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YÜKSEK LĠSANS TEZ ÖZETĠ 

KÜRESEL KRĠZLERĠN TÜRKĠYE MERMER SEKTÖRÜNE ETKĠLERĠ VE 

AFYON MERMER SEKTÜRÜNDE BĠR ARAġTIRMA 

 

 

NAĠL DEMĠREL 

 

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ  

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

ĠġLETME ANABĠLĠM DALI 

 

MAYIS, 2010 

 

 

 

 TEZ DANIġMAN: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA 

 

KüreselleĢme son zamanlarda sürekli olarak gündemde. Küresel hareketler ve 

olaylar bir çok Ģeyi hızlı Ģekilde etkilemektedir.  Krizler artık bölgesel veya ülkesel 

olmaktan çıkıp küresel etkiye sahip hale gelip bütün dünyayı etkilemektedirler. 

Bu çalıĢma üç ana bölümden oluĢturulmuĢtur. Birinci bölümde küreselleĢme 

ve kriz kavramı ele alınmıĢ ve bunların günümüzde ne ifade ettiği incelenmiĢtir. 

Ġkinci bölümde Türk DoğaltaĢ Sektörünün güncel durumu değerlendirilmiĢ ve 

küresel krizin Türk DoğaltaĢ Sektörüne Etkileri ele alınmıĢtır.  

Son bölümde Afyonkarahisar DoğaltaĢ sektörünün güncel durumu ve küresel 

krizden etkilenme durumu değerlendirilmiĢ ve krizden çıkıĢ stratejileri ortaya 

konmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, Kriz, Mermer, Doğal TaĢ, Mortgage 

Krizi 
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ABSTRACT 

EFFECTS OF GLOBAL CRISES ON MARBLE SECTOR OF TURKEY AND 

A RESEARCH IN AFYON MARBLE SECTOR 
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Globalization constantly on the agenda recently. Global movements and 

events quickly affects a lot of things. Regional or national crisis now being made to 

come out with global influences are affecting the entire world.  

This study constituted of three main sections. In the first section the concept 

of globalization and the crisis was handled and what they expressed today that were 

examined. In the second part of the current status of Turkish natural stone sector has 

been evaluated and the global crisis in Turkey Effects of Natural Stone Industries has 

been taken. 

In the last part current situation of Afyon Marble Sector were anlyzed and 

also effects of global crises on Afyon Marble Sector and strategies in order to finish 

the effects of crises on marble sector of Afyon were anlyzed. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KÜRESELLEġME VE KÜRESEL KRĠZ 

Dünya son yüzyılda çok hızla Ģekilde küreselleĢmenin etkisi altına girmiĢtir. 

Herhangi bir ülkede olan bir olay veya kriz diğerlerini de hızlı Ģekilde etkilemektedir. 

Dünya çok hızlı Ģekilde her yönde geliĢmektedir. Ülkelerde bu geliĢmeler neticesinde 

hızlı Ģekilde buna adapte olmaktadır. AĢağıda küreselleĢmenin ne olduğu ve krizin ne 

olduğu ve küresel krizlerin ne olduğunun değerlendirmesi yapılmaktadır.   

1.KÜRESELLEġME KAVRAMI  

KüreselleĢme günümüzde insan hayatındaki yeniliklerin çok hızlı Ģekilde 

bütün insanlık tarafından paylaĢılması ve kullanılması ve de bu yeniliklerin kullanan 

kiĢiler tarafından geliĢtirilmesi ve tekrar insan hayatına sunulmasıdır. 

Ġlk olarak 1960'larda ortaya çıkan küreselleĢme kavramı 1980'lerde ise sıkça 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  1990'lara gelindiğinde de,  bilim adamlarının önemini 

kabul ettiği anahtar bir sözcük haline gelmiĢtir (Bozkurt, 2000,18).  KüreselleĢmeyi 

modernleĢme, ve günümüz çağına uyum sağlama olarak ta adlandırabiliriz. Dünya 

tarafından oluĢturulan değerlerin büyük çoğunluk tarafından paylaĢılmasıdır. 

KüreselleĢme sözcüğü son yıllarda dünyada yaĢanan geliĢmeleri tanımlamak için 

kullanılan bir sözcüktür. Bu geliĢmelerin politik, ekonomik, kültürel, toplumsal ve 

teknolojik boyutları olduğu için de küreselleĢmenin tanımı, anlamı kiĢiden kiĢiye 

değiĢiyor (Albeni, Eroğlu, 2002,18).  

Bugünkü anlamı ile küreselleĢme terimi, anlamının çok uzağında kullanılsa 

bile, terimin kendisi  "küresel bilincin bir parçası", "küresel" terimi çerçevesinde 

toplanan terimlerin dikkate değer bir görünümü haline gelmiĢtir.  Küresel kelimesi, 

uzun bir süredir kullanımda olmasına rağmen, aslında küreselleĢmeye gösterilen 

ilginin uzantısı olup çıkmıĢtır.  Küresel sözcüğünün "dolaĢımda bulunan ağız"daki 

anlamı üzerine odaklanan Oxford Dictionary of New Words bile küreseli yeni bir 

sözcük olarak tanımlar (Yaman,03. 2003, http://w3.gazi.edu.tr/~syaman/).  

KüreselleĢmenin gerçekten dikkate değer bir dili vardır. Her Ģeyden önce, 

küreselleĢme sözcüğü birçok bakımdan "kavram olmayan" bir sözcüktür.  Denilebilir 

ki, 1970'ten bu yana,   ister enformasyon teknolojisinde ilerleme,   ister hava 

taĢımacılığındaki yaygınlaĢma, ister döviz kurlarındaki spekülasyon,   ister sınır ötesi 
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sermaye akıĢlarında artıĢ olsun, farklı görünen her Ģeyin sıradan bir katalogudur 

(Tartanoğlu, 2001,201).  

Meydan Lorousse'un tanımına göre global "tümüyle ele alınmıĢ olan"  

anlamındadır.  Batı dillerinde de  "Global" kelimesine yüklenen anlam budur. Bunun 

ötesinde bu kavram Fransızca'da  "homojenlik"  anlamını da içermektedir. Yani bu 

terim için hem "bütünsellik" hem   de "homojenlik"   olguları   yüklenmiĢtir.  

GloballeĢme ise bir süreçtir. Bu süreci ekoloji,   kültür,   ekonomi,   politika ve sivil 

toplum alanlarındaki oluĢumlar yan yana, fakat birbirlerine indirgenmeyen varoluĢu 

içerir  ve  artık egemen   ulusal   devletlerin   değil,      uluslararası   aktörlerin   bu   

varoluĢu   yönlendirmeye baĢladığını ifade eder.   Bir baĢka deyiĢle,   globalleĢme; 

çok boyutlu bir uluslararası sürecin adıdır.  KüreselleĢme bir trend değil,  uluslararası 

bir sistem olup soğuk savaĢtan sonra ortaya çıkmıĢtır.   Soğuk savaĢın   sembolleri   

bölünme   ve   Berlin   duvarı   iken,     küreselleĢmenin sembolleri  ise  entegrasyon  

ve  Internet‟tir (Yaman, http://w3.gazi.edu.tr/~syaman/,  ET:Mart 2003).  

Günümüzde küreselleĢme küresel sistemi yeniden tanımlamıĢtır. Eskiden 

uzak olan ulaĢılamayan yerler çok hızlı Ģekilde ulaĢılabilinir hale gelmiĢ, eskiden çok 

geç duyulan ve öğrenilen olaylar küresel haberleĢmenin geliĢmesi ile herkes 

tarafından anında duyulur olmuĢtur. Bir ülkede ortaya çıkan bir yenilik önceden 

diğer ülkeler tarafından çok yavaĢ kabul edilirken ve uygulanırken Ģimdi bu süreç 

çok kısalmıĢtır ve zaman zaman bir yenilik birçok ülkede aynı anda kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

KüreselleĢme konusunda tek bir yaklaĢım yoktur, çok geniĢ bir kavram olup 

bir çok Ģeyin karĢılığı olduğu için tek bir tanımla tanımlanamaz. KüreselleĢme 

konusunda gerek teorisyenler, gerekse uygulamacılar arasında uzlaĢmadan 

bahsetmek mümkün değildir. Olayın boyutu çok yönlü olduğu için, her kiĢi veya 

taraf konuyu çoğunlukla kendi perspektifinden görebildiği ölçüde 

algılayabilmektedir (Bozkurt, 2000,18).  

KüreselleĢmenin basitten karmaĢığa,  çok boyutludan tek boyutluya, kesinden 

belirsize birçok tanımı bulunmaktadır (Hablemitoğlu, 2004, 34-35). Sermaye 

hareketlerinin dünyanın tümüne yayılması etkisi olarak açıklanabilecek olan 

küreselleĢmenin özellikle teknolojik geliĢmelerin paralelinde dünyayı bir finans 

piyasasına çevirdiği görülmektedir.   BM Ġnsanı Kalkınma Raporu (HDR)' ye göre 
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hergün 1,5 trilyon dolardan fazla para el değiĢtirmektedir. Fakat tüm bunlara rağmen 

küreselleĢmeyi sadece finans piyasalarının etkinliğinin artması Ģeklinde yorumlamak 

sığ bir bakıĢ açısına sahip olmak demektir. Çünkü küreselleĢme ekonomik olduğu 

kadar siyasal, teknolojik ve kültürel bir olgudur (BaĢtürk,03. 2004, 

www.isguc.org/senol1.htm). 

Küresel ekonomi küreselleĢmenin en büyük itici güçlerinden birisidir ama tek 

sebebi değildir. Ekonomi ile beraber iletiĢim ve ulaĢım küreselleĢmenin en büyük 

destekçileridir. KüreselleĢme, ülkelerin sahip oldukları maddi ve manevi değerlerin 

milli sınırları aĢarak dünya çapında yayılması, farklılıkların bir bütünlük ve uyum 

içinde ortadan kalkmasıdır. Söz konusu değerler ekonomik nitelikte olabileceği gibi 

siyasi, sosyal ve kültürel nitelikte, piyasaların birbirleriyle iliĢkileri, benimsenecek 

politik sistem,     demokrasi, insan kaynakları, din, çevre bilinci gibi düĢüncelerin 

evrensel hale gelmesi de bu çerçevede değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 

küreselleĢme, dünyada siyaset, ekonomi,  kültür, hukuk insan kaynakları, eğitim, 

sağlık,  çevre vs. gibi alanlarda meydana gelmektedir (Ak gönül, 2001,135).  

