıladıklarına 

bağlı olarak değiĢebilmektedir (Akdağ, 2010: 4). 

2. Kriz yönetimi, iĢletmelerin muhtemel krizlere karĢı daima hazırlıklı olmasını 

sağlamaktadır. 

3.   Kriz yönetimi, birden fazla safhadan oluĢan kompleks bir süreçtir. 

4. Kriz yönetimi, iĢletmelerin yaĢamlarını devam ettirmesini tehlikeye 

sokabilecek ya da olanak dıĢı bırakacak nitelikteki durumlarla ilgilidir. 

5. Etkin bir kriz yönetimi, iĢletmelerde krizlerin kısa sürede kontrol altına 

alınıp, kayıp ve zararları sınırlayabilme avantajına sahiptir. 
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6. Kriz yönetimi iĢletmelerin özelliklerine göre farklılık gösterir (Bozgeyik, 

2004: 43). 

Kriz yönetiminin yedi faktörü ġekil-4‟te verilmiĢtir. 

 
ġekil-4: Kriz Yönetiminin Yedi Faktörü  

 

Maliyet  Maliyet  

 

  Duyumsallık  

  Planlaması 

 

    ĠletiĢimler        Kültür  

 

 

 

 

 

 

    

Birbirine Bağlılık     

             Kontrol  

 ve KarmaĢıklık 

Düzenleme  

 

Maliyet  Maliyet  
Kaynak: Düzgün, 2007: 27. 

 

DıĢ çevrenin sürekli değiĢmesi ve karmaĢıklaĢması ile birlikte yönetimin bunu 

takip etmede baĢarısız olması, örgüt ile çevre arasında bir “stratejik sorun” ortaya 

çıkarabilmektedir (Düzgün, 2007: 27). 

 

2.6. Kriz Yönetim Süreci 

ĠĢletmecilik dünyası dinamik bir yapıya dönüĢmüĢtür. Bu dinamizmin 

gerisinde kalan iĢletmelerde normal düzen bozulmakta ve kriz sürecine girilmektedir. 

Kriz yönetimini ciddiye almayan iĢletmelerin bunu pahalıya ödedikleri 

görülmektedir (Vergiliel Tüz, 1996: 1). 

Hassas ve kritik bir durum olan kriz sürecinde, yanlıĢ uygulamalar iĢletmeyi 

yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya bırakabilmektedir. Kriz durumlarında problemi 

Dinsel Ġnanç 

ve Hayaller 

Semboller 

AlıĢkanlıklar Güç Yapıları 

Kontrol 

Sistemleri 

Örgütsel 

Yapılar 

Kriz Yönetimi Ġçin Reçete 
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teĢhis etme ve uygulama zamanı kısıtlı olduğu için, krize verilen cevabın etkili, 

ölçülü aynı zamanda güçlü ve hızlı olması gerekmektedir. (HaĢit, 2000: 10). 

Kriz öncesi dönemde ortaya çıkan belirtilerle baĢlayan ve gerilim yaratan bir 

düzensizlik durumu olan kriz, dengenin yeniden sağlandığı ve yaraların sarıldığı 

döneme kadar çeĢitli evreleri kapsar (BaltaĢ, 2002: 3). Bu evreler; 

 Krizin kavramsal olarak baĢlangıç noktası, 

 Kuluçka dönemi,  

 Belirme anı, 

 Hücum safhası, 

 Kurtarma safhası, 

 Yeniden yapılanma safhasıdır (“Sanal”, 2000). 

Kriz yönetimi süreci; krizle ilgili olabilecek tüm belirtilerin ortaya çıkmasıyla 

birlikte kriz nedeni olabilecek unsurların, kriz boyutunun ve etkilerinin önceden 

bilinerek hafifletilmeleri ve/veya ortadan kaldırılmaları, krizin baĢlangıcında 

uygulanacak tekniklerin etkinliğinin artırılması, krizlere neden olan olayın etkilerine 

karĢı yapılacak faaliyetlerin detaylandırılarak geliĢtirilmesi ve krizin etkilerinin 

ortadan kaldırılması için, zarar gören maddi ve manevi kaynakların etkili ve süratli 

bir Ģekilde tekrar düzeltilmesinden oluĢmaktadır (Bozgeyik, 2004: 43). 

  Kriz Süreci 

Krizi önleme aĢaması kriz boyutunun etkilerinin önceden  kriz öncesi  

bilinerek ve/veya ortadan kaldırılması  dönem 

 

Etkinlik artırma  krizin baĢlangıcında uygulanacak   minimum  

tekniklerin etkinliğinin artırılması    zararla 

çıkıĢ 

 

Tepki gösterme aĢaması krize neden olan olayın etkilerine   kriz  

karĢı verilecek cevabın               dönemi 

detaylandırılarak geliĢtirilmesi.   

 

Düzeltme ve çıkıĢ aĢaması krizin etkilerinin ortadan kaldırılması  kriz sonrası  

için zarar gören maddi ve manevi   dönem 

kaynakların etkili ve süratli bir Ģekilde  

tekrar yerine konulması.  

(Zerenler, 2003: 51). 
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 Kriz dönemlerinde alınan önlemler Tablo-4‟te verilmiĢtir. 

Tablo-4: Kriz Dönemi Önlemleri 

ĠĢletmenin mücadele yönetimi BaĢarılı (%) BaĢarısız (%) 

Varlıklarını azaltmak  

Yönetimi değiĢtirmek 

Mali kontrolü sıklaĢtırmak 

Maliyeti düĢürmek 

Borçlarını yeniden düzenlemek 

Pazar geliĢtirmek 

Örgütsel değiĢikliğe gitmek 

Ürün ve pazar geliĢtirmek 

BaĢka Ģirket satın almak 

Yeni yatırımlara girmek 

93 

87 

70 

63 

53 

50 

47 

40 

30 

30 

50 

60 

50 

90 

20 

50 

20 

30 

10 

10 

Kaynak: Vergiliel Tüz, 1996: 71. 

 

Kriz dönemlerinde firmalar öncelikli olarak varlıklarını azaltma yoluna 

gitmiĢler ve yüzde 93 oranında baĢarı elde etmiĢler, yüzde 50 civarında da bu yola 

baĢvurmakla baĢarısızlıkla karĢılaĢmıĢlardır. Her kriz döneminde olduğu gibi 

yatırımlar durmakta ve iĢletmeler yeni yatırım yapma konusunda tedirginlik 

yaĢamaktadırlar. Yönetimi değiĢtirmek ise yüzde 87 gibi bir oranda baĢarı sağlarken, 

yüzde 60 gibi yüksek bir oranda da baĢarısızlıkla karĢılaĢmak da olasıdır.  

Maliyetleri düĢürmeyle genellikle yüzde 90 baĢarısız bir sonuçla karĢılaĢırken, 

yüzde 63 gibi göz ardı edilmeyecek bir oranda da baĢarı Ģansı olmaktadır. Bu 

nedenle kriz dönemlerinde birden maliyeti düĢürmek yerine, maliyetleri düĢüren 

yönetim teknikleri normal zamanda da aralıklarla uygulanmalıdır. Bu Ģekilde hareket 

eden iĢletmeler, iĢler durgunlaĢtığında fazla sıkıntı çekmez. Çünkü müĢterilere 

normal zamanlarda sunulan kalite ve hizmet düzeyini, durgunluk döneminde 

düĢürmek rakipleri güçlendirir. Sadece müĢteri kaybetmemek için, bazı ürünlerin 

fiyatında, kaliteyi düĢürmeksizin geçici olarak indirim yapılabilir. Bu uygulama, bir 

süre için kar oranlarını düĢürse de müĢterinin orta vadedeki sadakatini 

güçlendirmektedir.  
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Ürün ve yeni pazar geliĢimini de kriz dönemlerinde arka plana atmamak 

gerekmektedir. Örneğin, krizle birlikte gelen yeni dönemde ekonominin genel 

seyrinin, ailelerin geçimleri üzerindeki etkilerini analiz edip, yeni ürün konseptleri 

geliĢtirmek satıĢları artırabilir. Özellikle yeni teknolojiler kullanılarak üretilecek göz 

alıcı ürünler, durgunluk döneminde bile tüketicilerin satın alma kararlarını olumlu 

etkileyebilir. Durgunluk dönemlerinde fiyatı makul, ancak kalite seviyesi yüksek 

“kompakt” ürünler geliĢtirmek, düĢen talebi canlandıracak, kar oranını düĢürse de 

markaların gelir düzenini koruyacaktır. 

ĠĢletmeler kriz dönemlerinde borçlarını da yeniden gözden geçirmeli ve yeni 

düzenlemeler yeni uygulamalar yapma yoluna gitmelidir. Önce kendi bünyelerinde 

neler yapabileceklerini ortaya koymalıdır, ayrıca devletin de söz konusu kriz 

dönemlerinde vergi sosyal güvenlik ile ilgili düzenlemeler yapması ile iĢletmelerin 

biraz daha önü açılmaktadır. 

 Kriz sürecinin iĢletme üzerinde yarattığı etkilerin sonuçları ġekil-5‟te 

verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ġekil- 5: Kriz Sürecinin ĠĢletme Üzerinde Yarattığı Etkilerin Sonuçları 

 

 PSĠKOLOJĠK  TELAġ 

 VE  KORKU 

 FĠZĠKSEL  TATMĠNSĠZLĠK         BĠREYSEL ZĠHĠN 

 ETKĠLER YORGUNLUK          STRES SÜREÇLERĠN 

 BĠTKĠNLĠK ZAYIFLAMASI 

 

 

 

 

 

 

ÇABUK                                                                                                                         ÖRGÜTSEL         KARARLARIN            YANLIġ                ĠÇ VE DIġ 

KARAR ALMA EKSĠK BĠLGĠ KARARLARDA        STRES                  NĠTELĠĞĠNĠN              KARARLAR        ÇEVREYE    

ZORUNLULUĞU MERKEZLEġME EĞĠLĠMĠ                            BOZULMASI               ALINMASI           UYUM 
 YETENEĞĠNĠN 

 BOZULMASI 

 

 

 

 

 
 ĠġLETME PERSONELĠ 

 ÖRGÜTSEL YAPININ BAġARISINDA AZALMA 

 YETERSĠZLEġMESĠ YÜKSEK PERSONEL 

 ĠġLETME AMAÇLARINDA  DEVRĠ 

 DEĞĠġME ĠHTĠYACI. ĠġLETME AMAÇLARININ 

 TANIMLANMASINDAKĠ 

 GÜÇLÜKLER 

 
Kaynak: HaĢit, 2000: 62 

2
6
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 BÖLÜM III 

 

DÜNYA ve TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDEKĠ KRĠZLER ve HAZIR 

GĠYĠM SEKTÖRÜNE ETKĠLERĠ 

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, gösterdiği yüksek ihracat performansı ile 

1980‟li yıllarda ülke ekonomisinde belli bir yer edinmiĢ; 1990‟lara gelindiğinde 

toplam ihracat içindeki payını yüzde 30‟un üzerine çıkartarak, yerini 

sağlamlaĢtırmıĢtır. 1989‟lu yılların baĢında daha çok iplik, elyaf, kumaĢ gibi tekstil 

mamulleri ihraç eden Türkiye, 1987 yılından sonra daha fazla hazır giyim mamulü 

ihraç etmeye baĢlamıĢ; katma değeri tekstil mamullerinden yüksek olan hazır giyim 

mamullerinin ihracatı, 1990‟lı yıllarda artarak devam etmiĢ ve sektörün önemini 

pekiĢtirmiĢtir. 1990‟larda tüm dünyada, hazır giyim piyasaları hızlı bir rekabet 

içerisinde olmuĢtur (Yıldırım, 2009: 2). 

3.1. Dünya Ekonomisinde OluĢan Krizler 

Dünyada tarih boyunca ciddi ekonomik krizlerle karĢılaĢılmıĢtır. Bunların en 

önemlisi kuĢkusuz 1929 Dünya Bunalımı‟ dır. Etkileri ve sonuçları oldukça fazladır. 

1929 Krizinin izlerinin silinmesinden ve uzunca bir dönem yaĢanan istikrardan sonra 

1960‟ların sonlarında baĢlayıp iki petrol kriziyle de ivme kazanan Bretton Woods 

sonrası döneme ait 1970‟ler ve 1980‟lerdeki borç krizleri de, Dünya ekonomisi 

açısından ikinci önemli kriz dalgasını oluĢturmuĢtur (ĠTO, 2001: 47). 

1980‟li yılların baĢlarından itibaren finansal serbestleĢme politikaları 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu finansal serbestleĢme politikalarının baĢında faiz 

oranlarının serbest bırakılması, bankaların MB‟ de  (Merkez Bankası) tutmak 

zorunda oldukları karĢılık oranlarının düĢürülmesi, ülkeye sermaye giriĢ çıkıĢlarının 

serbest bırakılması gelmektedir. Fakat uygulanan bu finansal serbestleĢme 

politikaları baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır ve aralarında Latin Amerika BirleĢik 

Devletleri ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkede finansal krizlere neden olmuĢtur 

(Kınaytürk, 2006: 30).  
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Bugün dünya ekonomisinde en fazla tedirginliğin olduğu yer finansal 

piyasalarda yaĢanan geliĢmelerdir. Finansal küreselleĢme ile beraber bir yandan 

tasarruflar küresel hale gelmiĢ ve tasarruf açığı olan birçok ülke bundan faydalanmıĢ 

bir yandan da bu piyasalardaki kontrolsüzlükten dolayı büyük çaplı krizler ortaya 

çıkmıĢtır. 1997 yılında yaĢanan Asya krizi bunun en önemli örneğini 

oluĢturmaktadır. Latin Amerika ülkelerinde yaĢanan krizler, Türkiye‟nin 1994, 2000 

ve 2001 yıllarında yaĢadığı krizler sayılabilecek krizler arasındadır. Söz konusu 

krizler çoğunlukla geliĢmekte olan ülkelerde ortaya çıkmakla beraber 1992-93 

yıllarında Avrupa para sistemi de benzer bir kriz yaĢamıĢtır (Yılmaz, 2007: 55). 

2007 ortalarında ABD konut piyasasında baĢlayan sorunlar giderek büyümüĢ 

ve geliĢmiĢ ekonomilerden geliĢmekte olan ülkelere de sirayet ederek küresel  bir  

boyut  kazanmıĢtır.  Krizin nedenlerini,  likidite bolluğu ve bunun sonucunda verilen 

özensiz krediler, aĢırı menkul kıymetleĢtirme, saydamlık eksikliği,  derecelendirme 

kuruluĢlarının etkinliğindeki yetersizlik, düzenleyici ve denetleyici kuruluĢların 

müdahalede gecikmesi olarak sıralanabilmektedir.  Küresel finansal kriz banka 

iflasları mali sistemdeki konsolidasyonlar ve devletleĢtirmelerden sonra reel sektöre 

de yansıyarak küresel büyüme oranlarını düĢürmüĢ,  enflasyonist etkiye yol açmıĢ ve 

regülasyon taleplerinin daha yüksek sesle dillendirilmesine neden olmuĢtur (Alantar, 

2009: 2). 

Mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetler ile kredi türev ürünlerinin 

risklerinin yanlıĢ ölçülmesi, kimi zamanda finansal mühendislik teknikleri 

kullanılarak ölçülemez hale getirilmesi sonrasında denetleyici yapının eksiklikleri 

finansal kurumları etkilemiĢ ve mortgage kredi krizi olarak adlandırılan durum 

küresel bir likidite krizine dönüĢmüĢtür (BDDK, 2008). 

3.2. Türkiye Ekonomisinde OluĢan Krizler 

Cumhuriyet‟in kuruluĢundan bu yana geçen yaklaĢık 87 yıllık süreçte 

Türkiye‟de bazı ekonomik sıkıntılar görülmüĢtür. Ancak 1969 yılından bugüne en 

son 2008 krizi de dahil olmak üzere gerek küresel gerekse ulusal olmak üzere, 1969, 

1974, 1978, 1980, 1986, 1988-1989, 1991, 1994 (Sadıklar, 2010: 1), 1997, 2000-

2001 (Kazgan, 2010: 1), (Kibritçioğlu, 2001: 3-6) ve 2008 yıllarında (toplam 13 kriz 
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yaĢanmıĢtır. Türkiye ekonomisinde 1969 yılından bu güne kadar geçen 41 yılın 

yüzde 32‟si yani yaklaĢık 3‟te 1‟i krizlerle geçmiĢ, 41 yıla 13 kriz sığmıĢtır.  

KüreselleĢme sürecinin yaĢandığı 1980-2008 yılları arasındaki son 28 yılın tam 

10 yılı, yani yüzde 36‟sı kriz yıllarıdır. Bu rakamlar 1998‟de baĢlayan ve 2000 

yılının bir bölümü dıĢında giderek derinleĢen krizin, 2002 yılında bittiğini 

varsaymaktadır (Ulutan, 2009). 

3.3. Ekonomik Krizlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri 

Türkiye ekonomisi 1996 yılında Avrupa Gümrük Birliği ile bütünleĢme 

sürecine girmiĢ fakat hemen ardından 1997 yılında Asya, 1998 yılında ise Rusya 

krizi ile dıĢ Ģoklara maruz kalmıĢtır. 1999 yılında meydana gelen iki deprem de 

içeride sanayi üretimi üzerinde önemli etkiler yapmıĢ, bunların dıĢında yaĢanan iç 

siyasal geliĢmeler ve istikrarsızlıklar da dengesizlikleri beslemiĢtir. Ekonomi ancak 

2000 yılında döviz kuruna dayalı istikrar programıyla normal bir sürece girmiĢtir 

(Yıldırım, 2007: 52). 

Küresel krizin etkisiyle yavaĢlayan Türkiye ekonomisi, 2008'in 3. çeyreğinde 

yüzde 0,5, 9 aylık dönemde de yüzde 3 büyümüĢtür. 2008'in 3. çeyreğinde yüzde 0,5 

düzeyinde gerçekleĢen büyüme hızı, 27 çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye 

ekonomisinde kaydedilen en düĢük büyüme oranı olmuĢtur. 

Türkiye ekonomisinde yaĢanan gerek küresel gerekse ulusal krizlerle birlikte, 

piyasalarda belirsizlikler artmıĢ ve iĢletmelerin önlerini görmeleri güçleĢmiĢ, bu 

durum da, iĢletmelerin istikrarını olumsuz biçimde etkilemiĢtir. Çünkü ekonomik 

birimlerin aldıkları üretim, yatırım gibi kararların dayandığı temel değiĢkenlerin 

büyük bir kısmı gelecekle ilgilidir. ĠĢletmelerin, bu değiĢkenlerin ileride 

alabilecekleri değerleri kestirememeleri, iĢletmelerin geleceği görebilmelerini 

zorlaĢtırmakta ve bu durum, ekonomide kısa vadeciliğin hâkim olmasına yol 

açmaktadır (TÜSĠAD, 1996). 

Piyasalardaki belirsizlik yanında, yaĢanan krizle birlikte faizlerin yükselmesi 

ve talebin düĢmesi, iĢletmelerin satıĢlarının azalmasına, stoklarının artmasına ve 

ekonomide kapasite fazlasının ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Böylece, krizle 
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birlikte iĢletmeler, yatırımlarını azaltmakta, hatta yeni yatırımlarını neredeyse 

durdurmaktadırlar (KOSGEB, 2001). 

3.4. Ekonomik Krizlerin Hazır Giyim Sektörü Üzerine Etkileri  

Türkiye‟de ilk kurulan ve en büyük sanayi sektörü olan hazır giyim ve tekstil 

sektörü, oluĢturduğu istihdam ve gerçekleĢtirdiği ihracat ile Türkiye‟nin can 

damarıdır. Türkiye‟de hazır giyim sektörünün geliĢimi 1970‟li yıllardan sonra hız 

kazanırken, tekstil sektörü ise daha uzun bir geçmiĢe sahiptir.  

Hazır giyim sektörü, uygulanan ekonomik politikalara paralel geliĢmiĢ ve 

öncülük yapmıĢtır. 70‟li yılların baĢından itibaren, ithal ikameci ekonomi 

politikalarının uygulandığı dönemde, hazır giyimde, iç piyasaya yönelik üretim ve bu 

üretime yönelik sanayileĢme baĢlamıĢtır. Sektör, dıĢ pazarları da takip etmiĢ ve 

Türkiye Avrupa‟nın iplik-ham bez tedarikçisi haline gelmeye baĢlamıĢtır. 1980‟den 

itibaren Türkiye‟nin pazar ekonomisine dayalı dıĢa açık büyüme politikalarını 

benimsemesi ve uygulamasıyla birlikte ihracat teĢvik edilmiĢ ve sektör giderek dıĢ 

pazarlara yönelik üretime baĢlamıĢtır. 

Aynı dönemde hazır giyim, dıĢ pazarlara yönelik fasoncu niteliğinde ve küçük 

atölyeler boyutunda üretim yapan bir yapıya bürünerek, 10 yıl boyunca, Avrupa 

ülkelerine daha çok basit ve temel ürünlerde maliyet-fiyat rekabetine dayalı 

avantajlarını kullanarak ihracatını geliĢtirmiĢtir. Sektörün 1980‟de 106 milyon dolar 

olan ve toplam içinde yüzde 3,6 pay olan ihracatı 1990‟da 2,9 milyar dolara çıkmıĢ, 

toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 22,4 olmuĢtur.  

Türk ekonomisinin lokomotifi rolündeki tekstil ve hazır giyim sanayi özellikle 

80‟li yıllarla birlikte, hızlı bir büyüme süreci içine girmiĢ; sektörel üretim, istihdam 

ve ihracatta önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Sektör, 1990‟lı yılların baĢında ise yeni 

bir döneme girmiĢ, yeni 10 yılın ilk yarısında organizasyon kapasitesini geliĢtirmeye 

baĢlayarak atölye boyutundan çok sayıda orta ölçekli iĢletmenin yer aldığı bir yapıya 

geçilmiĢtir. Yine bu dönemde ihracat ağırlıklı geliĢimini sürdüren hazır giyim ve 

tekstil sektöründe, Avrupa piyasalarına yapılan ihracat geniĢlerken, ürün nitelikleri 

de artmaya baĢlamıĢtır. ġirketler kendi yenilikçi ve yaratıcı kapasitelerini de 
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geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. Ġhracat bu dönemde bavul ticareti Ģeklinde komĢu ülkelere 

de yapılmaya baĢlamıĢ, 1995‟de toplam hazır giyim ihracatı 6,2 milyar dolar olurken, 

toplam ihracat içindeki payı da yüzde 28,6‟ya çıkmıĢtır.  

1996 yılı baĢından itibaren, AB ile Gümrük Birliği‟ne geçiĢ, hazır giyim 

sektörü için yeni bir geliĢme noktası olmuĢtur. Sektör, Gümrük Birliği‟nin yaratacağı 

avantajları değerlendirmek üzere kapasite artıĢına ve teknolojik geliĢime yönelik 

geniĢ makine yatırımlarına yönelmiĢ, hızlı bir sanayileĢmeyi sağlarken, üretim 

teknolojisini de uluslararası standartlara ulaĢtırmıĢtır. Sektöre giriĢler yoğunlaĢmıĢ, 

yaklaĢık 15.000 ihracatçı üretici Ģirkete ulaĢılmıĢtır. Sektör ölçekleri büyürken, 

KOBĠ‟lerin (Küçük ve Orta Boy ĠĢletme) payı geniĢlemiĢtir.  

Moda ve marka bilincinin de yerleĢmeye baĢladığı bu dönemde, Türk Ģirketleri 

kendi tasarımlarını ve koleksiyonlarını geliĢtirerek, uluslararası pazarlarda ilk kez 

kendi markaları ile yer almaya baĢlamıĢtır. Ürün kalitesi ve nitelik hızla geliĢmeye 

baĢlamıĢ, yabancı yatırımların da artmaya baĢladığı bir döneme girilmiĢtir.  

YaĢanan 1997 ekonomik krizinin küçük ve orta ölçekli iĢletmeler üzerindeki 

etkileri ciddi boyutlarda olmuĢtur. Piyasadaki yetersiz talep ile küçük imalat sanayi 

tam kapasite ile çalıĢamaz duruma gelmiĢtir. 1997 yılı makro ekonomik 

göstergelerine bakarak kapasite artırımı ve kalite arttırıcı yeni yatırımlarda bulunan 

KOBĠ ‟ler aldıkları kredilerin faizlerini ödeyemez duruma gelmiĢlerdir. 1998 yılında 

KOBĠ ‟lerin kapasite kullanım oranları hızla düĢmüĢ, 1986 yılından sonra hızlı bir 

geliĢme hızını yakalayan sektör tüm dünyanın yaĢadığı krizlerden fazlasıyla 

etkilenerek 1998 yılından sonra hızlı bir gerileme dönemine girmiĢtir  (Aktan, 1999b: 

79).   

2000‟den itibaren, yine yeni bir değiĢim dönemi baĢlamıĢ, aktif pazarlamaya 

yönelinmesiyle birlikte hazır giyim ve tekstil sektörü, kendi özgün tasarımları ve 

koleksiyonlarını üretmeye baĢlamıĢtır. Ġhracatın lokomotifi giyim sanayinde birim 

ücret endeksi 2001 krizi sonrasında son yılların en düĢük düzeyine inmiĢ, dolar 

bazında 1997‟de 100 olan birim ücretler 2001‟de 54,5‟e kadar düĢmüĢtür. Giyim 

sanayinde saat baĢına reel ücretler 2000‟de yüzde 6,1,  2001‟de de yüzde 13,6 



32 
 

azalmıĢ, bu düĢüĢ 2002‟nin ilk çeyreğinde de yüzde 18,3‟ü bulmuĢtur. Giyim sanayi, 

ücretlerde bu azalma sayesinde dıĢ pazarda rekabet Ģansını ve ihracatını 

arttırmaktadır (Sönmez, 2002: 49). 

Hazır giyim ve tekstil sektörünün 1998 yılından itibaren içine girdiği durağan 

hatta bir ölçüde düĢen trendini 2001 yılında da sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim 

2001 yılında toplam hazır giyim ihracatının, Türkiye toplamı genel ihracatı içinde, 

sadece binde 5 oranında bir artıĢ gösterebildiği görülmektedir (ĠTKĠB, 2001). 

Hazır giyim sektörü Gayri Safi Milli Hasıla‟ nın yüzde 16‟sını, istihdamın 

yüzde 26‟sını ve Türkiye ihracatının yüzde 37‟sini oluĢturmaktadır. Özellikle hazır 

giyim sanayi Türkiye ekonomisi ve ihracatı içinde 1. sıradaki sektördür. Dünya hazır 

giyim ihracatçıları arasında ise 6. sıradadır. Ayrıca bu sektörde 3 milyon kiĢi 

doğrudan, alt sektörleriyle birlikte dolaylı olarak da 4 milyon kiĢi istihdam 

edilmektedir. Yani 6-6,5 milyon kiĢiye ekmek sağlayan önemli bir istihdam 

kapısıdır. Bu bakımdan Türkiye imalat sanayi içinde en fazla SSK‟ya kayıtlı iĢçi 

çalıĢtıran sanayi dalıdır. Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye‟de yaĢayan 

milyonlarca insanı ilgilendirmektedir. Milyonlarca insan geçimini gerek direkt 

gerekse dolaylı olarak bu sektörden sağlamaktadır (Demir, 2002: 1). 

2000‟li yılların baĢından itibaren maliyet-fiyat-rekabet üçgeninde, baĢta Çin 

olmak üzere çok sayıda yeni ülkenin rekabeti yaĢanmaya baĢlamıĢ, 1 Ocak 2005‟ten 

itibaren dünya ticaretindeki serbestleĢme etkisi ile birlikte hazır giyim ve tekstil 

sektöründe yeni bir rekabet dönemine girilmiĢtir.  

Genel ekonomik krizlerin ötesinde, Türkiye‟deki tekstil ve hazır giyim 

sektörünün bu krizlerden bu kadar etkilenmesinin ana sebebi sektörün geliĢme 

dönemindeki aĢamaları plansız bir Ģekilde geçmesinden kaynaklanmaktadır. Global 

talep azalıĢı ve üretim fazlalığı sanayicinin hem dıĢarıda hem içeride Ģiddetli bir fiyat 

rekabeti ile karĢılaĢmasına neden olmuĢtur. Diğer yandan sanayici faaliyetlerini 

sürdürebilmek için uygun maliyetli kaynak bulmakta zorlanmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca 

yine 1998 yılında uygulanan vergi reformu ve peĢin vergi uygulaması sanayicilerin 
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(ve bankaların) likidite açısından ciddi bir sıkıntıda olduğu döneme rastlamıĢtır 

(“Sanal”, 1999).  

KüreselleĢen dünyada devletlerin ekonomileri birbirine bağımlı hale gelmiĢtir. 

Bu sistemin en büyük siyasi ve ekonomik faktörü olan ABD‟de meydana gelen 

finansal kriz diğer devletleri de ister istemez etkilemektedir. Türk ekonomisi dıĢa 

bağımlı bir ekonomi olduğuna göre, böyle bir ekonominin dıĢ dünyada meydana 

gelen krizlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Ancak bu aĢamada her sektörün 

farklı farklı etkilendiği görülmektedir. Tekstil, hazır giyim ve otomotiv sektörü 

oldukça fazla etkilenmiĢ olup, yüz binlerce insan iĢini kaybetmiĢtir           

(Sarıtoprak, 2009). 
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3.5. AraĢtırmanın Amacı 

Ekonomik krizler tüm sektörleri olduğu gibi hazır giyim sektörünü de 

etkilemiĢtir. Ancak bu sektörler içerisinde Türkiye‟de ihracatta en büyük paya sahip 

olan, istihdama katkısı bakımından ilk sırada yer alan, hazır giyim ve tekstil 

sektörüne olan etkileri daha fazla görülmektedir. 

Bu araĢtırma, Türkiye‟de yaĢanan ulusal ve uluslararası ekonomik krizleri 

neden-sonuçları ile inceleyerek, krizlerin Türkiye ekonomisi ile hazır giyim ve tekstil 

sektörüne etkilerini ortaya koymak amacıyla planlanmıĢ ve yürütülmüĢtür.  

Bu amaca hizmet eden araĢtırma soruları aĢağıdaki gibi formüle edilmiĢtir; 

1. Türkiye ekonomisinin etkilendiği ulusal ve uluslararası krizler hangileridir?  

2. Ekonomik krizlerin ekonomik ve siyasal nedenleri-sonuçları nelerdir? 

3. Ekonomik krizlerin Türkiye ekonomisine etkileri nelerdir? 

4. Ekonomik krizlerin hazır giyim ve tekstil sektörüne etkileri nelerdir? 
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3.6. AraĢtırmanın Önemi 

 

Tekstil ve hazır giyim sektörü gerek ihracat, gerek istihdam, gerekse katma 

değer bakımından yıllarca Türkiye‟nin kalkınmasında öncü sektör olmuĢtur. Ġç ve dıĢ 

geliĢmelerden çok çabuk etkilenen tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabetçi 

avantajını devam ettirebilmesi için dünyada tekstil ve hazır giyim sektöründe 

meydana gelen geliĢmeler ve Türkiye‟de yaĢanan krizler, özellikle son yıllarda 

yaĢanan küresel kriz nedeni ile uygulanacak yeni politikalar dâhilinde yeniden 

yapılanması önem taĢımaktadır. 

YaĢanan ekonomik krizler, hazır giyim ve tekstil sektöründe yer alan firmaları 

üretimden, pazarlamaya, mali yapıdan, tasarıma kadar tüm disiplinlerde değiĢime 

zorlamıĢtır. Türkiye ekonomisinde yaĢanan krizlerin hazır giyim sektörü üzerindeki 

etkileri göz önünde bulundurulduğunda iĢletmelerde kriz yönetiminin gerekliliği de 

ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yapılan araĢtırmalar yetersiz kalmaktadır.  

Bu araĢtırma, krizin tanımından yola çıkarak, kriz yönetimi, önemi ve 

gerekliliği konusunda detaylı bilgiler vermek ve Türkiye‟de yaĢanan ekonomik 

krizlerin neden-sonuçları ile Türkiye ekonomisine ve hazır giyim sektörüne etkileri 

açısından incelenmesi nedeniyle önemlidir. Ayrıca bu araĢtırma, kriz yönetiminin 

hazır giyim sektöründe uygulanmasının sektör üzerindeki etkilerini tespit etme 

açısından da önem taĢımaktadır.  

Ayrıca bu araĢtırmada, 1969 yılından 2008 yılına kadar Türkiye‟de yayınlanan 

gazetelerin arĢivlerinin incelenmiĢ olması, 1969–2008 yılları arasında Türkiye 

ekonomisinde yaĢanan krizlerin hazır giyim sektörüne etkilerinin farklı bir açıdan da 

ele alınmasını sağladığı için önemlidir. Aynı zamanda bu araĢtırmada, sonraki 

dönemlere ıĢık tutabilecek, önemli bir sektör incelemesi yapılmıĢtır.  
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BÖLÜM IV 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmanın bu bölümünde, AraĢtırmanın Modeli, Evren, Örneklem, 

Sayıltılar, Kapsam ve Sınırlılıklar, Veri Toplama Tekniği ve Verilerin Analiz 

Tekniğine yönelik bilgilere yer verilmiĢtir. 

4.1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırma; gözlem, 

görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir 

araĢtırma yöntemidir. Doğal ortama duyarlı olması, araĢtırmacının katılımcı rolünün 

olması, olaylara bütüncül yaklaĢması, algıların ortaya çıkarmasını sağlaması, 

araĢtırma deseninde esneklik sağlaması ve tümevarımcı bir analize sahip olması nitel 

araĢtırma yönteminin belli baĢlı özellikleridir (Aktürk vd., 2010: 856). Nitel veri 

toplama tekniklerinden biri olan doküman analizi tekniği; mevcut kayıt ya da 

belgelerin, veri kaynağı olarak, sistemli incelenmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Karasar, 2006: 183). AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden birisi olan 

doküman analizi tekniği kullanılmıĢtır. Bu teknik, hazır giyim sektöründe krizleri, 

krizin özelliklerini, yönetimini, Türkiye Ekonomisi‟nde oluĢan krizleri ve hazır 

giyim sektörü üzerine olan etkilerini gazete arĢivlerini de inceleyerek tespit etmek 

amacıyla kullanılmıĢtır. 

4.2. AraĢtırmanın Evreni 

AraĢtırmanın evrenini; Dünyada ve Türkiye‟de meydana gelen,  Türkiye‟nin 

etkilendiği ekonomik krizlerin hazır giyim sektörüne etkileri ile 1969 yılından 

itibaren yayınlanan ulusal gazetelerdeki haber ve yorumlar oluĢturmuĢtur. 

 4.3. AraĢtırmanın Örneklemi  

AraĢtırmanın örneklemini; hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren üretici 

firmaların ekonomik krizlerden etkilenme durumları, Türkiye‟de 1969 yılından 

günümüze kadar meydana gelen ulusal ve uluslararası ekonomik krizlerin etkileri ve 

hazır giyim sektörü üzerindeki durumları oluĢturmaktadır. 
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AraĢtırma kapsamında incelenen gazeteler ve yılları aĢağıda verilmiĢtir: 

Ġncelenen Gazeteler Yayınlandığı Yıllar Ġncelenen Yıllar 

Cumhuriyet Gazetesi  1923-2010 yılları  1969-2008 yılları arası 

Milli Gazete  1973-1987 yılları  1973-1987 yılları arası 

Günaydın Gazetesi  1968- 1998 yılları  1969- 1998 yılları arası 

Milliyet Gazetesi 1950-2010 yılları  1969-2008 yılları arası 

  

 AraĢtırmanın konusu, 1969 yılından sonra Türkiye‟de meydana gelen 

ekonomik krizlerin hazır giyim ve tekstil sektörüne etkileri ile sınırlandırıldığı için, 

araĢtırma kapsamındaki gazetelerin 1969 yılı ile son krizin yaĢandığı 2008 yılları 

arasındaki sayıları incelenmiĢtir. 

4.4. Varsayımlar (Sayıltılar) 

AraĢtırmanın yapılmasında geçerli olabilecek varsayımlar aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 Bu araĢtırmanın yapılmasında elde edilen literatür bilgileri doğru kabul 

edilmiĢtir. 

 Bu araĢtırmada, ekonomik krizin her sektörü etkileyebileceği gibi hazır giyim 

sektörünü de etkilediği varsayılmıĢtır. 

 Ġncelenen gazetelerin sektörün durumunu yansıttığı varsayılmıĢtır. 

4.5. Kapsam ve Sınırlılıklar 

AraĢtırmanın konusu; 1969 yılından sonra Türkiye‟de meydana gelen 

ekonomik krizlerin hazır giyim sektörüne etkileri ile sınırlandırılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında 1969 Krizi (Ulusal Kriz), 1974 Petrol Krizi 

(Uluslararası Kriz), 1978 Krizi (Ulusal Kriz), 1980 Krizi (Uluslararası Kriz), 1986 

Krizi (Ulusal Kriz), 1988–1989 Krizi (Ulusal Kriz), 1991 Krizi (Uluslararası Kriz), 
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1994 Krizi (Ulusal Kriz), 1997 Krizi (Uluslararası Kriz), 2000 Kasım–2001 ġubat 

Krizi (Ulusal Kriz), 2008 Küresel Ekonomik Kriz (Uluslararası Kriz) ele alınmıĢtır.  

Bu araĢtırma, Mayıs 2009 ve Mayıs 2010 tarihleri arasında yürütülmüĢtür. 

4.6. Veri Toplama Teknikleri 

Bu araĢtırmanın literatür bilgilerine; kaynak kitaplar, makale, dergi, tez ve 

internet taramaları yapılarak ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın verileri, 1969–2008 yılları arasında yayınlanmıĢ olan 

gazetelerin incelenip, hazır giyim ve tekstil sektörüne yönelik gazete haberlerinin 

derlenmesiyle elde edilmiĢtir. 

4.7. Veri Analiz Teknikleri 

Bu araĢtırmada; Türkiye‟de tekstil ve hazır giyim sanayinin değiĢen yapısı 

değerlendirilerek, ekonomik krizlerin tekstil ve hazır giyim sektörüne etkileri, sektör 

içinde yaĢanan krizler ve bu krizlerin yönetimi sektörel analizler yapılarak 

incelenmiĢtir.  Literatür taramalarından elde edilen veriler ve hazır giyim sektörüne 

ait ithalat ve ihracat rakamları incelenmiĢ, tablolar halinde sunularak yorumlanmıĢtır. 

 Nitel araĢtırma yönteminin bir tekniği olan döküman analizi ile araĢtırma 

kapsamında incelenmiĢ olan gazete arĢivlerindeki, hazır giyim ve tekstil sektörüne ait 

haberler incelenerek araĢtırma sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 4.8. AraĢtırma Ġle Ġlgili Tanımlar 

Arbitraj: Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın bir piyasadan 

alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler birbiri ile değiĢtirilerek) risksiz bir 

Ģekilde kar edilmesi iĢlemidir. Arbitraj iĢlemleri piyasalar arasındaki fiyat 

farklılıklarının azalmasına yol açar. Günümüzde iletiĢim teknolojisinin artması ve 

bilgiye ulaĢma maliyetinin düĢmesi ile piyasalar arası fiyat farklılığı son derece 

düĢük olmakta, ortaya çıkan farklılıklar anlık olarak bu tür iĢlemlerle ortadan 

kalkmaktadır (TCBM, 2010). 
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 Dahilde ĠĢleme Rejimi: Ġhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan 

Dahilde ĠĢleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dıĢarıdan ithal 

edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi aramalara ya da girdilere gümrük 

muafiyeti getiren bir ihracatı teĢvik sistemidir. Ġhracat yapmayı düĢünen iĢletmeler, 

ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı 

madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin baĢta değiĢik 

vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak 

Ģartıyla, çeĢitli kolaylıklar ve teĢviklerden yararlanabilirler (“Sanal”, 2005: 1). 

 Devalüasyon: Milli paranın dıĢ değerinin düĢürülmesidir (“Sanal”, 1973: 210). 

Döviz kuru sistemleri, sabit ve esnek döviz kuru olmak üzere ikiye ayrılır. DeğiĢken 

kur sistemlerinde, döviz kurları serbest piyasa iĢleyiĢinde olduğu gibi arz ve talep 

tarafından kendiliğinden belirlenir. Sabit kur sisteminde ise, döviz kurlarındaki 

değiĢiklikler hükümet tarafından alınan kararlarla gerçekleĢtirilir. Bu sistem 

içerisinde, kurların yükseltilerek ulusal paranın dıĢ değerinin düĢürülmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Gökçe, 2010: 399). 

  Enflasyon: En basit Ģekliyle genel fiyat düzeyinin devamlı artması ve para 

değerinin düĢmesidir. Toplam mal ve hizmet arzının toplam talebi karĢılayamaması, 

yani dengenin kurulamaması enflasyonun temel özelliğidir (Gökçe, 2010: 504). 

 Entegrasyon: BütünleĢme. Mahiyetleri birbirinden farklı olmakla beraber biri 

diğerini tamamlayıcı fonksiyona sahip bulunan ünitelerin aralarında birleĢerek tek 

bir gövde haline gelmeleridir. BütünleĢme hareketleri hem firma seviyesinde hem de 

milletlerarası düzeyde olabilir (“Sanal”, 1973: 148). 

 Fragility: Kolay kırılırlık, kırılganlık, gevreklik, narinlik, incelik (“Sanal”, 

2010b). 

 Grev: ĠĢçilerin, bir ĠĢkolu veya bir iĢyerinde haklarını elde etmek için, faaliyeti 

durdurmak veya iĢin niteliği çerçevesinde iĢi önemli ölçüde aksatmak Ģeklinde kendi 

aralarında veya bir sendika tarafından alınmıĢ karara uyarak iĢi bırakmalarıdır 

(“Sanal”, 2010e). 

Keynesgil politika: John Maynard Keynes‟in Ortaya Çıkardığı Ekonomi 

Politikası. Ġngiltere‟nin yetiĢtirdiği büyük iktisatçılardandır. Kurduğu düĢünce 
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sistemi, hükümetlerin izledikleri istihdam ve gelir politikalarına ıĢık tutmuĢtur 

(“Sanal”, 1973: 524).  

Konjonktür – Konjonktürel: Bir ülkenin ekonomik durumunu belirleyen 

bütün etmen ve öğeler (Hançerlioğlu, 1972: 146). Ġktisadi hayatın yükselme ve 

alçalma yönünde gösterdiği iniĢli, çıkıĢlı, dalgalı hareketlerin tümüne verilen addır. 

Konjonktür dalgaları canlanma, yükselme, buhran (kriz) ve durgunluk safhalarından 

meydana gelir (“Sanal”, 1973: 548). 

Konsorsiyum: ÇeĢitli sanayi kollarındaki giriĢimleri, bankaları, ulaĢtırma ve 

sigorta Ģirketlerini birbirine bağımlı ve ortak kılan uluslararası ticaret birliği 

(Hançerlioğlu, 1972: 147). 

Kümülatif: Fransızca kökenli bu söz "bir araya gelen, birbirine eklenen" 

anlamlarına gelmektedir. Türkçede ise daha çok "birikmiĢ, katlanmıĢ" anlamlarında 

kullanılmaktadır (“Sanal”, 2010c). 

Likidite: Kullanılabilecek durumda olan satın alma gücüdür. Fertlerin ve 

firmaların cep ve kasalarındaki paraları, bankalardaki cari hesapları ve hemen tahsil 

edebilecekleri alacakları birinci derece likidite niteliğindedir (“Sanal”, 1973: 591). 

Lokavt: Bir iĢyerinde iĢverenin, iĢçilerin yapılmasını istedikleri dileklerini 

kabul ettirmek veya aĢırı taleplerini önlemek amacıyla, iĢyerini yasalara uygun 

olarak kapatarak iĢçileri toplu olarak iĢten uzaklaĢtırmasıdır (“Sanal”, 2010e). 

Mortgage: bir taĢınmazın, bu taĢınmazı elinde bulunduran bir kiĢiden ya da 

kurumdan belirli koĢullarda baĢka bir kiĢi ya da kurum eline geçmesi iĢidir (“Sanal”, 

2010ı). 

Neo-liberal politika: 1938 yılından beri kullanılan bir terimdir. Neo-liberal 

politika, bütün türler ile kollektivizme ve sosyalizme karĢıdır. Neo-liberallere göre, 

fiyat mekanizmasının etkinliği iktisat siyasetine ve müesseselere bağlıdır. 

Ekonominin ve toplumun yönlendirilmesinde birinci önceliği piyasaların 

geniĢletilmesine, giriĢimciliğin yaygınlaĢtırılmasına, yatırımların ve ticaretin 
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yapılmasında engel ve zorlukların kaldırılmasına imkân veren bir tercihtir (“Sanal”, 

1973: 707). 

Off-shore: Basitçe ikamet bölgenizin dıĢındaki bir yer anlamına gelir. Eğer 

Ġngiltere‟de ikamet ediyorsanız, ABD sizin için off-shore‟dur. Benzer olarak ABD 

oturumcusu iseniz Avustralya size off-shore‟dur. Yani “off-shore‟a gitmek” terimi 

sadece iĢlerinizi baĢka bir ülkede veya yasal yetkide yürüterek finansal avantajlar 

kazanmak anlamına gelir. Sizin fiziksel olarak kendi ülkenizi terk etmenizi 

gerektirmez. Off-shore, ortak nitelikleri bir yatırımcının kendi ülkesinin dıĢında var 

olan aktiflerini yapılandırmayı amaçlayan stratejilerin bir araya gelmesinden oluĢan 

bir kavramdır. Bireyler ve Ģirketler off-shore mekanizmalarına baĢvururken varlık 

koruması, vergi planlaması ve yatırımda gizlilik gibi amaçlar güderler (“Sanal”, 

2010d: 1). 

Parite: Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke 

parası karĢısındaki değeridir (“Sanal”, 2010e: 1). 

Portföy: Sahip olunan varlıkların yatırım sonucu oluĢturduğu toplam değerdir 

(“Sanal”, 2010c: 1). 

Postmodern: Kimi düĢünürlere göre sanayi sonrası bir çağ doğrultusunda 

geliĢen harekettir. Belirsizliği beraberinde gösteren bir durum sergiler. Modernizmin 

bir parçası olup olmadığı, bir süreklilik mi olduğu veya modernizmden radikal bir 

kopuĢ olduğu gibi. Postmodernlik totaliter sistemler yerine çoğulcu ve açık bir 

demokrasi düĢüncesi savunur (Yıldız, 2010: 3). 

Psikoanalitik: Freud‟un insan davranıĢlarını izah etmek maksadıyla 

geliĢtirdiği bir teoridir. Bu teori, insanların mantıksız dürtülerine karĢı kendilerini 

korumaları için oluĢturdukları içgüdü, Ģuur dıĢı motivasyon ve benlik savunmasını 

açıklamaktadır (“Sanal”, 2010f). Sigmund Freud (1856-1939) psikoanalitik kuramın 

kurucusudur. Freud‟un getirmiĢ olduğu kavramlar geniĢ biçimde tartıĢılmıĢ ve 

zamanla psikoloji biliminin değiĢik alanlarını etkilemiĢtir (“Sanal”, 2010g). 
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Rekolte: Derlenen ürünün topu. Fransızcadır, eskiden mahsul denirdi. 

Türkçemizde ürün deyimiyle dile getirilir. Örneğin buğday rekoltesi deyimi, 

buğdayın toplam ürününü anlatır (Hançerlioğlu, 1972: 252). 

Resesyon: Makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın 

(GSYĠH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyod da arka arkaya negatif büyüme 

göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir. Uzun 

bir resesyon ekonomik çöküĢ olarak isimlendirilir. Ekonomik büyümenin belirli bir 

süre negatif ya da yavaĢ olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması ya da 

ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düĢük bir oranda büyümesi olarak 

da tanımlanabilmektedir (TCBM, 2010). 

Stagflasyon: Bir ekonomide üretimin düĢtüğü ya da en azından artmadığı bir 

ortamda enflasyon yükseldiği zaman meydana gelen durumu ifade etmektedir 

(TCBM, 2010). 

Spekülasyon-Spekülatif:  Ġleride meydana gelebilecek fiyat 

dalgalanmalarından faydalanarak kazanç teminidir. En basit Ģekliyle, ileride fiyat 

değiĢikliğine uğrayacak malların, aradaki fiyat farkından yararlanarak kâr etmek 

amacıyla önceden satın alınmasıdır. Spekülasyon, her türlü iktisadi kıymet üzerinde 

yapılabilir (“Sanal”, 1973: 860). 

Spekülatör: Menkul kıymetleri ucuz bir fiyatla alıp daha ileri bir tarihte, alıĢ 

fiyatından daha yüksek fiyatla satmayı hedefleyen kiĢidir. Spekülatör, en ucuz 

olduğunu düĢündüğü anda menkul kıymetleri satın alır ve zirveye 

ulaĢtığını düĢündüğü zaman satar. AlıĢ fiyatı satıĢ fiyatından küçükse spekülatör kar 

eder. AlıĢ fiyatı satıĢ fiyatından yüksekse (alınan Ģey alındığı fiyattan daha ucuza 

satılmıĢsa) spekülatör zarar eder. Ayrıca spekülatör, bilgisine ve bilgiyi 

değerlendirebilme yeteneğine güvenerek risk üstlenen kiĢidir (“Sanal”, 2010h: 1). 

Sübvansiyon: Hükümetin üreticileri korumak ve onları teĢvik etmek amacıyla 

para veya parasal değere sahip Ģeylerle karĢılıksız olarak yaptığı yardımdır (“Sanal”, 

2010e: 1). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Makroekonomi
http://tr.wikipedia.org/wiki/GSY%C4%B0H
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BÖLÜM V 

BULGULAR 

AraĢtırma kapsamında Türkiye‟de oluĢan ekonomik krizlerin hazır giyim 

sektörü üzerindeki etkileri, Türkiye‟de ve dünyada oluĢan ekonomik krizler ve 

iĢletmelerin kriz yönetimi incelenmiĢtir. 

Türkiye ekonomisi Cumhuriyet tarihinden bu yana gerek küresel gerekse ulusal 

birçok krizle karĢı karĢıya kalmıĢ, ancak 1969 yılından itibaren giderek sıklaĢan ve 

Ģiddeti artan krizlere sahne olmuĢtur. 1969 yılından bu güne en son 2008 krizi de 

dahil olmak üzere toplam 13 kriz yaĢanmıĢtır. 1969, 1974, 1978, 1980, 1986, 1988-

1989, 1991, 1994, 1997, 2000-2001, 2008 krizleri (1988-1989 ile 2000-2001 krizleri 

art arda ve bağlantılı olduğundan tek baĢlık altına alınmıĢtır) 11 ana baĢlık altında 

incelenmiĢtir. Ayrıca her kriz, “ekonomik nedenler”, “siyasal nedenler”, “ekonomik 

sonuçlar”, “siyasal sonuçlar”, “Türkiye ekonomisine etkileri” ve “hazır giyim ve 

tekstil sektörüne etkileri” olmak üzere 6 alt baĢlık altında incelenmiĢtir.  

Türkiye ekonomisinde 1969 yılından bu güne yaĢanan 41 yılın yüzde 32‟si 

krizlerle geçmiĢtir. Eğer bir ortalama yapmak gerekirse, 41 yılda 13 kez kriz yaĢamıĢ 

olan Türkiye ekonomisinin 3,5 yılda bir kriz yaĢadığı gibi çarpıcı bir sonuç karĢımıza 

çıkmaktadır.   

Söz konusu krizlerin hazır giyim ve tekstil sektörüne etkileri incelendiğinde, 

sektörün sancılı bir süreçten geçtiği, özellikle AB üyeliğine baĢvuru döneminde AB 

ülkelerinin Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörüne koyduğu kotalarla, ihracatçıları 

oldukça zorladığı görülmektedir. 
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5.1. 1969 Krizi (Ulusal Kriz) 

5.1.1. Ekonomik Nedenler: 

Türkiye‟de 1967-1969 yılları arasında ekonomide uzun vadeli politikalardan 

çok, kısa vadeli politikalar uygulanmaktaydı. 1967 yılında hazırlanan BeĢ Yıllık 

Ekonomik Kalkınma Planı‟na göre, dıĢa bağımlılığın azaltılması, yatırım 

harcamalarının yüzde 19,9‟dan, yüzde 24,3‟e yükseltilmesi hedeflenmiĢti. Yine bu 

dönemde dıĢ ticaret açığının 226 milyon dolar olması beklenmekte, ortalama büyüme 

oranının ise yüzde 7 olarak gerçekleĢmesi tahmin edilmekteydi. Ancak, 1968 yılında 

267 milyon dolar olan dıĢ ticaret açığı, 1969‟da 264 milyon dolar olarak 

gerçekleĢmiĢ ve daha sonraki yıllarda ise artan bir seyir izlemiĢtir (TÜĠK, 2010). 

Ġhracat ve iĢçi dövizleri giriĢi TL‟nin aĢırı değerli olmasından dolayı 

gerçekleĢememiĢ Türkiye‟de kısa süreli hafif bir ekonomik kriz oluĢmuĢtur.  

DıĢ Ticaret açığının büyümesi ve uzun vadeli politikaların ortaya çıkardığı 

sıkıntılar 1969 Ulusal Ekonomik Krizinin nedenlerindendir. 

5.1.2. Siyasal Nedenler: 

1968 yılında Dünya'da ve Türkiye'de mevcut düzeni eleĢtiren öğrenci eylemleri 

siyasal nitelik ve süreklilik kazanarak artmıĢ ve 1969 yılında bir seçim olmuĢtur 

(Ekodialog, 2010). Günü kurtarmaya yönelik popülist politikalara dönemin 

hükümetinin içinden muhalefet gelmiĢtir. Bazı senatörler ülkedeki siyasi ve 

ekonomik karıĢıklığın bir an önce sona ermesini istemiĢtir, ancak bu senatörler 

partilerinden ihraç edilmiĢ, sonucunda istifa süreçleri yaĢanmıĢtır.  

    5.1.3. Ekonomik Sonuçlar: 

1969 Ulusal Ekonomik Krizi, öncesinde yaĢanan çalkantılar sonucu, yerli ve 

yabancı özel sermayenin "bekle gör" politikası izlemesine yol açmıĢtır. Bu sonucu 

istihdamın sektörlere dağılımına bakarak da görmek mümkündür. Nüfusu hızla artan 

bir ülke olan Türkiye'de her yıl sanayi sektöründe çalıĢanların sayısının artması 

gerekirken bu durum böyle olmamıĢtır. 1968'de sanayide çalıĢanların oranı yüzde 

11,8 iken 1972'de yüzde 10,7'ye düĢmüĢtür. Özel sektör sanayi yatırımlarının 
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genellikle küçük ölçekli ve montaj nitelikli olması istihdam etkisini sınırlandırmıĢtır 

(Ekodialog, 2010).  

1968 yılında yüzde 6,7 olan büyüme hızı kriz yılı olan 1969 yılında yüzde 

5,4‟e düĢmüĢ, sırasıyla 1970 yılında yüzde 5,8‟e, 1971 yılında ise yüzde 10,2‟ye 

yükselmiĢtir. Ancak aynı yıl enflasyon da çift haneli rakamlara ulaĢmıĢtır. 1968‟de 

yüzde 3,2 olan enflasyon, 1969 yılında yüzde 7,2‟ye çıkmıĢ, 1970‟de yüzde 6,7 ve 

1971‟de yüzde 15,9‟a 1972‟de de yüzde 18‟e ulaĢmıĢtır (“Sanal”, 2009: 2).  

1969 Ulusal Ekonomik Krizi Türkiye‟de sanayi yatırımlarını azaltmıĢ, buna 

oranla büyüme hızının da azalmasına sebep olmuĢtur. Ayrıca, bu kriz yatırım 

planlarının ve enflasyonun artması gibi sonuçlar ortaya çıkarmıĢtır.  

ġekil- 6: 7 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 yılından tam 12 yıl önce 4 Ağustos 1958 tarihinde bir devalüasyon 

yapılmıĢtır. 1958 devalüasyonundan önce ise 6 Eylül 1946‟da ve ondan önce de 1934 

yılında devalüasyon kararı alınmıĢtır. Tüm bu kararlar arasında 12‟Ģer yıl fark 

bulunmaktadır. 1958 kararlarından sonra yine tam 12 yıl geçmiĢ ve 1970 yılında bir 

devalüasyon için ortam belirmiĢtir (ġekil-6). Diğer krizlere oranla hafif atlatılan bu 

kriz yüksek ithalat sonucu devalüasyon yapılarak çözüme gidilmiĢtir (“Sanal”, 2009: 

2).  
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4 Ağustos 1958 tarihinde yapılan ayarlamadan bu yana geçen 12 sene zarfında 

Türkiye‟deki fiyatlarda yüzde 80 artıĢ olmasına karĢın ticaret yapılan ülkelerin 

fiyatlarında yüzde 20-25 gibi bir artma olmuĢtur. Sonuç olarak bu durum, Türkiye 

ekonomisinin dıĢ pazarlara uygunluğunu bir hayli bozmuĢtur (Aren, 1970: 1).  

ġekil- 7: 10 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ağustos 1970 Pazartesi gününden itibaren Türk parası değer kaybetmiĢ,  

1 Amerika BirleĢik Devletleri Doları=15 Türk Lirası olarak yeni değer tespit 

edilmiĢtir (ġekil-7). Hükümetin TL‟yi yüzde 66 oranında devalüe ederek 1 Dolar=15 

Lira olmasının ardından, hükümet IMF (Uluslararası Para Fonu ) ile iliĢkiye geçmiĢ 

ve IMF politikalarını uygulamıĢtır (Akpınar, 2009). AraĢtırma kapsamına giren 

1967-1971 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-5‟te verilmiĢtir. 

Tablo- 5: Yıllar Ġtibariyle DıĢ Ticaret – (1967-1971) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer  DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1967  522 334 6,5  684 669 -4,7 - 162 335 1 207 003 76,3 

1968  496 419 -5,0  763 659 11,5 - 267 240 1 260 078 65,0 

1969  536 834 8,1  801 236 4,9 - 264 403 1 338 070 67,0 

1970  588 476 9,6  947 604 18,3 - 359 128 1 536 081 62,1 

1971  676 602 15,0 1 170 840 23,6 - 494 239 1 847 442 57,8 
Kaynak: TÜĠK 

Tablo- 5‟ten görüleceği üzere Türkiye dıĢ ticareti 1967 yılından itibaren 

giderek artan bir seyir izlemiĢtir. 1967 yılında 1 milyar 207 milyon dolar olan dıĢ 
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ticaret hacmi, krizin yaĢandığı yıl olan 1969 yılında 1 milyar 338 milyon dolar 

düzeyindeydi. DıĢ ticaret hacminde ise 1970 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,8 

oranında artıĢ, 1971 yılında ise 1970 yılına göre yüzde 20,3 oranında artıĢ 

görülmüĢtür. Ancak, Türkiye‟de dıĢ ticaret hacmi artarken, ihracatın ithalatı 

karĢılama oranı 1969 yılında yüzde 67 iken, kriz sonrasında ithalat giriĢi daha çok 

yaĢandığı için 1970 yılında yüzde 62,1‟e, 1971 yılında ise yüzde 57,8‟e gerilemiĢtir.  

ġekil- 8: 28 Mayıs 1971 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 5 
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         Ġkinci Dünya savaĢından sonra Türkiye‟nin ihracatı, ithalatından az olduğu için 

dıĢ ödemeler dengesi bozulmuĢ, gerekli yatırımları gerçekleĢtirmek üzere dıĢ 

borçlanmalara gidilmiĢtir. Ġhracatın arttırılması yolunda köklü tedbirler 

alınamadığından dıĢ ödemeler dengesindeki olumsuz geliĢmeler son yıllarda 

hızlanmıĢtır. Tablo- 5‟ten de anlaĢıldığı gibi; 1970 yılında, 1969 yılına oranla yıl 

boyunca ithalattaki artıĢların ihracata oranla daha büyük olması nedeniyle dıĢ ticaret 

açığı yüzde 35,9 artmıĢtır.  

1969 yılında öngörülen hedefe göre gerçekleĢen dıĢ ticaret hacmi daha da 

küçük olmuĢtur. 1970 yılında ise dıĢ ticaret hacmi hedefi yüzde 3,8, dıĢ ticaret açığı 

ise yüzde 28,2 aĢmıĢtır. Genel olarak son üç yılda gerçekleĢen ithalat ve ihracatın 

hedeflerden geride kaldığı görülmektedir. 1970 yılı ithalatı ise bu geliĢimin tersine, 

hedefi yüzde 7,7 aĢmıĢ bulunmaktadır.  

Devalüasyon öncesi dönemde ithalatta 1969 yılının aynı dönemine göre yüzde 

28,9 artıĢ olmuĢtur. 1969 yılında bu dönemdeki artıĢ yüzde 7,6 idi. Devalüasyondan 

sonraki yıl sonuna kadar ithalat artıĢı bir önceki yıldan yine daha büyüktür. Bunun 

nedeni Ağustos – Ekim aylarında gerileyen ithalatın Kasım ayından itibaren tekrar 

büyük oranda artmıĢ olmasıdır. Ġhracatta ise Ocak – Temmuz döneminde artıĢ 1969 

yılında yüzde 7,3 iken 1970‟de yüzde 9,6 olmuĢtur. Ağustos‟tan yıl sonuna kadar 

olan dönemde ise artıĢ, 1969 yılında yüzde 9 iken, 1970‟de yüzde 9,5‟tir.  

Bu görünüm devalüasyonun ihracat üzerindeki etkisi bakımından önemli bir 

durumu yansıtmaktadır. Gerçekte bu duruma ek olarak ihracatın yıllara ve aylara 

göre geliĢimine iliĢkin trendin 1970 yılında devalüasyona rağmen değiĢmediği ve 

gerçek değerlerinin sürüp gelen trende göre bulunan kurumsal değerleri aĢmadığı 

gözlenmektedir. Bu görüĢ, sanayi malları ihracatındaki artıĢla ilgili değildir. Ancak, 

bu tür mallar ihracatının da bu geliĢmede önemli etkisi bulunmadığı görülmektedir 

(ġekil-8).  
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5.1.4. Siyasal Sonuçlar: 

1969 yılında yaĢanan ekonomik kriz, Türkiye‟de askeri darbeyi de beraberinde 

getirmiĢtir. Bu kriz, toplumun ekonomik olarak geçirmiĢ olduğu sarsıntının yanında, 

demokratik anlamda da ciddi sarsıntılar yaĢamasına neden olmuĢtur. 

Söz konusu krizde IMF tarafından dikte ettirilen politikalar, askerler aracılığı 

ile demokrasinin askıya alınıp, sendikal haklarla özgür toplu pazarlık düzeninin 

dondurulması sayesinde hayata geçirilebilmiĢtir (Özveri, 2009: 7). Türk parasının 

devalüe edilmesi ve IMF programının yürürlüğe konmasının ardından 1971 yılı 

darbe ile sonuçlanmıĢtır. 1969-1981 yılları arasında, siyasi nedenlerin de etkisiyle 

günü kurtarmaya yönelik politikalar uygulanmıĢtır. 

5.1.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

Kriz ve ardından yaĢanan devalüasyonla birlikte, endüstride özellikle 

hammadde de dıĢa bağımlı bir ülke olan Türkiye için kaynak bulmada zorluklar 

yaĢanmıĢ, yatırımlar azalmıĢtır. Ayrıca fiyat artıĢları olmuĢ ve devlet bütçesinde 

azalmalar gerçekleĢmiĢtir. 1 Ocak 1970 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

dolarla ödenecek dıĢ borçlarının toplamı 1 milyar 704 milyon 500 bin lira olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu kararla dıĢ borçların dolar değeri değiĢmemekte ancak Türk lirası 

karĢılığı devalüasyon oranı artmaktadır. Yani dolar 9 lira iken bu borçların Türk 

Lirası karĢılığı 15 milyar 340 milyon 500 bin lira iken, dolar 15 liraya çıkınca bu 

borçlar 25 milyar 567 milyon 500 bin liraya yükselmiĢtir. 1970‟lerde petrol fiyatının 

artması sonrasında ortaya çıkan borç patlaması ve bunu takip eden borç krizleri 

politik mantığın iflasını sergilemiĢtir (Keyder, 1993: 17). 
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ġekil- 9: 2 Haziran 1971 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Üçüncü plan döneminde (1973-1977), Türkiye‟nin geliĢme hızının yüzde 8 

olarak saptanacağı ve böylece artan iĢsizlik sorununa yüksek geliĢme hızı 

çerçevesinde çare aranacağı kısa bir süre önce yetkililer tarafından açıklanmıĢtır. 

Ancak, Ġkinci BeĢ Yıllık Planı‟nda, ekonomik geliĢmenin iĢsizlik sorununu da 

kendiliğinden çözeceği varsayılmıĢ, oysa Türkiye‟nin bugüne kadarki denemeleri, bu 

varsayımın gerçekçi olduğunu ispatlayamamıĢtır. DıĢarıya iĢçi gönderilmesi, iĢsizlik 

sorununa kısmen bir çözüm getirmiĢ olsa da, yurtiçindeki açık iĢsizler, tarımdaki 

gizli iĢsizler ve büyük kentlerdeki iĢportacı gibi gizli iĢsizler büyümeye devam etmiĢ, 

son yıllarda 1 milyon 700 bine varmıĢtır. 1966-1970 yılları arasında, oldukça yüksek 

bir hızla büyüyen Türkiye ekonomisinde 1966‟da 808 bin olan iĢsiz sayısı azalmak 

yerine son dört yılda bir kat daha artmıĢtır  (ġekil-9) (Kazgan, 1971: 2). 
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5.1.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

AraĢtırma kapsamına giren 11 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ġekil-

10‟da verilmiĢtir. 

 ġekil- 10: 11 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 3 

 

 

 

 

 

 

Devalüasyondan sadece taĢınmaz malı (gayrimenkul ve gemiler), stok malı, 

makine ve taĢıtı olanlar karlı çıkmıĢlardır ve her devalüasyon sonrası olduğu gibi 

ihracatta artıĢ görülmüĢ, ancak stokların bir kısmının örneğin tekstil sektörünün 

stoklarının içeride eritilmesi olanağından dolayı ihracatta beklenen artıĢ 

gerçekleĢmemiĢtir (ġekil-10) (Kafaoğlu, 1970: 3).  
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ġekil- 11: 21 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1970 yılının ilk yarısında ekonomide durgunluk gözlenmektedir. Ocak-Mayıs 

döneminde sanayi üretim artıĢının çok az olduğu ve buna neden olarak hammadde ve 

yatırım malları ithalatındaki tıkanıklığın neden olduğu Merkez Bankasının Mayıs-

Haziran aylarına ait iktisadi raporunda belirtilmiĢtir.  Ayrıca rapora göre, suni deri, 

yünlü dokuma ve hazır giyim imalatı gerilemiĢ, buna karĢın deri-kösele, çuval-

kanaviçe, pamuklu dokuma, pamuk ipliği ve sentetik iplik imalatında artıĢ 

kaydedilmiĢtir. Ayrıca devalüasyon ve Personel Kanunu uygulamaları yüzünden 

çeĢitli ihtiyaç malzemeleri ile malzemelerin toptan fiyatları yüzde 5 ile yüzde 60 

arasında artmıĢ, bu konuda Türkiye Tüccar ve Sanayiciler Derneği‟nin, Eylül, Ekim 

ve Kasım aylarını kapsayan “Piyasa Durumu Raporu”nda analizler yapılmıĢtır 

(ġekil-11).   
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 ġekil- 12: 24 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 1 

 

Söz konusu gazetede fiyatların artmasına rağmen piyasanın durgun, iĢletme 

vergisindeki uygulama aksaklığı nedeniyle tüccarın da tedirgin olduğu 

bildirilmektedir. Aynı yıl pamuk ipliğinde, yün ipliğinde ve naylonda yüzde 10-15, 

viskonda yüzde 20, pamuklu dokuma hammaddelerinde yüzde 35, pamuklu dokuma 

ürünlerinde yüzde 5-20, yünlü dokuma ürünlerinde yüzde 5-10, ipekli dokuma 

ürünlerinde yüzde 30-35, yün ve pamuktan mamul tuhafiye çeĢitlerinde yüzde 10-12 

ve trikotaj ürünlerinde yüzde 8-10 arasında artıĢ gerçekleĢmiĢtir (ġekil-12). 
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ġekil- 13: 7 Ekim 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 1 

 

Pamuk ve ithal edilen bazı hammadde fiyatlarının devalüasyon sebebiyle 

artması yüzünden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nca, özel sektörün imal ettiği tekstil 

mamullerine yüzde 10 oranında zam yapılması kararlaĢtırılmıĢtır (ġekil-13).  
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ġekil- 14: 21 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 2 

 

Devalüasyon dolayısıyla, fiyat artıĢları olması kaçınılmaz bir durum 

olmaktadır. Bunların baĢında, geleneksel ihraç ürünleri fiyatları yer almaktadır. 

Devalüasyon dolayısıyla dıĢ pazarlarda satıĢ olanağı artacak (taze meyve-sebze gibi) 

tarım ürünleri ve tüketimde bunların yakın ikame ürünleri gelmektedir. Bu ürünlerin 

bir kısmı, pamuk, yün, gibi imalat sanayi hammaddeleridir (Kazgan, 1970: 2). 

Tekstil ve hazır giyim ürünleri üretimi ve ticareti, özellikle 1970‟li yıllardan 

itibaren geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere kaymıĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde ekonominin itici gücü ve istihdamın temel kaynağı olmuĢtur (ġekil-14).  

AraĢtırma kapsamına giren 1960-1970 yıllarına ait tekstil ve hazır giyim dıĢ 

ticaret rakamları Tablo- 6‟da verilmiĢtir. 
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Tablo-6: Tekstil ve Hazır Giyim DıĢ Ticareti (1960-1970) 

TEKSTĠL + HAZIR GĠYĠM  

Yıllar 
ĠHRACAT  

(milyon dolar) 

ĠTHALAT 

(milyon dolar) 

1960 17 21 

1970 30 31 

Kaynak: Pakdemirli, 2002: 165. 

Tekstil ve hazır giyim ihracatı 1960 yılında 17 milyon dolar düzeyinde iken 

geçen on yıllık süreç zarfında yüzde 76,5 oranında artıĢ göstererek 30 milyon dolara 

ulaĢmıĢtır. 1960 yılında 21 milyon dolar olan ithalat ise yine aynı dönemde yüzde 

47,6 oranında artarak 31 milyon dolar düzeyine yükselmiĢtir.  
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ġekil- 15: 27 Ocak 1971 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 5 

 

 

1969 yılı krizi ve 1970 yılının Ağustos ayındaki devalüasyon sonrasında tekstil 

sektöründeki sıkıntılar da devam etmiĢ ve 1971 yılı baĢında 20 tekstil firmasında 10 

bin kadar iĢçinin katıldığı grev baĢlamıĢtır. Sonrasında tekstil sendikası ve tekstil 

iĢverenleri sendikası arasında 64 iĢyerini daha kapsayan sözleĢme müzakereleri 

olumsuz sonuçlanmıĢ ve bu iĢyerleri için de grev kararı alınmıĢtır (ġekil-15).  
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ġekil- 16: 12 Mayıs 1971 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 yılında giyim fiyatlarında on yıl öncesine göre yüzde 33,5 oranında artıĢ 

olduğu görülmektedir. On yıl önce orta halli bir ailenin giyim harcamaları 4.397 lira 

iken, on yılın sonunda 5.870 liraya ulaĢmıĢtır. Örnek olarak on yıl önce 325 liraya 

alınan bir takım elbise 1971 yılında yüzde 38,5‟lik artıĢla 450 liraya, 75 liraya alınan 

bir ayakkabı ise yüzde 66,6‟lık artıĢla 125 liraya yükselmiĢtir (ġekil-16).  
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 ġekil- 17: 14 Kasım 1972 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969 krizi, arkasından gelen devalüasyon ve yükselen fiyatlar sonrasında 

Türkiye ve Yunanistan arasında pamuk konusunda bir iĢbirliği yapılması ile ilgili 

görüĢmelerin olumlu sonuçlanması hem Türkiye ekonomisi hem de tekstil sektörü  

için yapıcı bir geliĢmedir (ġekil-17).  

 

5.2. 1974 Petrol Krizi (Uluslararası Kriz) 

5.2.1. Ekonomik Nedenler: 

1973 Petrol Krizi, 15 Ekim 1973 tarihinde OAPEC‟ in (Petrol Ġhraç Eden Arap 

Ülkeleri Birliği) (OAPEC, OPEC üyesi Arap ülkeleriyle Mısır ve Suriye‟den oluĢur) 

Yom Kippur SavaĢında ABD‟nin Ġsrail Ordusuna destek vermesine karĢılık olarak 

ilan ettiği petrol ambargosudur. OAPEC, ABD ve savaĢta Ġsrail‟den yana tavır 

sergileyen ülkelere artık petrol ihraç etmeyeceğini bildirmiĢtir. Bununla beraber 

OPEC (Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Birliği) üyesi ülkeler dünya petrol fiyatlarını 

yükselterek ülkelerine giren kaynakları artırmaya karar vermiĢlerdir. GeliĢmiĢ ülke 

sanayileri petrole bağımlı durumda olduğu için OPEC ülkelerinin önde gelen 

müĢterileri durumunda idi. 1973 yılında petrol fiyatlarındaki ĢaĢkınlık verici artıĢ ve 

1973-74 dönemindeki borsanın çöküĢü 1929 Krizinden beri yaĢanan küresel bir 
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ekonomik krizdir ve sadece fiyat artıĢlarıyla açıklanamayacak mekanizmalara ve 

uzun dönem etkilerine sahiptir (Özgür, 2010: 1). 

Birinci Petrol Krizinin patlaması, dıĢ ticaret hadlerinin Ģiddetle aleyhe 

dönmesi; Alman markı ve Ġsviçre frankının dolara karĢı hızla değer kazanması olarak 

da tanımlanmaktadır (Kazgan, 2010: 4). 1974 yılında dünya petrol fiyatlarının ani 

yükseliĢi ve petrol krizi, Türkiye‟nin dıĢ ticaret hadlerinin bozulmasına neden olmuĢ 

ve bu geliĢmeler ödemeler dengesine büyük yük getirmiĢtir (Varol, 2007: 3). 

5.2.2. Siyasal Nedenler: 

Petrol Krizi, 6 Ekim 1973'te baĢlayan Arap-Ġsrail SavaĢı'nın ardından Arap 

devletlerinin petrol fiyatlarını artırmasıyla ortaya çıkmıĢtır (“Sanal”, 2002: 1). 1973 

Dünya Petrol Krizinin çekirdeğinde; ABD bu tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla 3 

milyon kiĢinin hayatını kaybettiği ve 4 milyon kiĢinin yaralandığı Vietnam SavaĢı 

görülmektedir (Azer, 2010).  

5.2.3. Ekonomik Sonuçlar: 

1970‟li yıllardan itibaren uluslararası banka etkinliklerinde büyük değiĢiklikler 

gerçekleĢmiĢtir. OPEC ülkelerinin 1973 yılında petrol fiyatlarını arttırmaları ile ulus 

ötesi bankalar daha önceki yıllarda görülmeyen oranda büyük bir sermaye akıĢına 

sahne olmuĢlardır. Petrol fiyatlarının artması ile petrol ihraç eden ülkelerde fazlalar 

oluĢmuĢ, petrol ithal eden ülkeler ise banka fonlarına daha bağlı hale gelmiĢlerdir. 

Bunun sonucunda 1976-1980 yılları arasında uluslararası bankaların varlıkları yüzde 

95 oranında büyümüĢtür. Bu süreçte Off-shore banka sistemi ile euro-dolar piyasaları 

uluslararası mali sistemin önemli unsurları haline gelmiĢlerdir. Finansal 

piyasalardaki bu geliĢmeler, para hareketlerine, ilgili ülkelerin kısıtlama ve 

düzenlemelerine uğramadan kullanabilecekleri büyük bir alan sunmuĢtur (AkdiĢ, 

2002: 3). 

1973 Kasım ayında baĢlayan resesyon süreci 1975 Mart‟ına kadar 16 ay 

boyunca devam etmiĢtir. Bu dönemde büyüme hızı kümülatif olarak yüzde -3 

olmuĢtur. Bu dönemde ayrıca petrol krizine dayalı olarak yaĢanan arz Ģokları, 

stagflasyon teriminin ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. 1973 yılında petrol fiyatlarının 
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dört kat yükselmesi, diğer fiyatların da artmasına ve büyüme hızında gerileme 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. Büyüme hızındaki yavaĢlamanın yanı sıra Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrasının en yüksek iĢsizlik oranı olan yüzde 8,9‟a ulaĢılmıĢtır 

(“Sanal”, 2008: 8).  

1974 yılı sonuna doğru dünya piyasalarında altın fiyatlarında baĢlayan hızlı 

düĢüĢ Türkiye‟yi de etkilemiĢ, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 90 liradan 83 liraya 

inmiĢtir. Cumhuriyet altını ise 630 liradan 590 liraya düĢmüĢtür (Sönmez, 2004: 51). 

1973-1974 krizi 450 gün sürmüĢ ve o süreçte borsa tam yüzde 48 oranında düĢüĢ 

göstermiĢtir (GüneĢ, 2008). 

5.2.4. Siyasal Sonuçlar: 

1974 yılında Kıbrıs‟ta yaĢanan darbe sonrası Türkiye 15 Temmuz 1974 

tarihinde müdahale hazırlıklarına baĢlamıĢ, ilk harekâtı 20 Temmuz‟da, ikinci 

harekâtı da 14 Ağustos‟ta gerçekleĢtirmiĢtir. Aynı yıl içinde dönemin hükümetinin 

bir önceki hükümetin yasakladığı haĢhaĢ ekimine tekrar izin vermesi, ABD‟nin 

yoğun tepkisine yol açmıĢtır. ABD‟nin uyguladığı ambargonun Kıbrıs Harekâtı 

dıĢındaki önemli bir nedeni de haĢhaĢ ekim kararı olmuĢtur. Ayrıca koalisyon 

hükümeti yaĢanan uyumsuzluk nedeniyle 18 Eylül‟de istifa edince istikrarsızlığın 

dozu iyice yükselmiĢ ve 25 Eylül‟de ABD, Türkiye‟ye yaptığı askeri yardımı 

kesmiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 70). 

5.2.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

Petrol Krizi‟yle birlikte ekonomide yaĢanan enflasyon ve durgunluk 

(stagflasyon) durumunun tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkilemesi üzerine bu 

kez Keynesgil politikalara ve devlete ağır eleĢtirilerde bulunulmuĢtur. Farklı 

politikalar doğrultusunda gittikçe güçlenen yeni anlayıĢ, devletin müdahale alanının 

sınırlandırılması yönünde adımlar atmıĢtır (Demirel, 2010: 1). 

1973'de imzalanan on yıllık bir anlaĢma ile Irak, Türkiye petrol pazarının esas 

hâkimi olmuĢtur. Petrol krizi sırasında da Türkiye, ortak değerlerin ayrıcalık 

sağlayacağı düĢüncesiyle Suudi Arabistan, Libya ve Ġran'a yönelmiĢ, ancak beklenen 
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olmamıĢ ve Arap ülkeleri Türkiye'ye yüklü bir fatura çıkarmıĢlardır (“Sanal”,     

2002: 1). 