Bir diğer tanıma göre küreselleĢme ya da küresel ekonomi, dünya 

piyasalarında ulusal sınırlardan, ulusal politikalardan ve yurt içi ekonomik kısıtlardan 

bağımsız olarak faaliyet gösteren (çalıĢan) uluslar arası firma ve finansal kurumlarca 

ağırlıklandırılmıĢ bir ekonomidir.  Bir diğerine göre küreselleĢme, kısmen yeni 

teknolojilerin hızlı ve yaygın yayılmasından kaynaklanan büyüyen ekonomik 

bağımlılığın bir sürecidir (Seyrek, 2002,168).  

KüreselleĢme elbette bu geliĢmeler ile birlikte kendi ekonomisini de 

oluĢturmaktadır. Bir ülkede çıkan yeni bir ürün aynı anda diğer ülkelerde de 

satılmaktadır. Bir ülkedeki ekonomik bir faaliyet veya problem aynı anda diğer 

ülkelere yansımaktadır. 

KüreselleĢme dünyanın tek bir pazarla bütünleĢmesi olarak tanımlanabilir.    

KüreselleĢmenin ön aĢaması,  bir bölge içerisinde yer alan komĢu ülkelerin kendi 

aralarında Ortak Pazar oluĢturmalarının, ekonomik sorunlara ortak çözümler 

aramalarını ifade eden bölgesel entegrasyonlardır (Seyrek, 2002,169). Askeri ve 

siyasi birliktelikleri de unutmamak gerekir örneğin, Amerika BirleĢik Devletleri, 

Avrupa Birliği, NATO, BirleĢmiĢ Milletler. Bu birliktelikler de küreselleĢmeye 

büyük fayda sağlamaktadır. 
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Amerikan Ulusal Savunma Üniversitesine göre de küreselleĢme; maaĢların, 

hizmetlerin, paranın, teknolojinin, fikirlerin,  enformasyonun,  kültürün ve halkların 

hızlı ve sürekli biçimde sınır ötesine akıĢıdır (Yılmaz, 2004, 78).  

KüreselleĢme,  tüm ülkeler arasında mal, hizmet ve sermaye piyasaları 

yönünden artan ekonomik entegrasyonu ve tüketim alıĢkanlıklarındaki benzeĢmeyi 

ifade etmek için sıkça kullanılan bir kavramdır (Albeni, Eroğlu, 2002, 19).  

BM Küresel Yönetim Komisyonu,  küreselleĢmeyi ulus ötesi (çok uluslu) 

Ģirketler gibi yeni aktörlerin güçlenmesi, iletiĢim ve birleĢimdeki hızlı değiĢim ve 

OECD üyesi ülkelerdeki  "serbestleĢme" giriĢimleri olarak tanımlanmaktadır. 

Üretimin mekânsal olarak yaygınlaĢması, finansal piyasaların entegrasyonu,  benzer 

tüketim ürünlerinin ve alıĢveriĢ merkezlerinin küresel olarak tek tipliliği 

küreselleĢmenin ekonomik boyutu olarak görülebilir.  

Dünya Bankası "KüreselleĢme,    Büyüme ve Yoksulluk"  adlı raporunda  

(2002),  "KüreselleĢme Sürecini" dünyadaki ekonomilerin ve toplumların devam 

eden bütünleĢmesi olarak tanımlamıĢtır (Hablemitoğlu,  2004,  36).  Ekonomilerin 

bütünleĢmesi demek finansman sisteminin birleĢmesi demek, küresel ekonominin 

olmazsa olmazı finansal küreselleĢmedir. Ekonomi ve finansal sistemin 

küreselleĢmesi beraberinde kültürel birleĢmeyi ve toplumların birleĢmesini 

getirmektedir. 

Bir çalıĢmasında DPT, küreselleĢmenin,  ülkeler arasındaki ekonomik,  siyasi,  

sosyal iliĢkilerin yaygınlaĢması ve geliĢmesi,  ideolojik ayırımlara dayalı 

kutuplaĢmaların çözülmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha 

iyi tanınması, ülkeler arasındaki iliĢkilerin yoğunlaĢması gibi farklı görünen; ancak 

birbirleriyle bağlantılı olguları içerdiği, bir anlamda maddi ve manevi değerlerin ve 

bu değerler çerçevesinde oluĢmuĢ birikimlerin milli sınırları aĢarak dünya çapında 

yayılması  anlamına geldiği ifade edilmiĢtir (Karluk, 1996, 215).  

IMF(2002), "World  Economics  Outlook"  adlı  raporunda  küreselleĢmeyi  

basitçe "ticaret   ve   finansman   entegrasyonu"   olarak   tanımlamayı   yeğlemiĢtir. 

ġu an bu tanımlama yeterli değildir. Ticaret ve finansman entegrasyonu ile birlikte 

bir çok değiĢiklik olmaktadır. ĠĢ yapma Ģekilleri değiĢmekte, hız ve iletiĢim çok 

önemli hale gelmekte ve toplum yapısının ve ekonomisinin değiĢmesi insanları 

küresel olaylardan daha hızlı etkilenmesini sağlamaktadır. 
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KüreselleĢme kavramının tanımlanmasındaki çeĢitliliğe rağmen, anlayıĢının 

merkezinde, yeni bir ekonomik küreselleĢme fikrinin yattığı görülmektedir. Ayrı 

ulusal ekonomilerin ve dolayısıyla ulusal ekonomik yönetimin yerli stratejilerinin 

hızla geçerliliğini kaybettiği gerçeğini anlatmak için de bu kavram kullanılmaktadır 

(Tutar, 2000,18).   

Günümüz dünyasında ekonomik ve kültürel hayatta hız çok önemli hale 

gelmiĢtir. Ekonomi kararları hızlı okunup hızlı karar verilmez ise etkileri çok kötü 

olmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde çıkan kriz eskiye göre çok hızlı Ģekilde 

diğer yerleri etkilemektedir. Aynı zamanda kültürel bir olaya çok hızlı Ģekilde her 

yeri etkilemektedir. Ġnternetin ve televizyonun bunda katkısı çok büyüktür ayrıca 

günümüz ulaĢım imkanlarının katkısını unutmamak gerekir. Örneğin bir kiĢi Fransa 

Paris‟te yaĢayıp Almanya Münih‟te günübirlik çalıĢabilmektedir. 

KüreselleĢme süreci, birbirinden son derece farklı biçimlerde 

tanımlanmaktadır.   Ancak bundan önce Ģu tespitin yapılması yararlı olacaktır, hangi 

perspektiften tanımlanıyor olursa olsun, küreselleĢme kendisine, egemen olan 

iktisadi, siyasi ve kültürel dinamikleri açıklama yeteneği atfedilmiĢ kavramlardan en 

önemlisi durumundadır (Aydın, 2002,81-82).  

KüreselleĢme, uluslar arası ticaretin yaygınlaĢması, emek ve sermaye 

hareketlerinin artması ve teknolojideki hızlı değiĢim sonucunda ülkelerin gerek 

ekonomik, gerekse siyasal, sosyo-kültürel açıdan birbirlerine yakınlaĢmaları olarak 

tanımlanmaktadır.    Bu genel küreselleĢme tanım ve süreci içerisinde ekonomik 

küreselleĢme, küreselleĢme kavramının en önemli unsurunu oluĢturmaktadır 

(Karaçor, 2002,379-380).   

Burada küresel ekonomi, küreselleĢme için en önemli itici güç tür fakat, son 

günlerde ekonomilerde ki yavaĢlama küreselleĢmenin yavaĢlaması anlamına 

gelmemektedir. Ülkeler arası iliĢkiler sürekli geliĢmektedir. Günümüzde artık 

küreselleĢme durdurulamaz. 

Toplumsal yaĢamın bütün alanları ile yakın iliĢkileri ve karĢılıklı etkileĢim 

içinde olmasıyla birlikte, küreselleĢme esas olarak ekonomik süreçlerle ilgili bir 

olgudur. Yukarıdaki tanımlamaların ıĢığında küreselleĢme;  toplumsal, ekonomik 

iliĢkilerin,    ulusal devletin tanımlanan sınırlarının dıĢına çıkarak dünya geniĢlemesi, 

ülkeler ve toplulukları birbirine bağlayan bağların sıkılaĢması ve böylece giderek 
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artan ölçüde bir bütünleĢme sürecini ifade etmek üzere kullanılmıĢtır 

(www.geocities.com/uretkenogrenciler,  ET:ġubat 2003).                                                                                                                                      

KüreselleĢmenin geliĢim sürecini hızlandıran temel dinamik uluslar arası mal 

ve sermaye hareketlerinin serbestleĢtirilmesini öngören yaklaĢımları, çok sayıda 

ülkenin benimseyerek veya benimsemek zorunda kalarak ulusal politika haline 

dönüĢtürmesi ve gerek uluslararası ticaretin, gerekse sermaye hareketlerinin 

üzerindeki malları ve denetimleri tedrici olarak azaltan uygulamaları hayata 

geçirmesidir. Bu bağlamda çok sayıda ülkenin 80'li yılların baĢından itibaren 

uluslararası ekonomi ile bütünleĢmeyi öngören yapısal uyum programları 

uygulamaya baĢladığı gözlenmektedir. Bu programlar, piyasaların serbestleĢmesini 

ve çok uluslu örgütlemelerin (ulus ötesi Ģirketler) yaygınlaĢmasını mümkün kılarak 

küreselleĢme sürecinin hızlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır (Aydın,2002, 

83).  

ĠletiĢim ve ulaĢım ve eğitim imkanlarının artması, ülkeler arası etkileĢimi 

artırmıĢtır. Bu sayede ülkeler daha çok yakınlaĢmaya gitmektedirler ve sınırlar 

insanların talepleri doğrusunda tek tek kaldırılmaktadır. KüreselleĢme tanım olarak 

çok geniĢ olduğundan tek bir alanda tanımlanması zordur aĢağıda 5 ana baĢlık altında 

tekrar açıklanmaktadır. 

1.1. EKONOMĠK KÜRESELLEġME 

Ülkeler arası ekonomik hareketler, ekonomik küreselleĢmeyi ortaya 

çıkarmıĢtır. Küresel ekonominin küresel hayata etkisi, küreselliğe açık ülkelerde 

hemen etkisini göstermektedir.  Küresel ekonomi küreselleĢmenin baĢlangıç 

noktalarından birisidir. 

Ekonomide, liberalizasyon süreçlerinin hız kazanması ve yayılması ile 

birlikte ekonomik küreselleĢme kavramı ortaya çıkmıĢtır. Uluslararası hammadde ve 

mamul mal piyasalarının kurum ve kuruluĢlarının oluĢturulması liberalleĢme sürecini 

hızlandırmıĢ,  uluslararası mal piyasalarını küresel boyutlara taĢımıĢtır (Karaçor, 

2002,381).  

Ekonomik globalleĢme, genel anlamda ülke ekonomilerinin dünya 

ekonomisiyle entegrasyonunu, yani dünyanın tek bir pazarda bütünleĢmesini ifade 

etmektedir. Bir baĢka deyiĢle ekonomik globalleĢme, ülkeler arasında mal, sermaye 
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ve emek akıĢkanlığının artması sonucu ülkeler arasındaki ekonomik iliĢkilerin 

yaygınlaĢması ve ülkelerin birbirlerine yakınlaĢması demektir. Ekonomik 

globalleĢme sürecinde, mal ve hizmetler ile uluslar arası sermaye hareketleriyle ilgili 

sınır-ötesi iĢlemler çeĢitlenerek artmakta ve teknoloji dünya çapında daha hızlı bir 

biçimde yayılmaktadır.  Bu süreçte global firmalar önemli bir fonksiyon üstlenmekte 

ve bu firmalar vasıtasıyla teknoloji geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere 

doğru yayılmaktadır (Aktan[1],www.canaktan.org/ekonomi/yoksulluk/ikinci-

bol/globalles-yoksulluk ET:Mayıs 2004 ).    

Global firmalar sadece geliĢmiĢ teknolojiyi geliĢmekte olan ülkelere 

götürmemekte aynı zamanda çalıĢma ve yaĢama kültürünü de götürmektedir.  

Telekomünikasyon, bilgi ve ulaĢım teknolojisindeki hızlı geliĢmeler, 

GATT(Gümrük Tarifeleri ve Ticaret AnlaĢması), WTO(Dünya Ticaret Örgütü) ve 

IMF(Uluslararası Para Fonu) gibi uluslar arası kuruluĢların çabasıyla dünya 

ekonomisinde sağlanan liberalleĢme hareketleri, ülkenin hızlı ve sürdürülebilir 

kalkınmayı gerçekleĢtirmede piyasa ekonomisinin önemini kavramaları,   uluslararası 

firmaların sınır-ötesi satıĢ yapma ve maliyet düĢürmek amacıyla daha ucuza mal ve 

hizmet sağlamak gibi  faktörler, ekonomik geliĢmeye ortam hazırlamıĢtır. Mal ve 

hizmetler ile üretim faktörlerinin,  yani emek,  sermaye ve teknolojinin uluslararası 

alanda mobilitesi sonucu mal ve hizmet piyasalarının entegrasyonu globalleĢme ile 

sonuçlanmıĢtır (Aktan[1],www.canaktan.org/ekonomi/yoksulluk/ikinci-ol/globalles-

yoksulluk ET:Mayıs 2004).   Ülkeler arası ticaret, küresel mali sistemin oluĢmasına 

sebep olmuĢtur. Küresel ticaret ve mali sistem değiĢik ülkelerde üretim ile ilgili 

fırsatlar ortaya çıkarmıĢ ve bu sayede üretim de küresel hale dönmüĢtür. 

1.2. TĠCARĠ KÜRESELLEġME  

Ticaret alanında küreselleĢme, ülkeler arasında mal ve hizmet akımları 

üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması veya azaltılması sürecini kapsar (Seyidoğlu,  

2003,142).  Ticari küreselleĢme veya küresel ticaret diğerlerinden daha eski bir 

geliĢmedir. Bu geliĢme, 1947'de kurulan GATT çerçevesinde gümrük tarifeleri ve 

kotaların kaldırılarak uluslararası ticaretin evrensel boyutlarda serbestleĢtirilmesi 

çalıĢmaları ile baĢlatılmıĢtır. Küresel ticaretin geliĢmesinde GATT çerçevesindeki 

uluslararası düzenlemeler, iletiĢim ve haberleĢme baĢta olmak üzere teknolojik 

geliĢmelerin de önemli etkileri vardır. Bu sayede taĢıma maliyetleri düĢmüĢ 
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uluslararası pazar geliĢmeleri daha kolay izlenir bir duruma gelmiĢtir (Seyidoğlu, 

1999, 189).  

1980'lerden sonra GATT'ın himayesi altında ülkeler arasındaki ticaret 

engelleri azaltılmıĢtır. Özellikle Uruguay Raundu ile 1 Ocak 1995'ten itibaren daha 

fazla liberalizasyon sağlamak ve bunun için tarife ve tarife dıĢı engelleri azaltmak ve 

dünya ticaretinde bir geliĢme yaratarak bütün ülkelerin ve özellikle azgeliĢmiĢ 

ülkelerin kârlı duruma geçiĢi hedeflenmiĢtir (Uysal, 2002, 306).  

1980 yılından itibaren ekonomik küreselleĢme büyük bir hız kazanmıĢtır. Bu 

dönemde dünya ticareti hızla artmıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler istatistiklerine göre 

toplam dünya ticareti,  1960 yılında 266 milyar dolar iken, 1986 yılında 4.334 milyar 

dolara ulaĢmıĢtır. Ortalama büyüme oranı yıllık % 10. 89 civarında gerçekleĢmiĢtir. 

Dünya ticaretindeki bu geliĢmeye neden olan en önemli faktörlerden biri Ġkinci 

Dünya SavaĢı'ndan sonra çok önemli uluslar arası anlaĢmazlıkların olmamasıdır. 

Ayrıca teknolojik ilerlemeler, pazarlar arası etkileĢimi güçlendirmiĢ ve dünya 

ticaretini artırmıĢtır (Uysal, 2002,306-307). Ġstatistikte görüldüğü gibi, uluslar arası 

anlaĢmazlıkların az olması ve büyük savaĢların olmaması küreselleĢme için çok 

uygun bir ortam oluĢturmuĢtur.   

GATT sistemi 1994 yılına kadar sadece mal ticaretini düzenlerken, 1994 

yılında hizmet ticaretini de düzenlemeye baĢlamıĢtır.  1996 yılında Singapur'da 

Türkiye'nin imzaladığı Bilgi Teknolojisi AnlaĢması (ITA) ile bilgi iletiĢim 

teknolojisi ürünlerinde 2000 yılı baĢına kadar gümrük vergileri sıfırlanmıĢtır. 

Böylece küreselleĢmeyi artıran en önemli unsur olan telekomünikasyon ve bilgi 

teknolojisindeki geliĢmelerin hizmet sektöründeki hızlı ticari serbestleĢmesi de 

kurumsallaĢmıĢtır. Geleneksel ticaret sistemi, bilgi teknolojisi ve yaygın bilgisayar 

kullanımı sayesinde  değiĢmiĢ  ve  yerini  elektronik  ticarete  bırakmaya  baĢlamıĢtır  

(Albeni, Eroğlu,2002,28).  

Elektronik ticaret sayesinde, ticari bilgiye ulaĢmak çok kolay ve maliyetsiz 

hale gelmiĢtir. Bu sayede fiyat istikrarı küresel hale gelmiĢtir. Rekabet küresel 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

WTO, (Dünya Ticaret Örgütü) Uruguay Round sonucu ortaya çıkan 

anlaĢmaların uygulanmasının sağlanması, müzakereler için forum olması, 

uyuĢmazlıkların çözülmesi ve ticaret politikalarının gözden geçirilmesi 
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mekanizmaların yönetilmesi ile görevlendirilmiĢtir. WTO ayrıca küresel ekonomi 

politikalarının  oluĢturulmasında  daha  fazla tutarlılık sağlanması amacıyla IMF ve 

Dünya Bankası  ve bağlı kuruluĢlarıyla dünya ekonomi politikalarının 

yaklaĢtırılmasında iĢbirliğine girme görevlerini de üstlenmiĢtir (BaĢoğlu vd.,2001, 

144).  

Ticaretteki küreselleĢme bir taraftan dünya ticaretine giderek daha fazla 

ülkenin katılması ve ülkelerin dıĢa açılma oranlarının artması,  diğer taraftan ticareti 

düzenleyen kuralların uygulanması konusunda zorlayıcı bir mekanizmanın 

oluĢturması Ģeklinde kendini göstermiĢtir(www.foreigntrade.org.tr/ead/strateji/l-

4.htm ET:Nisan 2004).   

Globalizasyon süreciyle birlikte Az GeliĢmiĢ Ülkeler için dıĢa açılma bir 

kalkınma politikası halini almıĢ ve Az GeliĢmiĢ Ülkeler;  IMF ve Dünya Bankası 

tarafından adeta bu politikaya mecbur bırakılmıĢtır (Demir, 2001, 94-95). Ġhracata ve 

borçlanmaya yönelik büyüme politika haline gelmiĢtir.  

1.3. MALĠ KÜRESELLEġME  

1980'li yıllarda uluslar arası sistemde meydana gelen yeniden yapılanmanın 

bir uzantısı olarak önem kazanan ve çok yönlü bir etkiye sahip küreselleĢmenin bir 

diğer ayağını oluĢturan finansal küreselleĢme "ulusal finans piyasalarını ayıran 

sınırların ortadan kalkması, finans piyasalarını çeĢitli kontrol ve sınırlamalardan 

arındırılarak uluslar arası rekabete açılması, piyasaların konvertibiliteye sahip 

olmaları,  kurların dalgalanmaya bırakılması, uluslar arası sermaye akımlarının 

artması ve yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal yatırımların 

finans piyasalarındaki rollerinin artması" Ģeklinde tanımlanmaktadır. Finansal 

küreselleĢme hem küreselleĢmenin bir parçası hem de küreselleĢmeyi hızlandıran 

önemli bir unsuru oluĢturmaktadır.  Finansal piyasaların bütünleĢmesi ve sermaye 

hareketlerinin serbestleĢmesi sonucunda faiz ve kur dalgalanmalarına imkân 

tanınması üretimin küreselleĢtirmesinden önemli bir rol oynamaktadır (Durusoy,    

www.ceterisparibus.net/bankafinans/makaleler.htm ET:Mayıs 2002). 

KüreselleĢme tartıĢmalarında sermaye hareketleri merkezi rol oynar. Bugün 

geliĢmiĢ ülkelerde kurumsal yatırımcıların yönettiği fonlarda büyük artıĢlar 

olmaktadır.  Bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler de fonların dünya ölçeğinde 

kolayca hareket etmesine olanak sağladı.  GeliĢmekte olan ülkelere yönelik fon 
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akımlarının ise resmi kanallardan çok özel yatırımlar alanına kaymıĢ olması dikkat 

çekici bir geliĢmedir.     Ayrıca geçmiĢteki durumun tersine, bugünkü uluslararası 

sermaye akımlarının ödemeler bilânçosunun cari iĢlevler bölümü ile bağlantısı 

zayıflamıĢ hatta tamamen kaybolmuĢtur (Seyidoğlu, 2003, 142).  