 AraĢtırma kapsamına giren 1972-1976 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

7‟de verilmiĢtir.  

Tablo- 7: Yıllar Ġtibariyle DıĢ Ticaret – (1972-1976) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1972  884 969 30,8 

1 562 

550 33,5 - 677 581 2 447 519 56,6 

1973 

1 317 

083 48,8 

2 086 

216 33,5 - 769 133 3 403 299 63,1 

1974 

1 532 

182 16,3 

3 777 

501 81,1 -2 245 319 5 309 683 40,6 

1975 

1 401 

075 -8,6 

4 738 

558 25,4 -3 337 483 6 139 633 29,6 

1976 

1 960 

214 39,9 

5 128 

647 8,2 -3 168 433 7 088 862 38,2 
Kaynak: TÜĠK 

1974 Petrol Krizi Türkiye‟yi de olumsuz yönde etkilemiĢ, ihracat gelirinin 

büyük bir kısmı ancak petrol ithalatını karĢılayacak düzeye gelmiĢtir. Tablo- 7‟de 

görüldüğü gibi, petrol krizinin yaĢandığı 1974 yılında 1 milyar 532 milyon dolar olan 

Türkiye ihracatı, 1975 yılında yüzde 8,6 oranında düĢerek 1 milyar 401 milyon 

dolara gerilemiĢ, ithalat ise 1974 yılında bir önceki yıla göre 81,1 oranında, 1975 

yılında ise yüzde 25,4 oranında artarak rekor kırmıĢtır. Yine ihracatın ithalatı 

karĢılama oranlarından da Türkiye‟nin kriz yıllarından etkilendiği anlaĢılmaktadır.  

Aynı zamanda 1974 yılı Kıbrıs BarıĢ Harekâtı sonrasında, ABD‟nin ambargo 

baĢlatması Türkiye‟nin dıĢ ticaretini olumsuz yönde etkilemiĢtir. 1970‟li yılların 

sonunda ödemeler dengesindeki açık giderek büyümüĢ, ekonomik ve siyasi 

istikrarsızlık artmıĢ ve döviz darboğazı, üretimi durma noktasına getirmiĢtir.  
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5.2.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

1950‟li yıllarda baĢlayan özel sektör yatırımları zaman içinde geliĢmiĢ, 

zamanla kamunun bu alanda üretici rolü azalmıĢtır. 1952 yılında sektör üretimi 

içinde yüzde 28 olan özel sektör payı, 1962 yılında yüzde 62‟ye, 1990 yılında ise 

yüzde 90‟ın üzerine çıkmıĢtır. Günümüzde kamunun bu sektörde payı kalmamıĢtır. 

Sektörde, 1950'li yıllardan sonra özel sektörün öncülüğünde geliĢim baĢlamıĢ ve 

1960'lardan sonra sentetik elyaf üretimine baĢlanmıĢtır. Planlı dönemde uygulanan 

ithal ikamesi politikası ve teĢvik tedbirlerinin de katkısıyla 1960-70 yılları arasında 

hazır giyim ve tekstil sektöründe daha ileri teknoloji kullanılmaya ve iĢlenmiĢ ürün 

imal edilmeye baĢlanmıĢ, 1960-80 yılları arasında önemli bir teknik deneyim 

kazanılmıĢtır (“Sanal”, 2010a: 3).  

 ġekil- 18: 13 Kasım 1974 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 

 

1973 yılında spekülasyonlar etkili olmuĢ, görülmemiĢ fiyat artıĢları 

yaĢanmıĢtır, ancak bu durum 1974 yılında yerini tehlikeli bir durgunluğa ve 
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gerilemeye bırakmıĢtır. Örneğin pamuğun kilosu 1,80 dolar iken, yüzde 41,6 

oranında düĢüĢ göstererek 1,05 dolara inmiĢtir. Bu gerilemeye pamuk üretiminin bol 

olması ve bir önceki yıl yaĢanan spekülasyonlar nedeniyle aĢırı yükselen fiyatların 

normal seviyelere inmesine neden olmuĢtur. 

Devletin pamukta destekleme alımları fiyatların aĢırı düĢen dünya seviyelerine 

inmesini engellemektedir. Ancak bu da hem devletin yükünü artırmakta, hem de 

tekstil fabrikalarının maliyetlerini artırmaktadır. Dolayısıyla da pamuk ipliği ve 

dokuma ihracatında güçlükler yaĢanmaktadır. Ayrıca üretim yetersizliğine karĢın 

talepte meydana gelen artıĢlar mal yokluklarına, bu da karaborsanın tekrar ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.  

Türkiye ekonomisinde, tekstil sektöründe tüm bunlar yaĢanırken dünyada 

tekstil krizi baĢ göstermiĢ, Ġngiltere, Belçika, Fransa, ABD ve Hindistan gibi tekstil 

üretici ülkeler belirli bir krizle karĢı karĢıya kalmıĢladır. Avrupa ülkelerinde tekstil 

fabrikaları üretimlerini yüzde 17-22 oranları arasında azaltmıĢ ve çalıĢma saatlerini 

40 saatten 32 saate düĢürmüĢlerdir (ġekil-18).  

 

5.3. 1978 Krizi (Ulusal Kriz) 

5.3.1. Ekonomik Nedenler: 

1978 yılında yaĢanan, daha doğrusu 1980 öncesi Türkiye‟de yaĢanan krizler 

daha çok Türkiye‟de mal ve emek piyasalarının geliĢmediği, döviz piyasası ile para 

piyasalarının mevcut olmadığı ortamlarda doğmuĢ olan krizlerdir. Bu yapılarıyla da 

finansal liberalleĢmeye bağlı veya küresel kaynaklı olmaktan uzak kalmıĢlardır 

(AkdiĢ,   2002: 13). 

Dönemin hükümetleri düĢük faizli kredileri hiç ödenmeyecekmiĢ gibi alıp 

kullanarak, önemli miktarlarını da gereksiz harcamıĢlardır. Bu borçlar bir yandan 

tüketimi ve ithalatı tetiklerken bir yandan da sabit yatırımları ve buna bağlı ithalatı 

tetiklemiĢtir. YurtdıĢına indirimli kürk satıĢları, geziler, otomobil fabrikaları önünde 
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uzayan kuyruklar, değiĢik marka traktör ithalatı, geliĢigüzel devlet sübvansiyonları 

bu borçlarla karĢılanmıĢtır (ATO, 2005). 

1978 yılında ancak yüzde 1,4 büyüyebilen ekonomi, 1979 yılında ise yüzde 0,7 

oranında daralmıĢtır (Dünya Gazetesi, 2010: 71). Türkiye‟nin 1970 yılında 1,8 

milyar dolar olan borcu, 1977 yılında 10 milyar dolara çıkmıĢtır. 1978 yılında kısa 

vadeli borçların toplam borç içindeki payı yüzde 52'ye ulaĢarak kriz patlak vermiĢtir 

(ATO, 2005). 1977 -1979 arasında ciddi ödemeler dengesi sorunu yaĢanmıĢ, 

enflasyon 1979'da yüzde 79'a yükselmiĢtir.  

1978 krizi “Petro-dolarları dolaĢıma döndürme” politikasının yarattığı aĢırı kısa 

vadeli borçlanmanın, Türkiye ile birlikte bir dizi geliĢmekte olan ülkeyi (Arjantin, 

Zaire, Peru gibi) birlikte krize götürmesi; uluslararası bankaların GOÜ‟ ye kredileri 

kısarken, faizleri yükseltmeleri olarak açıklanmaktadır (Kazgan, 2010: 5). 

5.3.2. Siyasal Nedenler:  

1977 yılının Ağustos ve Eylül aylarında hükümetin aldığı bir dizi istikrar 

paketi yürürlüğe konmuĢ, ancak yıl sonunda Hükümetin istifası nedeniyle bu 

paketten olumlu sonuç alınamamıĢtır. Sonrasında 1978 yılı baĢında kurulan yeni 

hükümet güvenoyu almıĢ, fakat terör olaylarının 1978 yılında da tırmanarak devam 

etmesi ekonomik önlemlerin baĢarı Ģansını azaltmıĢtır. Ve yılın son ayında bir 

ilimizde çıkan mezhep çatıĢmasının 98 kiĢinin ölümüyle sonuçlanmasının ardından 

sıkıyönetim ilan edilmiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 71). 1978-79 Ġkinci Dünya Petrol 

Krizinde Ġran‟da Humeyni Devrimi görülmektedir (Azer, 2008). 

5.3.3. Ekonomik Sonuçlar: 

1978‟den sonra süren mali krizle birlikte 2 büyük bankerlik kurumu ve 5 küçük 

banka batmıĢ, bu süreçte zor duruma giren çok sayıda büyük boylu özel Ģirket ya 

kamulaĢtırılmıĢ, ya kamu bankalarına devredilmiĢ ya da kredilerle ayakta tutulmaya 

çalıĢılmıĢtır (Kazgan, 2010: 19). Kriz sonrası 1979 yılı sonunda dıĢ borçlar 10,2 

milyar doları uzun vadeli, 4,4 milyar doları da kısa vadeli olmak üzere 14,6 milyar 

dolara çıkmıĢtır (Sönmez, 2004: 128). 
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AraĢtırma kapsamına giren 1977-1978 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

8‟de verilmiĢtir.  

Tablo- 8: Yıllara Göre DıĢ Ticaret – (1977-1978) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 

DıĢ 

ticaret  

dengesi 

DıĢ 

ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1977 

1 753 

026 -10,6 

5 796 

278 13,0 

-4 043 

252 

7 549 

304 30,2 

1978 

2 288 

163 30,5 

4 599 

025 -20,7 

-2 310 

862 

6 887 

187 49,8 
Kaynak: TÜĠK 

TÜĠK‟ in verilerine göre, 1977 yılında 7 milyar 549 milyon dolar olan 

Türkiye‟nin dıĢ ticaret hacmi, kriz yılı olan 1978 yılında bir önceki yıla göre yüzde 

8,8 oranında daralmıĢtır. Ancak 1978 yılında ithalatta bir önceki yıla göre yüzde 20,7 

oranında düĢüĢ görüldüğünden, ihracatın ithalatı karĢılama oranı 1977 yılında yüzde 

30,2 iken 1979 yılında yüzde 49,8‟e yükselmiĢtir.  

5.3.4. Siyasal Sonuçlar:  

1979 sonbaharında yokluklar ve halkın temel ürünleri elde etmek için yaĢadığı 

uzun kuyruklarla ağırlaĢan kriz dönemi yaĢanırken, sonbaharda senato yenileme 

seçimleri ve milletvekilliği ara seçimi yapılmıĢtır (Dünya Gazetesi, 2010: 74).  

5.3.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

Ekonomik ve siyasal istikrarsızlık nedeniyle iç talep ve satıĢlar gerilemiĢ, 

sanayideki yeni yatırım ve modernleĢtirme projeleri ister istemez duraklamıĢtır.  

1970‟li yılların Ģiddetli bir krizle noktalanmıĢ olmasına karĢın, Türkiye‟de çok büyük 

değiĢmeler de ortaya çıkmıĢtır. Ġmalat sanayinde büyük çapta yeni kapasiteler 

yaratılmıĢ, tarım önemli bir sıçrama yapmıĢtır. Ekonomide güçlü holdingler oluĢmuĢ, 

bunlar değiĢik üretim faaliyetlerinde isim yapmıĢlardır. Müteahhitler Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyetlerini yoğunlaĢtırarak, bu pazarları yakından 
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tanımıĢlardır. Önce iĢçilerin peĢinden Batı Avrupa‟ya taĢınan bankalar, bu kez 

müteahhitlerin peĢinden Ortadoğu‟ya taĢınmıĢlardır. Herkes var olan ihracat ve 

ithalat rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, dövizler karaborsaya aktığı için gerçek 

rakamların bunun yaklaĢık iki katı olduğu bilinmekteydi (Kazgan, 1994: 181).  

5.3.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında tekstil üretiminin ev dokumacılığı Ģeklindeki 

küçük üretim birimlerinden ibaret olduğu görülmektedir. Bu nedenle tekstil 

sanayinin geliĢtirilmesi ve tekstil ürünleri ithalatının azaltılması için yerli ve yabancı 

birçok uzmana araĢtırmalar yaptırılmıĢtır. 1940‟lı yıllarda tekstil makineleri ithalatı 

yoluyla tekstil ürünlerinin önemli bir kısmı yurt içinde üretilir hale gelmiĢ, mevcut 

fabrikaların kapasiteleri artırılmıĢtır. 1950‟li yıllarda ise verilen teĢviklerle bu 

sektörde özel kesime ait irili ufaklı birçok iĢletme kurulmaya baĢlamıĢtır. 1960‟ların 

baĢından itibaren artan dıĢ taleple beraber sektöre çok sayıda firma girmiĢtir. Ancak, 

1970‟li yılların sonlarında dıĢ talep artıĢının sürekli olmaması sonucunda arz 

fazlasının ortaya çıkması sektörde darboğaza yol açmıĢtır (Pazarcık ve Doğan 

Turunç, 1986: 7).  
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ġekil- 19: 1 Eylül 1978 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 yılında pamuk ipliği konusunda Türkiye ile Ġngiltere ve Fransa arasında 

küçük çaplı bir kriz yaĢanmıĢ ve bugünkü adıyla Avrupa Birliği o dönemdeki adı 

AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) Komisyonu, bu krizin çözümü adına hakem 

olarak farklı bir çözüm yolu önermiĢtir. Dondurma ve daha sıkı gözetim içeren bu 

formül ile ilgili olarak taraf olan ülkeler durumu kendi ülkelerine bildirmeyi ve onay 

aldıkları takdirde bu çözümü kabul edebileceklerini bildirmiĢlerdir. KarĢılıklı 

görüĢmeler neticesinde Ġngiliz ve Fransız temsilciler, kısıtlamalarla ilgili uygulanma 
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sorumluluğunun Türk özel sektörüne değil de Türk Hükümetine verilmesini ve 

yapılacak anlaĢmanın resmi yetkililerin onayı olması koĢulunu istemiĢlerdir. Çünkü 

Avrupa Birliği Komisyonu ile 1977 yılında yapılan anlaĢma Türk özel sektörü ile 

yapılmıĢtı. Bu toplantıdan çıkan önemli bir sonuç da, Avrupa Birliğine karĢı toplu 

kota bulunmadığı, her ülkenin kendi milli kotasını uyguladığının anlaĢılması 

olmuĢtur (ġekil-19).  

ġekil- 20: 1 Eylül 1978 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 8 
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Pamuk ipliği ihracatında 1977 yılında ihracat sınırlarını aĢtığını iddia eden 

Fransa, Türkiye‟nin Fransa‟ya olan ihracatını kapatmak istemiĢ, ancak Avrupa 

Birliği Komisyonu ile yapılan görüĢmeler neticesinde biraz daha olumlu düĢünmeye 

baĢlamıĢtır. Ġngiltere ise Fransa‟ya göre daha sert bir tutum izlemiĢtir. Çünkü 

Türkiye‟nin ihracatı için 1978 yılında ayrılan kotanın daha sekizinci ayda dolduğunu, 

hatta aĢıldığını ileri sürerek, kalan dört aylık süreçte Türkiye‟den ihracatın 

dondurulmasını talep etmiĢlerdir (ġekil-20).  

ġekil- 21: 6 ġubat 1979 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 14 
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ġekil- 22: 6 ġubat 1979 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 14 - devamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 tarihli Milliyet Gazetesinden, birkaç yıldır Türkiye ve Avrupa Birliği 

arasında tekstil ürünleri ihracatı ile ilgili kısıtlamalar konusundaki görüĢmelerde tam 

olarak çözüme ulaĢılamadığı anlaĢılmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği Türkiye Ortaklık 

Komitesi‟ndeki görüĢmelerde, Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ndeki temsilcileri, tekstil 

konusunda Türkiye‟ye yapılan haksızlığın sürmesi halinde AB Adalet Divanı‟na 

baĢvuracaklarını açıklamıĢlardır. Ancak baĢvurunun yapılabilmesi için kararın 

Ortaklık Konseyi‟nde iki tarafın rızası ile alınmasının gerektiği belirtilmektedir. 
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Ayrıca Ankara‟daki yetkililer, Katma Protokol ve Roma AnlaĢması uyarınca AB 

ülkelerinin baĢka ülkelerden, hele ortak üyelerden yaptıkları tekstil ürünlerine 

kısıtlama koymalarının olanaksız ve anlaĢmalara aykırı olduğu konusunda açıklama 

yapmıĢtır. Ancak, baĢta Ġngiltere olmak üzere AB ülkeleri bu kısıtlamayı 

uygulamada ısrarlı olduklarını belirtmiĢlerdir.  

Türkiye bu noktada, yani tekstil kısıtlaması sorununun diğer sorunlarla ele 

alınmasını, bir paket halinde karara bağlanmasını talep etmiĢtir. Ancak bazı AB üyesi 

ülkelerin kısıtlamalara belirli tavanlar konmasını istemeleri yüzünden AB, 

Türkiye‟yi, sorunu görüĢmek için Komiteye çağırmıĢ, fakat bu görüĢmeden de 

herhangi bir sonuç alınamamıĢtır.  

Sonuç olarak, dünyada tekstilde, özellikle pamuk ipliği konusunda bir kriz 

yaĢanırken, Türkiye‟de kendi içinde bir ekonomik kriz yaĢamıĢ ve dünyadaki tekstil 

krizinden de etkilenmiĢtir. Türkiye‟nin ihracat konusunda önü tıkanmıĢ, diğer ülkeler 

kendi sanayilerini krizden kurtarmak adına Türkiye tekstil ihracatına kotalar 

uygulamaya çalıĢmıĢlardır (ġekil-21, ġekil-22). 

 

5.4. 1980 Krizi (Uluslararası Kriz) 

5.4.1. Ekonomik Nedenler: 

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1980‟li yıllara kadar olan süre içerisinde devlet 

desteği ile yerli sanayinin geliĢmesi için teĢvik ve planlama esasına dayalı bir 

sanayileĢme politikası izlenmiĢtir. GerçekleĢtirilmesi kolay olmayan bu politikalar 

uygulanırken bir takım sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Bu sorunların baĢında, özellikle 

sanayiyi desteklemek adına devlet harcamalarının artmasından kaynaklanan bütçe 

açıkları ile dıĢ ticarette ihracatın ithalatı karĢılamaması üzerine verilen açıklardan 

ileri gelen ödemeler dengesinin bozukluğu gelmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde 

dıĢ kaynak arayıĢında IMF destekli istikrar programlarının yürürlüğe konulması bu 

dönemlerde ortaya çıkan istikrarsızlığın çözümünde baĢvurulan temel yöntem 

olmuĢtur (Üçgöz, 2005: 87). 
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1980‟li yılların baĢında gündeme gelen yeni ekonomik düzen, uzun süreli 

yoğun bir durgunluğun sonucudur. 70‟li yılların sonu ve 1980‟li yılların baĢlarında 

geliĢmiĢ ülkelerde durgunluk yaĢanırken GOÜ‟ nün ekonomilerinde göze çarpan en 

belirgin olgu, çeĢitli nedenler sonucunda artıĢ göstermiĢ olan dıĢ borç stoklarıdır 

(Ardıç, 2004: 9-10). 

Ġthal ikameci ekonomik modelin tıkanıp Türkiye‟nin tercihlerini ihracata dayalı 

ekonomi modeline yönelttiği 80‟li yılların baĢında bir önceki dönemde iç pazarın 

canlı tutulmasındaki önemi nedeniyle kabul gören iĢçi ücretleri, özgür toplu pazarlık 

sistemi, seksenli yılların baĢında sistemin tıkanmasının temel nedenlerinden birisi 

olarak değerlendirilmesiyle baĢlanmıĢtır (Özveri, 2009: 8). Türkiye ekonomisi 1979 

yılının sonlarında tam anlamıyla bir darboğaza girmiĢtir. Merkez Bankası‟ndaki 

döviz rezervleri erimiĢ, piyasada petrol, ilaç, gübre, röntgen filmi bulunamaz hale 

gelmiĢ, yatırım ve üretim durmuĢtur.  

AraĢtırma kapsamına giren 1979-1980 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

9‟da verilmiĢtir. 

Tablo- 9: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1979-1980) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1979 2 261 195 -1,2 5069 432 10,2 -2 808 236 7 330 627 44,6 

1980 2 910 122 28,7 7 909 364 56,0 -4 999 242 10 819 486 36,8 

Kaynak: TÜĠK 

Ġhracat gelirlerinin tamamı bile petrol ithalatını karĢılayamıyordu ve 1979 

yılında 5 milyon dolar olan ithalat, 1980‟de 8 milyon dolar sınırına yaklaĢmıĢtır. 

Dövizin resmi fiyatı 35 lira, karaborsada 47 lira idi. Enflasyon yüzde 60‟ların üzerine 

çıkmıĢ hatta yüzde 100‟ün üzerine çıkma eğilimine girmiĢtir. Büyüme eksiye 

dönüĢmüĢtür. 1979 sonunda 2.808 bin dolar olan dıĢ ticaret açığı yüzde 78 artıĢla 

1980 yılında 4.999 bin dolara yükselmiĢtir. Ġhracatın ithalatı karĢılama oranında ise 
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1978 yılında yüzde 49,8 iken, sırasıyla 1979 yılında yüzde 44,6‟ya, 1980 yılında ise 

yüzde 36,8‟e kadar düĢüĢ görülmektedir.  

Petrol fiyatlarının tekrar reel sıçramaya geçmesi, ABD‟de para arzı 

kısılmasının dünya reel faiz hadlerini katlayarak artırması, tarım fiyatlarının tekrar 

çökmesi de 1980 krizine sebep olmuĢtur (Kazgan, 2010: 5). 1980‟li yıllardan itibaren 

insanlık, tarihinin kritik dönemlerinden birisini yaĢamaya baĢlamıĢtır (AkdiĢ,     

2002: 1). 

5.4.2. Siyasal Nedenler: 

Türkiye‟de sermaye birikimi sürecinin en önemli kırılma noktası sayılan 1980 

yılı sadece ekonomide değil siyasal ve sosyal yapımızda da bir milat sayılmaktadır. 

BaĢlangıcı 1977‟ye uzanan ekonomik kriz, 24 Ocak 1980 kararları ile baĢlatılan bir 

Ģok tedavisinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinin getirdiği olanaklarla sürdürülmesi yıl 

sonunda büyük ölçüde giderilmiĢtir. Ancak 1980 yılı, önceki yirmi yıla damgasını 

vuran düzenleme biçiminin veya iktisat politikası modelinin kökten değiĢtirildiği bir 

dönüm noktası olmak bakımından da önem taĢımaktadır (Sönmez, 2004: 130). 

5.4.3. Ekonomik Sonuçlar: 

24 Ocak 1980 Kararları olarak adlandırılan ekonomik politika seti, genel 

anlamda bir dıĢ ticaret politikası değiĢikliği, daha yalın bir ifade ile dıĢ dünyaya 

entegre olmaya baĢlama operasyonudur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin o 

günkü yöneticilerini bu kararları alma noktasına getiren, ekonominin dıĢ dengelerinin 

tamamen bozulmuĢ olmasıdır. Bu bozukluk öyle bir boyuta ulaĢmıĢtır ki, 

Türkiye‟nin mal ihracatı, petrol faturasını bile karĢılayamaz duruma gelmiĢtir. O 

tarihte yapılan ilk uygulama, TL‟nin değerinin düĢürülmesi olmuĢtur. 1 ABD doları, 

47 liradan 70 liraya yükseltilmiĢtir. TL‟nin devalüasyonuna ek olarak ihracatta 

sübvansiyon uygulamasının kapsamı geniĢletilmiĢ, TL‟nin değeri zaman içinde 

sürekli olarak düĢürülmüĢtür. Finansal piyasalardaki liberalleĢmenin hızlandığı 1980 

sonrasında, bütün finansal krizler bankacılık krizi ile birlikte ortaya çıkmıĢtır (AkdiĢ, 

2002: 18). 
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24 Ocak 1980 sonrası yapısal değiĢme programının temelini finansal kesim 

reformları oluĢturmuĢtur. Reformların temel felsefesi, piyasa mekanizması önündeki 

kısıtlamaların kaldırılması ve bankacılık sektörüne giriĢimin kolaylaĢtırılması 

yoluyla rekabetin özendirilmesi olmuĢtur. Finansal liberalleĢme süreci, Temmuz 

1980‟de kredi ve faiz oranlarının serbest bırakılmasıyla baĢlamıĢtır. Böylece artan 

tasarruf ve artan rekabet ortamı ile birlikte mali sektöre derinlik kazandırılması 

amaçlanmıĢtır (Sönmez, 2002: 263 – 264).  

Fakat 1981 yılının son aylarına doğru mevduata reel faiz verilmeye baĢlanmıĢ, 

vadeli mevduata uygulanan hükümler bankaların çıkarmasına izin verilen mevduat 

sertifikalarına da uygulanmıĢ, mevduat sertifikaları üzerinde denetim kurulamamıĢ, 

en çok bu durumdan yararlanan bankacılık kesimi sistemin karĢılıksız olarak 

büyümesine katkıda bulunmuĢ ve sistem krize doğru sürüklenmiĢtir.  

AraĢtırma kapsamına giren 1981-1984 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

10‟da verilmiĢtir. 

Tablo- 10: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1981-1984) 

Yıllar 

Ġhracat Ġthalat DıĢ ticaret 

dengesi 

(bin $) 

DıĢ  

ticaret 

hacmi  

(bin $) 

Ġhracatın  

ithalatı 

karĢılama 

oranı (%) 

Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim 

(bin $) % (bin $) % 

1981 4 702 934 61,6 8 933 374 12,9 -4 230 439 13 636 308 52,6 

1982 5 745 973 22,2 8 842 665 -1,0 -3 096 692 14 588 639 65,0 

1983 5 727 834 -0,3 9 235 002 4,4 -3 507 168 14 962 836 62,0 

1984 7 133 604 24,5 10 757 032 16,5 -3 623 429 17 890 636 66,3 

Kaynak: TÜĠK 

1980 sonrası dönemde Türkiye‟nin ihracatında önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. 

1980 yılında 2.910 bin dolar olan Türkiye ihracatı Tablo- 10‟dan da görüldüğü üzere 

1981 yılında yüzde 61,6 artıĢ göstererek 4.702 bin dolara yükselmiĢtir. Kriz öncesi 

ithalatta yaĢanan patlama da etkisini giderek kaybetmiĢ, 1981 yılında bir önceki yıla 

göre yüzde 12,9 oranında artıĢ görülmüĢtür. 1983 yılına kadar aynı seviyelerde olan 
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dıĢ ticaret hacmi, 1984 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 24,5, ithalatın da 

yüzde 16,5 gibi oranlarla artması üzerine 17 milyar 890 milyon dolara yükselmiĢtir.  

5.4.4. Siyasal Sonuçlar: 

1980‟li yıllara kadar doğrudan yatırımların sınır ötesi hareketleri devlet 

denetimine tâbi tutulmuĢ ve serbestleĢme bunlar üzerindeki denetimin de kalkmasını 

sağlamıĢtır. Diğer bir deyiĢle, 1980‟li yıllarda dolaysız yatırımlar için konulan 

koĢullar en aza indirilerek, üretim kesimi, hisse payı vb. biçimdeki sınırlamalar 

büyük ölçüde kaydırılmıĢtır (Ardıç, 2004: 15). 

Yeni sağ akıma yöneltilen eleĢtiriler arasında geniĢ halk kitlelerinin devletten 

beklentilerinin piyasadan beklenti Ģekline çevrilememesi, pazarın her zaman etkin 

olduğu varsayımının da yanlıĢlığının gerek sosyal bilimciler gerek uygulayıcılar 

tarafından gittikçe artan oranda kabul görmesiyle 1980‟lerin mali krizinin aslında bir 

devlet krizi olduğu savı yer almaktadır. Tüm bu eleĢtirilere rağmen yeni sağın ve 

onun ekonomik dar boğazlara karĢı sunduğu mini-mal devlet modelinin uluslararası 

kamu yönetimi reformlarında etkisini gösterdiği görülmektedir (Demirel, 2010: 6-7). 

Ġnsan özgürlüğünün güvencesinin piyasa ekonomisi olduğu inancına dayanan 

ve ekonomik eĢitlik, toplumsal adalet gibi sorunları göz ardı eden yeni sağ anlayıĢ 

“laisez-faire” (bırakınız yapsınlar) deyimi ile özetlenen 19. yy liberalizminin çağdaĢ 

yorumudur. Devletin ekonomiye ve toplumsal yaĢama müdahalelerini özgürlüklerin 

kısıtlayıcısı, bu alanların tümüyle piyasa mekanizmalarına bırakılmalarını ise 

demokrasi ve özgürlüklerin ön koĢulu olarak kabul eden söz konusu anlayıĢ, 

1970‟lerin krizinin 1979 – 1981 arasında yaĢanan Ġkinci Petrol Ģokuyla daha da 

ağırlaĢmasıyla birlikte aynı dönemde iktidara gelen Ġngiltere‟de Thatcher ve ABD‟de 

Reagan hükümetlerinin ürünüdür (Demirel, 2010: 5). 

1980‟lerde yaĢanan borç krizi ile önemli ölçüde daralan dıĢ finansman 

imkanları sonucunda geliĢmekte olan ülkeler kalkınma ve büyümelerini 

gerçekleĢtirmek amacıyla gereksinim duydukları sermaye birikimini sağlamak için 

özel sermaye akımlarının bileĢimini değiĢtirerek (dıĢ borç ve ticari banka kredileri 
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Ģeklindeki), yabancı sermayeye (doğrudan yatırım ve portföye) kaymıĢtır (Durusoy, 

2010: 2).  

Borç krizinin patlak vermesi, 1982‟de Meksika‟nın dıĢ borç servisini geçici 

olarak askıya aldığını açıklamasıyla olmuĢ ve 1982 yılının sonuna gelindiğinde dıĢ 

borç servisini yerine getiremeyen GOÜ‟ nün sayısı 34‟e ulaĢmıĢtır. Krizin büyük 

boyutlara ulaĢmasında en önemli etken, özelikle ağır borçlu ülkelerin özel bankalara 

olan borçlarını ödeyemez duruma düĢmeleridir. DerinleĢen krizler, öncelikle borç 

ertelemelerini sonrasında ise istikrar politikalarını gündeme getirmiĢtir (Ardıç,    

2004: 12). 

5.4.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

1980 sonrası dönemde Türkiye‟nin ihracatının canlanmasında etkili olan iç ve 

dıĢ etkenleri kısaca Ģu Ģekilde ifade edilebilir; ara ve yatırım malları ithali 

zorunluluğu için dövize ve ekonominin canlanmasına olan ihtiyaç ve ekonominin 

potansiyelleri, ayrıca 1980‟lerin baĢında ortaya çıkan ve iç talebin kısıtlanmasıyla 

daha da önem kazanan kapasite boĢlukları iç etkenler olarak sayılabilirken, 1980‟li 

yılların baĢında dıĢ konjonktür genel olarak olumsuz olmakla birlikte, Türkiye için 

bazı olumlu geliĢmeler de meydana gelmiĢtir (DemirbaĢ, 2003: 234). 

1980'li yılların en önemli iki olgusunu oluĢturan borç krizleri ve bu krizlerden 

kurtulmak amacıyla uygulamaya konulan ekonomik reformlarla, gündeme gelmeye 

baĢlamıĢtır (Ardıç, 2004: 8). 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde dıĢa açık ve 

ihracata yönelik bir sanayileĢme modeli benimsenerek, sanayinin ve hatta tarımın 

yaĢamak için ihracata yönelmesinin zorunluluğu açıkça vurgulanmıĢtır (DemirbaĢ, 

2003: 234). 1984 yılında ise, ithalatta uygulanan kontrol ve yasakların kaldırılması 

süreci baĢlatılmıĢtır (Ege, 1998: 2). 

Türkiye, 1980‟den sonra ekonomik düzen politikasında esaslı sayılabilecek 

dönüĢüm kararları almıĢtır. Yoğun sayılabilecek devlet müdahalelerinin egemen 

olduğu bir “karma ekonomik” düzen terk edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu yeni düzen, 

piyasa güçlerine görece olarak giderek daha fazla yer veren, söylem olarak “serbest 

piyasa ekonomisi”; ancak, somut olarak özel inisiyatifin görece egemen olduğu, bu 
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arada devletin azımsanmayacak doğrudan ya da dolaylı müdahalelerinin bulunduğu 

bir “karma ekonomik” yapı özelliği göstermektedir. Özetle, 1980 sonrası Türkiye‟nin 

ekonomik düzeninin artık eskisi gibi olmadığı, en azından tercih olarak “piyasa 

ekonomisi” düzeninin yerleĢtirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir (Han, 2005: 12-13).  

5.4.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

Türk ekonomisinde 1980‟li yıllardan itibaren gözlenen yeniden yapılanma ve 

dıĢa açılma çabaları sonucu tekstil ve hazır giyim sektörü tarımdan sonra en büyük 

istihdama sahip (yaklaĢık 2 milyon kiĢi) sanayi dalıdır ve toplam ihracat 

gelirlerimizin yaklaĢık beĢte birini sağlamaktadır (Arslan, 2008: 13). 

Türkiye‟nin 1945 yılında pamuk üretiminde yüzde 1,7 olan payı, 1993 yılında 

yüzde 3,3‟e ulaĢmıĢ ve ağırlık bakımından net pamuk ithalatçısı olunmuĢtur. Tekstil 

sektörünün dıĢa açılması sonucunda pamuk ihracatımız 1980‟li yıllarda süratle 

azalmıĢ ve ithalat baĢlamıĢtır (Pakdemirli, 2002: 204). 

ġekil- 23: 9 Ekim 1980 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, sayfa 7 
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Türkiye ekonomisinin önemli ihracat ürünlerinden biri olan pamuk ihracatı 

1980 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 

oranında düĢüĢ göstermiĢtir. Ġlk sekiz aylık verilerin değerlendirilmesinde tüm 

tarımsal ürünlerin ihracatında düĢüklükler görüldüğü bildirilmiĢ, ancak uluslararası 

piyasadaki fiyat yükseliĢleri nedeniyle döviz geliri azalıĢı olmamıĢtır. Pamuk 

fiyatında görülen bu yüksek oranlı düĢüĢ, büyük düĢüĢler ise fiyat yükselmelerine 

karĢın döviz gelirlerini de düĢürecek boyutta olmuĢtur (ġekil-23).  

ġekil- 24: 22 ġubat 1980 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 2 

 Dünya ticaretinin yüzde 15‟ini ve dünya istihdamının yüzde 20‟sini oluĢturan 

tekstil sektörü, petrol krizinden etkilenmiĢtir. Türkiye, sanayileĢmesini ithal ikameci 

olarak değil de dıĢ satıma doğru yönlendirme çalıĢmalarına tekstil ile baĢlamayı 

hedef almıĢ ve tekstil sektörüne 1970‟lerde büyük oranda temel olacak yatırımlar 

yapmıĢtır.  Örnek olarak 1971 yılında 1,3 milyon olan iğ sayısını, 1977 yılında 30 

milyona çıkarmıĢtır. Yunanistan Türkiye için giderek avantajlı bir rakip olmaya 

baĢlamıĢtır ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında yaĢanan tekstil sorununun 

çok acil olarak çözümlenmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye‟nin dıĢ satımındaki 

yüzde 44‟lük payı tekstil sektörü oluĢturmakta ve alıcı konumunda da yine Avrupa 

Birliği ülkeleri yer almaktadır (ġekil-24).  
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ġekil- 25: 22 ġubat 1980 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 2 

 

 

 

 

 

 

 1974 petrol kriziyle baĢlayan ekonomik durgunluk ve enflasyon, uzun yıllardır 

yapay önlemlerle ayakta duran Avrupa Birliği ülkelerindeki tekstil sanayinde 

iĢletmelerin kapanmasına ve iĢsizliğe neden olmuĢtur. Özellikle iplik, bluz, tiĢört ve 

iĢ elbisesi gibi basit teknolojik ve yüksek el emeği bulunan kesimlerde kriz daha da 

çok hissedilmiĢtir. Avrupa Birliği ülkeleri de kendi sıkıntılarını aĢmak için 

Türkiye‟nin ihracatına kısıtlayıcı önlemler getirmeye çalıĢmıĢlardır.  

 Türk hazır giyim yatırımcılarının ve Türkiye‟nin durumunu yakından izleyen 

Avrupa Birliği Komisyonundaki bazı üyelerin iyi niyetine karĢılık, kendi 

sanayilerinin kötüleĢmekte olduğunu savunan bazı AB ülkeleri, Türk hazır giyim 
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ürünlerinde, temel anlaĢmalara aykırı çeĢitli yönetsel zorluklar da çıkarmıĢlardır. 

Örneğin AB‟nin kendi koyduğu kural gereğince bir üye ülkenin dıĢ alım lisansını altı 

gün içinde vermesi gerekmektedir, ancak bazı ülkeler bu kuralı hiçe sayarak süreyi 

uzatmaya çalıĢmıĢ, yatırımcıyı caydırmak istemiĢlerdir. Bir baĢka üye ülke ise 

anlaĢmalara hatta ticari geleneklere uygun olmayan belgeler isteyerek ticareti 

engellemeye çalıĢmıĢlardır.   

 Tekstil ürünleri ihracatının yüzde 95‟i halen AB üyesi ülkelere yapıldığı için 

kısa dönemde özellikle hazır giyimde alternatif pazarlar aramak sonuç verebilecek 

bir yaklaĢım değildir. Ayrıca hazır giyim ihracatındaki karĢılaĢtırmalı üstünlükler ve 

Dokuzlar‟ın (o dönemde AB‟nin dokuz üyesi olduğundan “dokuzlar” diye de tabir 

edilmektedir) büyük orandaki dıĢalım yani ithalat bağımlılığı, AB‟ye yüzde 1 

oranında olan hazır giyim ihracatının yüzde 5‟e çıkması (bu oran iplikte yüzde 

38‟dir) Türkiye‟yi 4. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟ nda öngörülen 1 milyar dolarlık 

ihracat hedefine yaklaĢtırmıĢtır (ġekil-25). 

1980 sonrasında artıĢ gösteren teknolojik geliĢmeler ile ülkelerin karĢılaĢtırmalı 

üstünlük yapılarının değiĢmesi ve uluslararası ticaret hacminin çeyrek yüzyıldır 

gösterdiği geliĢmeye son veren 1980-1982 durgunluğu gösterilebilir. 1982‟de tekstil 

ve hazır giyim, ayakkabı, demir-çelik, otomotiv ve elektronik sektörlerini kapsayan 

yeni önlemler alınmıĢtır (Ardıç, 2004: 26). 

Tablo- 11: Yıllar Ġtibariyle Hazır Giyim ve Tekstil Ġhracatı (1980-1984) 

 
TOPLAM  

ĠHRACAT 

HAZIR GĠYĠM  

ĠHR. 

HAZIR 

GĠYĠM’ĠN 

TEKSTĠL  

ĠHR. 
TEKSTĠL’ĠN 

TEKS. + HAZIR 

GĠYĠM ĠHR. 

YIL (1000 $) (1000 $) PAYI % (1000 $) PAYI % (1000 $) 

1980 2 910 122 106.000 3,6 671.000 23,1 777.000 

1981 4 702 934 302.000 6,4 915.000 19,5 1.217.000 

1982 5 745 973 367.000 6,4 1.069.000 18,6 1.436.000 

1983 5 727 834 544.000 9,5 1.055.000 18,4 1.599.000 

1984 7 133 604 989.000 13,9 1.181.000 16,6 2.170.000 

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/default.asp?cid=RAPORLAR 
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1980 yılındaki krizin ve 24 Ocak Kararlarının ardından Türkiye ihracatında ve 

özellikle hazır giyim ve tekstil ihracatında yüksek oranda artıĢlar görülmektedir. 