Uluslar arası sermaye hareketleri küreselleĢme ile birlikte çok hızlı Ģekilde 

ülkelere giriĢ ve çıkıĢ yapmaktadır. Sermaye piyasaları bu hareketlerden olumlu veya 

olumsuz olarak hemen etkilenmektedir. Çoğu ülkeler sürdürülebilir büyüme gibi 

amaçlarla öncelikle dolaysız yabancı sermaye giriĢlerini özendirici mali politikalar 

izlemiĢlerdir. Bu geliĢmeyi uluslararası piyasalardaki tahvil ve hisse senedi gibi 

menkul değerlere yapılan portfolyo sermayesi yatırımlarının liberalleĢtirilmesi 

izlemiĢtir.  Bu sürece son olarak "Sıcak Para" fonları da denilen kısa süreli sermaye 

akımları katılmıĢtır (Seyidoğlu, 2003, 142).  

Sıcak Para adından da anlaĢılacağı kontrolsüz piyasaya girdiği ve çıktığı 

zaman geliĢmekte olan ülkeleri yakmaktadır. Adı üstün de sıcak para demek hemen 

piyasayı terk edebilir demek. Çok yüklü miktarda terk ettiğinde piyasayı kontrolsüz 

hale getirtmektedir. Bu yüzden sürekli kontrol altında olmalıdır.  

GeliĢen ülkeler, yabancı sermaye ihtiyacını daha çok, sıcak para giriĢi ile 

karĢılama gayreti içerisinde olmuĢlardır. GeliĢmiĢ ülkelerdeki geniĢ finansal sermaye 

kaynaklarının yüksek kazanç beklentileri liberalleĢme yönünde baskı 

oluĢturmaktadır. Bu iki unsur, dünya ekonomisinde teknolojinin ve yeni yatırım 

araçlarının yardımı ile son derece hızlı hareket eden, uluslar arası boyutta karar veren 

yatırımcıların oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu oluĢum, küreselleĢmenin esasen mal 

ve sermaye piyasalarında küresel ölçekte geniĢleme serbestleĢmeden ibaret olan 

ekonomik yönünü göstermektedir(Karaçor, 2002, 380-381).  

Sermayenin hareket koĢulları ve kuralları; sermayenin bir yandan ilgili ve 

yararlı bölgelere yayılması anlamına gelen globalleĢmeyi, diğer yandan da kendisine 

yeni faaliyet alanları açma anlamına gelen özelleĢtirmeyi dayattığı görülmektedir. 

(Önder,2002, www.stratejik.yildiz.edu.tr/makale3.htm). Ulusal Ģirketler ve iĢletmeler 

küresel sermaye tarafından alınmakta ve iĢletilmektedir. Günümüzde eskiden 

birbirine düĢman olan devletlerin Ģirketleri diğer ülkeden Ģirket satın almakta ve 

iĢletmektedir. 



 22 

Dünya ölçeğinde kâr arayıĢı süreci yukarıda da değinildiği gibi uluslar arası 

sermaye hareketlerini kısıtlayan önlemlerin adım adım tasfiyesini getirmiĢtir. Ġktisat 

politikalarının global kâr mücadelesine olanak verecek Ģekilde biçimlenmesinin yanı 

sıra haberleĢme, iletiĢim ve bilgisayar teknolojisindeki geliĢmelerin sağladığı 

olanakların da kullanılması uluslar arası finans sermayesini kuvvetlendirmiĢtir. Bu 

süreçte finansal enstrümanların sayısı katlanmıĢ,   piyasaya yeni aktörler (kurumsal 

yatırımcılar, fon yöneticileri vb.) ve ticareti yapılabilen ürünler çıkmıĢtır. Finansal 

varlıklar ve borçlar ticareti yapılabilen enstrümanlara dönüĢtürülmüĢ, döviz ve 

gayrimenkullerin de mallar gibi ticareti yapılır olmuĢtur. Moneter dünya piyasasının 

büyümesi ve finans piyasalarındaki hızlı geliĢme son yıllarda dünya ekonomisinin 

belirleyici özeliği olmuĢ,  finansal iĢlemlerin patlaması ve bütün sınırları aĢması 

globalleĢme kavramının içeriğini oluĢturmuĢtur (Demir, 2001,87).  

Finansal küreselleĢmenin itici gücü olan finansal liberalleĢmenin 

benimsenmesinden 1980'lere egemen olan iktisadi düĢüncenin rolü de büyük 

olmuĢtur. Neo-klasik bağlamındaki bu düĢünce yerli tasarrufların yetersiz kaldığı 

durumlarda yabancı tasarrufların yerli yatırımlar ve büyüme için önemli bir kaynak 

oluĢturacağı temeline dayanmıĢtır. Bu düĢünceye göre, sermaye hareketlerinin 

serbestleĢmesi (dıĢ finansal serbestlik) sonucunda tasarruflar sermaye darboğazı 

çeken ülkelere akacak,   diğer bir deyiĢle ekonomik etkinliği geliĢtirerek büyüme ve 

istihdamı gerçekleĢtirmek için tasarrufları yeterli olmayan geliĢmekte olan ülkelerde 

faiz oranını yükselterek tasarruf fazlası olan ülkelerin tasarrufları çekilecektir.  Bu 

süreç geliĢmekte olan ülkelerdeki faiz oranları uluslar arası faiz oranına inene kadar 

devam edecektir (Durusoy,  www.ceterisparibus.net/bankafinans/makaleler.htm 

ET:Mayıs 2002). Yukarıda anlatılan iyimser bir tahmin, geliĢmekte olan ülkelerde 

faiz oranları uluslar arası faiz oranlarına inmeyebilir ve bu tasarruf fazlaları 

günümüzün modern bir sömürü aracı olabilir.  

Görüldüğü gibi küreselleĢmenin ilk adımı finans kesiminde atıldı ve en 

kararlı önlemler,  en yaygın, en geniĢ serbestleĢme, küreselleĢme uygulamaları finans 

kesiminde oldu. Kaldı ki halen küresel boyutta serbestlik en çok finans kesimindedir.    

Sermayenin serbest dolaĢımı: hizmetlerin, malların ve hale iĢgücünün serbest 

dolaĢımının çok önündedir(Güvenç, 1998,56).  
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Günümüz dünyasında anında iletiĢim olanaklarının artması ile bilgi dolaĢımı 

sermaye hareketlerinden daha hızlıdır ve sayıca daha fazladır. Bilgi paylaĢımı 

sermaye hareketlerinin önüne geçmiĢtir. 

KüreselleĢme sürecinde uluslar arası sermayenin akıĢının ve ticaretinin daha 

sağlam esaslara dayandırılması kuĢkusuz zorunludur (Ekin,1997,78). 1980'li 

yıllardan itibaren yeni küresel düzen içinde bir yandan AB, diğer yandan NAFTA ve 

benzeri bölgesel blokların oluĢması karĢısında Dünya Ticaret Örgütü "Çok Taraflı 

Yatırım AnlaĢması"nı düzenleme gereğini hissetmiĢtir. "Çok Taraflı Yatırım 

AnlaĢması (MAI)" uluslar üstü sermayenin girdiği ülkelerde üretimden pazarlamaya 

kadar mülkiyet edinme de dahil olmak üzere hiçbir denetim ve sınırlamayla 

karĢılaĢmadan ulusların anlaĢtığı yasal bir düzenlemedir. Diğer bir ifadeyle uluslar 

arası yatırımları belirleyen yasaların liberalleĢmesi; yatırımların korunması ve 

dolayısıyla küreselleĢmenin yaygınlaĢtırılması amacıyla çok yönlü bir çerçeve 

anlaĢması oluĢturmaya çalıĢılmıĢtır(Ekin, 1997,76).  

Sermayenin anayasası olarak nitelendirilen MAI, sermayenin önündeki tüm 

engellerin kaldırılması ve bu yolla kaynakların daha etkin dağılımının sağlanmasını 

ortaya koymaktadır (Albeni, Eroğlu, 2002, 29). Henüz taslak düzeyinde olan MAI bu 

yönden atılmıĢ çok ciddi ve önemli bir adımı oluĢturmaktadır. Böylelikle,       

sermayenin uluslar üstüleĢmesinin son aĢaması olarak küreselleĢme için gerekli tüm 

koĢullar oluĢmuĢtur (Ekin, 1997, 78). Bu geliĢmeler sonucu 1980'lerde doğrudan 

yabancı yatırımlarda portföy yatırımlarında önemli artıĢlar yaĢanmıĢtır. Bu nedenle 

küresel ekonomik bütünleĢmeye en önemli delil, uluslar arası sermaye 

hareketlerindeki artıĢ tarafından sağlanmaktadır. Zaten çoğu kimse ekonomik 

küreselleĢmeden, sermayenin uluslar arası dolaĢımındaki artıĢı ve bunun sonucunda, 

finansal piyasaların bütünleĢmesini anlamaktadır (Albeni,  Eroğlu,  2002,38).  

Çünkü gerçektende, küreselleĢmeyle dünya mal ticareti olağanüstü boyutlarda 

büyüdü ise; finans piyasalarının geliĢmesi de dıĢ ticaretten en az on kat daha fazla 

olmuĢtur. Bu hesabı 50 kata kadar çıkartan batılı ekonomistler de var! Üstelik 

yüzlerce çeĢit finansman olanaklarıyla, riski azaltmaya yönelik bir sürü finans 

teknikleriyle ticaretin küresel boyutta geliĢmesine ve yayılmasına lokomotiflik yaptı.    

Bu kadar da değil! Finans piyasalarının geliĢmesini aynı zamanda belirli bir zaman 

diliminde kapitalizmin kâr haddinin düĢüĢ eğilimi hastalığına geçici de olsa "ilaç" 



 24 

iĢlevi gördü.  Reel ekonomide rantabl olanların çok daralması karĢısında veya 

konjonktürel ekonomik kriz dönemlerinde sermayenin kârlı olarak sığındığı bir çare 

olarak iĢe yaradı. Olağanüstü bir rant piyasası ve muazzam boyutlara varan mali 

spekülasyon fırsatları doğdu. Finans piyasalarının geliĢmesi bu yanlarıyla tüm 

kapitalistler, spekülatörler ve tasarruf sahipleri tarafından tepe tepe kullanıldı ve 

halen kullanılmakta. Adeta "uyuĢturucu bağımlılığı"na benzeyen bir finans 

bağımlılığı ortaya çıktı (Güvenç, 1998,66).  