Tablo 11‟den de görüleceği üzere, 1980 yılında 106 milyon dolar olan hazır giyim 

ihracatı 1981 yılında yüzde 185 oranında artıĢ göstererek 302 milyon dolara 

yükselmiĢtir. Yine aynı Ģekilde tekstil ihracatı da 1981 yılında bir önceki yıla göre 

yüzde 36,4 oranında artıĢ göstererek 915 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Ancak, 

yine tabloda görüleceği gibi, hazır giyim ihracatının Türkiye toplam ihracatı içindeki 

payı yıllar itibariyle artıĢ gösterirken, tekstil ihracatında artıĢ görülmesine rağmen, 

toplam ihracattaki payında devamlı bir düĢüĢ göze çarpmaktadır.  

ġekil- 26: 5 Haziran 1980 tarihli Milli Gazete, sayfa 5 

 

 

 

 

 

 

 

Sentetik ve pamuk ipliği fiyatları 1978‟in ortalarından 1979 sonuna kadar aĢırı 

derecede artmıĢ, buna gerekçe olarak da fabrikaların düĢük kapasite ile çalıĢmaları 

gösterilmiĢtir. Ancak o dönemle 1980 yılı Haziran ayı itibariyle değiĢen fazla bir Ģey 

olmamasına rağmen fiyatların büyük oranda düĢüĢ göstermesi dikkat çekicidir 

(ġekil-26).   
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ġekil- 27: 24 Aralık 1980 tarihli Milli Gazete, sayfa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 yılı ortalarında düĢüĢ gösteren pamuk ipliği fiyatlarından sonra yıl sonuna 

doğru tekstil hammadde fiyatlarında artıĢ görülmüĢtür (ġekil-27).  
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ġekil- 28: 2 Ağustos 1980 tarihli Günaydın Gazetesi, sayfa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80‟li yıllarda Japon malları yapımı, kalitesi, fiyatlarının rakipsizliği ileri 

teknolojileri ile tüm dünya ülkelerinde ön planda aranılan mallar olmuĢtur. Özellikle 

otomobil ve elektronik aletler (buna Ģekil-29‟da görüldüğü üzere elektrikli dikiĢ 

makineleri üretimi de dahil) piyasasında Avrupa ülkelerine meydan okuması ve 

pazarları ele geçirmesi, Almanya‟da Japon korkusunun oluĢmasına yol açmıĢtır 

(ġekil-28).  
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ġekil- 29: 06 Ocak 1982 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 

Tekstil sektörünün geçmiĢi genel olarak incelendiğinde, hızla geliĢmekte 

olduğu görülmektedir. 1933 yılında Sümerbank‟ın kurulması ile baĢlayan süreç, 

1950‟li yılların baĢından itibaren yeni yeni fabrikaların kurulması ile özel sektörün 

de katıldığı bir kuruluĢ dönemi olarak devam etmiĢtir. Çünkü yeni kurulan fabrikalar 

da dahil tekstil üretimi Türkiye gereksiniminin ancak yüzde 10‟unu karĢılamaktaydı. 

Ayrıca bu dönem, ustabaĢı, teknisyen, mühendis ve iĢçinin yetiĢtirilme dönemi 

olarak da nitelendirilmektedir. Ancak 1960 yılından sonra yani planlı çalıĢma 

dönemlerine geçildikten sonra kriz yılları dıĢında 1965-1980 yılları arası baĢarılı bir 

dönem olarak değerlendirilebilir.  

Yatırımları ve dıĢ pazarı özendirmek için çıkarılan kanun ve teĢvikler 

sayesinde tekstil sektöründe eski makineler yenilenmiĢ, kalite yükselmiĢ ve yeni 

yatırım alanları açılmıĢtır. Türkiye‟nin 1982 yılı baĢlarında dünya tekstil pazarındaki 
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yeri yüzde 1‟dir. Ancak bu yüzde 1 çok az gibi görünse de Türkiye Ģartları göz 

önünde bulundurulduğunda hiç de küçümsenecek bir oran değildir (ġekil-29). 

ġekil- 30: 26 Mayıs 1982 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Türk tekstil sektöründe yaĢanan olumlu geliĢmelerin yanı sıra Avrupa Birliği 

ülkelerinin Türkiye ihracatına kısıtlama getirmek istemeleri 1982 yılı Mayıs ayında 

da sürmüĢtür. Öncelikli olarak Ġngiltere ile baĢlayan geliĢmeler, Fransa‟nın AB‟den 

15 Ekim 1982 tarihine kadar, Türk tiĢört ve gömleklerine ithal yasaklama kararı 

istemesi ve yasaklama kararının AB resmi gazetesinde yayımlanması ile devam 

etmiĢtir. Ayrıca aynı dönemde ve aynı konuda Ġtalyanların da Türkiye‟den ithalata 

yasaklama talebi AB‟de incelenmeye devam edilmekteydi (ġekil-30).  

ġekil- 31: 5 Aralık 1982 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 4 

 

Önceleri Türkiye‟ye damping vergisi uygulamayacağız ama siz de fiyatlarınızı 

bizim istediğimiz fiyata çıkaracaksınız diyen AB ülkeleri, Türkiye‟nin bunu 

reddetmesi üzerine yapılan anlaĢmalara aykırı olarak yüzde 16 oranında damping 

vergisi uygulamaya baĢlamıĢlardır. Ayrıca Türkiye‟den değil de baĢka ülkelerden 

aldıkları mallar için de “Türkiye‟den aldım” diyerek Türkiye‟ye tanınan kontenjanlar 

haksız yere doldurulmaya çalıĢılmıĢtır (ġekil-31).  
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ġekil- 32: 30 Ocak 1983 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB 1983 yılı baĢında Türk tekstil ve hazır giyim ürünlerine miktar ve fiyat 

kısıtlamaları getirecek yeni bir anlaĢma yapılması hususunda Türk yetkililer ile 
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görüĢmelerde bulunmuĢtur. Bu görüĢmelerde Türk yetkililer de, Türkiye‟nin ihracat 

rakamlarının zaten düĢük olduğunu, Avrupa‟daki tekstil krizinin uzun devam etmesi 

düĢüncesi ile hareket edilmesinin Türkiye açısından sakıncalı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca hazır giyim sanayicileri de, Türk tekstil ürünlerinin hem 

kalite, hem de fiyatlar açısından rekabete müsait durumda olduğu ve Türkiye‟nin 

siyasi açıdan da sıkıntılı olduğu bir yılda AB‟nin önerdiği anlaĢmaya gerek olmadığı 

görüĢünde birleĢmiĢlerdir (ġekil-32).   

ġekil- 33: 7 ġubat 1983 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 
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Giyim sanayicilerinin bu görüĢünün ardından, DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‟nca da, 

AB‟nin Türk tekstil ürünlerine ve hazır giyimine kısıtlama koyma teklifinin kabul 

edildiği ve bu konuda anlaĢma yapma hazırlıklarına girildiği Ģeklindeki iddiaların 

asılsız olduğuna dair açıklama yapılmıĢtır. Ayrıca DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‟nca, böyle bir 

kısıtlamanın Türk-AB anlaĢmasına aykırı olduğunu AB‟nin itiraf ettiği ancak tekstil 

sektöründe yaĢadıkları sıkıntılardan dolayı kota uygulamaya baĢladıklarını öne 

sürdükleri, fakat ne Bakanlık ne de tekstil ihracatçılarınca bu durumun kabul 

edilemeyeceği belirtilmiĢ, sorunun hükümet nezdinde inceleneceği bildirilmiĢtir. 

O dönemlerde siyasi bakımdan en duyarlı ve avantajsız bir durumda olan 

Türkiye‟nin, genel seçimlerden sonra her açıdan daha rahat bir konuma geleceğini, 

1984 yılında AB ile daha iyi koĢullarda pazarlığa oturulabileceğini düĢünen tekstil 

sanayicileri, AB dıĢında yeni pazarlara yönelmiĢ, Amerika ile ikili görüĢmelere 

baĢlamıĢlardır (ġekil-33).  

ġekil- 34: 6 Mart 1983 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 8 
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GeçmiĢi 1963 yılındaki Ankara AnlaĢması‟na dayanan Türkiye-AB iliĢkileri, o 

dönemde 6 üyesi olan AB‟ye Ġngiltere, Danimarka ve Ġrlanda‟nın katılmasıyla daha 

karmaĢık bir hale gelmiĢtir. Ġlk olarak Ġngiltere‟nin kendi tekstil sanayisini koruma 

adına Türk pamuk ipliği ihracatına kısıtlama getirmek istemesi ile baĢlayan istekler, 

ortadan kaldırılamamıĢ, aksine giderek artarak yaygınlaĢmıĢtır.  

1982 yılı Temmuz ayında AB ve Türkiye belirli bir kontenjan ve fiyat üzerinde 

anlaĢmaya varmıĢlardır. Ancak anlaĢmadan sonra da kısıtlama olayları tam olarak 

iĢlemeye devam etmiĢtir. 1983 yılı Ocak ayında AB 1983 yılı için Türkiye‟ye 

uygulayacağı kontenjanları bildirmiĢtir. Bir önceki yıl Türkiye‟den 17 milyona yakın 

tiĢört ithal edilmiĢken AB 1983 yılında 10 milyon 990 bin tiĢört için Türkiye‟ye kota 

vermiĢtir. Gömlekler için ise kontenjan AB ülkelerinin tümünü kapsamak üzere 2 

milyon 41 binde dondurulmuĢtur.  

Türk pamuk ipliğinin dünya piyasalarında rekabet gücü kazanmaya baĢlaması 

üzerine baĢlayan Türk ihracatını kısıtlama geliĢmelerini bir taraftan da siyasi olarak 

değerlendirebilmektedir (ġekil-34).  

ġekil- 35: 25 Mart 1983 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB ile yaĢanan sıkıntılar sürerken, Türk ihracatçılar deri hazır giyim piyasasına 

girmiĢ ve Ġngiltere‟ye deri hazır giyim ihracatı hızla artıĢ göstermiĢtir. Ġhracata ilk 
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baĢlangıçta 100.000 sterlin tutarında mal satan bir firma, yaĢanan talep artıĢı 

nedeniyle bir yıl sonra 500.000 sterlin tutarında mal sipariĢ almıĢtır (ġekil-35).  

ġekil- 36: 18 Temmuz 1983 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB 1983 yılının ikinci yarısında Türk tekstil ürünlerine uyguladığı kısıtlamayı 

yıl sonuna kadar uzatmıĢ ve Türk ihracatçılarına bir darbe daha vurmuĢtur. Böylece 

AB tarafından Türkiye‟nin yıl sonuna kadar ancak bin 975 ton pamuklu dokuma, 3 

milyon 140 adet tiĢört ve bin 10 ton yatak çarĢafı ihraç edebileceği kararı çıkmıĢtır 

(ġekil-36).  
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5.5. 1986 Krizi (Ulusal Kriz) 

5.5.1. Ekonomik Nedenler: 

GeliĢmiĢ ülkelerde geliĢmenin hız kazandığı 1985-1987‟ye kadar GOÜ‟ ye 

akan net doğrudan yatırımlar sınırlı kalmıĢ ancak ABD‟ de yaĢanan borsa krizi ve 

onu izleyen serbestleĢmeden sonra artmaya baĢlayarak 1990‟dan sonra dönemin 

baĢındaki tutarın yaklaĢık dört katına çıkmıĢtır (Ardıç, 2004: 17). 

Dünyada yaĢanan kriz Türkiye‟yi doğrudan etkilemese de dolaylı olarak 

etkilenmiĢ ve dünyada ham petrol fiyatlarının ve faiz oranlarının düĢtüğü, ticaretin 

canlandığı bir dönemde enflasyonu yenmeyi baĢaramamıĢtır. Ayrıca kamu 

harcamalarının artıĢı, özellikle bütçe açıklarını geçmiĢe oranla hiç olmadığı kadar 

artırmıĢ olması, krizin çıkıĢ noktası olmuĢtur. Merkez Bankası krize yönelik olarak 

kur sistemini yeniden yapılandırmaya çalıĢmıĢtır (Dünya Gazetesi, 2010: 142-146). 

5.5.2. Siyasal Nedenler: 

ABD‟de Challenger uzay aracının kaza yapması ve astronotların ölmesi, 

ABD‟de sadece 25 bin kiĢinin AIDS‟ e yakalanması ve Ukrayna‟daki 1986 yılının en 

büyük felaketi Çernobil faciasının yaĢanması tüm hükümetleri bir dizi önlem almaya 

zorlamıĢtır.  

5.5.3. Ekonomik Sonuçlar: 

24 Ocak 1980 Kararları ile alınan tedbirler sonucunda 1978‟de 2,3 milyar dolar 

olan ihracat 1983‟te 5,7 milyar dolar‟a yükselmiĢ, aynı yıl itibariyle dıĢ ticaret açığı 

3,6 milyar dolar, bütçe açığı ise 2,5 milyar dolar (önceki yıla göre yüzde 150 artıĢ) 

olarak gerçekleĢmiĢtir (ATO, 2005: 2).  

AraĢtırma kapsamına giren 1985-1987 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

12‟de verilmiĢtir. 
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Tablo- 12: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1985-1987) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 

DıĢ 

ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer 
DeğiĢi

m 
Değer 

DeğiĢi

m 
Değer Değer 

  

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1985 7 958 010 11,6 11 343 76 5,5 -3 385 67 19 301 386 70,2 

1986 7 456 726 -6,3 11 104 71 -2,1 -3 648 46 18 561 497 67,1 

1987 10 190 49 36,7 14 157 07 27,5 -3 967 57 24 347 856 72,0 
Kaynak: TÜĠK 

Tablo- 12‟de de görüldüğü üzere 1986 krizinde, ihracat yüzde 6,3 oranında 

ithalat ise yüzde 2,1 oranında düĢerken, aynı yıl dıĢ ticaret hacmi de bir önceki yıla 

göre yaklaĢık yüzde 4 oranında daralmıĢtır. Kriz sonrasında 1987 yılında ise Türkiye 

ihracatı kriz yılı olan 1986‟ya göre yüzde 36,7 oranında artarken, ithalat da yüzde 

27,5 oranında artıĢ göstermiĢ ve dıĢ ticaret hacmi de bir önceki yıla göre yüzde 31,2 

oranında geniĢlemiĢtir.  

1986 yılında Türkiye ekonomisinde nadir görülen bir baĢarı gerçekleĢmiĢ, 1980 

yılındaki kriz ve daralmanın ardından büyüyen ekonomi 1986 yılında arka arkaya 

altıncı yılında da büyümüĢtü. Sanayinin büyüme oranı yüzde 13‟ü, tarımsal 

üretimdeki artıĢ oranı ise yüzde 6,2‟yi bulmuĢtur. Bir kriz veya durgunluk dönemi 

ortaya çıkmadan yaĢanan bu büyüme dönemi sayesinde tüketim harcamaları 

canlanmıĢ ve ihracat artmıĢtır. Ancak, 1986 yılında sadece yüzde 30‟lara kadar 

çekilebilen enflasyon kalkınmada altın bir fırsat olan bu dönemin elimizden kayıp 

gitmesine neden olmuĢtur (Dünya Gazetesi, 2010: 140-141). Sonrasında, 1986 

yılında kamu harcamalarındaki artıĢ dolayısıyla Türkiye ekonomisinde dengesizlik 

yaĢanmıĢ ve TL devalüe edilmiĢtir (ATO, 2005: 2).  
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5.5.4. Siyasal Sonuçlar: 

YetmiĢ yıla yaklaĢan Cumhuriyet yönetimi, henüz sağlıklı bir mali reformu 

gerçekleĢtirebilmiĢ değildir. Vergi kaçakçılığı, paralel ekonomi, resmi ekonominin 

boyutlarına varmıĢ bulunmaktadır. Bunda, siyasi otoriteye, iĢ çevrelerinin büyük 

baskısının ve iĢadamlarının siyasetin içine fazlaca girmiĢ olmasının önemli rolü 

vardır. Türkiye‟deki mali krizler, artık bir mali kriz olmaktan çıkmıĢ, tamamen 

ekonomik krizlere dönüĢmüĢtür. Giderek büyüyen bütçe açıkları, bütçe açıkları 

özelliklerini aĢmıĢ, ekonominin açıkları haline dönüĢmüĢtür. Köklü, etkili, kalıcı bir 

mali reformun yapılmasına ihtiyaç vardır (Özbilen, 2010a: 8).  

5.5.5.  Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

Tamamen kriz olarak değerlendirilmese de yaĢanan bu ufak çaplı kriz için 

1985-1989 yıllarını kapsayan BeĢinci Plan uygulamaya konmuĢtur. Bu plana göre  

GSYĠH‟ in piyasa fiyatlarıyla yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 6,3 olacak, 

GSYĠH içinde tarımın payı azaltılacak, sanayinin payı artırılacaktır. Ġç tasarruflar 

yılda ortalama yüzde 9,9 oranında olacak ve dıĢ kredi alımında makul olunacaktır. 

Yine aynı dönemde sıkı para politikası, yabancı sermayeye kolaylık, özelleĢtirme, 

döviz iĢlemlerinde serbestlik gibi politikalar uygulanmıĢtır (Akpınar, 2009). 

 

5.5.6.  Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

Tekstil ve hazır giyim ticaretine miktar kısıtlaması getiren ilk anlaĢma 1960 

yılında ABD Tarafından Japonya ve diğer geliĢmekte olan ülkeleri kapsayacak 

biçimde, önce pamuklu tekstil ürünleri için uygulanmaya baĢlanmıĢ, daha sonra 

anlaĢma kapsamına sentetik elyaf ve yünlü ürünler de dahil edilmiĢ, bu arada hem 

düzenlemelerin kapsamı geniĢletilmiĢ, hem de ihracatı kısıtlamaya tabi olan ülke 

sayısı artmıĢtır. Her defasında geçici olması amacıyla getirildiği öne sürülen 

düzenlemelerin ilki 1961 yılında ortaya konulmuĢ, sadece pamuklu ürünleri 

kapsamak üzere uygulamaya konulan uluslararası pamuklu tekstil ticaretine iliĢkin 

kısa dönemli düzenleme, daha sonra uzun dönemli pamuklu tekstil düzenlemesi adı 

altında 1973 yılına kadar uzatılmıĢtır. Suni, sentetik ve yün elyafların üretiminde ve 

ticaretinde geliĢmekte olan ülkelerin payının artması, bu mallarında da geliĢmiĢ 
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ülkelerce kısıtlama kapsamına alınmasına neden olmuĢ ve 1974 yılında MFA 

(Multifiber Arrangement- Çok Elyaflılar Düzenlemesi) yürürlüğe girmiĢtir. 1986 

yılında ise yapılan uzatmada ipek ve bitkisel elyafların da ilavesi ile düzenlemenin 

kapsamı daha da geniĢletilmiĢtir. 

MFA, her ne kadar tekstil ve hazır giyim sektöründe gümrük vergilerinin 

azalmasına, miktar kısıtlamalarının göreceli olarak kaldırılmasına, uluslararası 

ticarete hakim durumda olan ülkelere getirilen miktar kısıtlamaları ile pazara yeni 

girecek ülkelerin iĢlerinin kolaylaĢmasına imkan sağlayarak dünya tekstil ve hazır 

giyim ticaretinin liberalleĢmesine katkı sağlamıĢsa da, genel olarak bakıldığında 

üretimlerini son yirmi yılda önemli oranda artırmayı baĢarmıĢ geliĢmekte olan 

ülkelerin dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinden aldıkları payı sınırlayan bir 

düzenleme olmuĢtur (DPT, 2003). 

 AET, Konfeksiyon AnlaĢması bulunan kategorilerde, past-performansa 

istinaden adına kota tahsis edilmiĢ firmalarca kullanılmayıp, Birliklere iade edilerek, 

serbest kota aktarılan miktarlar, ülke bazında dolan kotaların dıĢında müracaat sırası 

esas alınarak 6 Ekim 1986 tarihinden itibaren dağıtılmıĢtır (Milliyet Gazetesi,    

1986: 4). 

1980‟li yıllara kadar Türkiye‟de ve dünyada entegre sanayi tesisleri makbuldü. 

Büyük bir Ģirketin ham pamuktan, apre ve boyamaya, tasarımdan giyim eĢyası 

üretimine kadar her üretim aĢamasını tek bir kentte yapmasının maliyeti düĢüreceği 

düĢünülüyordu. Küresel ekonomi düzeninde ise entegre tesislerin üretim bölümleri, 

ancak dünyadaki en düĢük maliyet düzeyinde ara malı ve parça ürettikleri takdirde 

açık tutulmaktadır. 1986 yılında ekonomideki yeniden yapılanmaya uyum 

sağlayamayan Ģirketlerin kapanmasını önlemek için çıkarılan yasa da umulan 

sonuçları vermemiĢtir. Bunun en büyük örneği ise dönemin en büyük fabrikalarından 

olan Kula Mensucat‟ın kapanmasıdır (Dünya Gazetesi, 2010: 142-146). 
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ġekil- 37: 20 Ağustos 1986 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan tekstil ve hazır giyim sektörü, 

karĢılaĢılan kotalar ve kısıtlamalar ile 1986 yılı sonlarına doğru bu özelliğini giderek 

kaybetmiĢtir. BaĢta AB ülkeleri olmak üzere ABD ve diğer geliĢmiĢ ülkelerin Türk 

tekstil ve hazır giyim ürünlerine uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ihracat 2 milyar 

dolarda dondurulmuĢ, kotalarda yaĢanan sorun yüzünden Türkiye iç piyasasında da 

firmalar birbirine düĢmüĢlerdir. Bu da diğer bir sektörün yani elektronik sanayi 

sektörünün ön plana çıkmasına neden olmuĢ ve bu konuda Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır (ġekil-37).  
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ġekil- 38: 24 Ekim 1986 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 4 

 

Yıl sonuna yaklaĢılan dönemde sektörde yaĢanan sıkıntılar biteceği yerde her 

geçen gün artmıĢtır. YaĢanmakta olan kriz sadece tekstil sektörünü değil birçok 

sektörü etkilemiĢtir, ancak tekstil ve hazır giyim üreticileri, tekstildeki sıkıntıların 

arkasının geleceğini, ihracat yapamayanların zorda olduğu hatta iç piyasadakilerin 

çok daha zor durumda olduğunu ve bu sektörün lokomotif sektör olduğundan dolayı 

krizin buradan ortaya çıktığını belirtmiĢlerdir. 

Sektördeki çöküĢlerin nedeni olarak yüksek faiz ilk sırayı almıĢ ve borçlar 

giderek artmıĢtır. Sektördeki sorunların yanı sıra bankacılar da, kaçma-kovalama 

olaylarını Ģikayetçi durumdadır. YurtdıĢına kaçıĢ olağan hale gelmiĢ ve bankalar da 

paralarını alamamaktadırlar (ġekil-38). 
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5.6. 1988-1989 Krizi (Ulusal Kriz) 

5.6.1. Ekonomik Nedenler: 

1988-1992 yılları ABD için, Merkez‟de yer alan diğer ülkeler içinse 1990 

sonrası Büyük Bunalım‟dan bu yana yaĢanan en yoğun kriz yılları olmuĢtur (Ardıç, 

2004: 18). 

1981 yılından bu yana kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinde 1988 yılı 

baĢında iĢler umulduğu gibi gitmemiĢ ve ekonomide büyüme oranı yüzde 1,5‟e kadar 

gerilemiĢ, kiĢi baĢına milli gelir yüzde -1,3 oranında azalmıĢtır. Bu nedenle de 

Türkiye ekonomisine 1988 yılında resesyon yani durgunluk teĢhisi konmuĢtur. 

Ġhracat artıĢ hızının duraklaması ile döviz gelirlerinin azalması, kurları sürekli 

yükseltiyordu ve hayali ihracat olayları iyice artmıĢtı. Ve 1981 yılında 16,9 milyar 

dolar olan dıĢ borç, sonraki yıllarda artarak 1988 sonunda 40,7 milyar dolara kadar 

yükselmiĢti. Yani dıĢ borcumuz 7 yılda 24 milyar dolar artmıĢtı. Ayrıca büyük 

ölçüde 1989 yılındaki geliĢmelere dayanan Türkiye‟deki mali disiplinsizlik olgusu, 

ekonomik krizlerin temel kaynağını oluĢturmaktadır. Bu da, gerek para piyasasını 

gerekse reel sektörü olumsuz etkilemiĢ ve stagflasyonist bir sürece neden olmuĢtur 

(Gökalp ve Avcı, 2002: 1). 

GeçmiĢ yıllarda ekonomide ya hızlı büyüme ya da bir daralma yaĢanmaktaydı. 

Bu durgunluk bilinen bir durgunluk değildi, durgun ekonomi ve tırmanan enflasyon 

nadiren bir araya gelmekteydi. Durgunluğa rağmen 1987 yılında yüzde 38,9 olan 

tüketici fiyatlarındaki yıllık artıĢ, 1988 sonunda yüzde 73,7‟ye çıkmıĢ ve 

ekonomistlerin durgunluk içinde yükselen enflasyonla boğuĢan Türkiye ekonomisine 

stagflasyon teĢhisi gecikmemiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 160). 

5.6.2. Siyasal Nedenler: 

1989'da Türkiye'de stagflasyon yaĢanmıĢtır. Kriz henüz tam atlatılamamıĢ iken 

Berlin Duvarı yıkılarak, ardından Romanya‟da Devlet BaĢkanı ÇavuĢesku‟nun 

kurĢuna dizilmesi ve bir dönemin çöküĢü, Irak krizi, Çin‟in Tiananmen 

meydanındaki gösterilerin askeri harekâtla sonuçlanması (Dünya Gazetesi, 2010: 
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164) ve SSCB dağılması gelmiĢtir. Bu olaylar dünyada ve Türkiye'de ekonomi 

politikalarında çok köklü dönüĢümler yaratmıĢtır (Dündar, 2009).  

Türkiye içindeki geliĢmeler de ise 1980 sonrası dönemin asıl kırılma noktasını 

1989 yılı oluĢturmaktadır. 1989 yılındaki önemli değiĢikliklerden biri de, iktidar 

partisinin mart ayında yapılan yerel yönetim seçimlerinde, seçmen desteğini 

kaybettiğinin kesinleĢmesidir. Bunun sonucunda o yıl, özellikle kamu kesiminde reel 

ücretler ve tarımsal destekleme fiyatları yükselmeye baĢlamıĢ, ekonomi dönem 

baĢında ciddi bir reel ücret soku yaĢamıĢtır. Diğer taraftan, 1989 Mart yerel yönetim 

seçimleri, günümüze değin süregelen ve artık Türk siyasetinin yapısal bir özelliğini 

oluĢturan, zayıf koalisyon hükümetleri ve kırılgan bir siyasi yapının ortaya 

çıkacağının iĢaretlerini vermiĢtir (Gökalp ve Avcı, 2002: 5). 

5.6.3. Ekonomik Sonuçlar: 

1988 yılında iç borç toplamının milli gelire oranı yüzde 28 dolayındadır. 

Esasında bu oran uluslararası standartlar dikkate alındığında pek yüksek değildir. 

Uzmanların bu oran için belirlediği tehlike sınırı yüzde 60‟tır. Ancak, Türkiye‟de iç 

borçlanmada vadeler kısa olduğu için, anapara ve faiz ödemeleri sorun 

yaratmaktadır. Zira iç ve dıĢ borç konusunda bu dönemde bir önlem alınmadığı için 

90‟lı yıllarda ekonomi, ağır borç yükü altında ezilmekten kurtulamamıĢtır (Dünya 

Gazetesi, 2010: 157).  

1988-1991 yılları arasında KĠT (Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri) sisteminin ortaya 

çıkardığı faktör gelirleri hesaplarında görülmektedir. GSMH‟ nin 1988 yılında yüzde 

5‟i civarında seyreden faktör gelirleri, 1990 yılında yarı yarıya azalmıĢ, 1992 yılında 

ise negatife dönüĢmüĢtür.  Aynı hesap kalemi, 1993‟ten sonra tekrar yükselme 

eğilimine girmiĢ olsa da, Kamu yaklaĢık üç yıl süreyle bu kaynaktan 

yararlanamamıĢtır (Gökalp ve Avcı, 2002: 6). 

AraĢtırma kapsamına giren 1988-1989 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

13‟te verilmiĢtir. 
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Tablo- 13: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1988-1989) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ 

ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer 
DeğiĢi

m 
Değer 

DeğiĢi

m 
Değer Değer 

  

 bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1988 

11 662 

024 14,4 

14 335 

398 1,3 -2 673 374 

25 997 

422 81,4 

1989 

11 624 

692 -0,3 

15 792 

143 10,2 -4 167 451 

27 416 

835 73,6 
Kaynak: TÜĠK 

Türkiye ekonomisinde art arda iki yıl görülen kriz olgusu, dıĢ ticaret açısından 

özellikle 1989 yılında görülmektedir. 1989 yılında ihracat yüzde 0,3 oranında 

düĢerken, Türkiye‟nin ithalatında patlama yaĢanmıĢ ve ithalat bir önceki yıla göre 

yüzde 10,2 oranında artmıĢtır. DıĢ ticaret hacmi yüzde 5,5 oranında geniĢlerken, dıĢ 

ticaret açığı 1988‟e göre yüzde 56 oranında artmıĢtır.  

5.6.4. Siyasal Sonuçlar: 

Gerek dünya ekonomisinin etkisiyle, gerekse Türkiye ekonomisinin kendi 

içinde yaĢadığı sıkıntılar neticesinde 1991 yılı sonunda erken seçim yapılması kararı 

alınmıĢtır. 

5.6.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri:  

1988 ve 1989 yıllarında yüzde 1,5 ve yüzde 1,6 ile dönemin en düĢük büyüme 

oranları ile 1990‟ların baĢına gelinmiĢtir ve 1991 yılında çok daha düĢük yani yüzde 

0,3‟lük bir büyüme kaydedilmiĢtir.  Özellikle 1980‟lerden sonra 1950‟li ve 1960‟lı 

yıllara göre nüfus artıĢ oranında nispeten düĢmeler olmuĢtur. Ancak buna rağmen 

GSMH söz konusu yıllarda artacağına azalarak yoksullaĢmaya yol açmıĢtır. 1988 

yılında yüzde 0,7, 1989 yılında yüzde 0,6, 1991 yılında yüzde 1,6 ve 1994 yılında 

yüzde 7,8 oranında kiĢi baĢına gelir düzeyince düĢme kaydedilmiĢtir (Oktay, 2010). 

Türkiye ekonomisi 1988 ve 1989 yıllarında ağır bir durgunluk yaĢadıktan sonra 

1990 yılına endiĢe ile girmiĢ ancak beklenenin aksine 1990 yılında hızlı bir büyüme 
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gerçekleĢmiĢtir.  Tarımsal üretim yüzde 7,3 oranında artmıĢ, 32 sayılı KHK (kanun 

hükmünde kararname) ile serbest bırakılan kısa vadeli sermaye giriĢi, 1990 yılında 

hızlanmıĢ ve iki durgunluk yılından sonra tüketim harcamalarının yükselmesi de 

ekonomiye bir rahatlama getirmiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 173). 

5.6.6. Hazır Giyim Sektörüne Etkileri: 

En temel hammadde pamuğun Türkiye‟de önemli miktarda yetiĢtiriliyor 

olması, izleyen yıllarda Türkiye‟de tekstil sektörünün daha da geliĢmesine hizmet 

etmiĢtir. 1972 yılına kadar olan süreçte ilk planlı kalkınma denemesinin yapılmasıyla 

sektör iyice geniĢlemiĢtir. 1989‟a kadar olan süreç, sektörün dıĢa açılma yılları 

olmuĢtur (ĠTKĠB, 2001: 1). 

 

ġekil- 39: 6 Mart 1988 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 

Türkiye‟de yapılan seçimlerden sonra birçok ürüne üst üste zamlar yapılmıĢ, 

bu da gıda, tekstil gibi ürünlerin satıĢlarında azalma ya da durgunluğa neden 
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olmuĢtur. 1988 yılının Mart ayında hazır giyim ve tekstil sektöründe yaĢanan 

durgunluk mevsimsel olarak, kıĢtan yaz sezonuna geçiĢin durgunluğundan 

kaynaklanmaktadır. Ancak yanı sıra dünya piyasalarına paralel olarak pamuk ve 

pamuk ipliğindeki fiyat gerilemesinin de etkisi bulunmaktadır.  

1987 yılında 1925 liraya kadar yükselen pamuğun kilosu 1988 Mart ayı 

itibariyle 1500 liradan iĢlem görmüĢ, pamuk ipliği 5 bin liradan 4 bin liraya, sentetik 

iplik ise 5 bin 500 liradan 4 bin 200 liraya inmiĢtir. Fiyatların bu denli düĢmesinden 

dolayı özellikle kredili çalıĢan iplik fabrikaları zarar görmüĢtür. Ayrıca devalüasyon 

beklentisi yüzünden seçim öncesinde yaĢanan mal stoklaması durmuĢ ve sektörde 

yüzde 30‟u bulan bir üretim fazlası yaĢanmıĢtır (ġekil-39).  

ġekil- 40: 19 Haziran 1988 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABD‟ye hazır giyim ürünü ihraç eden firmalara tek taraflı kota devretme 

olanağı tanınmasının kabulü 1988 yılı içinde hazır giyim sektöründe yaĢanan olumlu 

bir geliĢmedir (ġekil-40).  
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ġekil- 41: 1 Haziran 1989 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğince, 1989 yılı Haziran ayında bir toplantı 

yapılmıĢ, sektördeki sıkıntılar görüĢülmüĢtür. Ayrıca sektörün içinde olduğu sıkıntılı 

durumdan bir an önce kurtulması gerektiği ve bu nedenle acilen tedbirler alınması 

gerektiği yönünde karar alınmıĢtır (ġekil-41).  

ġekil- 42: 6 Haziran 1989 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 
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Türk tekstil ve hazır giyim sektöründe yoğun tartıĢmalara neden olan pamuk 

ihracatı hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. 1989 yılının Ocak-Mart döneminde ham pamuk 

ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 804, değer olarak da 

yüzde 633 oranında artmıĢtır. Geçtiğimiz yıl Ocak-Mart döneminde 8,7 milyon 

dolarlık 6 bin 110 ton pamuk ihracatı gerçekleĢirken, 1989‟un ilk üç ayında 55,6 

milyon dolarlık 49 bin 111 ton pamuk ihracatı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca Türkiye‟nin yıllık 600 bin ton seviyesindeki pamuk rekoltesi ile 

dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan bir firma, pamuk sıkıntısı yaĢayan 

iplik üreticilerine iĢbirliği teklifinde bulunarak, hammaddeyi kendinden temin 

edilmesi halinde birlikte ihracat yapmayı ve iplik sanayicilerinin bir araya gelerek 

konsorsiyum oluĢturmalarını önermiĢtir (ġekil-42).  

 

5.7. 1991 Krizi (Uluslararası Kriz) 

5.7.1. Ekonomik Nedenler: 

1990 yılında ülkeye 4 milyar dolar sermaye giriĢi olmuĢtur. Bu durum TL‟nin 

değerini artırmıĢtır. Ayrıca dıĢ borç stoku 8 milyar dolar civarında, kısa vadeli 

borçlar ise 4 milyar dolar düzeyindedir. Diğer taraftan TL‟nin değerinin artması 

ihracatı engellemiĢ, buna karĢın ithalatı artırmıĢtır (Akpınar, 2009). 

1988‟e kadar baskı altında tutulan emek ve tarım gelirleri 1989‟dan itibaren 

yeniden yükseltilmiĢtir. Bu, bir yandan iç pazara ivme kazandırırken, bir yandan da 

kamu cari harcamalarını artırmıĢtır (Sönmez, 2004:146). 

1990 yılında 1994 yılına kadarki dönemi kapsayan 6. BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı uygulamaya konulmuĢ, özel sektörün teĢvikine önem verilmeye devam 

edilmiĢtir. Ancak, planın amaçları arasında yer alan hızlı, dengeli ve istikrarlı bir 

kalkınma süreci içinde gelir dağılımının iyileĢtirilmesi, iĢsizliğin azaltılması tam 

olarak sağlanamamıĢtır (BaĢol, 2010: 68). 
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5.7.2. Siyasal Nedenler: 

Irak‟ın 2 Ağustos 1990‟da çeĢitli sebeplerle Kuveyt‟i iĢgal etmesiyle, Körfez 

Bölgesinde yeni bir buhran oluĢmuĢtur. Irak‟ın geri çekilmeye yanaĢmaması sonucu 

17 Ocak 1991 tarihinde ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin müdahalesiyle 

1.Körfez SavaĢı baĢlamıĢtır (Öztürk, 1990-1991). 

“Tek kutuplu dünya” ortamına geçildiği 1990 ve sonrası yıllarda, hatta 

SSCB‟den kaynaklandığı varsayılan tehdidin önemsizleĢtiği 1980‟li yıllardan 

itibaren, Batı dünyasının (baĢta ABD) Türkiye‟ye olağan koĢullarda kabul 

ettiremediği politikaları, krizlerin getirdiği ortamda, Türkiye‟nin kredi ihtiyacını 

karĢılamanın bedeli olarak kabul ettirdiği de bir diğer gerçek olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Kazgan, 2010: 3). 

1991 yılı geldiğinde ülke ekonomisini etkileyecek iç ve dıĢ olaylardan en 

önemlisi olan Irak SavaĢının yani Körfez Krizinin sınırımızda olması ve Iraklı 

mültecilerin Türkiye‟ye gelmesi, ekonominin olumsuz etkilenmesine neden olmuĢtur 

(Akpınar, 2009). 

5.7.3. Ekonomik Sonuçlar: 

Harcamalarını vergi yerine iç borçlanmaya ağırlık vererek karĢılamayı tercih 

eden iktidarlar, Güneydoğu terör harcamalarının da etkisiyle daha çok kaynağa ve 

bunun için daha çok faiz ödemeye mecbur kalmıĢlardır. Bu durum, ekonominin 

üretici kültürünü eritirken rantçı eğilimleri hızla beslemiĢ, bütçenin yarısının faiz 

ödemelerine harcanır olmasına neden olmuĢtur. Diğer taraftan Körfez Krizinin 1991 

yılında savaĢa dönüĢmesi, Ortadoğu pazarlarının dalgalanmasına, turizm 

faaliyetlerinin gerilemesine yol açmıĢtır (Gökalp ve Avcı, 2002: 6). 

1989-1993 döneminde ekonomide iç pazara dönük yüksek büyüme hızları 

gerçekleĢmiĢ ancak ihtiyaç duyulan dıĢ kaynak ise yine dıĢ borçla sağlanmıĢtır. 1986 

yılında 32 milyar dolar olan dıĢ borç stoku yüzde 100‟ün üstünde bir büyümeyle 

1993 yılı sonunda 67 milyar dolara ulaĢmıĢtır (Sönmez, 2004: 146). 
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AraĢtırma kapsamına giren 1990-1992 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

14‟te verilmiĢtir. 

Tablo- 14: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1990-1992) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1990 12 959 288 11,5 22 302 126 41,2 -9 342838 35 261 413 58,1 

1991 13 593 462 4,9 21 047 014 -5,6 -7 453 52 34 640 476 64,6 

1992 14 714 629 8,2 22 871 055 8,7 -8 156 426 37 585 684 64,3 
Kaynak: TÜĠK 

Tablo- 14‟te görüldüğü gibi 1991 krizinde de dıĢ ticaret hacmi küçülmüĢtür. 

1990 yılına göre az da olsa daralan dıĢ ticaret hacmi, 1992 yılında yüzde 8,2 oranında 

geniĢlemiĢtir. 1990 yılında yüzde 11,5 oranında artıĢ kaydeden ihracat 1991 krizinde 

yüzde 4,9 oranında artmıĢ, ithalat ise hızını kaybetmiĢ ve bir önceki yıla göre yüzde 

5,6 oranında düĢüĢ göstermiĢtir.  