Finansal piyasaların, kurumların ve araçların yasal açıdan yeniden 

düzenlenerek serbestleĢtirilmesi ile finansal kurum, araç ve hizmet çeĢitliliğinin 

artırılması ve faiz oranlarının serbestleĢtirilmesi yönündeki finansal liberalizasyon 

uygulamalarının ağırlık kazanmasıyla; ulusal finans piyasalarında yapılan uluslar 

arası nitelikteki iĢlemler giderek artmıĢ, ulusal finans piyasaları küreselleĢmiĢ ve 

giderek artan ölçüde bütünleĢmiĢtir. Sonuçta küresel finans piyasalarındaki finansal 

akımlar, reel ekonominin gereklerinin üstüne çıkmıĢtır (Güvenç, 1998, 88).  

Mali küreselleĢme ülkeler için mali yönden büyük riskler getirmektedir. Hızlı 

finans hareketleri ve ekonomilerin birbirine bağlılıkları her ülkeyi derinden 

etkilemektedir. Bu riskleri azaltmak için yapılan spekülatif hareketlerin ve mali 

iĢlemlerin kontrollü Ģekilde olması gerekir. 

 

 

 

1.4. ÜRETĠMĠN KÜRESELLEġMESĠ  

KüreselleĢmenin diğer bir boyutu da üretimin küreselleĢmesidir. Ekonomik 

sınırlamaların ortadan kalkması ile iĢgücü küresel hale gelmiĢtir ve üretim yeri de 

maliyetten dolayı tek bir ülkeye bağımlı olmaktan çıkmıĢtır.    

KüreselleĢme olgusunun geliĢimini belirleyen faktörler arasında,  temel faktör 

olarak özelikle kâr maksimizasyonu noktasında tüm dünyayı bir pazar ve hammadde 

kaynağı olarak görmek isteyen ve bunu sağlamayı hedefleyen "giriĢim kabiliyeti"nin 

ve bu giriĢim kabiliyeti içerisinde özellikle çok uluslu Ģirket giriĢimciliğinin rol ve 

etkinliğini teslim etmek gerekir (Balkanlı, 2002,15). Global düzeyde üretim 

zincirlerinin farklı aĢamalarını kontrol edebilen, üretim faktörlerinin ve devlet 
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politikaları ile sağlanan avantajların kullanımında coğrafi farklılıklar nedeniyle 

ortaya çıkan potansiyeli kullanabilen, kaynak ve faaliyetlerini global ölçekte 

yönlendirebilen firmalar global firmalar, yani çokuluslu Ģirketlerdir (Aktan[2], 

www.canaktan.org/ekonomi/cok-uluslu/aktan ET:ġubat 2007).  

Üretim alanı olarak bütün dünyayı hedefleyen bu firmalar,  üretim 

faaliyetlerini hammadde maliyeti,  ara malı maliyeti, iĢgücü maliyeti ve dıĢsal 

maliyetler açısından daha cazip görüldükleri ülkelere kaydırmaktadırlar. Bu yöneliĢte 

özellikle iĢ gücü maliyetinin düĢüklüğü ve dıĢsal maliyetler önemli rol oynamaktadır. 

Global firmalar,    ücret artıĢlarının iĢgücü verimliliğini aĢtığı ülkeleri hemen terk 

etmekte ve düĢük maliyeti sağlayacak ülkelere ya da bölgelere yönelmektedirler.  

Ayrıca, bu firmalar kendilerini çevre koruma maliyetlerinin etkisinden kurtarmak ve 

böylece rekabet avantajı sağlamak amacıyla faaliyetlerini çevre koruma mevzuatları 

görecek gevĢek olan ülkelere kaydırmaktadırlar (Aktan[1], 

www.canaktan.org/ekonomi/yoksulluk/ikinci-bol/globalles-yoksulluk,ET:Mayıs 

2004).  

Son yıllarda küresel ölçekte ekonomik entegrasyonun artması,   piyasa 

ekonomisinin etkisini dünyanın her yerinde artırması ve uluslar arası ticaret ve 

finansa faaliyetlerde serbestleĢmenin ivme kazanması ile birlikte çokuluslu 

Ģirketlerin önemi hızla artmaktadır(Aktan[2], www.canaktan.org/ekonomi/cok-

uluslu/aktan ET:ġubat 2007).  

Çok uluslu Ģirketlerin bütçesi, bir çok ülkenin gayri safi milli hasılasından 

yüksektir. Çok uluslu Ģirketler ellerinde çok büyük bir güç tutmaktadır.  Doğal 

kaynakların temini,  üretim tesislerinin re-organizasyonu, pazarlama stratejilerinin 

yeniden Ģekillenmesi, teknolojinin önemli hale gelmesi ve bilgi teknolojilerinin 

kullanımı konularında bir önceki yüzyıl ile karĢılaĢtırıldığında, küresel ekonomik 

aktörlerin devletlerin iĢlevlerini önemli oranda sınırlandırdığı görülmektedir. Vergi, 

yatırım, ticaret, finans ve sosyal güvenlik gibi devletin ekonomi merkezli politikaları 

küresel ekonomik aktörlerin beklentileri doğrultusunda Ģekillenmeye 

baĢlamıĢtır(AteĢ, 2006, 30). Buradan da görüldüğü gibi küresel büyük Ģirketler 

küresel hayata etki etmekte ve biçimlendirici rol oynamaktadırlar. KüreselleĢme diye 

adlandırılan süreç biryandan da siyasi, iktisadi ve sosyal tüm alanları kapsayan bir 

öneriler reçetesi içermektedir. Buna göre kapitalist üretim iliĢkileri içindeki bir pazar 
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ekonomisinin biricik baĢarı ölçütü olarak kâr(veya genel olarak sermayenin getirisi) 

ön plana çıkartılmaktadır. Ulus devletin, sermayenin daha fazla kâr olanaklarının 

önündeki her türlü toplumsal, idari ya da yasal kısıtlaması "akıl dıĢı" olarak 

nitelendirilmekte ve kaldırılması gerektiği savunulmaktadır (Yeldan, 2003,14).  

Küresel sermaye kendisine karĢı kuralsızlık uygulanmasını istemektedir ve 

kurallarını kendisi koymak istemektedir. KüreselleĢme reçetesine bu açıdan 

bakıldığında; küreselleĢme kavramının aslında nesnel bir gerçeklikten ziyade,  dünya 

kapitalizminin öncü aktörleri olan çokuluslu Ģirketlerin ve uluslar arası finans 

kuruluĢlarının öznel ve idari bir projesi olarak değerlendirilmesi gerektiği 

görülmektedir (Yeldan, www.bilkent.edu.tr/ %7Eyeldane/Yeldan ET:Ocak 2005).  

Çokuluslu Ģirketlerin geliĢimi ile zaman içerisinde ulusal ölçek hesaplamaları 

yerini yeni uluslararası ölçek hesaplamalarına bırakmıĢtır (Balkanlı, 2002,19). 

Gerçekten çokuluslu Ģirketlerin dünya ekonomisi içindeki payı hali hazırda 

geliĢmeleri çok "parlak" olarak nitelenen birçok ulusu geride bırakacak bir 

büyüklüğe ulaĢmıĢtır. Görülebilir bir gelecekte yabancı Ģirket yatırımlarının devam 

edeceği ve üretimin çokuluslu hale dönüĢmesinin dünya ekonomisinin yapısal bir 

karakteri haline geleceği belirtilmektedir (Ekin, 1997,34-35). Ülkeler bu gerçekleri 

göze alarak küresel ekonominin gereklerini kontrollü halde yerine getirmelidirler, 

Kontrol mekanizmaları kurarken yasakçı bir zihniyet oluĢmamalıdır. Sadece sistemin 

temel taĢlarını oturtarak düzenleyici görevlerini yapmaları gerekmektedir.  

2. TEKNOLOJĠK GELĠġMELERĠN KÜRESELLEġME ÜZERĠNDE 

ETKĠLERĠ 

Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin 

birleĢiminden oluĢmuĢtur. Ġnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların 

yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Teknoloji ayrıca, bir 

sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan 

bilgidir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Teknoloji) 

Dünya ekonomisinin küreselleĢme sürecinde teknolojik geliĢmeler 

etkileĢimin ve değiĢimin derecesini ve yaygınlığını hızla arttırmaktadır.  Teknolojik 

geliĢmeye bağlı olarak özellikle iletiĢim ve ulaĢım maliyetlerinin süratle azalması, 

bilgiyi özgürleĢtirerek paylaĢımını kolaylaĢtırırken küreselleĢme sürecinin etkilerini 

farklılaĢtırmakta ve büyütmektedir. Örneğin, ilk ticari uydu 1969 yılında uzaya 
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fırlatılırken,  bugün dünyanın değiĢik bölgelerine bilgi taĢıyarak hizmet veren 

200'den fazla uydu bulunmaktadır. Yine 1950'lerin sonlarına kadar Atlantik'i ve  

Pasifik'i tamamen  geçen  tek  bir  iletiĢim  kablosu bulunmazken, bugün kabloların 

sayısı bir milyonu aĢmaktadır (Selamoğlu,2000,35). Bu göstergeler küreselleĢmede 

teknoloji sayesinde iletiĢim gücünü göstermektedir. 

2000'li yıllara gelindiğinde küreselleĢme Internet teknolojisi, uydu iletiĢimi, 

dijital dünya ve e-devlet kavramlarıyla, 1990'lı yılarda taĢıdığı vizyonu pekiĢmiĢtir. 

Bugün,  küreselleĢme sürecinin tamamlayıcı kavramı elektronik ticarettir.  Hisse 

senetleri,   hazine bonoları, döviz iĢlemleri, mal ve hizmet dolaĢımı, bankacılık ve 

borsa iĢlemleri; fiili finans piyasaları yerine artık elektronik piyasalarda ve 

bankacılık ortamında gerçekleĢmektedir (Orhan, 2000,415).  

Bütün bu geliĢmelerin sonucu olarak iktisadi faaliyetlerin uluslararası ölçekte 

geniĢlemesinin, adına küreselleĢme denen sermayenin küreselleĢme sürecinin 

derinlik kazanmasına sebep olduğunu söylenebilir. Ancak,  Thurow'un düĢtüğü Ģu 

not da unutulmamalıdır: "KüreselleĢme sürecini baĢlatan ana unsur hükümet 

faaliyetleridir. Teknolojik geliĢme ise bu süreci derinleĢtirmeye yaramıĢtır." 

KüreselleĢme süreci, gündeme yeni politikalar taĢıyarak dünyanın iktisadi 

görünümünü köklü bir biçimde değiĢtirmektedir. Söz konusu politikaların iki önemli 

ayağı bulunmaktadır: Bir taraftan mal ve sermaye piyasaları serbestleĢtirilerek üretim 

ve dağıtım stratejilerine uluslar arası boyut kazandırılmaya çalıĢılmaktadır. Diğer 

taraftan da, gerek mal ve hizmetlerin ülkeler arasında mübadele edilebilirliğini, 

gerekse sermayenin serbestçe dolaĢabilirliğini engelleyen unsurları hızla ortadan 

kaldıran teknolojik kazanımlar iktisadi hayata aktarılmaktadır (Aydın, 2002,84).  