1992 yılında iktidara gelen hükümet, 1991‟de yüzde 0,3 olan büyüme hızını 

5,5‟e, yüzde 55,3 olan enflasyonu yüzde 52‟e ve kamu kesiminin borçlanma oranını 

yüzde 12,6‟dan yüzde 8,8‟e indireceğini açıklamıĢ, bunun yanı sıra bir önceki iktidar 

döneminden kalan hayali ihracatı engellemek için vergi iadesi yöntemiyle ihracatı 

teĢvik edeceğini açıklamıĢtır. Ancak bu kararların uygulanması, ülkede meydana 

gelen çığ ve Erzincan depremi gibi afetler nedeniyle sekteye uğramıĢtır. Ayrıca bu 

dönemde PKK terörü de ülkeyi içinden çıkılmaz bir hale düĢürmüĢtür (Akpınar, 

2009). 

5.7.4. Siyasal Sonuçlar: 

1991 yılında Körfez Krizi olduğunda Türkiye‟deki yabancı sermaye gitmiĢ, 

turizm gelirleri düĢmüĢtür. 2,6 milyar dolarlık sermaye kaçıĢı ülkeyi durgunluğa 

sürüklemiĢ, Irak‟la durdurulan petrol ticareti Türkiye‟yi petrol sıkıntısına sokmuĢtur. 
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Ayrıca ABD savaĢ öncesinde Türkiye‟ye verdiği sözlerin çoğunu yerine 

getirmemiĢtir (Akpınar, 2009). 

Körfez savaĢı sonrasında Kerkük – Yumurtalık petrol boru hattının kapatılması 

iki ülke arasındaki (Irak-Türkiye) ticari ve politik dengeleri bozmuĢtur. Ayrıca yine 

savaĢ sonunda baĢ gösteren mülteci sorunu da Türkiye‟nin baĢını ağrıtan siyasi 

sorunlar arasında yer almıĢtır (KOTO, 2002: 4). Ayrıca Türkiye ekonomisinde 

meydana gelen yüzde 1,8‟lik daralma oranı, iktidar partisinin yıpranma sürecini 

hızlandırmıĢtır. Parti içinde 15 Haziran 1991 tarihinde genel baĢkan değiĢince 

Mevcut BaĢbakan istifa etmek durumunda kalmıĢtır. Ardından CumhurbaĢkanı‟ndan 

hükümeti kurma görevi alan yeni genel baĢkan 5 Temmuz 1991‟de TBMM‟den 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi) güvenoyu almıĢtır (Dünya Gazetesi, 2010: 180). 

5.7.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri:  

1990‟lı yıllarda sermaye hareketleriyle birlikte mal-hizmet pazarlarını da tam 

serbestleĢtiren Türkiye, günümüze kadar çok dikkat çekici bir deneme yaĢamıĢtır; bu 

deneme, Latin Amerika ülkelerininkiyle tam örtüĢmektedir (Kazgan, 2010: 16). 

Körfez savaĢı nedeniyle Irak‟taki ortamdan kaçan yüz binlerce Irak‟lı 1991 

yılında Türkiye‟ye sığınmıĢtı. Uluslararası kuruluĢlardan yardımlar gelmesine karĢın 

Türkiye‟nin mülteciler için yaptığı harcamalar 100 milyon doları bulmuĢ, Türkiye bu 

durumdan ekonomik olarak oldukça etkilenmiĢtir (KOTO, 2002: 4). 

Körfez Krizi yabancı sermayenin kaçıĢına neden olmuĢtur, ancak 1991 yılının 

sonuna doğru olumlu bir geliĢme yaĢanmıĢ ve Hazine MüsteĢarlığı‟nca 200 milyon 

dolarlık yabancı sermayeli yatırım ortaklığına izin verilmiĢtir (Sönmez, 2004: 127). 

1990‟dan 1997‟ye kadar iki kriz atlatmak (1991 ve 1994) pahasına da olsa, Türkiye, 

ekonomisini büyütmüĢtür; ancak bunun karĢılığında artan iç ve dıĢ borçlar, finansal 

kırılganlığı artırmıĢtır (Kazgan, 2010: 16). 
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5.7.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri:  

1991 yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu, Türkiye‟den topluluk ülkelerine 

polyester ipliği ve iplik ithalatına geçici ek gümrük vergisi koymuĢtur. Bu ürünlerden 

yüzde 1.48 ile yüzde 11.48 arasında değiĢen oranlarda ek gümrük vergisi alınacağını 

açıklamıĢtır. Ayrıca, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında yapılan kıyı ticareti 

anlaĢması çerçevesinde giriĢimlerde bulunan bir iĢadamı tarafından Karadeniz 

kıyısındaki Sochi kentinde ilk Türk hazır giyim mağazası açılmıĢtır (Sönmez, 2004: 

127).  

AraĢtırma kapsamına giren Türkiye ihracatının (milyon$ olarak) sektörel yapısı  

Tablo-15‟te verilmiĢtir. 

Tablo- 15: Türkiye Ġhracatının Sektörel Yapısı (milyon $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DPT  

 

1980 yılında 2,9 milyar dolar olan Türkiye‟nin toplam ihracatı, 1980-90 

döneminde yılda ortalama yüzde 16,1 oranında artarak 1990 yılında yaklaĢık 13 

milyar dolara ulaĢmıĢtır.  
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Tablo- 15‟ten görülebileceği üzere, Türkiye‟nin tekstil ve hazır giyim ürünleri 

ihracatı da bu dönemde önemli oranda artıĢ göstermiĢtir. 1980-90 döneminde tekstil 

ürünleri ihracatının artıĢ hızı yılda ortalama yüzde 15,4 olmuĢ, aynı dönem hazır 

giyim ürünlerinin ihracatındaki yıllık ortalama artıĢ hızı ise yüzde 38,2 olmuĢtur 

(DPT, 2003: 13).  

1980 yılında 343 milyon dolar olan tekstil ihracatı geçen 10 yıllık süreçte 

incelendiğinde, yüzde 319,8 oranında artarak 1 milyar 440 milyon dolara ulaĢtığı 

görülmektedir. Yine 1980 yılında 131 milyon dolar olan hazır giyim ihracatının ise 

geçen 10 yıllık zaman zarfında yüzde 2442,7 oranında rekor bir artıĢla 3 milyar 331 

milyon dolara ulaĢtığı görülmektedir.  Ayrıca, tekstil ve hazır giyim sektörünün 1980 

yılında Türkiye toplam ihracatının yüzde 16,3‟ünü karĢıladığı, 1990 yılında ise yüzde 

36,5‟unu karĢıladığı tablo- 15‟teki rakamlardan anlaĢılmaktadır.   

ġekil- 43: 18 ġubat 1990 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 1 
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Körfez Krizi‟nin damgasını vurduğu 1990‟lı yıllarda hazır giyim sektörü gerek 

o zamanki adı Avrupa Topluluğu olan Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye‟de üretilen 

tekstil ve hazır giyim ürünlerine kota koymasıyla, gerekse Körfez SavaĢı‟nın 

yarattığı dıĢ piyasa daralmalarıyla krize girmiĢ, bu dıĢ piyasa daralmaları iç piyasada 

baĢ gösteren ekonomik krizle birlikte üretim hacminin ve geniĢliğinin 

eritilememesine ve stokların oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu durum pek çok üretici 

firmayı satıĢ politikalarını değiĢtirmeye ve marka kavramı üzerinde yoğunlaĢan satıĢ 

stratejilerini terk etmeye itmiĢtir. O dönemde Türkiye‟nin en büyük hazır giyim 

üretim firmaları, değiĢen koĢullara paralel olarak iç piyasaya daha fazla seslenmek 

üzere çizgilerinden vazgeçmek durumunda kalmıĢlar ve sade, pratik ve daha ucuz 

ürünler üretmeye baĢlamıĢlardır. Yukarıdaki gazete küpüründe kriz ortamında yeni 

üretim stratejisinin sancılarını çeken firmaların o zaman için kısa vadeli gelecek 

öngörüleri yer almaktadır.  

Avrupa‟nın ve Batı‟nın Ortadoğu‟ya açılan kapısı olan Türkiye‟nin, geliĢtirdiği 

üretim teknolojisiyle özellikle hazır giyimde yalnızca iç piyasasına değil aynı 

zamanda bölgesine de ürün arz etmeye baĢlaması hem Avrupa ülkelerini hem de 

Amerika BirleĢik Devletlerini rahatsız etmeye baĢlamıĢtır. Adı geçen bu ülkelerde 

her geçen gün Türk hazır giyim ürünlerinin satıĢının artması ve bu ülkelerin hazır 

giyim sektörünün Türk üreticileri karĢısında zarar etmesine neden olmaya 

baĢlamıĢtır. Aynı kota uygulamasını elektronik sektöründe Japonya‟ya uygulayan 

ABD, Türkiye‟ye de benzer bir Ģekilde hazır giyim sektörüne yönelik kota 

koymuĢtur (ġekil-43). 
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ġekil- 44: 27 Eylül 1990 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönemin köĢe yazarının kaleme aldığı bu makalede (ġekil-44), Türkiye‟nin 

ABD‟ye tekstil ve hazır giyim ihracatı olanakları artırılmasının uzun vadede 

olabilecek bir durum olduğundan bahsedilmekte ve ekonominin sadece Türkiye‟deki 

geliĢmelerden değil, örneğin Körfez krizinden etkilenmesinin önlenemeyeceği 

belirtilmiĢ ve olası ekonomik sıkıntılı dönemin tedbirlerinin alınması gerektiğinin 

önemi vurgulanmıĢtır.    

ġekil- 45: 20 Eylül 1990 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 
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Üreticilerin toplandığı en büyük kamu örgütlenmesi TOBB‟ da durum 

değerlendirmesi yapan dönemin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı yaptığı 

açıklamalarda, sorunu en derinden yaĢayan iĢadamlarına, Avrupa‟nın uygulamaya 

koyduğu kota, indirim ve sübvansiyon karĢıtlığını, Türkiye‟ye karĢı alınan önlemleri 

eleĢtirmiĢ ve kasıtlı bir davranıĢ olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca AB ülkelerinin hazır 

giyim ve tekstil sektörüne yönelik aldığı bilinçli ve kasıtlı kararları değiĢtirmelerini 

talep etmiĢtir (ġekil-45).  

ġekil- 46: 17 Ekim 1990 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DıĢ ticarette Türkiye‟nin önemli bir kalemi olan hazır giyim sektörü, dönemin 

toplam ihracatında dörtte birlik bir paya yani yüzde 26‟ya ulaĢmıĢ ve ülkenin en 

önemli gelir kapısı halini almıĢtır. O zamanki adı Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE) 

olan TÜĠK‟ in (Türkiye Ġstatistik Kurumu) verilerinde çok net olarak belirlenen 
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sektörün üretim ve satıĢ hacmi aynı zamanda ülkeye döviz girdisi sağlayan çok 

önemli bir alandır. Bu dövizin 328 bin 387 bin dolarlık kısmı deri eĢyadan, 1 milyar 

619 milyon 604 bin doları da giyim eĢyasından sağlanmıĢtır. Bir önceki yılın aynı 

döneminde 1 milyon 608 milyon 326 bin dolar olan hazır giyim ihracatındaki artık 

yüzde 21‟e ulaĢmıĢtır.  

Körfez kriziyle dıĢ pazar kaybına uğrayan Türkiye, bir de kota uygulamalarıyla 

Avrupa ve ABD‟den en önemli gelir hanesine yönelik karĢı uygulamalar gelince 

tavrını sertleĢtirmeye baĢlamıĢtır. Yukarıdaki haberde dönemin toplam ihracat 

rakamlarında hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisinde elde ettiği gelir 

belgelenmektedir (ġekil-46).   

ġekil- 47: 8 Aralık 1990 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 
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1990 yılında Türkiye dıĢ satımının yüzde 26‟sını karĢılayan tekstil ve hazır 

giyim sektörü, altyapı olarak güçlü yapılanmayı beraberinde getirmiĢ ve gerek iĢçi 

örgütlenmelerinde, gerekse bu örgütlenmeye bağlı olarak iĢçi haklarında üst bir 

konuma gelmesini sağlamıĢtır. Körfez Krizi ve Batı‟nın kota uygulamalarının 

etkilediği Türkiye ihracatı da, en fazla bu sektörü ve bu sektörde çalıĢanlara 

yansımıĢtır. SatıĢ potansiyeline paralel nitelikleĢen iĢ kolunun emek gücü pazarların 

kaybedilmesi ve gelir kaybıyla birlikte iĢçi çıkarımlarına ve bazı hakların 

kaybedilmesine neden olmuĢtur. 

Durumdan en fazla etkilenen hazır giyim çalıĢanları atölyelerin ve fabrikaların 

üretim kayıplarıyla birlikte iĢlerini kaybetmeye baĢlamıĢ ve krizin büyümesinin en 

büyük göstergesi haline gelmiĢlerdir. Yukarıdaki haber, dönemin iĢverenlerinin 

geliĢen koĢullardan nasıl etkilendiğini ve bunun da çalıĢanlara nasıl yansıdığını 

anlatmaktadır. Ayrıca gerek o dönemde gerekse bugün Türkiye‟nin en büyük odası 

konumundaki ĠTO‟nun (Ġstanbul Ticaret Odası) hazır giyim üreticileri, iplikçiler, 

dokumacılar v.s. bu alandaki tüm kesimlerin katıldığı büyük bir toplantı yaptığından 

bu toplantının ıĢığı doğrultusunda hazırlanacak öneri paketinin Hükümete 

sunulacağından bahsedilmektedir. Bu da aslında dıĢ pazarların kota uygulamalarıyla 

kaybedilen Türkiye‟nin gelirinden mahrum kalınmasına verilen tepkilerin kaynağını 

oluĢturmaktadır (ġekil-47). 
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ġekil- 48: 22 Haziran 1992 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 

Türkiye‟nin lokomotif sektörü konumundaki tekstil ve hazır giyim sektöründe, 

Körfez krizinin ve onun da etkisiyle Türkiye ekonomisindeki yaĢanan krizin 

etkilerinin 1992 yılında daha çok ortaya çıktığı görülmektedir. ĠTKĠB‟ in (Ġstanbul 

Tekstil ve Konfeksiyon Ġhracatçı Birlikleri) verilerine göre, 1991 yılının ilk 5 aylık 

döneminde Körfez krizine rağmen yüzde 28,6 oranında artıĢ gösteren tekstil ve hazır 

giyim sektörü, 1992 yılının aynı döneminde sadece yüzde 5,5 oranında artmıĢtır. 

1992 yılı ilk 5 aylık döneminde hazır giyim ihracatında yüzde 7,8 oranında artıĢ 

görülürken, tekstil ihracatı yüzde 4,4 oranında gerilemiĢtir. 1992 yılındaki haberlere 

göre, tekstil ve hazır giyim ihracatındaki düĢüĢün nedenleri arasında; Türkiye‟nin 

dünya modasını takip edemediği, iĢçilik ücretleri ve maliyetlerinin hızla arttığı, 

Türkiye‟de pamuk fiyatlarının dünya ortalamasının yüzde 30 üzerinde olduğu, 

Uzakdoğu pazarının bizimle aynı kalitede ve daha ucuza mal üretmesi, Türkiye‟nin 

en büyük pazarı olan Almanya‟da yaĢayanların tasarrufa yöneldiği ve böylece büyük 

mağazaların sipariĢlerinin azaldığı sayılmaktadır. Ayrıca Türkiye‟nin kaliteli ve 
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pahalı hazır giyim üretimine geçmesi gerektiği, ancak bunun için gereken yatırım 

için orta vadede kredi imkanı bulunamadığının altı çizilmektedir (ġekil-48).  

ġekil- 49: 29 Aralık 1992 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönemin Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği BaĢkanı 1992 yılı için yaptığı 

değerlendirmelerde; Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlığın hazır giyim 

sektöründeki gerek yatırım, gerek üretim, gerekse ihracatın geliĢmesi açısından 

olumsuzluk teĢkil ettiğini, ayrıca son dönemde Türkiye ekonomisinde uygulanan kur 

politikalarının, ihracatı etkilediğini belirtmiĢtir (ġekil-49).  

 

5.8. 1994 Krizi (Ulusal Kriz) 

5.8.1. Ekonomik Nedenler: 

1994 yılında Meksika‟da yaĢanan ve etkilerinin Türkiye ekonomisinde de görüldüğü 

küresel krize bakıldığında temel nedenin, 1980‟lerin sonunda ve 1990‟ların baĢında 

olumlu konjonktürün etkisiyle ülkeye gelen çok kısa dönemli sıcak paranın, 

değerlenmiĢ kur, yüksek cari ödemeler açığı, özel tasarruflardaki düĢme ve politik 

istikrarsızlıkları görerek ülkeden çıkmaya baĢlaması olduğu görülmektedir 1990-

1993 arası dönemde ülkeye özel yabancı sermaye giriĢi 72,5 milyar dolar düzeyine 

çıkmıĢtır. 1994 yılına girildiğinde kimse bir kriz öngörmemiĢtir. Aksine 1993 
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sonunda NAFTA‟ ya (The North American Free Trade Agreement-Kuzey Amerika 

Ülkeleri Serbest Ticaret AnlaĢması) giriĢin Amerikan Kongresi‟nde onaylanması ile 

birlikte yabancı sermaye ile ilgili beklentiler daha fazla artmıĢtır. Ancak 1994‟ün 

sonuna doğru oluĢan panik havası ile Meksika‟nın döviz rezervleri 26 milyar 

dolardan 6 milyar dolara gerilemiĢtir. Bu olayı büyük bir devalüasyonun takip etmesi 

ise finansal krize ortam oluĢturmuĢtur (AkdiĢ, 2002: 10). 

Meksika‟nın krize girmesi, Brezilya ve Arjantin‟in onu izlemesi; bunların 

paralarının ve Çin parası yuanın devalüasyonu; bu ülkeler ile GOÜ pazarlarından 

sermaye kaçıĢı 1994 krizini etkilemiĢtir (Kazgan, 2010: 6). 

1994 yılında Türkiye‟de yaĢanan kriz ise, küresel özellikler taĢıyan ilk finansal 

kriz olma özelliğini taĢımaktadır. Bu kriz sadece finansal yapıdan kaynaklanmamıĢ, 

krize öncülük eden geliĢmelerde reel sektördeki aksaklıkların da önemli rolleri 

olmuĢtur (AkdiĢ, 2002: 14). 1994 krizinin en önemli nedenlerinden biri olan cari 

iĢlemler açığı, 1993 yılında rekor bir seviyeye ulaĢarak 6,4 milyar ABD doları olarak 

gerçekleĢmiĢ, bunun da baĢlıca nedeni 14,2 milyar dolar ABD doları değerindeki dıĢ 

ticaret açığı olmuĢtur (TCMB, 2002: 22). 

Faiz-kur arbitrajındaki dengesizlikler ülkeyi spekülatif hale getirmiĢ, bazı 

uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢlarının da bu yöndeki açıklamaları 

piyasaları tedirgin etmiĢ ve ülke bu nedenlerle 1994 krizine sürüklenmiĢtir (Saçık, 

2009: 3). 
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ġekil- 50: 1 Nisan 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye ekonomisi 1993 yılında yüzde 7,3 büyümüĢ ve kiĢi baĢına milli gelir 

ise 2 bin 852 dolar olmuĢtu. 1993 yılı ithalat vergisi oranlarına bakıldığında görülen 

yüzde 32,8‟lik artıĢ, Türkiye ekonomisindeki bu yüksek büyümenin baĢlıca 

kaynağının da ithalat vergisi olduğu bir kez daha gözler önüne sermiĢtir. Ġthalat artıĢı 

dıĢ finansman açısından bir kaynak ihtiyacı doğururken tersine kamu kesimi iç 

finansmanı için bir ek kaynak oluĢturmaktadır. Çünkü ithalat artıĢı ithalat 

vergilerinin artmasına ve onlar da bütçe gelirlerinin yükselmesine ve dolayısıyla 

bütçe açığının düĢmesine yol açmaktadır. Ancak, üretim girdileri yerine tüketim 

malzemelerine kayan ithalat, hiçbir güçlük ile karĢılaĢmadan, üstelik ülke içinde 

kayıt dıĢı ekonominin de desteği ile yerli üretimi engellemekte, uğraĢmadan pazardan 

kazanç sağlamaya çalıĢan ithalat lobisinin gücü ile ülkemizin üretim gücünü önemli 

ölçüde zaafa uğratmıĢ ve krize zemin hazırlamıĢtır (ġekil-50).  

Dönemin hükümetinin yüksek enflasyona rağmen, bankalara karĢı mücadele 

cephesi açarak faiz oranlarını düĢürmeyi hedeflemesi de, ekonomiyi yılın ilk 

günlerinden itibaren adım adım krize taĢımıĢtır (Dünya Gazetesi, 2010: 199). 
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5.8.2. Siyasal Nedenler:  

Ocak ayının ikinci yarısından itibaren kriz belirtileri artmaya baĢlamıĢ, para ve 

sermaye piyasasında devalüasyon beklentileri giderek güçlenmiĢtir. BaĢbakan ise 

piyasalara ve kamuoyuna dövize yatırım yapanların ellerinin yanacağı yönünde 

demeçler vererek, güven ortamını tekrar kurmaya çalıĢmaktadır. Ancak, 1994 yılında 

geçmiĢin deneyimlerinin iĢe yarayacağı konusunda da bir güvence artık yoktur. 

Çünkü küresel kriz ortamlarında yalnız iç piyasalardaki oyuncuları ve kamuoyunu 

inandırmak yetmemekle, Türkiye para ve sermaye piyasasından menkul değer 

alanlara da güven vermek gerekmektedir. Kısa vadeli portföy sahibi yabancı 

yatırımcılar en ufak bir risk ortamında önce yatırımlarını dolara çeviriyor, sonra da 

paralarını daha güvenli bir ülkeye götürüyorlardı (Dünya Gazetesi, 2010: 199). 

5 Nisan 1994 krizi her ne kadar askeri bir darbeye yol açmamıĢ olsa da, 

özellikle ücretliler açısından darbe sonrasını aratmayacak tahribatlar yaratmıĢtır 

(Özveri, 2009: 7). 

5.8.3. Ekonomik Sonuçlar: 

14 Ocak günü borsa bileĢik endeksi 200 puan değer kaybetmiĢ ve serbest 

piyasada dolar 15.400 liradan 15.800 liraya yükselmiĢtir. 17 Ocak günü ĠMKB 

(Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası) bileĢik endeksi 29 bin 253 puana kadar 

yükselmiĢ ve dolar ise 16 bin 400 liraya çıkmıĢtır. Bu geliĢmelere rağmen Merkez 

Bankası müdahale etmeyince, 18 Ocak‟ta endeks, yoğun satıĢlar ile 25 bin 907 

seviyelerine gerilemiĢ ve dolar 17 bin seviyelerine yükselmiĢtir. 19 Ocak günü 

hazinenin doların yükseliĢini önlemek amacıyla yaptığı devlet tahvili ihalelerinin 

iptali yeterli olmamıĢ ve 20 Ocak günü doların yükselmesini önlemek amacıyla, 

hazine bu sefer borçlanma oranlarını yüzde 100 düzeyine, Merkez Bankası ise 

Ġnterbank yoluyla faiz oranlarını yüzde 150 düzeyine çıkarmıĢtır. Fakat 26 Ocak 

günü Merkez Bankasının piyasaya 250 milyon dolar satmasına rağmen talep 

kırılamamıĢ ve dolar 18 bin 500 liraya kadar yükselmiĢtir. YaklaĢık 15 günlük süreç 

sonucunda Türk lirasının dolara karĢı yüzde 13,5 oranında devalüe edilmesiyle 1994 

krizi baĢlamıĢtır (“Sanal”, 2010: 36).  
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1980‟de uygulanmaya baĢlayan ihracata dayalı ekonomi modeli en ciddi krizini 

1994 yılında yaĢamıĢtır. 5 Nisan kararları ile sonuçlanan ekonomik krizin, kamu 

finansman açıklarından kaynaklanan mali bir kriz olduğu konusunda görüĢler 

bulunmaktadır.  

1994 krizinin devlete ve ekonomiye getirdiği yüklere ayrıca değinmek gerekir. 

Bu krizde baĢlayan süreçlerin daha sonra da etkilerini sürdürmesi krizin baĢlıca 

özelliğidir. Etkilerin baĢında, kredi veren yabancı bankalara “devlet garantisi” 

verilmesi, ödenemeyen özel kredileri devletin ödemeyi üstlenmesidir. Ġkincisi, TMSF 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yoluyla devletin (belirgin sınırlamalarla da olsa) 

banka paniklerini önlemek için banka mevduatlarının garantörlüğünü yapmasıdır 

(Kazgan, 2010: 20). 

AraĢtırma kapsamına giren 1993-1995 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

16‟da verilmiĢtir. 

Tablo- 16: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1993-1995) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1993 15 345 67 4,3 29 428 70 28,7 -14 083 03 44 773 36 52,1 

1994 18 105 72 18,0 23 270 19 -20,9 -5 164 147 41 375 91 77,8 

1995 21 637 41 19,5 35 709 11 53,5 -14 071 70 57 346 52 60,6 
Kaynak: TÜĠK 

1990 yılından itibaren bakıldığında, ihracatta kayda değer artıĢların 1994-1995 

Kriz döneminde Türk Lirasının uğradığı devalüasyonun da etkisi ile Türk mallarının 

ucuzlaması sonucu oluĢtuğu görülmektedir (Güney ve Rumeli, 2001: 111). Bu 

dönemde tablo- 16‟dan da görüldüğü gibi ihracat, bir önceki yıla göre 1994 yılında 

yüzde 18, 1995 yılında ise yüzde 19,5 oranında artmıĢ, bunun dıĢında yüksek 

oranlarda artıĢ izlenmemiĢtir. Ancak ithalatta durum bu Ģekilde olmamıĢ, özellikle 

1994 yılında yaklaĢık yüzde 21 düĢüĢ gösteren ithalat, 1995 yılında yüzde 53,5 

oranındaki artıĢ ile, dıĢ ticaret açığını daha da arttırmıĢtır. YaĢanan krizin ardından 
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Hükümetin taze borçlanma ve yeni dıĢ krediler için IMF desteğine ihtiyacı vardı ve 

dönemin hükümeti, bu nedenle IMF‟siz geçen 10 yılın ardından bu uluslararası 

ekonomik kuruluĢun kapısını çalmıĢtır (Dünya Gazetesi, 2010: 203). 

5 Nisan ekonomik krizine karĢı hükümet, iç tüketimi kısmayı dolayısıyla da 

maaĢ ve ücretleri düĢürmeyi, özelleĢtirmeyi hızlandırıp KĠT‟ leri tasfiye ederek kamu 

açıklarını kapatmayı hedefleyen bir programı yürürlüğe koymuĢtur (Özveri, 2009: 

10). 

ġekil- 51: 23 Temmuz 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 5 

 

Geçtiğimiz yıllarda firmalarda “nasıl olsa satılıyor” düĢüncesi yaygın iken, 

1994 krizinin etkilerini azaltmak ve piyasalardaki durgunluğu aĢmak için kar 

marjlarını düĢürmek ve hatta sıfır karla çalıĢmak durumunda kalmıĢlardır. YaĢanan 

ekonomik kriz birçok sektörde firmaların iflasına neden olmuĢtur. Krizin tek iyi 

tarafı, firmaların karlarından ödün vererek fedakârlık yapılmasını sağlaması 

olmuĢtur. O dönemde giyimden gıdaya, beyaz eĢyadan bilgisayara birçok firma 

yüzde 50‟ye varan oranlarda indirim yaparak günü kurtarmaya ve ayakta kalmaya 

çalıĢmıĢlardır (ġekil-51).  

5.8.4. Siyasal Sonuçlar: 

Dönemin siyasal iktidarına duyulan güvensizlik, ekonomik istikrar programının 

yürürlüğe konmasından sonra da devam etmiĢtir. Ġstikrar önlemleri uygulaması 

sırasında kurumsal yapılanmaya iliĢkin önlemler alınamamıĢ, hatta tam tersine söz 
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konusu önlemleri uygulamakta en büyük ağırlığa sahip olması gereken hazine, 

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluĢ kanununu iptal etmesi ve siyasal iktidarın yeni bir 

kanunu uzun süre yürürlüğe koyamaması sonucu kanunsuz olarak yönetilen bir 

kurum haline gelmiĢtir. Bu geliĢme, 1994 yılının ikinci yarısı boyunca mevcut 

belirsizlik ortamını daha da artırmıĢ ve beklentilerin daha da olumsuz yönde et-

kilenmesine yol açmıĢtır. 1994 yılı sonlarına doğru Türkiye önce ara seçim, sonra da 

erken genel seçim havasına girmiĢ, bu geliĢme siyasal iktidarın ömrünü tamamlamak 

üzere olduğu ve dolayısıyla uygulanmaya çalıĢılan istikrar programının terk edileceği 

inancının yerleĢmesine yol açmıĢtır. 

Özetle 5 Nisan kararları, kamuoyu nezdinde güvenilirliğini yitirmiĢ bir siyasal 

iktidar tarafından, kurumsal düzenlemelere gitmeksizin ve hatta mevcutların da 

bozulmasıyla birlikte yürütülmeye çalıĢılmıĢ kararlardır. 5 Nisan 1994 kararlan, 

çerçevesi tam belirlenmeden, siyasal ve yapısal olumsuzluklar giderilmeden uygu-

lamaya sokulmuĢ ve baĢarısız sonuçlar alınmıĢ bir ekonomik istikrar programı örneği 

olarak tarihe mal olmuĢtur. Söz konusu kararların asıl önemli olumsuz etkisi, sonraki 

istikrar önlemlerine inançsızlık için bir altyapı oluĢturması biçiminde ortaya çıkmıĢtır 

(“Sanal”, 2010). 

Tüm bu yaĢanan geliĢmelerle birlikte yaĢanan siyasi çekiĢmeler ekonomideki 

iyileĢme fırsatlarını da gölgelemiĢ ve IMF ile yapılan anlaĢmanın 15. ayında yani 

1995 yılında erken seçim kararı alınmıĢtır (Dünya Gazetesi, 2010: 208). 

5.8.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

5 Nisan 1994 tarihinden itibaren hükümet tarafından alınan bazı önlemler, kısa 

vadede Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecine katkıda bulunmuĢ olsalar da 

bunun sağlıksız bir iyileĢme olduğu sonradan anlaĢılmıĢtır. Nitekim bu dönemde 

görülen iyileĢme süreci daha sonra yaĢanılan krizlerinde temellerini oluĢturmuĢtur. 

Özellikle hükümetin izlediği politikalarda iki önemli nokta dikkati çekmektedir. Ġlki 

kısa vadeli yabancı sermaye giriĢlerinin teĢvik edilmesi ve yurt dıĢına sermaye 

kaçıĢlarının önlenmesi amacıyla faiz oranlarının çok yüksek tutulması, yurt içi 

borçlanmanın hızlı bir Ģekilde artmasına neden olmuĢ ve bunun olumsuz sonuçları da 
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1990'lı yılların sonunda ortaya çıkmıĢtır. Ġkincisi ise, krizin ortaya çıkmasıyla birlikte 

mevduat hesaplarının tam sigorta kapsamına alınması, bankacılık sektörünü daha 

sonraki dönemlerde olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bankacılık düzenlemeleri, 

istikrarsızlığın önemli nedenlerinden birini oluĢtururken ülkemizde yaĢanılan son 

krizde anahtar rol oynamıĢtır (Kar ve Kara, 2010: 15).  

1994 ekonomik krizi sanayi ve ticaret sektöründe olduğu gibi diğer sektörleri 

de olumsuz olarak etkilemiĢtir. Ticaret sektöründe yüzde 7,6 oranında daralma 

yaĢanırken, bu daralma sanayi sektöründe yüzde 5,7 ve üretim sanayinde de yüzde 

7,6 olmuĢtur. Aynı dönemde KĠT‟lerdeki verimsizlik maksimum düzeye gelmiĢ, 

iĢsizlik oranı yükselmiĢ ve gelir dağılımında önemli ölçüde dengesizlik oluĢmuĢtur. 

Ekonominin bütününe bakıldığında, 1994 yılında enflasyon yüzde 150 seviyesine 

çıkmıĢtı ve milli gelirde ise yüzde 6 küçülme meydana gelmiĢtir. Bu olumsuz 

sonuçların yanı sıra 1993 yılının 6,6 milyar dolar düzeyindeki cari iĢlem açığı, 1994 

yılında 2.6 milyar dolar fazlaya dönüĢmüĢtür. Türk Lirası reel olarak yüzde 18 

düzeyinde devalüe olmasına rağmen 6 milyar dolara yakın bir dıĢ borç ödemesi 

yapılmıĢ ve bu ödemeler dıĢarıdan hiç kaynak giriĢi olmadan gerçekleĢtirilmiĢtir 

(“Sanal”, 2010: 39). 

5.8.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

1990 yılında 1,42 milyon dolar değerinde tekstil ürünü ihraç edilen Türkiye‟de, 

2004 yılsonu itibariyle 5 milyar dolar değerinde ihracat yapılmıĢtır. Son on beĢ yılda 

tekstil ihracatı 3 mislinden fazla büyümüĢtür. 2003 yılına iliĢkin WTO istatistiklerine 

göre Türkiye yüzde 3,1 pay ile dünyanın onuncu, yüzde 4,8 pay ile AB ülkelerinin 

ikinci büyük tekstil tedarikçisidir. Türkiye‟nin tekstil ihracatının yüzde 46 kadarı AB 

ülkelerine yapılmaktadır. Ġkinci büyük pazar payı yüzde 10 civarında bir oranla 

Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerin gruplandırıldığı diğer Avrupa ülkeleridir. Ġleri 

teknoloji, hammadde temini açısından avantajlar, coğrafi konum tekstil ihracatında 

pazar çeĢitlenmesini de beraberinde getirmiĢtir (ĠTKĠB, 2001: 2). 
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ġekil- 52: 3 ġubat 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamuk, pamuk ipliği fiyatlarındaki büyük artıĢlar, Türkiye‟nin toplam 

ihracatının üçte birini gerçekleĢtiren tekstil ve hazır giyim üreticilerini çok zor 

durumda bırakmıĢtır. Pamuk fiyatları, kriz çalkantılarından dolayı spekülatörler 

tarafından da desteklenerek bir ay içinde 14 bin liradan 44 bin liraya çıkmıĢtır. Oysa 

o dönemde pamuk, dünya piyasalarında 28 bin liradan iĢlem görmekteydi (ġekil-52). 
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ġekil- 53: 6 ġubat 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamuk ve pamuk ipliğinde meydana gelen büyük artıĢların ardından polyester 

iplik fiyatları da bir aylık süreç zarfında yüzde 100‟lük artıĢla iki katına ulaĢmıĢtır. 

Krizin yaĢandığı 1994 yılında, söz konusu hammadde ürün fiyatlarındaki bu artıĢlar, 

üreticileri sıkıntıya sokmuĢ ve firmalar, neredeyse sıfır kârla çalıĢarak, sadece ayakta 

kalabilmek adına kendi öz sermayelerinden ödün vermek durumunda kalmıĢlardır. 

Çözüm olarak pamuk ekim alanlarının geniĢletilmesi ve üreticilerin Ģartlarının 

iyileĢtirilmesi, gerekli teĢviklerin sağlanması gerekmektedir (ġekil-53).  
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ġekil- 54: 4 Nisan 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim 

sektörünün 1994 krizi öncesi 1992 ve 1993 yıllarında gerçekleĢtirdiği ihracat, 

ekonomideki değiĢkenlikler, spekülatif artıĢlar ve devalüasyon söylentileri ile 

sekteye uğramıĢ ve 1993 yılı ihracat verilerinde bir önceki yıla göre çok ufak 

oranlarda artıĢ gözlenmiĢtir. 1992 yılında elyafla birlikte 5 milyar 382 milyon dolar 
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olan tekstil hazır giyim ihracatı 1993 yılında yüzde 4,36‟lık bir artıĢla 5 milyar 617 

milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir (ġekil-54).   

ġekil- 55: 21 Nisan 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7 

1994 yılında yaĢanan krizin etkileri ile zor günler geçiren ve kapanmanın 

eĢiğine gelen tekstil ve hazır giyim firmaları tüm çabalarına rağmen krizi atlatmayı 

baĢaramayınca bu sefer küçülerek krizden çıkma yolunu seçmiĢlerdir.  

Piyasayı hareketlendirmek adına gerek Ġlk defa ihracat yapacak olan 

giriĢimcilere ve gerekse iç piyasa ihtiyaçları için üretim yaparken ihracata dönük 

çalıĢmayı planlayan firmalar için 1994 yılında “Ġlk Adım Ġhracat Kredisi Programı” 

yürürlüğe konulmuĢtur. Bu program 120 gün vadeli ve FOB ( Free On Board) ihracat 

taahhüdünün yüzde 75‟i oranında kredi sağlamıĢ, yaĢanan kriz sonrasında krizin 

etkilerini ihracatla aĢmak amacıyla yine Eylül 1994 tarihinde SÖĠK (Sevk Öncesi 

Ġhracat Kredisi) faiz oranlarından 10 puan daha düĢük faiz oranı ile kullandırılan 

kalkınmada öncelikli yöreler ihracat kredisi yürürlüğe konulmuĢtur (ġekil-55).  

1995 yılında SÖĠK kullanımının sektörel dağılımında yüzde 28 ile hazır 

giyim/deri sektörü ilk sırada yer almakta, bu sektörü yüzde 13‟er pay ile tekstil, 

demir-çelik ve madeni eĢya, yüzde 10 ile makine ve elektrikli cihazlar sektörleri 

takip etmiĢtir (Özdemir, 2004: 47). 
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ġekil- 56: 11 Haziran 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7 

1994 yılında yaĢanan krizin etkileri yılın ikinci yarısında özellikle tekstil ve 

hazır giyim sektöründe hissedilmeye baĢlamıĢ, Türkiye‟nin pamuk ipliği üreticileri 

toplamda 2 bin 463 iĢçisini zorunlu izne çıkarmıĢtır. Pamuk fiyatlarındaki artıĢında 

etkili olduğu bu geliĢme, sektördeki beklentilerin olumlu olmadığını göstermektedir 

(ġekil-56).  

ġekil- 57: 18 Aralık 1994 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 11 

 

Tekstil ve hazır giyim sektörünün hammaddesi pamukta art arda gelen zamlar, 

1994 yılının sonlarında da sürmüĢtür. Sektör açısından bir sınav yılı olan 1994 

yılında kendini ihracatla toparlamaya çalıĢan firmalar, hammadde fiyatlarındaki 
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artıĢlarla krizi aĢmaya çalıĢırken, yeniden sıkıntılarla karĢılaĢmıĢtır. Ve aynı 

dönemde sektör temsilcileri gelecek yıllardan çok da umutlu değildir. Çünkü 

dünyada en pahalı pamuk Türkiye‟deydi ve kriz yılı olan 1994 yılının baĢında 

pamuğun kilosu 20 bin 200 lira iken, Aralık ayı sonunda yüzde 380 gibi rekor bir 

artıĢla 97 bin liraya kadar yükselmiĢtir. Dünya borsasında ise aynı tarihte pamuk 87 

bin liradan iĢlem görmekteydi. YaĢanan bu sıkıntılar ihracatla krizin etkilerini 

üzerinden atmaya çalıĢan tekstil ve hazır giyim sanayicilerini daha zorlu bir yıla 

sürüklemiĢtir.  

Tekstil ve hazır giyim ihracatı 1993 yılı Ocak-Ağustos döneminde 373 bin ton 

iken, 1994 yılının aynı döneminde yüzde 35,3 oranında artıĢ göstermiĢtir, ancak 

ihracat değer olarak 1993 Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 556 milyon dolar 

düzeyinde iken sadece yüzde 9,9 oranında artıĢ göstermiĢ ve yaklaĢık 3 milyar 909 

milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir (ġekil-57). 

 

5.9. 1997 Krizi (Asya Krizi – Uluslararası Kriz) 

5.9.1. Ekonomik Nedenler: 

Son yılların en önemli finansal olayı Güney Doğu Asya‟da görülen ve tüm 

dünya ekonomilerini etkileyen mali bir kriz olarak değerlendirilen krize (AkdiĢ, 

2002: 11), 1997 yılı ġubat ayında Tayland dıĢına para kaçıĢının önemli artıĢ 

göstermesiyle zemin hazırlanmıĢtır. 1997 Temmuz ayında Tayland Bahtının (Değeri 

ABD Dolarına bağlanmıĢ ulusal para birimi) yüzde 40 oranında devalüe edilmesi 

üzerine baĢlayan kriz, domino etkisi ile Malezya, Endonezya ve Filipinler‟ i 

etkilemiĢ, Malezya ve Endonezya paraları da değer kaybetmiĢtir. Singapur ve Hong 

Kong‟u da sarsan kriz son olarak özel sektörün aĢırı borçlanmasının da etkisiyle 

Güney Kore‟yi de içine alarak tüm Asya Pasifik ve dolayısıyla dünya ekonomisini 

tehdit eder boyuta ulaĢmıĢtır (TTM, 2010: 1).  

Krizin nedenleri arasında, en önemlisi, bölge ülkelerinin sağlam bir mali 

sisteme sahip olmamasıdır.  Mali sistemlerin zaafları, genelde dıĢa kapalı olmasından 
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ve bankaların yanlıĢ borçlanma ve kredi politikalarından kaynaklanmıĢtır. Mali 

kuruluĢların yeterli denetimden uzak kalmaları ve bankacılık sisteminde fiyat ve risk 

değerlendirmesi yapacak personelin sınırlı sayıda olması da, bu süreci destekleyen 

önemli faktörlerdendir (Özbilen, 2010b: 1).  

Asya Krizi‟nin diğer ana nedenleri arasında, aĢırı yurtdıĢı borçlanma, banka 

sistemlerinin yetersiz denetimleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sayılmaktadır. 

Bu krize Rusya‟da yaĢanan ekonomik krizin eklenmesiyle Ģiddetini artıran krizden 

Türkiye de etkilenmiĢtir. Dünyadaki bu ekonomik krizin meydana gelmesinde bazı 

yapısal ve konjonktürel faktörler etkin olmuĢtur. Aynı Ģekilde dünya ekonomik 

krizinin Türkiye‟ye yansımasının da yapısal ve konjonktürel nedenleri vardır 

(BaĢoğlu ve Parasız, 2010: 1). Fakat bunun yanı sıra Türkiye‟de yaĢanan ekonomik 

krizin nedenlerini yalnızca dünya ekonomik krizine bağlamak da doğru değildir. 

KuĢkusuz dünya ekonomik krizinin, yaĢanan krizin baĢlamasına önemli bir katkısı 

olmuĢtur. Ancak Türkiye ekonomisinde zaten var olan kriz unsurlarını, 1997 dünya 

ekonomik krizi açığa çıkartmıĢtır (BaĢoğlu ve Parasız, 2010: 4). 

1997 yılında Güney Doğu Asya‟da gözlenen kriz finansal nitelik taĢımaktadır. 

Sermaye hareketlerinin serbest olduğu ortamlarda gerçekleĢen finansal krizde aniden 

ortaya çıkan likidite darlığı ve ağır devalüasyonlar, mali kurumların ve firmaların 

bilançolarını bozarak büyük zararlara ve güven kaybına neden olmuĢ; üretimde ve 

istihdamda büyük kayıplara yol açmıĢtır (Bayraktutan ve Özkaya, 2002: 9). 

5.9.2. Siyasal Nedenler:  

1995 yılı sonunda yapılan seçimlerin ardından Türkiye, 1996 yılına koalisyon 

hükümeti kurulma arayıĢları içinde girmiĢ ve 1996 yılının ikinci yarısında yeni bir 

koalisyon hükümeti kurulmuĢtur. YaĢanan siyasi geliĢmeler sonrasında Türkiye 1997 

yılına umutlu girmiĢti, ancak Türkiye demokrasi tarihinde bir ilk yaĢanmıĢ ve 

anayasal sivil toplum örgütlerinin en büyükleri “demokrasi için güç birliği” yaparak 

bir araya gelmiĢler, Cumhuriyet‟in korunması için alınmasını istedikleri tedbirleri 

dönemin koalisyon hükümetine bildirmiĢlerdir (“Sanal”, 2009).  
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Bunun üzerine siyasi gerilim iyice artmıĢtır. 28 ġubat kararları olarak 

adlandırılan kararlar alınmıĢ ve bu kararlar Türkiye siyasi tarihine postmodern darbe 

olarak geçmiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 223).  

Sonrasında mevcut koalisyon hükümeti istifasını sunmuĢ ve yeni bir koalisyon 

hükümeti 1997 yılı Temmuz ayında yapılan oylamada güvenoyu alarak görevine 

baĢlamıĢtır. Türkiye‟deki siyasi istikrarsızlığın, ekonomide yaĢanan yüksek 

enflasyon ve borçlanma döneminin çaresizliği aynı dönemde ortaya çıkması Türkiye 

ekonomisini oldukça etkilemiĢ, Güney Doğu Asya ülkelerinde baĢlayan krizin 

etkisinin daha çok hissedilmesine zemin hazırlamıĢtır.  

5.9.3. Ekonomik Sonuçlar:  

1997 krizi, dünya ekonomisinde yaĢanan küreselleĢmenin sonucunda sermaye 

hareketlerinin yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya çıkarmıĢtır (Can, 2003: 

71). Kriz sonrasında 1996 yılında Türkiye ihracatı içerisinde yüzde 4 civarında paya 

sahip olan bölge ülkelerine yönelik ihracatımız, bu ülkelerin ekonomilerinde ortaya 

çıkan sıkıntıdan kaynaklanan iç talep azalmasına bağlı olarak önemli ölçüde 

düĢmüĢtür. Bunun yanı sıra baĢta tekstil ve hazır giyim olmak üzere yine 1997 krizi 

sonrasında, kriz ülkelerinin kendi para birimlerinde yüzde 60‟a varan devalüasyonlar 

yapmaları ülkemiz rekabet gücünün nispi olarak etkilenmesine yol açmıĢtır (DPT, 

2007: 13). 

Dünyada Asya krizinin etkileri yaĢanırken 1998 yılı Ağustos ayında ortaya 

çıkan Rusya krizi etkisiyle Türk ekonomisinden sermaye çıkıĢı baĢlamıĢ ve bunun 

neticesinde de faizler önemli ölçüde yükselmiĢtir. Özellikle iç ve dıĢ talepteki 

gerilemeler, bir ölçüde krizi baĢlatmıĢ, harekete geçirmiĢtir. Bu daha sonra bir 

finansman krizine dönüĢmüĢtür. Güneydoğu Asya'daki kriz bu ülkelerden baĢka 

ülkelere sermaye kaçıĢını sağlamıĢ, onlar da sermaye çıkıĢı olmasın diye faiz 

hadlerini artırmıĢ, borçlanmalar yükselmiĢ, hammadde fiyatları düĢmüĢ, uluslararası 

piyasalarda para bulmak bir hayli güç hale gelmiĢtir (Lordoğlu, 1999: 1-2). 

Gerileyen yurtiçi ve yurtdıĢı talepleri ile Güney Doğu Asya menĢeli ucuz 

mamul ve yarı mamul ürünler sanayi üretiminde önemli düĢüĢler meydana 
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getirmiĢtir. Bu geliĢmeler sırasında 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım‟da 

meydana gelen depremler de ekonomiyi daralma sürecine sokmuĢtur (Can, 2003: 

74). 

AraĢtırma kapsamına giren 1996-1998 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

17‟de verilmiĢtir. 

Tablo- 17: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1996-1998) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1996 23 224 465 7,3 43 626 642 22,2 -20 402 178 66 851 107 53,2 

1997 26 261 072 13,1 48 558 721 11,3 -22 297 649 74 819 792 54,1 

1998 26 973 952 2,7 45 921 392 -5,4 -18 947 440 72 895 344 58,7 
Kaynak: TÜĠK 

Tablo- 17‟den görüldüğü gibi 1997 yılına kadar normal seyreden dıĢ ticaret, 

krizin etkilerinin görüldüğü 1998 yılında azalmıĢtır. 1997 yılında yüzde 13,1 

oranında artıĢ görülen ihracat 1998‟de sadece yüzde 2,7 oranında artmıĢ, 1997 

yılında yüzde 11,3 artan ithalat ise 1998 yılında yüzde 5,4 oranında azalmıĢtır.  

Ayrıca, kamu borç stokunun giderek büyümesi, 1990‟lı yıllardan itibaren hem 

yeni krizleri hazırlayan bir nedendir; hem de her krizin giderek büyüttüğü, bu arada, 

özel kesim rizikolarının da bedelinin karĢılığı olduğu bir sonuçtur (Kazgan 2010: 

20). 

5.9.4. Siyasal Sonuçlar: 

Temmuz 1997 baĢında meydana gelen hükümet değiĢikliğinden sonra artan 

kamu açıklarını kapatmak için petrol ve petrole bağlı ürünlerin fiyatlarına yapılan 

yüzde 30 oranındaki zam, özellikle imalat sanayi fiyatlarında Ģok bir sıçramaya 

neden olmuĢtur (BaĢoğlu ve Parasız, 2010: 4). 
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5.9.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

Güney Doğu Asya ve Rusya krizleri, 1990‟lı yıllarda dıĢ ticaretimizi etkileyen 

diğer unsurlardır. Güney Doğu Asya ülkelerinin devalüasyon sonrasında rekabet 

avantajı kazanarak ihracatlarını arttırması doğrudan etki olarak tanımlanırken, 

özellikle ticari rakip oldukları ülkelerin ihracatlarını daraltmaları dolaylı etki olarak 

görülmektedir. Bu çerçevede, 1998‟deki geliĢmeler incelendiğinde, Güney Doğu 

Asya ülkelerindeki devalüasyonun Türkiye‟nin bu ülkelere olan ihracatını azaltıcı, bu 

ülkelerden olan ithalatını ise arttırıcı yönde etkilediği görülmektedir. Güney Doğu 

Asya Krizi‟nden sonra Rusya‟da yaĢanan mali kriz 1998‟de Türkiye‟nin dıĢ ticaretini 

olumsuz yönde etkileyen ikinci önemli olaydır (Saçık, 2009: 5). 

Asya ve Rusya krizlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri sınırlı kalmıĢ, 

büyük dalgalanmalar oluĢturmamıĢtır. Bunun sebebi ise, Türkiye ithalat ve 

ihracatının en az yarısının AB üyesi ülkelerle olmasıdır. Avrupa merkezli bir kriz 

Türkiye ekonomisinde daha büyük etkiler meydana getirebilmektedir (AkdiĢ, 2002: 

16). Ancak büyük oranda olmasa da 1997 krizi de, 1991 yılında yaĢanan Körfez 

krizine benzer bir biçimde Türkiye ekonomisini dıĢ ticaret kanalıyla olumsuz olarak 

etkilemiĢtir.  

Türkiye ekonomisi küreselleĢmenin ortaya çıkardığı Asya krizinin etkilerini az 

hasarla atlatma imkanına sahip görünmektedir. Bu nedenle ekonomiye giren net 

sermaye akıĢı 8,6 milyarı bulmuĢtu, yatırımlardaki artıĢ nedeniyle ekonomik 

faaliyetler hızını kaybetse de canlıydı ve ekonomi 1997 yılında yüzde 8,3 oranında 

büyümüĢtü. Ancak dıĢ ticaret açığının yüksek düzeyde olması ekonominin 

kırılganlığını arttırmıĢtır. 1997 yılında ihracat 26 milyar dolar iken, ithalat 46,7 

milyar dolar (Dünya Gazetesi, 2010: 225) olarak gerçekleĢmiĢ, dıĢ ticaret açığı ise 

neredeyse ihracat rakamı kadar yani 20,7 milyar dolar olmuĢtur.  

1997 yılında yaĢanan enflasyon oranına göre TL‟nin devalüasyonu düĢük 

tutulduğu için TL değerlenirken, Güney Doğu Asya ülkelerinin yüzde 25-30 

dolayında devalüasyon yapmaları Türk ekonomisinin bu ülkeler karĢısındaki rekabet 

gücünü olumsuz olarak etkilemiĢtir. Ayrıca Türkiye‟deki 260‟a yakın gümrük 
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kapısından yapılan baĢta iplik, ham bez vb. ithalatı tekstil ve hazır giyim sektörünü 

çok olumsuz bir Ģekilde etkilemiĢtir (BaĢoğlu ve Parasız, 2010: 4). 

1997 krizinin etkileri, 1998 yılında Türkiye ekonomisi üzerinde etkisini daha 

fazla göstermeye baĢlamıĢtır. Büyüme hızının yavaĢlaması, sanayi üretiminin 

düĢmesi ve istihdamın azalması Ģeklinde ortaya çıkan bu tepkilere karĢı, Türkiye‟de 

yaĢanan siyasi istikrarsızlık nedeniyle gerekli önlemler alınamamıĢtır (Morgil, 1998: 

13). Kriz dolayısı ile firmalar, mevcutlarının üçte biri oranında iĢçi çıkarmak zorunda 

kalmıĢtır. Çıkarılan iĢçilerin tamamına yakınının kalifiye olmayan düz iĢçi olması, 

krizin gelir dağılımında bozukluk oluĢturmasına neden olmuĢtur (Eren vd., 2000: 

58). 

1997‟de baĢlayan ve dünya ekonomi tarihine damgasını vuran Güney Doğu 

Asya krizi, mali kriz olarak ciddi ekonomik, siyasi ve sosyal sonuçlarının yanında, 

uluslararası mali sistemin, bu arada ulusal mali sistemlerin, bu sistemlerin gözetmeni 

olarak kabul edilen baĢta IMF olmak üzere, uluslararası mali kuruluĢların zaaflarını 

da ortaya koyması bakımından önem kazanmıĢ, mali sistemlerin güçlendirilmesi ve 

Ģeffaf bir yapıya kavuĢturulması yönündeki çabaların hız kazanmasını sağlaması 

yönünden de etkili olmuĢtur (Özbilen, 2010b: 8). 

5.9.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

Türkiye bu krizden bütün sektörleri itibariyle etkilenmemiĢtir. Ġstihdam 

açısından da, bazı sektörler bu krizi bir anlamda daha hafif atlatmaya çalıĢmıĢtır. 

Ancak bununla beraber asıl etkilenen sektörler; hazır giyim ve tekstil, bankacılık ve 

otomotiv gibi sektörler olmuĢtur. Hazır giyim ve tekstil sektörü, ihracatımızın üçte 

ikisini tek baĢına karĢılamaktadır, yine deri sektörü de aynı Ģekildedir. Her iki sektör 

de emek-yoğun sektörlerdir ve istihdam bu krizlerden olumsuz açıdan etkilenmiĢtir 

(Lordoğlu, 1999: 1-2). 

Ekonomik krizin etkilediği sektörlerden olan Tekstil sektörü, toplam ihracat 

içindeki yüzde 37'Iik, istihdamda yüzde 21‟lik, GSMH içindeki yüzde 10,4‟lük payı 

ile hali hazırda en ciddi sorunların yaĢandığı sektördür (Ekin, 1999: 1). 
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AraĢtırma kapsamına giren Türkiye ihracatının (milyon $ olarak) sektörel 

yapısı Tablo-18‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo-18: Türkiye Ġhracatının Sektörel Yapısı (milyon $) – (1996-1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DPT 

1996 yılında 23 milyar 224 milyon dolar olan Türkiye‟nin toplam ihracatı, 

1997 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artarak 26 milyar 261 milyon 

dolara, 1998 yılında ise 1997‟ye göre sadece yüzde 2,7 oranında artıĢ göstererek 26 

milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Türkiye‟nin tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatının 1997 yılındaki krizden 

etkilendiği Tablo-18‟de yer alan tekstil, hazır giyim ve Türkiye‟nin toplam ihracat 

rakamlarından anlaĢılmaktadır. ġöyle ki; tekstil sektöründe 1997 yılında bir önceki 

yıla göre yüzde 23 oranında artıĢ görülürken, kriz sonrasında yani 1998 yılında 

tekstil ihracatında 1997 yılına göre yüzde 6,1 oranında artıĢ görülmektedir. Yine aynı 

dönemler itibariyle hazır giyim ihracatında da 1997‟de bir önceki yıla göre meydana 

gelen artıĢ yüzde 10,2 iken, 1998 yılında 1997‟ye göre gerçekleĢen artıĢ hemen 

hemen yarı yarıya yani yüzde 5,6 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir.  
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AraĢtırma kapsamına giren Türkiye ihracatının (% olarak) sektörel yapısı 

Tablo-19‟da verilmiĢtir. 

 

Tablo-19: Türkiye Ġhracatının Sektörel Yapısı (%) - (1980-1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DPT 

Tablo-19‟dan da görüleceği gibi, Türkiye‟nin toplam ihracatının sektörel 

dağılımına bakıldığında, tekstil ürünlerinin payı 1980‟de yüzde 11,8 iken bu oran 

kriz yılı olan 1997‟de yüzde 12,8‟e, kriz sonrasında 1998 yılında ise yüzde 13,2‟ye 

ulaĢmıĢtır. Hazır giyimde ise bu oran, 1997 krizinden bir önceki yıl yüzde 26,2 iken, 

1997 krizinde yüzde 25,5‟e gerilemiĢ ve 1998 yılında tekrar kriz öncesi yıl ile aynı 

seviyeye gelmiĢtir.  
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AraĢtırma kapsamına giren Türkiye‟nin tekstil ve hammaddeleri, tekstil ve 

hazır giyim ithalatı (milyon $) Tablo-20‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo- 20: Türkiye’nin Tekstil Ham Maddeleri, Tekstil ve Hazır Giyim Ġthalatı 

(milyon$) 

 Tekstil    

Hammaddeleri 
Tekstil Hazır Giyim TOPLAM 

1980 54 80 0 134 

1981 75 79 0 154 

1982 82 104 0 186 

1983 142 98 0 240 

1984 148 117 1 266 

1985 154 146 2 302 

1986 192 160 3 355 

1987 365 203 3 571 

1988 288 259 4 551 

1989 335 293 6 634 

1990 488 567 16 1.071 

1991 342 537 26 905 

1992 495 707 29 1.231 

1993 587 1.018 46 1.651 

1994 501 1.110 35 1.646 

1995 833 1.811 49 2.693 

1996 732 2.111 171 3.014 

1997 1.089 2.324 233 3.646 

1998 1.022 2.317 243 3.582 

1999 703 1.907 208 2.818 
Kaynak: www.tuik.gov.tr 
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AraĢtırma kapsamına giren Türkiye‟nin tekstil hammaddeleri, tekstil ve hazır 

giyim ihracat ithalat farkı (milyon $) Tablo-21‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo-21: Türkiye’nin Tekstil Ham Maddeleri, Tekstil ve Hazır Giyim  

   Ġhracat Ġthalat Farkı (milyon$) 

 
Tekstil    

Hammaddeleri 
Tekstil Hazır Giyim TOPLAM 

1980 299 263 131 693 

1981 339 492 314 1.145 

1982 297 664 398 1.359 

1983 158 744 647 1.549 

1984 146 888 1.266 2.300 

1985 144 896 1.198 2.238 

1986 69 773 1.240 2.082 

1987 -211 989 2.197 2.975 

1988 -28 1.084 2.302 3.358 

1989 -53 1.038 2.734 3.719 

1990 -211 873 3.315 3.977 

1991 -68 892 3.452 4.276 

1992 -379 913 4.151 4.685 

1993 -389 573 4.293 4.477 

1994 -348 1.084 4.547 5.283 

1995 -644 721 6.072 6.129 

1996 -453 613 5.905 6.065 

1997 -876 1.028 6.464 6.616 

1998 -802 1.240 6.831 7.269 

1999 -470 1.571 6.308 7.409 
Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Tablo-20 ve Tablo-21‟de görüldüğü üzere, Türkiye‟nin tekstil ve hazır giyim 

ithalatında 1980 yılından sonra önemli ölçüde artıĢlar olsa da bu sektörler birlikte ele 

alındığında Türkiye yaklaĢık 7,5 milyar dolar ile net ihracatçı durumundadır. Ancak, 

tekstil hammaddeleri, tekstil ve hazır giyim sanayileri ayrı ayrı incelendiğinde, tekstil 

hammaddelerinde Türkiye‟nin net ithalatçı durumunda olduğu görülebilir. Ayrıca 

Türkiye‟nin tekstil ithalatında belirgin bir artıĢ dikkati çekmektedir. Bu durum; 

Türkiye‟nin hazır giyim sektörünün ihracatını kendi kaynakları ile besleyemediğini 

göstermektedir. Buna ek olarak tekstil sektörünün rekabet gücünü kaybetmese de 

1980‟li yıllara oranla azaldığını göstermektedir. Sonuç olarak, rekabet edebilen yeni 
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firmalar kurulmaya çalıĢılmakta ve dünya talebindeki artıĢın düĢük olması nedeniyle, 

hem rekabeti artırıcı, hem de kırıcı veya yıkıcı rekabet denilen bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Yani, bir taraftan daha önce rekabet gücünü artıran firmalar çoğalmakta, 

ancak diğer taraftan daha önce rekabet edebilen firmalardan birçoğu rekabet gücünü 

kaybetmektedirler. 

1996 yılında gerçekleĢen Gümrük Birliği‟nden sonra kotaların kalkmasıyla 

birlikte Türkiye‟nin en önemli pazarı niteliğindeki AB‟ye hazır giyim ve tekstil 

ürünleri ihracatının artacağı beklentisi ortaya çıkmıĢ, bu beklentiyle 1995‟ten itibaren 

sektöre yönelik yatırımlar artmıĢtır. Ancak, beklenen talep artıĢının olmaması 

sonucunda ortaya çıkan aĢırı kapasite, 1997 Asya Krizi‟nin getirdiği kıyasıya 

rekabetle birleĢerek sektörde iflaslara neden olmuĢtur (Tekstil ĠĢveren Dergisi, 1999: 

13). 

ġekil- 58: 20 Haziran 1997 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 11 

 

Her dönemde olduğu gibi kriz dönemlerinde de, krizi fırsata çevirmeyi bilenler 

ve baĢarıya ulaĢanlar vardır. Bunun bir örneği, yukarıdaki gazete küpüründe 

görülmektedir. Söz konusu firma, 1997 krizi öncesinde farklı bir sektörde faaliyet 

gösterirken iĢleri yolunda gitmeyince, 1997 yılında yani dünyada yaĢanan krizin 

Türkiye‟de de etkili olduğu dönemde, piyasalardaki fırsatları izleyerek ve boĢlukları 
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takip ederek hazır giyim pazarına adım atmıĢ ve bu pazarda da önemli bir konuma 

gelmiĢtir (ġekil-58).  

ġekil- 59: 22 Kasım 1997 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 

 

1997 yılının sonlarına doğru, Türkiye ihracatının lokomotif sektörü olan tekstil 

ve hazır giyim sektörü sıkıntılı günler geçirmekte, Güney Doğu Asya krizinin etkileri 

halen etkisini sürdürmekteydi. Dönemin ünlü tekstil firmalarından birinin piyasalara 

ve bankalara trilyonlarca borçlanarak yurtdıĢına kaçmasının ardından, bankaların 

tekstil ve hazır giyim sektöründeki firmalara, tanınmıĢ ve büyük firmalar olsalar dahi 

güveni kalmamıĢ ve kredileri durdurmuĢlardır. Her ne kadar sektör temsilcileri ve 

bankacılar arasında sorunu çözmeye yönelik görüĢmeler geçse de bankalar, 

Türkiye‟de ilk kez oluĢturulan kara listeyi göz önünde tutmaya devam etmiĢlerdir 

(ġekil-59).  

 

 



142 
 

ġekil- 60: 11 Temmuz 1998 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7 

 Türkiye ekonomisindeki durgunluk, Uzak doğudaki kriz dalgası, hazır giyim ve 

tekstil sektörünün bankacılık sektörüyle yaĢadığı sorunlar ve ardından toplu iĢ 

sözleĢme döneminin baĢlaması tekstil sektöründe iĢçi çıkarılmasına neden olmuĢtur. 

1998 yılının ilk yarısında yayınlanan habere göre, sadece DĠSK‟e (Devrimci ĠĢçi 

Sendikaları Konfederasyonu) bağlı tekstil firmalarından 2 bin 500 kiĢi iĢten 

çıkarılmıĢtır (ġekil-60).  
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ġekil- 61: 24 Kasım 1998 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 10 

 

Yukarıdaki habere göre, 1998 yılı sonlarına doğru, dönemin Türkiye Giyim 

Sanayicileri Derneği BaĢkanı tarafından, hazır giyim ve tekstil sektörünü halen tehdit 

eden Güney Doğu Asya krizinin sektörün lehine çevrilmesi konusunda çağrı 

yapılmıĢ ve hükümete bir rapor sunularak, beklentiler dile getirilmiĢtir. Vergi 

reformu yapılması, sosyal güvenlik düzenlemelerinin gündeme getirilmesi, sigorta 

tavanlarının arttırılmasıyla iĢverenin üzerine binen yükün kaldırılması, eğitim, 

pazarlama gibi faaliyetlerin vergiden düĢürülmesi, Eximbank fonlarının 

güçlendirilmesi, “Made in Turkey” imajının yerleĢtirilmesine yönelik somut adımlar 



144 
 

atılması gibi birçok konuda istekler dönemin hükümetine sunulan raporda yer 

almıĢtır (ġekil-61). 

ġekil- 62: 3 Aralık 1998 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 

 

Türkiye ekonomisinde son yaĢanan krizlerden en çok etkilenen sektör olan 

hazır ve tekstil sektöründe çalıĢan 70 bin iĢçi ve 150 iĢyerini kapsayan toplu iĢ 

sözleĢmelerinde 1980 yılı sonlarında grev ve lokavt kararı çıkmıĢtır. Yukarıdaki 

habere göre, tekstildeki krizi öne sürerek iĢçilere zam vermeye yanaĢmayan iĢveren 

temsilcileri, iĢçilerin baskısı karĢısında geri adım atmıĢ ve yüzde 5‟lik de olsa zam 

önerisinde bulunmuĢtur (ġekil-62).  
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ġekil- 63: 9 Aralık 1998 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milliyet gazetesinin 9 Aralık 1998 tarihli köĢesinde yazan Güngör Uras‟ın 

yazısından; Türkiye ekonomisinin kötü durumda olduğu, tüm iĢletmelerinin 
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durumunun iyiye gitmediği ancak tekstil sektörünün gerçekten en kötü durumda olan 

sektör olduğu anlaĢılmaktadır. Dünya krizi olmasa bile Türkiye‟deki tekstil 

sektörünün er ya da geç krize gireceğini savunan Uras, hatalı yatırımlar ve fazla 

kapasitelerin kredi güçlükleriyle sonuçlandığından, yanlıĢ yapanların sonuçlarına 

katlanması gerektiğini, sadece tekstilde teĢvik belgesi verilirken, fazla kapasite ve 

riskler konusunda yatırımcıların uyarılmadığına dikkat çekmektedir (ġekil-63). 

  ġekil- 64: 18 Aralık 1998 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 10 

 

Tekstil sektörünün yerel temsilcileri, Uzakdoğu‟da baĢlayan ve Rusya‟daki 

krizle devam eden Türkiye ekonomisindeki sorunlar karĢısında dönemin 

hükümetinin aldığı tedbirleri olumlu ancak yetersiz olarak değerlendirmiĢlerdir 

(ġekil-64).   
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ġekil- 65: 29 Aralık 1998 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 

 

1997 yılında baĢlayan ve dünya ekonomi tarihine damgasını vuran Güney 

Doğu Asya krizinden Türkiye ekonomisi de etkilenmiĢ, özellikle hazır giyim ve 

tekstil sektörü özellikle istihdam yönünden büyük sıkıntılar yaĢamıĢtır. DĠSK‟e bağlı 

sendikalarda çalıĢan 1.128 tekstil iĢçisi, Türk-ĠĢ‟e bağlı sendikalarda 17.488 tekstil 

iĢçisi, 1.531 deri iĢçisi ve Hak-ĠĢ‟e bağlı sendikalarda 3.550 iplik iĢçisi olmak üzere 

23.697 iĢçisinin iĢine son verilmiĢtir. Türkiye‟deki tüm sektörlerde çıkarılan adı 

geçen bu üç sendikaya bağlı toplam iĢçi sayısı ise 1998 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 

85.413‟e ulaĢmıĢtır (ġekil-65).  

 

5.10. 2000 Kasım Krizi ve 2001 ġubat Krizi 

5.10.1. Ekonomik Nedenler: 

Latin Amerika‟nın üç büyük ekonomisi Arjantin, Brezilya ve Meksika‟nın mali 

açıdan kritik bir dönem geçirmesi ve bu ülkelerde yaĢanan kriz Dünya ekonomisini 

de derinden etkilemiĢtir. Temel sebebi dıĢ borcu ödemedeki problemler olan krizin 

baĢlangıç noktası olan Arjantin‟in o dönemde 128 milyar dolar, Brezilya‟nın 246 
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milyar dolar ve Meksika‟nın 143 milyar dolar dıĢ borcu bulunmakta idi (KOTO, 

2001a: 4). 

1990‟lı yıllardan itibaren sıklaĢan aralıklarla hemen hemen üç yılda bir olmak 

üzere ekonomik krizlerle karĢı karĢıya kalan Türkiye‟nin 1999 yılında 103 milyar 

dolar olan dıĢ borcu ise dünyadaki krizin yaĢandığı ve Türkiye‟de de ilk krizin 

(Kasım 2000 krizi) baĢı olan 2000 yılında yüzde 15,1 artıĢ ile 118,6 milyar dolara 

(Hazine MüsteĢarlığı, 2010)  yükselmiĢtir.  

AraĢtırma kapsamına giren Türkiye‟nin yıllar itibariyle dıĢ borç stoku Tablo-

22‟de verilmiĢtir. 

Tablo- 22: Türkiye’nin Yıllar Ġtibariyle DıĢ Borç Stoku  (1999-2004) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

TOPLAM  
DIŞ BORÇ STOKU 
(Milyon ABD 
Doları) 

103.123 118.602 113.592 129.532 144.097 160.977 

DIŞ BORÇ 
STOKUNDAKİ  
BİR ÖNCEKİ YILA 
GÖRE YÜZDE 
DEĞİŞİM (%) 

7,0 15,1 -4,2 14,0 11,2 11,7 

Kaynak: Hazine MüsteĢarlığı – www.hazine.gov.tr  

2001 yılında düĢüĢ görülen Türkiye‟nin toplam dıĢ borcu 2001 yılından sonra 

hızla artmıĢtır. Bunun en önemli sebebi artan ithalatın finansmanıdır. Özel sektörün 

dıĢ borçlardaki payının artması da bu gerçeğe iĢaret etmektedir. Döviz kuru 

nedeniyle ucuzlayan ithalat, dıĢ borçlarla finanse edilmektedir. 

YaĢanan bu krizlerde dıĢ etkenlerin de rolü olmakla beraber, krizlerin baĢlıca 

nedenleri;  sürdürülemez bir iç borç dinamiğinin oluĢması ve baĢta kamu bankaları 

olmak üzere mali sistemdeki sağlıksız yapının ve diğer yapısal sorunların kalıcı bir 

çözüme kavuĢturulamamıĢ olmasıdır. 

Enflasyonu düĢürmeye, kamu açıklarının hızlı ve kalıcı olarak ortadan 

kaldırılmasına dayanan ve 2000 yılında uygulamaya konan, daha çok para politikası 

http://www.hazine.gov.tr/
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ağırlıklı üç yıllık ekonomik programla birlikte, vergi uygulamalarına dayalı gelirlerin 

artırılması ve bunlara paralel olarak harcamaların kısılması, faizlerin düĢürülmesi, 

kurun sabitlenmesi ile artan ithalat tüketimi teĢvik etmiĢ ve 2000 yılı içinde 

ekonomide hızlı bir canlanma görülmüĢtür. Ayrıca bankalar ve finans kesimi sabit 

kurdan hareket ederek kısa vadeli döviz cinsinden borçlanmıĢ ve sağladıkları bu 

krediyi de tüketiciye aktarmıĢlardır. Ancak, uygulanan program daha bir yılını 

doldurmadan Kasım 2000‟de önemli bir sarsıntı geçirmiĢtir. Ayrıca, programın 1999 

yılında meydana gelen deprem sonrası yürürlüğe konulması, aynı dönemde petrol 

fiyatlarının artıĢı, beklenilen yabancı sermayenin gelmeyiĢi, özel sektör ücret 

artıĢlarının öngörülenin üstüne çıkması ve TL‟nin değerlenmesi de programda 

olumsuz etkiler yaratmıĢtır (Can, 2003: 75). 

Ekonomik programla birlikte yapılması gereken, kamu bankaları ve finansal 

kesimdeki reformlar yapılamamıĢ, Kamu bankalarının açığı ve görev zararları 

kapatılamamıĢ, yapısal reformlar gerçekleĢtirilememiĢtir. Türkiye kısa vadeli 

sermaye hareketleri için hassas bir hale gelirken, dıĢ ticaret açığından doğan kaynak 

ihtiyacı da artmıĢ, finans kesimindeki tıkanıklığı ve kaynak ihtiyacını giderecek 

tedbirler alınmamıĢtır. Türk Lirası yabancı paralar karĢısında değerlenmiĢtir (KOTO, 

2001a: 4). 

Dolar çapası nedeniyle toplam kısa vadeli borçlar 28,9 milyar dolara, toplam 

dıĢ borç stoku 114,3 milyar dolara çıkmıĢtır. Yabancı bankalar vadesi gelmemiĢ 

kredilerini geri çekmeye baĢlayınca gecelik faizler yüzde 2000‟lere kadar çıkmıĢtır. 

(KOTO 2001b: 38-39). Bunun sonucunda 22 Kasım 2000'de para krizi baĢ 

göstermiĢtir. Daha bunun etkileri devam ederken, siyasal istikrarsızlıktan da 

kaynaklanan sebeplerle Türkiye tarihine 'Kara ÇarĢamba' olarak geçen 2001 ġubat 

krizi yaĢanarak, ekonomide yeni bir dönüm noktasına gelinmiĢtir. 

YaĢanan krizde 13 banka ve çok sayıda aracı kurum batmıĢtır. Kasım kriziyle 

artan faizler ve ödeme güçlüğe düĢen bankaların vadesi dolmayan kredileri geri 

çağırması, iç pazarın daha da daralması da 2001 ġubat krizinde büyük rol oynamıĢtır. 
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5.10.2. Siyasal Nedenler: 

1999 yılı ġubat ayında terör örgütü lideri, dönemin hükümetinin diplomatik ve 

siyasi baskıları sonucunda yakalanmıĢ, ardından Nisan ayında yapılan genel 

seçimlerden yine bir koalisyon hükümeti kurulmuĢtur. Yeni hükümetin TBMM‟deki 

yemin töreninde bir kriz yaĢanarak, bir partinin kapatılması için dava açılmıĢtır. 1998 

yılı ortalarında IMF ile imzalanmıĢ olan “Yakın Ġzleme AnlaĢması”nın bir uzantısı 

olarak 1999 yılı sonunda yapılması gereken stand-by anlaĢmasının hazırlığı, siyasi 

ortamda meydana gelen bu olaylar nedeniyle engellenmiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 

240). 

1990‟lı yıllarla birlikte sık aralıklarla yaĢanan seçim ekonomileri, siyasi 

istikrarsızlıklar süreci, makroekonomik istikrarı yeniden oluĢturabilmek yerine 

spekülatif faaliyetlerin ön plana çıktığı, reel ekonomiden uzak, kısa vadeli sermaye 

giriĢlerine dayanan, kısa süreli ve yapay büyümeler üzerine kurulu politikaları öne 

çıkarmıĢtır (Yeldan, 2001: 160).  

2000 Kasım ayında meydana gelen kriz de, kaynağında bu politikaların da 

olduğu bir kriz olup, sadece ekonomik programlardaki yetersizliklerin değil, geçen 

10 yılın gerek ekonomik gerekse siyasi ihmallerinin ve hatalarının da yüklerini 

taĢımaktaydı.  

2001 yılı baĢındaki koalisyon hükümeti, yeni yaĢanan bir kriz ve ağır 

sorunlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. GeçmiĢ hükümetlerin ekonominin hızlı büyüme 

potansiyelini, kısa vadeli politik çıkarlar uğruna harcaması, sorunları içinde 

çıkılamaz bir duruma getirmiĢ, sorunların bir bölümü de mevcut hükümetin kriz 

yönetimindeki zaaflarından kaynaklanmıĢtır. Tüm bu geliĢmelerin ardından ekonomi 

tam düzelememiĢken, 2001 yılı ġubat ayında dönemin BaĢbakanı ve CumhurbaĢkanı 

arasında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yaĢanan geliĢmeler yeni bir krizi 

tetiklemiĢ, bütün sermaye piyasaları alt üst olmuĢtur. Ayrıca MGK‟da konuĢulanların 

dıĢarıda açıklanmaması gerekirken, dönemin baĢbakanının kameralar önünde yaptığı 

açıklama krizi iyice tetiklemiĢ ve bir baĢbakan, krizin baĢlangıcını resmen açıklayan 

bir baĢbakan olarak tarihe geçmiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 249, 255, 257). 
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5.10.3. Ekonomik Sonuçlar: 

Türkiye 22 Kasım 2000 ve 21 ġubat 2001 tarihlerinde finansal karakterli yeni 

krizlerle karĢılaĢmıĢtır. Likidite ve döviz talebi krizi olarak adlandırılabilecek olan bu 

krizlerin daha önceki krizlerden farkı, kapsamlı bir istikrar programının uygulandığı 

dönemlere rastlamıĢ olmasıdır. Her iki krizde de milli piyasaların tepkileri kadar 

uluslararası sıcak paranın hareketleri de dikkat çekici özellikler göstermiĢtir (AkdiĢ, 

2002: 15). 

1999 yılında ekonomik sorunların yanında yaĢanan 2 büyük depremin (17 

Ağustos 1999 Marmara Depremi – 12 Kasım 1999 Düzce Depremi) etkisiyle yüzde 

6,1 oranında küçülen Türkiye ekonomisi 2000 yılında Kasım ayındaki kriz meydana 

gelinceye kadar iyi bir performans göstermiĢti ve 9 aylık süreçte ekonomi yüzde 5,4 

oranında büyüme kaydetmiĢtir. Ancak, ġubat ayında Türkiye ekonomisinde 2.krizin 

yaĢanması ve kurların serbest dalgalanmaya bırakılması, ekonomiyi derinden sarsmıĢ 

ve uygulanan program çökmüĢtür ( KOTO, 2001: 4).  

Kasım 2000 ve ġubat 2001 krizleri sonrasında döviz kuru ve faiz oranlarında 

görülen aĢırı dalgalanmalar sonucu yatırım ve tüketim harcamalarında önemli 

daralmalar meydana gelmiĢ, iç talepte yaĢanan gerileme ve satıĢların düĢmesi ise reel 

sektörü olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu geliĢmeler sonucunda 2001 yılında ülkemiz 

GSMH' sinde yüzde 9,4 gibi yüksek oranlı bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır (Varol, 2007: 6). 

Ayrıca uygulanan sabit kur, ithalatın artmasını sağlarken ihracatın azalmasına neden 

olmuĢ ve neticede Cumhuriyet tarihinin en büyük dıĢ ticaret açığı (yaklaĢık 27 milyar 

$) gerçekleĢmiĢtir (KOTO, 2001b: 35). 