ĠletiĢim ve ulaĢım ve üretimde ki teknolojik yenilikler küreselleĢmenin en 

büyük nedenlerindir. Bu yenilikler olmasa küreselleĢme son yüzyılda bu kadar hızlı 

olamaz dı. Önceki yüzyıllarda olduğu gibi yavaĢ ilerlerdi. 

3. KÜRESELLEġMENĠN SONUÇLARI 

KüreselleĢme genel olarak bakıldığında bir çok yararı olmasına rağmen, 

zararları da olmaktadır. Önemli olan bunları ortaya koyabilmek ve zararları en az 

düzeyde tutmaktır. Ortaya çıkan en büyük sonuç uluslar arası geliĢmelerin çok 

hızlanması ve toplumu her yönde geliĢtirmesidir. 
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3.1. KÜRESELLEġMENĠN YARARLARI  

KüreselleĢmenin yararları ekonomik büyüme, dıĢ ticaret ve ekonomik 

canlanma, rekabet ve çok uluslu Ģirketlerin güçlenmesi Ģeklinde incelenebilmektedir.  

3.1.1. Ekonomik Büyüme  

Ekonomik büyüme her bireyin ve her ülkenin istediği bir olaydır. Bunun 

günümüz araçlarından biriside küreselleĢmedir. Sermaye hareketleri ve iĢgücü tek bir 

ülkeye bağımlı olmaktan çıkmıĢtır. 

Ekonomik büyüme küreselleĢme sayesinde geliĢmekte olan ülkeler açısından 

en önemli unsurlardan biridir. Öncelikle küreselleĢme ticareti arttıracak, dolayısıyla 

ticaretten sağlanacak kazancı arttırmıĢtır. Etkin olarak faaliyette bulunmayan 

endüstrileri daha etkin çalıĢmaya zorlamıĢtır. DıĢsal faaliyetler az geliĢmiĢ ülkelerde 

yeni endüstrilerin oluĢumunu sağlayarak yabancı sermayenin söz konusu ülkeler 

içine akıĢını sağlamıĢtır. Bunun ortaya koyduğu sonuç ise ülke içerisinde tarife 

fabrikalarının oluĢmasıdır. KüreselleĢmenin büyümeye olan bir diğer katkısı ise her 

ülkenin ayrı olarak baĢaramadığı optimal kaynak dağılımı ve tam istihdamın beraber 

sağlanmasıdır. Bu bağlamda küreselleĢme sayesinde az geliĢmiĢ olarak kabul edilen 

birçok ülke geliĢmiĢ üretim merkezlerine dönüĢecek ve çağı yakalayarak geliĢen 

ülkeler seviyesine ulaĢacaklardır (Ertürk, 2001, s.177-178). KüreselleĢmedeki 

iyimser hedef budur. KüreselleĢme yeni ekonomik hareketlerin oluĢturduğu yeni bir 

gerçektir. Bu gerçek ülkeler arasında karĢılıklı pazar ve politik iliĢkilerinin 

değiĢimine aynı zamanda büyümesine sebep olmuĢtur (Bhagwati, 1996, s.310). 

Diğer taraftan hızlı teknolojik değiĢim ve dünya mali piyasalarının 

bütünleĢmesi, düĢük iĢlem ve bilgi maliyetleri yoluyla prodüktivite artıĢına ve 

büyümeye yol açmıĢtır. Böylece düĢük maliyetler, piyasaların artan etkinliği, yüksek 

verimlilik ve düĢük gümrük duvarları yeni yatırım imkânlarını arttırmıĢtır. Bu sayede 

coğrafi uzaklık, mal ve hizmetlerin sağlanmasını sınırlayan bir faktör olmaktan 

çıkmıĢtır. 

3.1.2. DıĢ Ticaret ve Ekonomik Canlanma 

Uluslararası ticaret milli ekonomik refahı arttırır (Walther, 2002, s.147). 

KüreselleĢmenin bütün dünya ülkelerini birleĢtirerek geniĢ bir kent yarattığı, bu 

kentte tüketicilerin tüketim tarzlarının, kurumların, grupların, yaĢantıların birbirleri 

ile benzeĢtiği, ekonomi ve ticarette milli devletlerin etkinliğinin ve denetimlerinin 
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azaldığı, uluslararası Ģirketlerin belirleyici oldukları bir pazar ortaya çıkmaktadır. Bu 

pazarda emek, mal, hizmet ve sermayenin önündeki bariyerler ortadan kalkmaktadır. 

UlaĢım ve iletiĢimin hızla geliĢtiği, teknoloji sayesinde dünyanın her yerinde üretim 

ve pazarlamanın mümkün hale geldiği, mali piyasaların dünya ölçeğinde bağımsız ve 

olağanüstü güç olduğu tam rekabet ortamına ulaĢılmaktadır. Ayrıca uluslar arası 

ticaret milli ekonomik refahı da arttırtmaktadır (Walther, 2002, s.147). Bütün 

bunların ıĢığında hız kazanarak artan dıĢ ticaret beraberinde ekonomiyi de 

canlandırmaktadır. 

DıĢ ticarette ihracatın ithalatı karĢılama oranı, ihracatın ve ithalatın yıldan yıla 

geliĢme oranları küreselleĢmenin faydasını veya zararını gösteren en önemli 

istatistiklerdir.  Bu istatistiklere kısa ve uzun zaman dilimlerinde bakılırsa daha net 

olarak olumlu veya olumsuz etkileri görülebilinir. 

3.1.3. Rekabet 

Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karĢı yürütülen yarıĢma 

etkinliklerinin bütünüdür. Bu terim iĢletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat 

dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılır. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluĢ, 

iĢletme, sistem, birey, ya da grup arasında yer alabilir 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Rekabet) 

KüreselleĢme yerleĢik oligopolleri parçalayarak rekabetin yolunu açmaktadır. 

Finansal sektörün dıĢında yatırım için gelen yabancı sermaye bazen ana ülkedeki bir 

Ģirketin Ģubesini açarak, özelleĢtirme yoluyla eski kamu kuruluĢlarını satın alarak, 

dikey ya da yatay bütünleĢme metodunu kullanarak, ortaklıklar kurarak ya da tümden 

satın almalarla reel sektörde rekabete yol açmaktadır. (Kar ve Günay, 2003, s.18). 

KüreselleĢme ile geliĢen rekabet firmaları daha kaliteli mal ve hizmet 

üretimine teĢvik etmektedir. Ayrıca küreselleĢme istikrar, risk alma, bankacılık 

sisteminin denetimi ve düzenlenmesi, piyasa disiplini, mevduata devlet garantisi ve 

bilinçli zararları önleme gibi bazı kavramları yeniden tanımlamıĢtır. 

Diğer taraftan rekabet hem sanayileĢmiĢ ülkelerde, hem de geliĢmekte olan 

ülkelerde hemen hemen aynı seviyeye ulaĢmıĢtır. Bu noktada son yirmi yıl içinde 

birçok geliĢmekte olan ülkenin, özellikle geliĢen piyasa ekonomilerinin dünya 

ticaretine ve küresel ekonomiye aktif olarak katılmaktadırlar.  
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KüreselleĢme sayesinde uluslar arası rekabet çok yukarılara çıkmıĢtır. 

Günümüzde bir ülkede olan maliyet artıĢı, o ülkenin çok hızlı Ģekilde gözden 

düĢmesine sebep olmaktadır. Firmalar artık küresel rekabet yapmak durumundalar, 

küreselleĢme sayesinde Dünya gerçek bir ortak pazar haline gelmiĢtir. 

3.1.4. Çok Uluslu ġirketlerin Güçlenmesi 

Günümüzde Ģirketler hem dıĢ ülkelere mal satmakta, hem de dıĢ ülkelerden 

kaynak kullanmaktadır. Özellikle, ihracat yaparak ve faaliyetlerini düĢük maliyetli 

bölgelere kaydırmak kaydıyla dıĢ ekonomik iliĢkiler kurmaktadırlar. Bu yeni 

ekonomik düzende güç, çok uluslu Ģirketlere geçmektedir. Böylece Ģirketler 

birleĢmekte ve daha güçlü bir konuma gelmektedirler. Ülkelerin pazarları çok uluslu 

ekonomik firmaların rekabetine sahne olmaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde yerli 

üreticiler ve giriĢimciler arasındaki rekabet mücadelesine yabancılar da katılmakta ve 

bu süreçte ülkeler, dünya standartlarında mal, hizmet ve bilgi üreten toplumlar 

olmaya doğru yol almaktadır 

(http://www.ekodialog.com/makaleler/kuresellesme_paradoks_2.html ). 

Çok uluslu firmaların genel olarak ana sermaye merkezi çıktığı ülkedir ve 

sermaye toplama merkezi de o ülkedir. Çok güçlenen bu firmalar dünya hayatına çok 

büyük etki yapabilmektedirler. 

 3.2. KÜRESELLEġMENĠN ZARARLARI  

Her bir olayın pozitif etkisi olduğunda negatif etkileri de olacaktır. 

KüreselleĢme geniĢ bir kavram olduğu için zararları da geniĢ alanlara yayılmaktadır. 

Bunları Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür. 

 KüreselleĢmeyi herkes kendi çıkarına uygun olarak kullanmaya 

çalıĢmaktadır. GeliĢmiĢ ülkeler daha az risk alarak paradan para 

kazanma yolunu kullanmaktadır, bu parayı kullanan az geliĢmiĢ 

ülkeler borç batağına batmaktadırlar ve borçları katlanarak 

artmaktadır. 

 Ulus devlet modeli zayıflamaktadır, uluslar arası sermaye sınırları 

ortadan kaldırmaktadır ve borçlu ülkeler bu tür isteklere karĢı 

koyamamaktadırlar. 

http://www.ekodialog.com/makaleler/kuresellesme_paradoks_2.html
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 Ülkelerin kendi kültürel hayatları tahribata uğramaktadır ve küresel 

kültür her yeri iĢgal etmektedir.  

 Ülkeler kendi kararlarını kendileri verememektedir. Ortak birliktelik 

oluĢturulan birlikler örneğin NATO ve Avrupa Birliği buraya üye 

ülkelere kendi baĢlarına karar alma yetkilerinin yok etmiĢtir. 

 Büyük küresel Ģirketlerin kontrolü çok zordur ve herhangi bir 

problemde bütün ülkeleri çok büyük oranda etkilemektedirler. Örnek 

olarak son Amerika krizinde bankaların batması gösterilebilir. 