2000 Kasım ve 2001 ġubat krizleri ekonominin nasıl bir çöküĢe doğru 

gittiğinin de önemli bir göstergesidir. 24 Ocak 1980 kararları ile oluĢturulan yeni 

ekonomik sistem sayesinde Türkiye‟deki üreten toplum, yerini giderek rant 

ekonomisine ve üretmeden tüketen bir topluma bırakmıĢtır (Özbilen, 2001: 1). 

Türkiye, 2001 krizi sonrasında yüksek faiz, açık bütçe ve yükselen borç nedeni 

ile faizi kontrol etmeye karar vermiĢ ve bu nedenle de kambiyo rejimini de 
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yasaklamayı değiĢtirmemek için, döviz kurunu piyasaya bırakmak zorunda kalmıĢtır 

(Gökçe, 2006: 1). 

3.5 milyar dolarlık net sermaye çıkıĢıyla döviz fiyatları ve faizler tırmanıĢa 

geçmiĢ, kriz öncesi 670 TL olan 1 dolar Nisan ayında 1.161 TL‟ye yükselmiĢ ve 

sonucunda IMF programı çökmüĢtür (Sanal, 2010: 1). 

AraĢtırma kapsamına giren Merkez Bankası döviz rezervleri (milyon $) Tablo-

23‟te verilmiĢtir. 

Tablo -23: Merkez Bankası Döviz Rezervleri – (milyon $) 

Tarih Brüt  

Döviz 

Rezervi 

Tarih Brüt  

Döviz 

Rezervi 
Kasım Krizi ġubat Krizi 

06.10.2000 24.530 05.01.2001 25.097 

13.10.2000 24.839 12.01.2001 26.593 

20.10.2000 24.239 19.01.2001 26.143 

27.10.2000 23.249 26.01.2001 25.691 

03.11.2000 24.256 02.02.2001 25.928 

10.11.2000 23.583 09.02.2001 26.565 

17.11.2000 24.433 16.02.2001 27.943 

24.11.2000 21.583 23.02.2001 22.581 

01.12.2000 18.942 02.03.2001 21.521 

08.12.2000 19.624 09.03.2001 21.529 

15.12.2000 19.823 16.03.2001 20.060 

22.12.2000 19.934 23.03.2001 19.170 

29.12.2000 19.635 30.03.2001 18.445 

Kaynak: TCMB 

Tablo- 23‟te görüleceği gibi TCMB‟ nin döviz rezervlerinde önemli oranda 

düĢüĢ meydana gelmiĢtir. 17 Kasım 2000 tarihinde 24.433 milyon dolar olan rezerv, 

24 Kasım‟da yani krizin hemen akabinde 21.583 milyon dolara gerilemiĢ ve ilerleyen 

günlerde de yıl sonuna kadar bu düĢüĢ devam etmiĢtir. Yeni yılda biraz toparlanır 

gibi olan rezerv 2001 ġubat krizi ile yeniden düĢüĢ eğilimine girmiĢ ve yine tablodan 
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görüleceği üzere; kriz öncesi yani 16 ġubat 2001 tarihinde 27.943 milyon dolar olan 

rezerv ġubat sonunda 21.521 milyon dolara kadar gerilemiĢtir. Bu da, dıĢarıdan 

aldığımız paradan daha fazlasının ekonomiden çekildiğini göstermektedir. 

Ekonomik kriz ve ardından yapılan devalüasyonla birlikte Türk Lirası önemli 

ölçüde değer kaybetmiĢ, ihracat yeniden cazip hale gelmiĢtir. Ancak, devalüasyonla 

birlikte ihracatta büyük geliĢme beklenirken, dövize bağlı olarak artan maliyetler ve 

kurlardaki belirsizlikler, ihracatta da istenen geliĢmeyi sağlayamamıĢtır. 

2000 yılında reel kurların faiz oranlarının gerisinde kalması sonucu ithal 

mallarının fiyatları göreceli olarak düĢmüĢ ve yüzde 33,09 oranında bir artıĢ ile yine 

bir ithalat patlaması gerçekleĢmiĢtir. Ġhracatın ithalatı karĢılama oranı son yirmi yılın 

en düĢük değerine inerek yüzde 50,76 olarak gerçekleĢmiĢtir (Güney ve Rumeli, 

2001: 112).  

Türkiye, 2000 ve 2001 yıllarında Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik 

krizlerini yaĢamıĢtır. Türkiye‟nin bu ekonomik sonuca gelmesinin ana sebepleri 

arasında; yapısal programlarda isteksiz davranılması, özelleĢtirmelerin geciktirilmesi, 

bankacılık sisteminde yeniden düzenlemeye gidilmemesi, Kamu bankalarının 

siyaseten paylaĢılması, Sorumlu bürokrat ve bakanların “her Ģeyi biz biliriz” mantığı 

ve IMF reçetelerinin Türkiye gerçeği dikkate alınmadan uygulanmak istenmesi yer 

almaktadır (KOTO, 2001a: 7). 

Her iki kriz de ekonomi politika ve uygulamalarındaki hatalardan 

kaynaklanmıĢlardır. Fakat 2001 ġubat krizinde siyasal nedenler de etkili olmuĢtur. 

Ayrıca gerek 22 Kasım ve gerekse 21 ġubat krizlerinin, uluslararası kısa süreli 

sermayenin ani çıkıĢlar gerçekleĢtirerek borsada, faizde ve döviz fiyatlarında oluĢan 

panik havasını yaygınlaĢtırdığı ve piyasa Ģoklarının büyümesine katkıda bulunduğu 

da söylenebilir (AkdiĢ, 2002: 15). 

 

 

 



154 
 

AraĢtırma kapsamına giren 1999-2004 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

27‟te verilmiĢtir. 

 

Tablo- 24: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1999-2004) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

1999 26 587 225 -1,4 40 671 272 -11,4 -14 084 047 67 258 497 65,4 

2000 27 774 906 4,5 54 502 821 34,0 -26 727 914 82 277 727 51,0 

2001 31 334 216 12,8 41 399 083 -24,0 -10 064 867 72 733 299 75,7 

2002 36 059 089 15,1 51 553 797 24,5 -15 494 708 87 612 886 69,9 

2003 47 252 836 31,0 69 339 692 34,5 -22 086 856 116 592 528 68,1 

2004 63 167 153 33,7 97 539 766 40,7 -34 372 613 160 706 919 64,8 
Kaynak: TÜĠK 

Tablo- 24‟ten görüldüğü gibi, 1999 yılında ihracat yüzde 1,4, ithalat ise yüzde 

11,4 oranında düĢüĢ kaydetmiĢtir. Türkiye ekonomisinde uygulamaya konan 

ekonomik programın da etkisiyle dıĢ ticaret hacmi geniĢlemiĢtir, ancak bunda 1999 

yılına göre yüzde 34 oranında artıĢ gösteren ithalatın etkisi büyüktür. 2001 ġubat 

krizinin de etkisiyle yaĢanan devalüasyonun ardından ihracat bir önceki yıla göre 

2001 yılında yüzde 12,8 oranında artarken, ithalat ise yüzde 24 oranında düĢmüĢtür. 

2003 ve 2004 yılları ise gerek ihracatın gerek ithalatın arttığı, dolayısıyla dıĢ ticaret 

hacminin geniĢlediği yıllar olmuĢtur.  
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ġekil- 66: 8 Mayıs 2000 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ocak 1999 tarihinden itibaren kaydi olarak (hesaben) tüm AB ülkelerinde 

ortak para birimi olarak kullanılan Euro, dolar karĢısında değer kaybetmiĢtir. DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı‟ndan yapılan açıklamalara göre; bu değer kaybı nedeniyle, 

Türkiye‟nin Avrupa pazarına yaptığı ihracat 2000 yılında bir önceki yıla göre 345 

milyon dolar düĢüĢe neden olmuĢtur. Ayrıca yine DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‟nın 

verilerine göre, Euro‟nun dolar karĢısında yüzde 10‟un üzerinde değer kaybetmesi, 

Türkiye‟nin Avrupa‟ya yaptığı ihracatın dolar bazında küçülmesine neden olmuĢ ve 

en önemlisi, baĢta hazır giyim ve tekstil sektörü olmak üzere Türk mallarının dünya 

piyasasındaki rekabet gücünü azaltmıĢtır (ġekil-66).  

5.10.4. Siyasal Sonuçlar: 

2001 krizi iktidardaki siyasi partilerin deyim yerindeyse darmadağın olmasına 

yol açmıĢ, umutsuz kitlelerin diğer faktörlerinde etkisiyle bu günkü siyasal iktidara 

yönelmelerini sağlamıĢtır (Özveri, 2009: 7). 

2001 kriz sonrası 2002 Kasım seçimlerinden tek partili bir hükümetin iĢ baĢına 

gelmesi tabii ki iĢsizlik dıĢındaki makro ekonomik dengelerde olumlu etkileri 

beraberinde getirmiĢtir. Ancak, kamunun toplamda 210 milyar dolar olan iç ve dıĢ 
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borç toplamı süratle azaltılmalı, borçlanma ihtiyacı düĢürülmeli ve reel faizler 

doğrudan yatırımları teĢvik edecek seviyelere çekilmelidir. Hazinenin aylık olarak 

ödediği faiz oranı yüzde 24,9 olarak 2004 yılında kayıtlara girerken, bu rakam 2001 

yılında yüzde 63,9‟luk bir oranla rekor seviyelerde olunduğunu göstermektedir. 

Olumlu geliĢmelere rağmen Türkiye‟nin göstergeleri hala belirli alanlarda kırılgan 

bir yapıya sahip olunduğuna iĢaret etmektedir (Evranos, 2005: 2). 

Ekonomik alanda kritik sorunları olan Türkiye için yeni ekonomi ile ortaya 

çıkan kritik dengeler ve oluĢan ani finansal krizler önemli bir tehdittir. 2001 Krizinde 

Türkiye önemli yaralar almıĢtır. Ülkenin mevcut kırılgan (fragility) ekonomisinin, 

yeni ekonominin gereklerine uygun hale gelmesi ve bilgi toplumu olma yolunda 

siyasilerin çeĢitli nedenlerle yapılması gerekli düzenlemeleri yapmamaları kriz 

manivelası ile çeĢitli kurumların öngörüleri sonucu yapılmaktadır (Berikol, 2010).  

5.10.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

Türkiye‟de 24 Ocak 1980 kararları ile oluĢturulan yeni ekonomik sistem 

sayesinde üreten toplumun yerini giderek rant ekonomisine ve üretmeden tüketen bir 

topluma bırakmıĢtır. 2000 Kasım ve 2001 ġubat krizleri de Türkiye ekonomisinin 

nasıl bir çöküĢe doğru gittiğinin en önemli göstergesidir (Özbilen, 2001: 1). 

Türkiye‟nin yaĢadığı 2000-2001 krizlerinde en büyük etki bankacılık 

sisteminde olmuĢtur. 1994 krizinin etkilerini bertaraf etmek amacı ile o zamanki 

hükümet tarafından getirilen mevduat güvencesi nedeni ile bankalar piyasa kuralına 

aykırı davranmıĢlardır. Bunun neticesinde birçok banka devletin bünyesine alınmıĢ, 

kimisine sermaye eklenerek sistem içerisinde kalması sağlanmıĢ, kimisi de sistemin 

dıĢarısında bırakılmıĢtır. Bankacılık sisteminde var olan bozuklukların giderilmesi 

için bankacılık yeniden yapılandırma programı ortaya çıkarılmıĢtır. Bu programla; 

bankaların sermaye yapısı güçlendirilmeye çalıĢılmıĢ, etkin bir gözetim sistemi 

ortaya çıkarılmıĢ, sistemde Ģeffaflık sağlanmıĢ ve buna benzer çalıĢmalar yapılmıĢtır 

(Erdoğan, 2006: 61).  

Türkiye tarihinde Likidite ve döviz talebi krizi olarak adlandırılabilecek olan 

22 Kasım 2000 ve 21 ġubat 2001 krizlerinin daha önceki krizlerden farkı kapsamlı 
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bir istikrar programının uygulandığı dönemlere rastlamıĢ olmasıdır. Türkiye‟de 2000 

ve 2001 yıllarında yaĢanan ekonomik krizler kayıt dıĢı faaliyetlerin artmasına da 

zemin hazırlamıĢtır. Ekonomik krizlerin yaĢandığı dönemlerde, iĢsiz kitleler kayıtlı 

ekonomide bulamadıkları istihdam imkânlarını kayıt dıĢı ekonomi alanlarında 

aramaktadırlar. ĠĢletmeler de krizin olumsuz etkilerini azaltmak için üretimlerini 

kayıt dıĢı alanlarda yaparak, istihdamı kayıt dıĢı yollardan sağlayarak ve buna bağlı 

olarak maliyetlerini azaltmaya çalıĢmaktadırlar (KOTO 2009: 15). 

YaĢanan kriz, bankacılık sektörüne kur riski yanında faiz riski yönetiminin de 

bankanın sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu göstermiĢtir. Çünkü sektörde 

karlılık büyük risk alınarak elde edilmiĢ, bu da birçok bankayı güç durumda 

bırakmıĢtır (ġıklar, 2000: 4). 

 

5.10.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

Ġhracatın, özellikle 2000‟li yıllardaki ürün kompozisyonunda otomotiv ve yan 

sanayi, elektrik-elektronik ve makine sektörünün paylarının hızla artmakta olduğu, 

tekstil ve hazır giyim sektörünün payını koruduğu ve sanayi ürünleri ihracatının 

belirgin ağırlığının devam ettiği görülmektedir (DPT, 2007: 17). 

TÜĠK verilerine göre, iç piyasadaki ve reel kesimdeki talep yetersizliği, 

genelde imalat sanayi üretimini, özelde de en çok hazır giyim üretimini 

azaltmıĢtır. 2001 yılının 11 aylık imalat sanayi üretim endeksine göre tekstil üretimi 

yüzde 3,3 oranında düĢerken hazır giyim üretimi yüzde 5,2 oranında 

düĢmüĢtür. DTM (DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı) verilerine göre 2001 yılının dokuz 

ayında hazır giyim ve tekstil ithalatında toplam yüzde 16,5 oranında düĢüĢ 

kaydedilmiĢtir. Aynı dönemde yüzde 4,1 oranında azalan hazır giyim ithalatı ise 168 

milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir (DTM, 2004: 1). 

Türkiye, gerek lokomotif sektör hazır giyim ve tekstilde, gerekse büyük ihracat 

potansiyeli olan gıdada ve henüz ihracat potansiyelini öğrenmemiĢ olan kimya, 

ayakkabı, makine parçaları, otomotiv, elektronik gibi diğer sektörlerde, ABD‟nin 

büyük pazarından yararlanma konusunda, dünyanın en sonda gelen ülkelerinden biri 

olarak görünmektedir. Oysa hem kiĢisel tüketim maddeleri, hem ev eĢyaları, hem de 
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yan sanayi ürünleri açısından, ABD pazarında Türkiye‟nin çok büyük bir potansiyeli 

bulunmaktadır. Sadece, hazır giyim ürünlerinin ihracatında, ABD pazarında Türk 

hazır giyimi için, ilave 6-8 milyar dolarlık ihracat potansiyeli bulunmaktadır.  

AraĢtırma kapsamına giren yıllara göre Türkiye hazır giyim ve tekstil ihracatı 

Tablo-25‟te verilmiĢtir.  

Tablo-25: Yıllara Göre Türkiye Hazır Giyim ve Tekstil Ġhracatı 

 

YILLAR 

TOPLAM HAZIR GİYİM TEKSTİL 

HAZIR GİYİM ve 

TEKSTİL 

İHRACAT İhracat  Pay İhracat  Pay İhracat  Pay 

(milyar $) (milyar $) (%) (milyar $) (%) (milyar $) (%) 

1999 27,6 7,1 26,9 2,7 10,3 9,9 37,2 

2000 27,8 7,2 25,9 2,8 10,1 10 36,1 

2001 31,3 7,3 23,4 3,1 9,8 10,4 33,2 

2002 36,1 9 24,8 3,2 8,9 12,2 33,7 

2003 47,3 11,2 23,7 3,9 9,3 15,1 32 

2004 63,2 12,7 20 5 7,8 17,6 27,9 

2005 73,1 13,4 18,3 5,5 7,5 18,9 25,8 

Kaynak: www.ekodialog.com  

 

Tablo- 25‟ten hazır giyim ve tekstil ihracatının Türkiye toplam ihracatı içindeki 

payının, 2000 ve 2001 krizi öncesinde yani 1999 yılında yüzde 37,2 ile en yüksek 

seviyede iken, krizlerin yaĢandığı 2000 ve 2001 yıllarında sırasıyla yüzde 36,1 ve 

33,2 olarak gerçekleĢtiği görülmektedir. 2002 yılında bulunduğu seviyeyi koruyan 

hazır giyim ve tekstil ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payının 2005 yılına kadar 

da düĢüĢ trendini sürdürdüğü görülmektedir.  

Tablodan görüleceği üzere; hazır giyim ihracatı 1999 yılından 2001 yılına 

kadar aynı düzeylerde seyrederken, 2002 yılından itibaren artmaya baĢlamıĢ, tekstil 

ihracatı ise 1999‟dan 2003 yılına kadar küçük artıĢlarla ilerlemeye devam etmiĢ, 

2004 yılında 5, 2005 yılında ise 5,5 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Ancak tüm bunlar 

gösteriyor ki, hazır giyim ve tekstil ihracatındaki küçük artıĢlar, sektörün Türkiye 

toplam ihracatındaki payının yükselmesine yeterli olmamakta, giderek artan Türkiye 

ihracatı içindeki payı her geçen gün azalmaktadır.  Yani en iddialı olunması gereken 

Türkiye‟nin lokomotif sektörlerinden diye tabir edilen hazır giyim ve tekstil 

http://www.ekodialog.com/
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sektöründe uygulanan strateji ve delinmesi zor olan ya da üretimin yurtdıĢına 

kaydırılması yolu ile delinen, bu sefer de katma değerin yurtdıĢına yönlenmesi ve 

iĢsizlik sonucunu getiren kotalar yüzünden yarı mamul ihracatına ağırlık verilmiĢ, 

yurt içinde edinilecek kazanç imkanları yurtdıĢına kaçmaya baĢlamıĢtır (Güney ve 

Rumeli, 2001: 118). 

ġekil- 67: 21 Ocak 1999 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 8 

 

2001 krizinin ardından tekstil ve hazır giyim sektörü baĢta olmak üzere tüm 

sektörlerdeki iĢçi çıkarma eğilimleri devam etmiĢtir. Yukarıda yer alan habere göre, 

100 bini sendikalı olmak üzere toplam 300 bin kiĢi iĢten çıkarılmıĢtır. Tekstil 

sektöründe uzun zamandır devam eden finans sıkıntısı, yaĢanan kriz ve iç talepteki 

durgunlukla birlikte daha çok hissedilir olmuĢtur. Türkiye Terziler Odası 

Federasyonunun açıklamalarından; atölyelerin yıl baĢında yazlık sezonu 

hazırlamaları gerekirken, krizin baĢta istihdama olan etkileri ile baĢlayamadıkları, 
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tekstil ve hazır giyim sektöründe gerek kayıtlı gerek kayıtsız olmak üzere toplam 75 

bin kiĢinin iĢten çıkarıldığı ve tüm bu yaĢananlara göre 1999 yılından da 

beklentilerin olumsuz olduğu anlaĢılmaktadır (ġekil-67).  

ġekil- 68: 27 Ocak 1999 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 

 

1990‟lı yıllarda merkezi planlamalı ekonomilerin çökmesi iki kutuplu 

dünyadan piyasa ekonomilerinin egemen olduğu bir dünyaya geçiĢin öyküsünü de 

anlatmaktadır bize. Komünist sisteminin çökmesi, Sovyetler Birliğinin dağılması, 

Demirperde Bloğuna bağlı ülkeleri de ekonomik yönden olumsuz etkilemiĢ ve iç 

pazarların yetersizliği bu ülkeleri dıĢ pazar arayıĢlarına yönelterek rekabeti 

arttırmıĢtır. Bu rekabet ortamı gerek hammadde gerekse üretim mallarının fiyatlarını 

etkilemiĢ ve özellikle Asya ülkelerinin büyüme trendi dünya ticaretine yeni bir 

yaklaĢım kazandırmıĢtır; Çin‟in Dünya Ticaret Örgütüne kabulü de bu yeni piyasa 

ekonomisinin bir sonucudur.  

1980‟li yıllarda piyasa ekonomisine geçmeye çalıĢan Türkiye, dıĢ pazar 

getirisini iyi anlamıĢ, ihracatın arttırılması için gerekli çalıĢmaları baĢlatmıĢtır. 1999 

yılına ait yukarıdaki gazete küpürüne yansıyan da bu durumun bir özetidir aslında. 

Bir yandan ürettiğini dıĢ pazarlara satan Türkiye diğer yandan dıĢarıdaki fiyatlarla da 

rekabet etmeye baĢlamıĢ, bu da bazı sektörleri olumsuz etkilemiĢtir. Halen etkileri 

devam eden Güney Doğu Asya krizi ile, Asya‟dan ucuz dokuma ve iplik gelmesi, 

hazır giyim sektöründeki maliyetleri düĢürerek sektörün önünü açmıĢ olduğu, ancak 
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dokuma ve iplik kesimindeki Ģirketlerin zor duruma düĢtüğü de bu haberden 

anlaĢılmaktadır (ġekil-68).  

ġekil- 69: 4 ġubat 1999 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 10 

 

1990‟lı yıllardan 2000‟lı yıllara kadar dıĢ pazar alanı çeĢitlilik göstermeyen 

Türkiye ekonomisi 1999‟daki önce Asya, ardından da Rusya ekonomi kriziyle 

oldukça etkilenmiĢ, bu krize paralel Rusya gibi yakın pazarlardaki talep daralması 

ihracatımızı olumsuz etkilemiĢ ve pazar bulmadaki yetenekleri az olan firmalarımız 

bu durumdan çıkıĢta yine devlet yardımını arkasında hissetmek istemiĢtir. Dönemin 

BaĢbakanı baĢkanlığında toplanan Ekonomik Sosyal Konsey, bu amaçlar 

doğrultusunda toplanarak ihracatçı firmaların taleplerini karĢılamaya çalıĢmıĢtır 

(ġekil-69).  
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 ġekil- 70: 13 Nisan 1999 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 9 
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1998 yılı ilk altı aylık dönem sonunda Avrupa‟nın bir numaralı tedarikçisi 

konumundaki Türkiye, sırasını, Güney Doğu Asya krizinin ardından fiyatlarını 

indiren Çin‟e kaptırmıĢtır. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinin sektör raporuna 

göre; Türkiye ikinci sıraya inmiĢtir ancak pazar payı yüzde 12‟ye yükselmiĢ ve 

büyük tedarikçiler arasında artıĢ hızı en yüksek üçüncü ülke olmuĢtur. Hazır giyim 

ihracatı 1999 yılının ilk üç ayında bir önceki döneme göre yüzde 0,5 oranında artarak 

1 milyar 864 milyon 724 bin dolara çıkmıĢ, tekstil ihracatı ise yüzde 0,2 oranında 

azalarak 761 milyon 146 bin dolara gerilemiĢtir (ġekil-70).  

ġekil- 71: 14 Temmuz 1999 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomide durgunluk meydana getiren sorunların baĢında yer alan dampingli 

ithalata karĢı dönemin hükümeti tarafından ilk adım atılmıĢtır. Uzak doğu 

ülkelerinden gelen ucuz tekstil ürünlerinin Türkiye‟de büyük tekstil fabrikalarının 

kapanmasına neden olması üzerine gündeme alınan anti-damping yasası değiĢikliği 

tasarısı 1999 yılının ikinci yarısında TBMM‟de kabul edilmiĢtir (ġekil-71).  
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ġekil- 72: 15 Temmuz 1999 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 7 

 

Yukarıdaki haberde, Türkiye ekonomisindeki olumsuz geliĢmelerin sonuçlarını 

gösterilmekte ve ekonomideki olumsuz geliĢmelerin piyasalara nasıl yansıdığı 

anlatılmaktadır. Özellikle büyümeye baĢlayan sektörler olan inĢaat, hazırgiyim, 

kimya ve otomotiv firmaları kapasite düĢüĢüyle birlikte iĢçi çıkartmalarında 

bulunarak istihdam kayıplarına neden olmuĢ ve bu da iĢsizliği arttırarak piyasaların 

gerilmesine neden olmuĢtur. Türkiye‟nin sanayi merkezleri olan Trakya bölgesinde 

ve Bursa‟da sadece iĢyerlerinin kapanması nedeniyle 37 bin kiĢi iĢsiz kalmıĢ, pek çok 

fabrika satıĢa çıkarılmıĢ ve 4 bin esnaf da kepenk indirmiĢtir. BaĢta tekstil ve 

otomotiv yan sanayi olmak üzere faaliyetini devam sürdürmeye çalıĢan firmalar da 

yüzde 50 kapasite ile çalıĢmaktadırlar (ġekil-72).  
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ġekil- 73: 10 Aralık 1999 tarihli Milliyet Gazetesi Ekonomi Özel Eki, sayfa  

                              17 
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ġekil- 74: 10 Aralık 1999 tarihli Milliyet Gazetesi Ekonomi Özel Eki, sayfa  

                              17 devamı 

 

Türkiye ekonomisinin en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden biri olan ve 

toplam ihracatın yüzde 70‟ini AB ülkelerinde gerçekleĢtiren hazır giyim ve tekstil 
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sektörü, 1999 yılı Aralık ayı sonunda çıkan habere göre, Helsinki Zirvesinin ardından 

Türkiye‟nin aday ülke statüsüne alınma ve böylece sektörde yaĢanabilecek olan 

geliĢmelerin beklentisi içinde bulunmaktadır.  AB entegrasyonuna dahil olmak için 

bir Ģans yakalayan Türkiye‟nin pek çok değerinin fiyatının arttığı ve özellikle 

ihracatçı firmalarının yabancı ortaklıklar kurarak değer kazandığı bildirilmektedir. 

Ġlginin Türkiye üzerinde toplanmaya baĢladığı dönemlerde gerek yabancı 

yatırımcılar doğrudan yatırım yaparak ülke ekonomisine duydukları güveni ortaya 

koyarken aynı zamanda yerli firmalarla ortaklıklar kurarak da yabancı yatırımcıların 

ülkeye duydukları güveni dile getirmektedir.  

1998 yılını bile Türkiye‟nin toplam ihracat artıĢ oranından yüzde 2,2 daha fazla 

artıĢla kapatan hazır giyim ve tekstil sektörü, 1999 yılının ilk üç ayında 

performansından ödün vermemeye çalıĢmıĢ, ancak 1999 Ocak-Haziran döneminde 

hazır giyim ihracatı yüzde 4,2, tekstil ihracatı yüzde 2,2 oranında gerilemiĢtir. 1999 

yılı 9 aylık döneminde ise Türkiye toplam ihracatı, 1998 yılının aynı dönemine göre 

yüzde 5,2 oranında azalırken, hazır giyim yüzde 6,8 ve tekstil ihracatı da yüzde 3,4 

oranında azaldı. Bu da sektör açısından büyük bir olumsuzluk olarak 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca Türkiye‟deki hazır giyim firmalarının maliyetleri 

artarken, Euro‟nun değerindeki geliĢmeler nedeniyle hasılatlar hızla daralmıĢ, sonuç 

olarak AB pazarına yönelik hazır giyim ihracatı önceki yıllara göre performans 

düĢüklüğüyle karĢı karĢıya kalmıĢtır (ġekil-73, ġekil-74).  
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ġekil- 75: 10 Aralık 1999 tarihli Milliyet Gazetesi Ekonomi Özel Eki, sayfa  

                              17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye‟nin AB ülkelerine (o dönemde 15 AB üyesi ülke bulunmaktadır) 

gerçekleĢtirdiği toplam ihracat 1998 yılı 9 aylık döneminde 3 milyar 799 milyon 520 

bin dolar iken, 199 yılının aynı döneminde yüzde 2 oranında gerileyerek 3 milyar 

723 milyon 939 bin lira olarak gerçekleĢmiĢtir (ġekil-75).  
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ġekil- 76: 23 Aralık 2001 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 10 

 

Hazır giyim ve tekstil sektörü, yaĢanan tüm krizlere ve sıkıntılara karĢın, 2001 

yılında da yine ihracatın lokomotif sektörü olma özelliğini korumuĢtur. Sektörün 

toplam ihracattaki payı 2001 yılında yüzde 24,2 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2001 krizinin 

sektöre en büyük etkisi dolardaki artıĢtan sonra satıĢlarda ters oranlarda büyük 

düĢüĢlerin gerçekleĢmesi olmuĢtur. AB firmalarının stoksuz çalıĢması ve 

Türkiye‟deki üreticilerin de hızlı bir zamanlama ile sipariĢleri üretebilmesi ve 

Türkiye‟nin coğrafi konumu sektör için avantaj oluĢturmaktadır (ġekil-76).  
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ġekil- 77: 10 Temmuz 2002 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 6 

 

Türkiye Giyim Sanayicileri BaĢkanı‟nın açıklamalarına göre, Türkiye genel 

ihracatı 2002 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 5,9 oranında artmıĢ, hazır giyim 

ihracatı ise yüzde 14 oranında artmıĢtır. Ayrıca haberde, krizin ekonomiye olan kötü 

etkilerinin yanı sıra, tekstil ve hazır giyim ihracatının istikrarını koruduğunu ve ABD 

ile serbest ticaret anlaĢması yapılması halinde 11 milyar dolar seviyesinde olan hazır 

giyim ihracatının 2010 yılında 50 milyar dolara ulaĢabileceği belirtilmiĢtir        

(ġekil-77).  

 

 

 

 

 

 



171 
 

ġekil- 78: 2 Mayıs 2004 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 14 
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Hazır giyim sektörünün ihracatı 2004 yılının ilk üç ayında yüzde 23,2‟lik 

artıĢla 3,3 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Ancak bu artıĢ, hem genel ihracat hem de sanayi 

ürünleri ihracatı içinde hazır giyim ihracatının payının gerilediğini göstermektedir. 

ĠTKĠB‟ in hazırlamıĢ olduğu Ġhracat Performans Raporuna göre, 2003 yıl sonu 

rakamları itibariyle Ġngiltere, Almanya‟nın ardından Türkiye‟nin en çok hazır giyim 

ihracatı yaptığı ikinci ülke olmuĢtur. Ġngiltere‟ye hazır giyim ihracatı 2003 yılının ilk 

çeyreğinde 369 milyon dolar iken, 2004 yılının aynı döneminde yüzde 28‟lik artıĢla 

472 milyon dolara yükselmiĢtir (ġekil-78).  

ġekil- 79: 2 Mayıs 2004 tarihli Milliyet Gazetesi, sayfa 14 

 

2004 yılının ilk üç aylık döneminde tekstil sektörünün ihracatı ise bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 1,1 milyar dolar olmuĢtur. 
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KumaĢ ve iplik ithalatında artıĢ yaĢanması, iç piyasada stokların artmasına neden 

olmuĢ, tekstil sektörü 2004‟ün ilk çeyreğinde sıkıntılı günler yaĢamıĢtır (ġekil-79). 

 

5.11. 2008 Küresel Ekonomik Kriz (Uluslararası Kriz) 

5.11.1. Ekonomik Nedenler: 

Dünya ekonomisi 1929 Büyük Buhranı‟ndan bu güne pek çok krizle 

karĢılaĢmıĢtır. Ancak bunların sonuncusu olan ve 2007 sonbaharında baĢlayan 

mevcut kriz, etkisi, süresi ve kapsamı bakımından oldukça yüksek maliyetli 

görünmektedir (Tekin, 2009: 7). 

ABD‟den baĢlayan küresel krizin temelinde mortgage piyasasına iliĢkin 

sorunlar vardı. ABD‟de ortaya çıkan ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen mortgage 

sektörü, ilk olarak üç yıl önce sorun yaratmaya baĢladı. 2006 yılında Amerikan 

mortgage piyasasındaki geri ödeme sorunları Ģeklinde baĢlayan kriz 2007 ve 2008 

yıllarında küresel bir likidite ve kredi krizine dönüĢerek piyasalardaki „güven‟ 

unsuruna zarar vermiĢtir. Ayrıca 2008‟de dev finans Ģirketlerinin iflası ile bankacılık 

ve finans alanlarında da yeni bir kriz olarak karĢımıza çıkmıĢ, borsalarda dramatik 

düĢüĢler ve kurlarda ciddi yükseliĢler görülmüĢtür (CoĢkun ve Balatan, 2009: 5).  

5.11.2. Siyasal Nedenler: 

2008 yılı Ekim ayında hükümetin, kriz teğet geçecek açıklamaları pek de etkili 

olmamıĢ, gerçekleĢen ekonomik göstergeler farklı olmuĢtur. Siyaset yeniden 

ekonominin önüne geçmiĢ ve hükümet partisinin kapatma davası ile ilgili olarak 

siyaset cephesinin tedirginliği ve belirsizlik, ekonomi piyasalarını da etkilemiĢtir 

(Dünya Gazetesi, 2010: 315).  
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5.11.3. Ekonomik Sonuçlar: 

2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel mali krizin dünya ekonomileri 

üzerindeki etkisi çok hızlı ve yıkıcı bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. Artan belirsizlik 

ortamı kredi mekanizmasının çalıĢmasını engellemiĢ, bu durum reel kesimin 

borçlanma imkanlarını sınırlarken borçlanma maliyetlerinin de önemli ölçüde 

artmasına neden olmuĢtur (Azizov, 2010: 434-435). 

Uluslararası piyasalarda likidite bolluğunun yaĢandığı bu dönemde dalgalı 

döviz kuru rejimi uygulayan bir ülke ekonomisi için geliĢmeler, sabit kur rejimi 

uygulayan ekonomilere göre bazı farklılıklar göstermiĢtir. Bu ülkelerde sabit kur 

rejimi uygulanmadığından, merkez bankaları, kurun seviyesini etkilemek için döviz 

piyasasına müdahalede bulunmamıĢ, para arzındaki artısı sınırlamıĢ, uyguladıkları 

faiz politikaları ile iç talep geniĢlemesinin kontrolden çıkmasına mani olmuĢlardır. 

Sonuçta dalgalı kur rejimi uygulayan bir ekonomide, sabit kur rejimi uygulayan bir 

ekonomide olduğu gibi ekonomik büyüme ile beraber enflasyon oranlarında da artıĢ 

meydana gelmiĢ; ancak göreli olarak hem büyüme hem de enflasyon oranındaki artıĢ 

daha sınırlı olmuĢtur. Rakam vermek gerekirse, para birimleri Euro‟ya sabitlenmiĢ 

olan ülkelerde enflasyon oranları 2007 yılının baĢında yüzde 5 seviyesinde iken 2008 

yılının ortasında yüzde 14 seviyesine yükselmiĢtir. Benzer bir geliĢme para 

birimlerini ABD Dolarına karsı sabit tutan Ortadoğu ülkelerinde de görülmüĢ ve 

enflasyon oranları ortalama 4 kat artmıĢtır. Aynı dönemde dalgalı kur rejimi 

uygulanan ülkelerde enflasyon oranındaki artıĢ ise sabit kur rejimi uygulanan 

ülkelerdeki artıĢa göre daha sınırlı kalmıĢ ve ortalama yüzde 3 seviyesinden yüzde 7 

seviyesine yükselmiĢtir (Yılmaz, 2008: 3). 
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AraĢtırma kapsamına giren 1999-2004  yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

26‟da verilmiĢtir.  

Tablo-26: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1999-2004) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer 
DeğiĢi

m 
Değer Değer 

  

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

2005 73 476 408 16,3 116 774 151 19,7 -43 297 43 190 250 559 62,9 

2006    85 534 676 16,4  139 576 174 19,5 -54 041 98 225 110 850 61,3 

2007 107 271 750 25,4  170 062 715 21,8 -62 790 65 277 334 464 63,1 

2008   132 027 196 23,1 201 963 574 18,8 -69 936 78  333 990 770 65,4 

2009   102 135 007 -22,6  140 924 236 -30,2 -38.789.230  243 059 243 72,5 
Kaynak: TÜĠK 

2008 yılı Ağustos ayı ile birlikte dünya genelinde olumsuz etkilerini 

hissettirmeye baĢlayan küresel ekonomik kriz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de 

de 2009 yılında ihracatın gerilemesine sebep olmuĢtur. Tablo- 26‟da da görüldüğü 

üzere; ihracatta 2009 yılında yüzde 22,6 oranında düĢüĢ görülürken, ithalat ise yüzde 

30,2 oranında düĢmüĢ, 2008 yılında 334 milyar dolar seviyesinde olan dıĢ ticaret 

hacmi yüzde 27, 2 oranında daralarak 243 milyar dolar seviyelerine inmiĢtir.  

2009 yılı Ekim ayı ile birlikte Türkiye ihracatı dünya genelinde görülen 

toparlanma eğilimlerine paralel olarak yeniden artıĢ eğilimine girmiĢtir. Böylece, 

2008 yılı ile kıyaslandığında aylık bazda ihracat, 2009 yılında ilk kez Ekim ayında 

artıĢ göstermiĢ ve yüzde 3,8 artarak aylık 10,1 milyar dolara ulaĢmıĢtır (TĠG,     

2010: 8).  

5.11.4. Siyasal Sonuçlar: 

2010 Mart ayında askeri darbe giriĢimlerini kovuĢturmak için baĢlatılan 

davalar, kitlesel gözaltılar ve tutuklamalarla kamuoyu aylarca meĢgul olmuĢ ve 

davanın boyutları her geçen gün farklı alanlara kayarak büyümüĢtür (Dünya 

Gazetesi, 2010: 315). 
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5.11.5. Türkiye Ekonomisine Etkileri: 

2008 krizi Türkiye ekonomisini derinden etkilemiĢ ve ekonomi yüzde 6,1 

oranında küçülmüĢtür. Kesintisiz olarak 27 çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisi, 

2008‟in son çeyreğinde küçülmeden kurtulamamıĢ, yılın tamamındaki büyüme oranı 

ise yüzde 1,1 olarak gerçekleĢmiĢtir (Dünya Gazetesi, 2010: 315). 

 AraĢtırma kapsamına giren 1999-2000 yıllarına ait dıĢ ticaret rakamları Tablo-

27‟de verilmiĢtir. 

 Tablo- 27: Yıllara Göre DıĢ Ticaret (1999-2004) 

Yıllar Ġhracat Ġthalat 
DıĢ ticaret  

dengesi 

DıĢ ticaret  

hacmi 

Ġhracatın 

ithalatı  

karĢılama 

oranı 

  Değer DeğiĢim Değer DeğiĢim Değer Değer   

  bin $ % bin $ % bin $ bin $ % 

2005 73 476 408 16,3 116 774 151 19,7 -43 297 43 190 250 559 62,9 

2006    85 534 676 16,4  139 576 174 19,5 -54 041 98 225 110 850 61,3 

2007 107 271 750 25,4  170 062 715 21,8 -62 790 65 277 334 464 63,1 

2008   132 027 196 23,1   201 963 74 18,8 -69 936 78  333 990 770 65,4 

2009   102 135 007 -22,6  140 924 236 -30,2 -38.789.230  243 059 243 72,5 
Kaynak: TÜĠK 

2008 yılı Ağustos ayı ile birlikte dünya genelinde olumsuz etkilerini 

hissettirmeye baĢlayan küresel ekonomik kriz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de 

de 2009 yılında ihracatın gerilemesine sebep olmuĢtur. Tablo- 28‟den de görüldüğü 

üzere; ihracatta 2009 yılında yüzde 22,6 oranında düĢüĢ görülürken, ithalat ise yüzde 

30,2 oranında düĢmüĢ, 2008 yılında 334 milyar dolar seviyesinde olan dıĢ ticaret 

hacmi yüzde 27, 2 oranında daralarak 243 milyar dolar seviyelerine inmiĢtir.  