 Üretimin çok hızlı Ģekilde bir ülkeden diğer ülkeye kayması iĢsizliği 

ve düzensizliği artırmaktadır. 

 Adaletli gelir dağılımının çok bozulması, küresel dünya gününüzde 

zengin daha zengin olmakta fakir sayısı artmaktadır. 

 Çevre daha çok kirlenmektedir. Tüketim toplumu olduğumuz için çöp 

ve atık üretimi çok hızlanmıĢ durumdadır.     

4.KRĠZ VE KRĠZĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ, KÜRESEL KRĠZLER                                                                                        

4.1. KRĠZ VE KRĠZĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ  

Düzenli çalıĢan bir sistemin dengeden çıkmasıdır. Boyutu büyükte olabilir 

küçükte, uzun da sürebilir kısada. Bir daha denge düzelmeyecek Ģekilde 

bozulabilirde. 

 En basit anlamıyla kriz iĢletme örgütünün normal aktivitelerini tahrip eden 

önemli bir dengesizlik durumudur.  Örgütün uzun ve kısa dönemli amaçlarını tehdit 

eden, acil tepkiler gerektiren ve bununla birlikte yanıt için karar verme süresini 

kısıtlayan ve  en önemlisi varlığıyla karar verme birimlerini ĢaĢırtan ve kararsızlığa 

yönelten bir süreçtir    (Irvine, 1987, 36-37).    

Kriz " belirli bir anda veya son derece hayati olan bir zamanda daha kötüye 

dönüĢ noktası", "kritik bir devreye ulaĢan durum" (Fink, 1986, 15), "çabuk uyum 

sağlamayı gerektiren değiĢiklikler" (Saraçoğlu, 1995,  196),  daha kapsamlı bir 

değerlendirme de ise "tehdit edici Ģartlara müdahale edebilme yetersizliği" (Can,  

1992,  300)  Ģekillerinde tanımlanabilmektedir  (Titiz  ve Çarıkçı,2001,204) .  

Kriz beklenmeyen ve önceden sezilmeyen ancak cevap verilmesi gereken, 
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örgütlerin önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini 

amaçlarını ve iĢleyiĢ düzenini tehdit eden gerilim durumudur ( Dinçer1988,  385) . 

ĠĢletme açısından kriz toplumu, çevreyi, çalıĢanları, üretim sürecini,   

hizmetleri,   iĢletmenin temel ürününü tehdit eden çeĢitli baskılardır. (Mitroff 

1994,102) Örgütsel kriz, düĢük olasılıklı, yüksek etkili, bir örgütün yaĢamsallığını 

tehdit eden ve sebep,  etki ve çözüm açısından belirsizlikle karakterize olan ve ani 

karar verme ihtiyacı olduğuna inanılan bir olaydır (Pearson ve Clair, 1998, 60; 

Sezgili, 2003, 13) . 

Geçen yaklaĢık 25 yıllık kriz literatürüne ve bu alanda yaĢanan birçok üzüntü 

verici olaya rağmen iĢletmelerin hala büyük bir bölümünün krizlere karĢı hazırlıklı 

olmadıkları görülmektedir Bordwin (1999,53). 

Kriz genelde beklenmeyen veya ortaya çıkması istenmeyen bir durumdur. 

Ġnsanlar veya firmalar veya organizasyonlar kriz e hazırlık yapmada genelde 

gecikirler. Bu yüzden bir çok kriz rahat yönetilecekken, yönetilemez hale gelmekte 

ve çok zararlar vermektedir. 

Bir Ģirketin var oluĢunun herhangi bir krizin patladığı andaki dengesine bağlı 

olduğunu, büyük bir kriz yaĢayan Ģirketlerin büyük çoğunluğunun krizden sonraki 5 

yıl içinde iflas ettiği belirtmiĢtir (Gerçik, 2002,14).  

Krize hazırlık olmak için proaktif bir yönetim anlayıĢı olmalıdır. Öncden bir 

Ģeylerin ters gidebileceği senaryoları oluĢturulmalı ve ona göre eylem planı hazır 

tutulmalıdır. 

Kriz durumu genellikle tahmin edilmez, örgütün tahmin ve kriz önleme 

mekanizmaları yetersiz kalır, kriz, örgütün amaç ve varlığını tehdit eder, kriz 

üstesinden gelmek ve izlenmesi gereken yolların kararlaĢtırılması için yeterli bilgi ve 

zaman bulunmaz, kriz ivedi müdahale gerektirir, yöneticiler uyguladıkları standart 

karar mekanizmaları ile krize cevap veremezler, kriz, karar veren kiĢilerde gerilime 

neden olur, meydana gelen değiĢim örgütün devamlılığını ciddi Ģekilde tehdit  eder. 

Konuya iĢletme yönetiminin bir sorunu olarak bakıldığında, iĢletme 

yönetimini tehdit etmeyen, iĢletmedeki mevcut dengeleri bozmayan, karar 

mekanizmalarını iĢlemez duruma sokmayan, geçici olarak ortaya çıkan çatıĢma, 

direniĢ ve değiĢmeye kriz demek doğru değildir   (Yeniçeri,   1993,   314).  Bunları 
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günlük sorunlar olarak adlandırabiliriz. 

Krizi sorunlardan ayıran faktör,  örgütün devamlılığını yok etme tehdidi 

olarak değerlendirilmesidir. Kriz durumunda örgüt yönetimini gerilime sokan en 

önemli konu belirsizliktir. DeğiĢme ve geliĢmelere uyum sağlama ivediliği vardır. 

Kriz durumu, örgütün krizi tespit etmede, önlemede veya değiĢikliklere uygun cevap 

vermede yetersiz kalması durumunda ortaya çıkmaktadır (Tüz, 2001, 10; Bayram, 

2004,3).  

Ülke ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuz durumlar, döviz 

darboğazları, dıĢ borç ödeme sıkıntıları, yeterli yabancı sermayenin ithal 

edilememesi, uluslar arası finans çevrelerinde ülke kredi notlarının düĢürülmesi,  

iĢsizlik problemleri v.b.   süreçler hem kriz sonucu hem de kriz nedenleri arasında 

sayılabilmektedir (Sweezy-Magdoff,1983,26-27;Titiz ve Çarıkçı,2001,205). YaĢanan 

krizlerin en önemli nedeni ise ülke düzeyinde yaĢanan ekonomik ve siyasi 

dalgalanmalar ve belirsizliklerdir. (Özdevecioğlu, 2002, 93).   

Günümüzde ekonomik krizler daha öne çıkmaktadır bunun sebebi ise 

insanların genelini etkilemesidir. Ekonomik Kriz, ekonomide aniden ve beklenmedik 

Ģekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise 

iĢletmeleri ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmasıdır (AteĢsaçan, 2005, 1; 

Kınaytürk, 2006). Ekonomik kriz, ekonomide genel dengenin bozulması ile ilgilidir. 

Toplam arz ve toplam talep dengesizliği genellikle talep eksikliği Ģeklinde 

olmaktadır. Ekonomik kriz döneminde,  bir ekonomide toplam talebin uyardığı 

üretim düzeyinin, o ekonominin üretim kapasitesinin tam olarak kullanımını 

sağlayamadığı durumda,  milli gelir eksik istihdam düzeyinde gerçekleĢecek, 

istihdam azalacak, faktör ve mal fiyatlarında genel bir düĢme eğilimi gözlenecektir 

(Bulut, 2002, 3; Kınaytürk, 2006,5).  

Ekonomik kriz kavramı konjektürel dalgalanmalarda gerileme ve daralma 

dönemleri içerisinde üretimin daralması olarak nitelendirilmektedir (Eroğlu, 2002, 

94). Kriz her Ģeyden önce ekonomide normal olmayan bir durumdur. Piyasa 

mekanizması içerisinde piyasaların iĢlememesi, kilitlenmesi ya da aĢırı duyarlı hale 

gelerek büyük boyutlu dalgalanmalara neden olmasıdır (Eroğlu, 2002, 97).  
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4.2 KÜRESEL KRĠZLER 

Küresel kriz ülkelerin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç 

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

bir durumdur. Küresel bir kriz oluĢtuğunda sadece baĢlangıç ülkesi etkilenmez daha 

sonra diğer kriz ülkesi ile etkileĢimde olan ülkeleri de etkiler. Küresel krizler birkaç 

ülkede birden baĢlayabilir ve ortaya çıktığında diğer ülkelerde de etkilerini hızla 

gösterir. Küresel ekonomiden dolayı kriz etkileĢimdeki bütün ülkeleri olumsuz 

yönden etkiler. AĢağıda son yıllarda ortaya çıkan üç krizin oluĢumu, ülkelere ve 

Türkiye üzerindeki etkileri görülmektedir. 

4.2.1. Asya Krizi 

BaĢta gelen Asya ülkelerini Ģöyle sayabiliriz. Japonya, Güney Kore, Tayvan, 

Singapur , Hong-Kong, Endonezya, Filipinler, Malezya. Bu ülkeler endüstrileĢme 

atılımını II. Dünya SavaĢ‟ından sonra yapabilmiĢlerdir. 

Asya ülkelerinin kriz öncesi dönemi incelendiğinde, önemli sayılabilecek 

makroekonomik dengesizliklerin olmadığını görülür.  Gerçi bazı göstergeler  özel 

sektöre açılan kredilerdeki  hızlı  artıĢ  ve  buna  paralel  olarak özel sektörün 

bankalara olan  borçlarının  artması,  reel  anlamda  ulusal  para  birimlerinin  aĢırı  

değerlenmesi, cari   iĢlemler   açığının   yükselmesi   ve   benzeri ekonomik  gidiĢin   

yön değiĢtirmesi  gerektiğini  düĢündürüyorsa  da,  bu  göstergeler  önemli  bir  krizi  

önceden kestirmek için yeterli değillerdi ( Poret, 1998 :39).  

Güney Asya ekonomilerinde 2-3 Temmuz 1997 tarihinde Tayland‟ın para 

biriminin devalüe edilmesi ile baĢlayan kriz birbirini iten domino taĢları gibi diğer 

bölge ülkelerine de yansımıĢ, Tayland‟da baĢlayan kriz bölgede yerleĢik olan ya da 

olmayan yabancı sermayenin bölgeyi tekrar gözden geçirmesine neden olmuĢtur 

(http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detayrk&yayinID=726&icerikID

=827&dil=TR). 