2009 yılı Ekim ayı ile birlikte Türkiye ihracatı dünya genelinde görülen 

toparlanma eğilimlerine paralel olarak yeniden artıĢ eğilimine girmiĢtir. Böylece, 

2008 yılı ile kıyaslandığında aylık bazda ihracat, 2009 yılında ilk kez Ekim ayında 

artıĢ göstermiĢ ve yüzde 3,8 artarak aylık 10,1 milyar dolara ulaĢmıĢtır (TĠG,       

2010: 8).  
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5.11.6. Hazır Giyim ve Tekstil Sektörüne Etkileri: 

Tekstil ve hazır giyim sektörü sağladığı istihdam olanakları, üretim sürecinde 

yaratmıĢ olduğu katma değer ve ihracatımızdaki önemli payı sebebiyle ekonomik 

kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır. 1980 yılından itibaren 

baĢlayan ihracat hamlesi ile birlikte Türk hazır giyim sektörü büyük bir atılım 

göstermiĢ ve dünyada önemli bir yer edinmiĢtir (Günay, 2010: 91). 

Sektör, son 30 yılda gerçekleĢtirmiĢ olduğu yatırımlarla birlikte mevcut 

kapasitesini arttırmıĢ ve tüm üretim aĢamalarında yüksek teknolojiyi kullanabilir 

duruma gelmiĢtir. Türk hazır giyim sektörü tüm bu geliĢmelere karĢılık küresel 

pazarda etkin olma avantajını yakalayamamıĢtır.  

1980‟li yıllardan itibaren dıĢa açık ekonomik büyüme modeli içinde ihracat 

odaklı geliĢmeye baĢlayan sektör, dünya hazır giyim sektöründe önemli bir tedarikçi 

konumuna gelmiĢtir. Ancak 21. yüzyıla giren dünyamızda önemli değiĢimler 

yaĢanmakta ve bu değiĢimlerden tüm ülkeler ve sektörler belirli ölçülerde 

etkilenmektedir (Arslan, 2008: 11). 

Türkiye‟nin dünya hazır giyim ihracatındaki payı 1980 yılında yüzde 0,3‟ten, 

1990 yılında yüzde 3,1‟e, 2000 yılında yüzde 3,3‟e ve 2002 yılında yüzde 4‟e 

yükselmiĢtir. 1990-2002 döneminde dünya hazır giyim ihracatı 1.86 kat artarken, 

2002 yılı itibariyle Türkiye, dünya hazır giyim ihracatındaki yüzde 4‟lük payı ile 4. 

konuma yükselmiĢtir (Günay, 2010: 91). 

Son yıllarda, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel düzeyde pazar paylarını 

artırmasının olumsuz etkilerinin yanı sıra 2008 yılının son çeyreğinden itibaren AB 

ülkelerinde gözlenen talep daralması, tekstil ve hazır giyim ihracatının reel ve 

nominal bazda gerilemesine yol açmıĢtır. Ancak, son aylarda giyim ihracatı 

gerilemesini sürdürürken, tekstil ihracatının göreli olarak daha iyi performans 

gösterdiği gözlenmiĢtir. Nitekim, mevsimsellikten arındırılmıĢ tekstil ihracat miktar 

endeksi yılın ikinci çeyreğinden itibaren artıĢ gösterirken giyim ihracatı yatay seyrini 

korumaktadır (TCMB, 2009: 7).  
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Tekstil ve hazır giyim ihracatımızın yüzde 70‟i AB ülkelerine yapılmaktadır. 

AB dıĢında diğer Avrupa ülkeleri, Rusya, Ukrayna ve Kuzey Afrika ülkeleri baĢlıca 

ihraç pazarlarımızı oluĢturmaktadır. Ġhracatımızın ürün gruplarına göre dağılımında 

ise örme hazır giyim mamulleri yüzde 51 gibi önemli bir yer tutmaktadır. Dokuma 

hazır giyim ürünlerinin payı yüzde 35, diğer hazır eĢyaların payı ise yüzde 14 olarak 

hesaplanmıĢtır. Örme giyim ihracatımızın yüzde 40‟ı basic olarak değerlendirilen 

tiĢört, fanila, atlet ve diğer iç giyim ürünlerinden oluĢmaktadır. Bu ürünler ucuz ve 

üretimi kolay olan ürünlerdir. Bunların dıĢında kazak, hırka, süveter (yüzde 20) ve 

çoraplarla (yüzde 10) birlikte toplam ihracatımızın yüzde 70‟ini bu üç ürün grubu 

teĢkil etmektedir. Bu bilgiler, Türkiye‟nin sanıldığı gibi çok çeĢitli ve özellikli 

ürünler değil, daha çok basic ve ucuz ürünler ihraç ettiğini göstermektedir. Talep 

yapısı itibariyle bu ürünlerde fiyatlar düĢüĢ eğilimindedir. Dolayısıyla Türkiye, 

fiyatın düĢüĢ eğiliminde olduğu basic ürünlerde ihracata devam ettiği sürece sadece 

Çin değil, Meksika, Hindistan, Pakistan, BangladeĢ, Endonezya, Tunus, Fas ve Mısır 

gibi çok düĢük fiyatlarla bu ürünleri imal eden ülkelerle de karĢı karĢıya kalmıĢ 

olacaktır (Arslan, 2008: 14). 

Türk ekonomisinin lokomotifi olan ve hazır giyim ve tekstil sektörü küresel 

rekabet yaratma açısından bir dönüm noktasına gelmiĢtir. Özellikle 2005 yılı 

sendromu olarak ifade edilen “Kotasız ve gümrüksüz dünya” da rekabet edebilmek, 

pazar payımızı korumak ve arttırabilmek için sektörün vizyon değiĢtirerek yüksek 

katma değerli moda ürünlerine yönelmesi ve pazarda kendi markalarını satabilen bir 

yapıya dönüĢmesi gerekmektedir (Özkan, 2003: 2 ).  

2005 yılı baĢından itibaren, dünyada tekstil ve hazır giyim ürünleri ticaretine 

getirilen miktar kısıtlamalarının kaldırılması, yeni bir rekabet ortamının tetikleyicisi 

olmuĢtur. Sektörün, ekonomide öncü rolünü koruyabilmesi ve sürdürebilmesi için 

mevcut rekabet gücünü koruması ve geliĢtirmesi gerekmektedir. Bugüne kadar sahip 

olduğu en önemli avantaj, en yakın pazarı ve rakibi olan AB ülkeleri karĢısında 

maliyetlerini daha düĢük tutabilmesi olmuĢtur. Maliyetler dıĢında pazara yakınlık, 

hızlı teslimat, kolay iletiĢim, esnek üretim yapısı, liberal kambiyo rejimi, kalifiye 

iĢgücü vs. gibi çeĢitli üstünlüklere sahiptir. Ancak bugün gelinen noktada üretim 
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maliyetlerinin yüksekliği sektörün en büyük sorunu haline gelmiĢtir. Özellikle iĢçilik 

ve enerji maliyetleri nedeniyle Çin, Hindistan, BangladeĢ gibi ülkelerle rekabet etme 

Ģansı kalmamıĢtır. Son dönemde yaĢanan mali kriz de üretim için gerekli finansman 

olanaklarını daraltmıĢtır. 

Dünyada sanayileĢme eğiliminin en çok etkisi altında olan tekstil ve hazır 

giyim sektörü, baĢlangıçta hammadde ve emek yoğun üretime dayalı iken 

günümüzde teknoloji ve sermaye yoğun hale gelmiĢtir. KüreselleĢme sürecinin de 

etkisi ile son yıllarda önemli değiĢimlerin yaĢandığı bu sektörde, temel girdilere 

sahip olan ülkelerin maliyet avantajı sektördeki rekabet üstünlüğünü belirleyen unsur 

olmaktan çıkmıĢ, rekabetin belirleyicisi teknoloji, marka ve tasarım üstünlüğü 

olmuĢtur (Aslan, 2008: 57).  

Hazır giyim ve tekstil sektörü 2008 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan 

küresel kriz karĢısında en büyük hasarı alan sektörlerden biri olmuĢtur. Talepte 

yaĢanan ciddi düĢüĢler,  bu sektördeki birçok firmayı olumsuz yönde etkilemiĢtir. Ġç 

ve dıĢ taleplerde yaĢanan daralmalar, stoklu çalıĢan çok sayıda firmayı borç yükü 

altında bırakmıĢ, ayrıca üretimini durduran, iflas eden veya sektör içinde kendi 

geleceğini göremeyerek pazardan çekilen firma sayısı büyük oranda artmıĢtır. Tüm 

bu olumsuz ve zor koĢullara karĢın hazır giyim ve tekstil sektörü, Türkiye ekonomisi 

için vazgeçilemez ve göz ardı edilemeyecek sektörlerden biri olma konumunu 

sürdürmektedir. Ancak, yaĢanan krizler ve olumsuzluklardan ders alınarak, sektörün 

rekabet gücünün geliĢtirilmesi ve önünün açılması gerekmektedir.  

Dünya ölçeğinde yaĢanan küresel krizin muhtemel etkilerini de dikkate alarak 

Türk hazır giyim ve tekstil sektöründe yeni bir değiĢim-dönüĢüm stratejisinin 

uygulanması ve Türkiye‟nin tedarikçi ülke sıfatından piyasa yapıcı ülke statüsüne 

geçme zamanı gelmiĢtir (Arslan, 2008: 15). 

Hazır giyim ihracatı yüzde 2 oranında azalarak 15,2 milyar dolar, tekstil 

ihracatı ise yüzde 4 oranında artarak, 6,6 milyar dolar olmuĢtur. Hazır giyim 

ihracatının genel ihracat içindeki payı 2006 yılında yüzde 16 ve 2007 yılında yüzde 
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15 iken, 2008 yılında yüzde 12‟ye gerilemiĢ, tekstil ihracatının genel ihracat içindeki 

payı ise 2007 yılında yüzde 6 iken 2008 yılında yüzde 5‟e inmiĢtir. 

Ġthalat rakamları incelendiğinde ise, hazır giyim ithalatının 2008 yılında bir 

önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 2,1 milyar doları aĢmıĢ, tekstil ithalatının 

ise aynı yıl bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azalarak 7,3 milyar dolar olduğu 

görülmektedir (ĠTKĠB, 2008: 3).  

Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi 

hasıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı 

net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dıĢa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler 

açısından Türkiye‟nin birinci sektörü konumundadır. Tekstil ve hazır giyim sanayi 

Türkiye  GSYĠH‟ nın yaklaĢık yüzde 10‟unu sağlamaktadır. Türkiye‟nin iplik üretim 

kapasitesi; 2.300.000 ton kısa elyaf (pamuk ve benzeri) iplik, 400.000 ton uzun elyaf 

(yün ve benzeri) iplik, 800.000 ton filament (kesiksiz) iplik, olmak üzere toplam 

3.500.000 tondur. Dokuma alanında Türkiye‟deki toplam kurulu dokuma 

kapasitesinin 1.350.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Örme‟ de ise 

2.250.000 ton‟luk bir kapasite söz konusudur. Son yıllarda çorap sanayi, diğer tekstil 

alt sektörlerine nazaran daha hızlı bir geliĢme göstermiĢ olup, çorap sanayinin 

kapasitesi yeni yapılan yatırımlarla yılında 200 milyon düzinenin üstüne çıkmıĢtır 

(“Sanal”, 2010: 5).  

AraĢtırma kapsamına giren 2007-2009 yıllarına ait hazır giyim ve tekstil 

sektöründe kapasite kullanım oranları (%)  Tablo-28‟de verilmiĢtir.  

Tablo-28:  Hazır Giyim ve Tekstil Sektöründe Kapasite Kullanım Oranları (%) – 

(2007-2009) 

Ġktisadi Faaliyet Yıllar Kapasite Kullanım Oranları (%) 

Tekstil 

2007 81,4 

2008 75,5 

2009 71,8 

Hazır Giyim 

2007 83,4 

2008 80,1 

2009 75,8 

Kaynak: TÜĠK 
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 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere tekstil ve giyim sektöründe kapasite 

kullanım oranları düĢüĢ eğilimi göstermektedir. Tekstil sektöründe 2007 yılında 

yüzde 81,4 kapasite ile çalıĢan firmalar, küresel krizin yaĢandığı 2008 yılında bir 

önceki yıla göre yüzde 7,2‟lik bir düĢüĢle yüzde 75,5 oranında bir kapasite ile 

faaliyet göstermiĢlerdir. Ve bu düĢüĢ 2009 yılında da devam etmiĢ, kapasite kullanım 

oranı yüzde 71,8‟e gerilemiĢtir.  

 Aynı yıllar itibariyle hazır giyim sektörü de incelendiğinde, yine düĢüĢler 

gözlenmekte, 2007 yılında yüzde 83,4 oranında gerçekleĢen kapasite kullanım oranı, 

2008 yılında yüzde 80,1‟e ve 2009 yılında ise yüzde 75,8‟e düĢmüĢtür. Bu 

gerçekleĢmeler, 2008 küresel krizinin etkilerinin tekstil ve hazır giyim sektöründe 

daha önceden gelen sıkıntılara tetikleyici nitelikte olmasının göstergesidir.  

Ġstihdam, tekstil ve hazır giyim sanayinde kayıt dıĢılık dikkate alındığında, 

450.000 kadarı tekstil sanayinde, 1.500.000 kadarı da hazır giyim sanayinde olmak 

üzere, 2.000.000 civarında kiĢinin çalıĢtığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın Ekim-2009 ÇalıĢma Ġstatistiklerine göre, 

sektörde faaliyet gösteren 40.806 adet iĢyerinde kayıtlı 674.832 iĢçi çalıĢmaktadır 

(“Sanal”, 2010: 5). 
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ġekil- 80: 14 Kasım 2010 tarihli Sabah Gazetesi, Ekonomi Finans Eki, sayfa 8  

 

Hazır giyim ve tekstil sektörünün 2010 yılındaki son durumuna dair gazetede 

yer alan habere göre, pamuk fiyatlarındaki artıĢlar tekstilcileri, maliyetlerini kısmaya 

yöneltmiĢtir ancak bu pamuklu giysilerin fiyatının artacağı anlamına gelmektedir. 

2010 yılı Temmuz ayından beri yüzde 80 oranında artıĢ gösteren pamuk 

fiyatlarındaki bu yükseliĢin kalıcı olması beklenirken, Dünya pamuk üretiminin en az 

iki sene tüketime karĢılık veremeyeceği belirtilmektedir. Ayrıca pamuk fiyatlarındaki 

bu ani artıĢlar, bazı tekstil firmalarının üretimlerini, iĢçi ücretlerinin daha düĢük veya 

gümrük vergisinin daha makul seviyelerde olduğu ülkelere taĢımasına neden 

olmuĢtur. Pakistan‟da meydana gelen Ģiddetli sellerin pamuk tarlalarına verdiği zarar 

da pamuk fiyatlarının yükselmesinin bir diğer sebebidir (ġekil-80).  
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Bu araĢtırmada; Dünyada ve Türkiye‟de hazır giyim ve tekstil sektörünün 

durumu ve geliĢme sürecine göz atılarak, sektörün önemine değinilmiĢ, aynı 

zamanda krizin tanımından yola çıkılarak, kriz özellikleri, aĢamaları, krizleri 

etkileyen faktörlere değinilerek kriz yönetiminin tanımı yapılmıĢtır.  

Ardından Türkiye ekonomisinde 1969 yılından bu yana yaĢanan ekonomik 

krizler tek tek incelenerek, krizlerin ekonomik ve siyasal nedenleri, sonuçları, 

Türkiye ekonomisine etkileri ve hazır giyim ve tekstil sektörüne etkileri ayrı baĢlıklar 

altında incelenerek, gazete arĢivlerinin ıĢığında kriz yıllarında Türkiye‟deki hazır 

giyim ve tekstil sektöründeki gerçekleĢmeler incelenmiĢtir.  

Kırılgan ve doğrudan etkilenen bir yapıya sahip olan Türkiye ekonomisinde 

meydana gelen ekonomik krizleri, 1969 yılından bu yana neden, sonuç, etki olarak 

incelemek, hazır giyim ve tekstil sektörüne etkilerini tespit etmek amacıyla yapılan 

bu çalıĢmada; Türkiye ihracatının büyük bir çoğunluğunu oluĢturan lokomotif sektör 

konumundaki hazır giyim ve tekstil sektörünün, Türkiye ekonomisindeki olumsuz 

geliĢmelerden öncelikli ve doğrudan etkilenen sektörlerin baĢında geldiği tespit 

edilmiĢtir.  

Piyasalarda yaĢanan ve tüm dünya geneline yayılma eğilimi gösteren krizlerin 

(gerek ulusal gerekse uluslararası krizler), bölge ekonomileri üzerindeki etkisi nasıl 

olursa olsun bundan, Türkiye ekonomisinin ve ihracatının da doğrudan etkilendiği 

gözlenmektedir. Türkiye ekonomisindeki kriz yılları, gerek ekonomik ve siyasal, 

gerekse hazır giyim ve tekstil sektörü açısından, 1969 yılından itibaren yıllar 

itibariyle incelendiğinde aĢağıdaki sonuçlarla karĢı karĢıya kalınmaktadır.  

DıĢ ticaret açığının büyümesi ve uzun vadeli politikaların ortaya çıkardığı 

sıkıntılar nedeniyle yaĢanan ve Türkiye‟de askeri darbeyi de beraberinde getiren 

1969 krizi, toplumun ekonomik olarak geçirmiĢ olduğu sarsıntının yanında, 

demokratik anlamda da ciddi sarsıntılar yaĢamasına neden olmuĢtur. Bu dönemde, 
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kriz ve ardından yaĢanan devalüasyonla birlikte, endüstride özellikle hammaddede 

dıĢa bağımlı bir ülke olan Türkiye için kaynak bulmada zorluklar yaĢanmıĢ, 

yatırımlar azalmıĢ, fiyatlar artmıĢ ve devlet bütçesinde azalmalar gerçekleĢmiĢtir. 

Tekstil ve hazır giyim ürünleri üretimi ve ticareti ise, özellikle 1970‟li yıllardan 

itibaren geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere kaymıĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde ekonominin itici gücü ve istihdamın temel kaynağı olmuĢtur.  

Arap devletlerinin petrol fiyatlarını artırmasıyla 1974 yılında meydana gelen 

petrol krizi, aynı zamanda 1974 yılında Türkiye‟nin gerçekleĢtirdiği Kıbrıs BarıĢ 

Harekâtı sonrasında, ABD‟nin ambargo baĢlatması Türkiye‟nin dıĢ ticaretini 

olumsuz yönde etkilemiĢtir. 1970‟li yılların sonunda ödemeler dengesindeki açık 

giderek büyümüĢ, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık artmıĢ ve döviz darboğazı, 

üretimi durma noktasına getirmiĢtir. YaĢanan kriz nedeniyle ve oluĢan 

spekülasyonlar nedeniyle Türkiye‟deki pamuk fiyatlarında aĢırı derecede artıĢ ve 

azalıĢlar yaĢanmıĢtır. Bir yandan Türkiye ekonomisinde ve tekstil sektöründe tüm 

bunlar yaĢanırken diğer yandan dünyada tekstil krizi baĢ göstermiĢ, Ġngiltere, 

Belçika, Fransa, ABD ve Hindistan gibi tekstil üreticisi ülkeler belirli bir krizle karĢı 

karĢıya kalmıĢladır. 

1978 yılında mali krizle birlikte baĢlayan ekonomik kriz ise, bankacılık 

sektörünün 2 büyük bankerlik kurumu ve 5 küçük bankanın batmasıyla sonuçlanmıĢ, 

bu süreçte zor duruma giren çok sayıda büyük boylu özel Ģirket ya kamulaĢtırılmıĢ, 

ya kamu bankalarına devredilmiĢ ya da kredilerle ayakta tutulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Pamuk ipliği konusunda Türkiye, Ġngiltere ve Fransa ülkeleri arasında yaĢanan 

sorunlar ve AB ile bu konudaki geliĢmeler, 1978 yılına damgasını vurmuĢtur. Sonuç 

olarak dünyada, tekstil sektöründe özellikle pamuk ipliği konusunda bir kriz 

yaĢanırken, Türkiye‟de kendi içinde bir ekonomik kriz yaĢamıĢ ve dünyadaki tekstil 

krizinden de etkilenmiĢtir. Türkiye‟nin ihracat konusunda önü tıkanmıĢ, diğer ülkeler 

kendi sanayilerini krizden kurtarmak adına Türkiye tekstil ihracatına kotalar 

uygulamaya çalıĢmıĢlardır. 
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80‟li yıllar ise özellikle kriz dönemlerinde dıĢ kaynak arayıĢında IMF destekli 

istikrar programlarının yürürlüğe konulmasının istikrarsızlığın çözümünde 

baĢvurulan temel yöntem olduğu yıllar olmuĢtur. Özellikle 1980 yılı krizi, sadece 

ekonomide değil siyasal ve sosyal yapımızda da bir milat sayılmaktadır. Ayrıca 1980 

yılı, öncesinde yaĢanan yirmi yılın tüm politikalarının değiĢtiği bir dönüm noktası 

olması açısından ve 80 kararları diye anılan kararlar bakımından Türkiye için önemli 

bir dönüm noktası olmuĢtur. 1980 yılındaki krizin ve 24 Ocak Kararlarının ardından 

Türkiye ihracatında ve özellikle hazır giyim ve tekstil ihracatında yüksek oranda 

artıĢlar görülmektedir. O dönemde, yatırımları ve dıĢ pazarı özendirmek için 

çıkarılan kanun ve teĢvikler sayesinde tekstil sektöründe eski makineler yenilenmiĢ, 

kalite yükselmiĢ ve yeni yatırım alanları açılmıĢtır. Ancak, Türkiye-AB iliĢkileri, ilk 

olarak Ġngiltere‟nin kendi tekstil sanayisini koruma adına Türk pamuk ipliği 

ihracatına kısıtlama getirmek istemesi ile baĢlayan istekler ve bu isteklerin giderek 

artması ile sıkıntıya girmiĢtir.  

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan tekstil ve hazır giyim sektörü, 

karĢılaĢılan kotalar ve kısıtlamalar ile 1986 yılı sonlarına doğru bu özelliğini giderek 

kaybetmiĢtir. BaĢta AB ülkeleri olmak üzere ABD ve diğer geliĢmiĢ ülkelerin Türk 

tekstil ve hazır giyim ürünlerine uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ihracat 2 milyar 

dolarda dondurulmuĢtur.  

1988-1989 yıllarında ise Türkiye yeni bir süreç olan stagflasyon ile 

karĢılaĢmıĢtır. Türkiye ekonomisi 1988 ve 1989 yıllarında ağır bir durgunluk 

döneminden sonra 1990 yılında hızlı bir büyüme ile karĢılaĢmıĢtır.    

1991 yılına gelindiğinde ise Körfez savaĢı nedeniyle dünya piyasaları yeniden 

karıĢmıĢ ve Irak‟la durdurulan petrol ticareti Türkiye‟yi petrol sıkıntısına sokmuĢtur. 

Diğer yandan Türkiye 80‟li yılların baĢından itibaren ihracata dayalı bir sanayileĢme 

stratejisi izlemeye baĢlamıĢ ve 1980-1990 arası yıllar, tekstil ve hazır giyim ürünleri 

ihracatının önemli oranda arttığı yıllar olmuĢtur. Tekstil ve hazır giyim sektörü 

1990‟lı yıllarda ise gerek AB üyesi ülkelerin Türkiye‟de üretilen tekstil ve hazır 

giyim ürünlerine kota koymasıyla, gerekse Körfez SavaĢı‟nın yarattığı dıĢ piyasa 

daralmalarıyla krize girmiĢtir. Ancak dıĢ ticarette Türkiye‟nin önemli bir kalemi olan 
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hazır giyim sektörü, yine de dönemin toplam ihracatında dörtte birlik bir paya 

ulaĢarak, ülkenin en önemli gelir kapısı özelliğini sürdürmüĢtür.  

Türkiye ekonomisi, 1980 yılında uygulanmaya baĢlayan ihracata dayalı 

ekonomi modelinde en ciddi krizini 1994 yılında yaĢamıĢtır. Siyasi yönden de 

oldukça çalkantılı bir dönem geçiren Türkiye‟de 5 Nisan kararları ile sonuçlanan 

ekonomik kriz, yeniden IMF ile anlaĢmayı beraberinde getirmiĢtir. 1994 yılı hazır 

giyim ve tekstil sektörü açısından incelendiğinde ise pamuk ipliğinde yine rekor 

artıĢların yaĢandığı bir yıl olduğu, krizle birlikte hammadde fiyatlarında görülen 

artıĢların, firmaları, sadece ayakta kalabilmek adına kendi öz sermayelerinden ödün 

vermek durumunda bıraktığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 1994 krizinin etkileri yılın 

ikinci yarısından sonra hazır giyim ve tekstil sektöründe daha çok hissedilmiĢ ve çok 

sayıda zorunlu iĢçi çıkarmalar gerçekleĢmiĢtir.  

1997 Güney Doğu Asya Krizi sektörün darbe almasına neden olmuĢ, bu süreci 

2000 ve 2001 yıllarında Türkiye‟de yaĢanan ekonomik krizler takip etmiĢ ve hazır 

giyim ve tekstil sektörü ciddi Ģekilde etkilenmiĢtir. 1996 yılında Türkiye ihracatı 

içerisinde yüzde 4 civarında paya sahip olan bölge ülkelerine yönelik baĢta tekstil ve 

hazır giyim olmak üzere ihracatımız, sonraki yıllarda önemli ölçüde düĢmüĢtür. 

Ayrıca 1997 krizinin Türkiye ekonomisinde meydana getirdiği durgunluk, hazır 

giyim ve tekstil sektörünün bankacılık sektörüyle yaĢadığı sorunlar ve ardından toplu 

iĢ sözleĢmelerinin baĢlaması tekstil sektöründe iĢçi çıkarmaları beraberinde getirmiĢ 

ve 1998 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 85.413 kiĢi iĢsiz kalmıĢtır.  

Türkiye 1990‟lı yıllardan itibaren sıklaĢan aralıklarla hemen hemen üç yılda bir 

olmak üzere ekonomik krizlerle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Dünya ekonomisini derinden 

etkileyen bir kriz olan Latin Amerika ülkelerinden baĢlayan krizden de dolaylı olarak 

etkilenen Türkiye,  Kasım 2000 ve ġubat 2001‟de finansal karakterli 2 yeni krizle 

karĢılaĢmıĢ, özellikle bankacılık sektörü bu krizlerden ağır darbe almıĢtır.  

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan Türk hazır giyim sektörü bir 

yandan yüksek iĢçilik maliyetleri, pahalı enerji ve hammadde tedarikindeki zorluklar, 

öte yandan da ihracatın önündeki bürokratik engeller nedeniyle 2001 yılındaki krizle 
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birlikte, hem ihracat performansını düĢürmüĢ hem de uluslararası piyasalarda rekabet 

avantajını kaybetme noktasına gelmiĢtir. 

1999 yılından 2001 yılına kadar aynı düzeylerde seyreden hazır giyim ihracatı, 

2002 yılından itibaren artmaya baĢlamıĢ, tekstil ihracatı ise 1999‟dan 2003 yılına 

kadar küçük artıĢlarla ilerlemeye devam ederek 2004 yılında 5, 2005 yılında ise 5,5 

milyar dolara ulaĢmıĢtır. Ancak hazır giyim ve tekstil ihracatındaki küçük artıĢlar, 

sektörün Türkiye toplam ihracatındaki payının yükselmesine yeterli olmadığını, 

giderek artan Türkiye ihracatı içindeki payının ise her geçen gün azaldığını 

göstermektedir.  

2001 krizinden sonra hızla büyüme eğilimi gösteren Türkiye ekonomisinde 

2005 yılından itibaren ekonomik büyüme düzenli olarak yavaĢlamaya baĢlamıĢtır. 

Türkiye‟nin ihracata bağımlı büyümesi aynı zamanda krizden neden bu kadar derin 

etkilenildiğini de göstermektedir. Ucuz emek gücüne dayanan ve ihracata bağımlı 

tekstil ve hazır giyim sanayi krizin Türkiye‟yi derinden etkilemesinde de önemli bir 

rol oynamıĢtır. 

Avrupa Birliği‟nin Ortak Ticaret Politikasına uyum yükümlülüğümüz 

çerçevesinde Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasındaki Tekstil Kısıtlama 

AnlaĢmaları ülkemizce üstlenilmiĢ ve bu ülkelerden yapılan tekstil ve hazır giyim 

ürünleri ithalatında baĢlatılan kota uygulaması 2005 yılına kadar sürdürülmüĢtür. 

2005 yılı baĢında tekstil ve hazır giyim ticaretinde uygulanmakta olan kotaların sona 

ermesi ile birlikte uluslararası pazarlarda kıyasıya rekabetin yaĢandığı yeni bir 

dönem baĢlamıĢtır. Bu dönem tekstil sektörü üzerinde önemli sonuçlar doğurmuĢtur. 

Tıpkı 1994 ve 97 krizlerinde olduğu gibi 2001 krizinin ardından da tekstil ve 

hazır giyim sektörü baĢta olmak üzere tüm sektörlerdeki iĢçi çıkarma eğilimleri 

devam etmiĢtir. 2008 yılında ise ABD‟deki mortgage piyasasındaki sorunlar ile 

baĢlayan kriz, tüm dünya ülkelerini etkilemiĢtir. Türkiye, o dönemde yaĢanan siyasi 

belirsizliklerin de etkisiyle bu küresel krizden oldukça olumsuz etkilenmiĢ ve 

Türkiye ekonomisi 2008 yılında yüzde 6,1 oranında küçülmüĢtür.   
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Hazır giyim ve tekstil sektörü ise 2008 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan 

küresel kriz karĢısında en büyük hasarı alan sektörlerden biri olmuĢtur. 2009 yılının 

ilk aylarında tekstil ve hazır giyim ihracatındaki yüzde 30‟lara varan gerileme 

ilerleyen günlerde de devam etmiĢ, kriz ile birlikte Türkiye‟de kapanan Ģirket 

sayılarında da büyük bir artıĢ yaĢanmıĢtır. Ciddi talep düĢüĢleri, hazır giyim ve 

tekstil sektöründeki birçok firmayı olumsuz yönde etkilemiĢ, üretimini durduran, 

iflas eden veya pazardan çekilen firma sayısı büyük oranda artmıĢtır. 

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin, gerek ihracat rakamları, istihdam 

kapasitesi gerekse sanayi içindeki payı ile ülkemizin sanayileĢmesinde ve küresel 

pazarlarda yer almasında büyük bir payı olmuĢtur. Türkiye ihracatı açısından son 

derece önemli olan hazır giyim ve tekstil sektörlerinin teĢvik edilmesi büyük önem 

taĢımaktadır. AB‟ye olan ihracatın devam ettirilmesinin yanı sıra krizden daha az 

etkilenen Doğu ülkelerine de ihracat yapılmasının gerekliliği sektör temsilcileri 

tarafından her geçen daha da fazla vurgulanmaktadır.   

Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle tedarik zincirindeki dezavantajları avantaja 

çevirebilecek durumdadır. Çünkü Türkiye, hazır giyim alanında güçlü bir oyuncudur 

ve bunun iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Türkiye‟nin krizleri fırsata 

çevirmesi, finansal olarak ekonomisini hazırlıklı hale getirmesi gerekmektedir. Tabii 

tüm bunlar kriz yönetiminin doğru yapılmasından geçmektedir. Kriz dönemlerinde, 

çevre ve sosyal sorumluluk bilinci de daha fazla önem kazanmaktadır. Bunu iyi 

değerlendiren ülkeler kriz dönemlerinde karlı taraf olacaklardır.   

Gittikçe daha karmaĢık bir hal alan dünya ekonomisi ve ticaretinde yaĢanan 

krizlerin Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı etkilerin de karmaĢık ve çok boyutlu 

olması doğaldır. Nitekim Türkiye açısından hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır. Burada önemli olan husus, Türkiye‟nin ekonomisini ve sanayi 

yapısını sağlam temellere oturtması ve ihracatını bu sağlam ekonomik yapıya 

dayandırmasıdır. Bu sağlandığında, dünyanın diğer bölgelerinde yaĢanacak bir krizin 

ekonomimiz ve ihracatımız üzerindeki olumsuz etkileri de en aza indirilmiĢ olacaktır. 
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Türkiye‟de vergi yükü de oldukça fazla olup, giderek artmaktadır ama bu yükü 

her geçen yıl daha fazla olmak üzere çalıĢanlar omuzlamaktadır. YaĢanan krizlerin 

neticesinde, bazı sıkıntıları kapatma amacıyla ya vergiler yükseltilmekte ya da yeni 

vergiler yürürlüğe girmektedir. Ayrıca gerek küresel gerekse ulusal krizler, her 

zaman insanların alım güçlerini düĢürmektedir. Örneğin tekstil ve hazır giyim 

sektöründe de, ithalat girdileri bulunmaktadır. Dövize endeksli olan bu malzemelerde 

maliyet artınca, beraberinde pahalılık gelmekte ve alım gücü düĢmektedir. Diğer 

sektörler gibi hazır giyim ve tekstil sektöründe de yaĢanan üretim düĢüĢleri, Türkiye 

Ġstatistik Kurumu‟nun her ay açıklamıĢ olduğu kapasite kullanım oranı verilerinden 

görülmektedir.  

Tekstil ve hazır giyim sektörleri hem teknolojik olarak hem de ticaret 

politikaları bakımından birbirleri ile yakından iliĢkilidir. Tekstil ve hazır giyim 

sektörlerinde en kaygı verici noktalardan birisi de araĢtırma geliĢtirme faaliyetlerinin 

sınırlı kalmasıdır. Yurt dıĢına yapılan fason üretim ile sağlanan getiri büyük ölçüde 

fason üretim yaptıran iĢletmelerde kalmaktadır. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerine 

destek verilmesi önem arz etmektedir. Ar-Ge‟ ye bağlı olarak geliĢtirilen moda-

markalar çok iyi tasarlanmıĢ reklam ve pazarlama çalıĢmaları ile desteklenmelidir. 

  Bu araĢtırmadan ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde krizlerin hazır giyim 

sektörü üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda iĢletmelerde kriz 

yönetiminin gerekliliği ve önemi de ortaya çıkmaktadır. Hazırlıklı ve yönetilebilen 

bir krizin etkileri tabii ki daha az hissedilir olacaktır.  

 Kriz yaĢamamak veya yaĢamak zorunda kalınınca krizden daha az etkilenmek 

ve baĢarı ile çıkmak için bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Bunlara örnek 

vermek gerekirse; Öncelikle katma değer yaratmayan faaliyetleri yok etmek, sonra 

katma değeri yüksek ve uygulaması kolay iĢlere öncelik vermek gereklidir. Bunun 

yanı sıra, iĢleri daha hızlı ve kolay yapmanın yolları araĢtırılmalıdır. Ayrıca kriz 

dönemlerinde verimliliğe odaklanılmalıdır. Yani, aynı üretim miktarını ya daha az 

maliyetle yapmak ya da aynı maliyetle daha çok üretim yapmaktır. Bu sadece 

„tasarruf etmek‟ anlamında değil, onu da kapsayan daha dinamik bir yönetim 

anlayıĢıdır.  
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 Krizden daha az etkilenmek için ise bazı temel konular üzerinde durmakta 

fayda vardır. Öncelikle normal çalıĢma dönemlerinde iĢletmeler, sermayelerini 

kuvvetli hale getirme çabasında olmalıdır. Yapılan satıĢlarda, kısa vadeli mümkünse 

peĢin satıĢa dönmek ve bunu cazip hale getirmektir. Örneğin; satılan ürünü ya da 

hizmeti promosyonlarla cazip hale getirmek gereklidir. Eskiden olduğu gibi fazla 

stokçu olunmamalıdır. Stokları faaliyetleri aksatmayacak kadar minimumda tutmak 

tüm iĢletmeler için daha yararlı olacaktır. 

 ĠĢletmeler kendileri için riskleri belirleyip, etkilerini karĢılayıcı önlemler 

almalı, çalıĢanların geliĢtirilmesine önem vererek, onların çalıĢma Ģevkini ve 

heyecanını yüksek tutarak değer yaratma gücünden yararlanmalıdırlar.  ĠĢletmeler 

aynı makinelere veya aynı imkânlara sahip olabilirler ancak aynı çalıĢanlara sahip 

olamazlar. Bir iĢletmeyi ya da kurumu rakiplerinden öne çıkaracak olan fark 

eğitimli, dinamik, yaratıcı ve değer katıcı çalıĢanlardır. 

 Ġleride yaĢanabilecek olası farklı kriz ortamlarında faydalanmak üzere, içinde 

bulunulan dönemde yaĢanan deneyimlerin kaydı tutulmalı, baĢkalarının düĢtüğü 

hatalara düĢmemek için onların yaptıkları hataları araĢtırıp öğrenmek ve gerektiğinde 

aynı hataları yapmama çabası sarf edilmelidir.  

DeğiĢen küresel ekonomi ortamına ayak uydurabilmek için tekstil ve hazır 

giyim ticaretini kontrol edebilecek sistemler oluĢturulmalıdır. Bu sisteme baĢta 

üniversitelere dahil edilmeli, Üniversite-Sanayi iĢbirlikleri geliĢtirilmeli ve ortak Ar-

Ge laboratuarları ve araĢtırma merkezleri oluĢturulmalıdır. Böylece söz konusu 

oluĢumda yer alan firmaların Ar-Ge faaliyetleri hızlanacak, eğitim enstitüleri 

aracılığıyla da, el iĢinin geliĢtirilmesi yoluna gidilebilecektir. Ayrıca firmaların yeni 

teknolojileri kolayca ve maliyeti çok düĢük bir Ģekilde uygulayabilmelerini 

sağlayacak projeler üretilmelidir. Bu sayede firmalar tasarım ve moda konusunda 

kapasitelerini geliĢtirebilecek ve katma değeri olan ürünlerle pazarlardaki boĢlukları 

doldurabilecektir. 

 Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya pazarlarında rekabet gücünün 

yükselmesi sadece bu sektörün geleceği açısından değil, Türkiye ihracatının ve buna 
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bağlı Türkiye ekonomisinin geleceği açısından da son derece önemlidir. Rekabeti 

sürdürebilmenin temel unsurlarından biri ileriyi görmek ve geleceği yakalamaktır. 

Bu açıdan, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tekstil ve hazır giyim 

sektöründe yaĢanacak geliĢmeleri öngörmek ve değiĢime hazırlıklı olmak büyük 

önem taĢımaktadır. 

 Sonuç olarak, dünyanın yükselen değerleri arasında öne çıkan rekabet, küresel 

dünyanın olmazsa olmaz olgularından birisidir. Türk tekstil ve hazır giyim 

sektörünün rekabet olgusunu lehine çevirebilmesi geleceği görebilmesine bağlıdır. 

Türkiye sanayisinin bel kemiği olan tekstil ve hazır giyim sektörü 2005 sonrasında 

ve son olarak 2008 yılında yaĢanan küresel krizin de etkisi ile gerek dünya 

pazarlarında, gerekse iç piyasada, kıyasıya rekabetin olduğu, yeni stratejik iliĢkilerin 

kurulduğu, fiyatların gerilediği, verimlilik, kalite, standartların daha da öne çıktığı, 

gümrük kontrolü ve benzer denetimlerin arttığı yepyeni bir döneme girmiĢtir. Bu 

noktada yeni ürün ve pazarlama stratejilerinin geliĢtirilmesi hayati bir önem 

taĢıyacaktır. Söz konusu zorlukların üstesinden gelebilmek için stratejik yaklaĢımlar 

geliĢtirilmesi gerekmektedir.  
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