Asya krizi, ASEAN-5 olarak bilinen Endonezya, Malezya, Filipinler, 

Singapur ve Tayland‟da ortaya çıkmıĢtır. Önceki yüzyıllarda ülke olarak zengin 

olmak veya büyümek çok uzun süreçlerde olmakta idi ama 19.yüzyılda bu süre 

kısalmıĢ ve bazı ülkelerde kontrolsüz ve hızlı büyümeler oluĢmuĢtur. Sistemsiz 

büyümeden dolayı bu zincir kırılmıĢ ve kriz ortaya çıkmıĢtır. Bu kriz 90 yılların 

sonunda küresel Dünya‟ yı etkileyen en önemli krizlerden birisidir. Bu bölge krize 
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girinceye kadar yabancı sermayenin yaklaĢık yarısını çekmiĢtir ve bu sürede Dünya 

Ticaretinde payını yaklaĢık iki katına çıkarmıĢtır. Kriz nedeni ile bu bölge çok zora 

girmiĢtir ve Küresel Dünya‟da anında etkilemiĢtir. 

4.2.2. Rusya Krizi ve Türkiye 

Rusya Fedarasyonu 147.7 milyon nüfüsu ve 1996 yılı verilerine göre 2,400 

Amerikan Doları kiĢi baĢına milli geliri ile Türkiye açısından en önemli ticaret ortağı 

ülkelerden birisidir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Rusya 

Federasyonu'nda demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine geçiĢ yönünde hızlı bir 

değiĢim süreci baĢlamıĢtır. Yedi yıllık geçiĢ dönemi boyunca önemli ekonomik 

reformlar gerçekleĢtirilmiĢ olmakla beraber ekonomik sistem henüz sağlıklı bir 

yapıya kavuĢturulamamıĢtır. 1992-1998 döneminde, yurtiçi fiyatlar serbest 

bırakılmıĢ, dıĢ ticaret liberalizasyonu gerçekleĢtirilmiĢ, Rus parası (ruble)'in değeri 

piyasa mekanizması içinde belirlenmeye baĢlamıĢ ve devlete ait iĢletmelerin büyük 

çoğunluğu özel sektöre devredilmiĢtir. Ancak Rusya'daki kayıt dıĢı ekonominin 

büyüklüğü, bütçe gelirlerinin düĢüklüğü ve finansal yapının zayıf oluĢu ciddi 

sorunlar çıkarmıĢtır ( http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/rusya.pdf:1). 

Rusya, Güneydoğu Asya krizine hazırlıksız yakalanmıĢtır. Rusya‟nın dıĢ 

borçları 140 milyar dolar, iç borçlar ise 70 milyar dolardır. Bunun 20 milyar doları 

yabancıların elindedir. Ġç borçların vadesi ortalama 11 aylıktır. Borç faizleri %240 

civarındadır. Ġç ve dıĢ borçların GSYĠH‟ya oranı %40‟tan fazladır. Hükümet ayda 

ortalama 6 milyar dolar borçlanma yapmak zorunda kalmıĢtır. Borçlanma yolu ile 

elde edilen kaynaklar verimli yatırımlar yerine cari harcamaların, özellikle maaĢların 

ödenmesinde kullanılmıĢtır. Serbest piyasa Ģartlarına uyumu sağlayamayan 

Hükümet, iç borçlanmaya önem vermiĢ, bu ise faizlerin yükselmesine yol açmıĢtır. 

Rublenin devalüe edilmesi krizin baĢlangıcı olmuĢ ve fitili ateĢlemiĢtir. Rusya‟nın 

ödemeler dengesi, petrol fiyatlarındaki düĢmeye paralel olarak bozulmaya baĢlamıĢ, 

cari iĢlemler dengesinde 1996‟da 11.6 milyar dolarlık fazla, 1997‟de 3.3 milyar 

dolara gerilemiĢtir. Buna karĢılık 15 milyar dolara ulaĢan kısa vadeli dıĢ borç 

ödemesi, Rusya‟yı sıkıntıya sokmuĢtur. Hazine kağıtlarının ortalama % 55 getiri 

sağlaması, buna karĢılık kar artıĢının % 10 olması, rubleye yatırımı özendirmiĢ ve 

bankalar açık pozisyonla çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Elde edilen bu yüksek karlar ise 

riskleri arttırmıĢtır. Vergi gelirlerinde artıĢ olmaz iken, kayıt dıĢı ekonomi giderek 

http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/rusya.pdf
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büyümüĢtür. GSYĠH‟nın %15.3‟ü oranında toplanması hedeflenen vergi gelirlerinin 

% 9.4‟dekalması, bütçenin açık vermesine yol açmıĢtır. Bütçe, GSYĠH‟nın % 8‟i 

civarında açık vermeye baĢlamıĢtır. Bütçe açığı büyük ölçüde askeri harcamalardan 

kaynaklanmıĢtır. (http://www.econturk.org/tonus.pdf:7) 

Rusya krizi Türkiye olumsuz yönde etkilemiĢtir. Borsa düĢmüĢ ve ihracatımız 

azalmıĢtır. Krizden önce Rusya‟da inĢaat yapan Türk firmalarının inĢaat iĢleri 

azalmıĢtır. Bavul Ticareti olarak adlandırılan ticaret rakamları düĢmeye baĢlamıĢtır. 

Rusya‟da derinlik kazanan Borsa krizi esnasında Türkiye‟den yaklaĢık 4.5 

milyar dolar çıkmıĢtır. Bunun 1 milyar doları Borsa‟dan , 3 milyar doları bonodan, 

500 milyon doları ise sendikasyon kredilerinin yenilenmemesinden kaynaklanmıĢtır. 

Nitekim MB döviz rezervlerinde bu çıkıĢ dolayısıyla önemli sayılabilecek bir azalma 

meydana gelmiĢtir. Döviz rezervi 26 Haziran‟da 26.700 milyon dolardan 28 

Ağustos‟ta 21.965 milyon dolara inmiĢtir. 5 milyar dolara yakın olan bu azalmanın 

önemli bir miktarı kısa vadeli sermaye çıkıĢından, bir bölümü ise dıĢ borç 

ödemelerinden kaynaklanmıĢtır. (http://www.econturk.org/tonus.pdf:12) 

Günümüzde Rusya Türkiye‟nin en büyük ticari ortaklarından birisidir. 

Türkiye‟nin doğal gaz alımında en büyük tedarikçisi Ģu an da Rusya‟dır herhangi bir 

kriz anında ilk etkilenecek ülke Türkiye‟dir.  

4.2.3 Mortgage Krizi ve Türkiye 

2007 yazında ABD‟de baĢlayan ve 2008 Eylül ayında ABD‟nin en büyük 4. 

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

açıklayarak batmasıyla etkisi bütün dünyaya yayılmaya baĢlayan kriz, 1929 Büyük 

Buhranından sonra, dünyanın yaĢadığı en büyük kriz olarak tanımlanmaktadır. Krizin 

boyutlarının nereye varacağı ve krizin ne zaman sonlanacağı konusunda 

ekonomistler tarafından henüz fikir birliği sağlanamamıĢtır. Bu krizin temel 

nedenleri olarak, ABD‟nin gayrimenkul piyasasında son yıllarda yaĢanan aĢırı fiyat 

artıĢları, geri dönmeyen riskli konut kredileri ve bunlara bağlı olarak çıkartılan 

finansal yatırım araçlarında buhar olup giden milyar dolarlar gösterilmektedir 

(http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/090317164507.pdf: 4) . 

Amerika da, faiz indirimleri ile baĢlayan kolay ve hızlı elde edilebilir para 

döneminde, konut kredileri hızlı Ģekilde artmıĢtır. Bu süreçte emlak fiyatları 

http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/090317164507.pdf
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yükselmiĢ ve kolay kredi alınabildiği için konut kredileri çok yükseklere çıkmıĢtır. 

Ödeme gücü düĢük ve düzenli olmayan kiĢiler kolayca kredi alabilmiĢtir.   

Kullandırılan krediler teminat gösterilerek piyasaya yapılan tahvil satıĢları, 

yatırım bankaları, hedge fonlar ve çeĢitli finans kuruluĢları tarafından kullanılarak 

üretilen yeni türev ürünlerin yardımı ile kredi riskleri bütün mali kesime yayıldı. Bu 

geliĢmeler konut piyasasında fiyatların hızla yükselmesine ve yükselen konut 

fiyatları ise riskli konut kredilerinin daha fazla artmasına neden oldu. Böylelikle 

2004 yılında ABD‟de konut sahipliği tarihin en yüksek seviyesine  (%96) yükselerek 

konut fiyatları da rekor seviyelere çıkmıĢtır 

(http://www.scribd.com/doc/13705867/Kuresel-Kriz-Ve-TurkiyeEkopolitik-

Rapor10-Subat-2009). 

2006 yılında gayrimenkul piyasasında baĢlayan durgunlukla birlikte 

fiyatlarda da düĢüĢ baĢladı. Fiyatların daha da yükseleceği düĢüncesiyle yüksek 

faizlere katlanan tüketiciler, zor bir döneme girdi. FED'in son iki yılda faiz oranlarını 

17 kere arttırması sektörden kredi alanları özellikle değiĢken faiz kullanmayı tercih 

eden yatırımcıları zora soktu. Bunun sonucunda da kredi sağlayan mali kurumlar 

arka arkaya zarar açıklarken bazı kurumlar da tasfiye oldular.    

Yükselen faizler ve gayrimenkul piyasalarında yaĢanan daralmanın bir sonucu olarak 

sadece kafalarda kuĢku Ģeklinde yer alan çekinceler 2007'nin ortalarında gelen 

açıklamalarla yerini tedirginlik ve panik havasına bıraktı. Ġlk batıĢ haberi, Haziran 

2007'de ABD'nin beĢinci büyük aracı kurumu, dünyanın en büyük hedge fon 

yöneticisi ve ABD'nin ikinci büyük mortgage tahvilleri ihracatçısı konumunda olan 

uluslararası yatırım bankası Bear Stearns'den gelmiĢtir 

(http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=35395 ) . 

1994 ve 2001 krizleri Türkiye de finans piyasalarında baĢlayıp en çok mali 

sektörü etkilemiĢtir. Küresel mortgage krizi Türkiye‟de reel sektörüde etkisi altına 

almıĢtır. Türk bankacılık sektörü 2001 deki krizde ki tecrübesinden dolayı ve o 

zaman alınan yapısal düzenlemelere ve önlemler sayesinde diğer ülkelerin bankacılık 

sektörleri kadar etkilenmemiĢtir. Batan veya iĢleri çok bozulan bir banka yoktur. 

Reel sektörde büyüme rakamları düĢmüĢtür. ĠĢsizlik rakamları artmıĢtır. 

AĢağıdaki Ģekilde 2006 yılından itibaren en son  açıklanan veri olan 2008 yılı 

3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  rakamlarının   geliĢimi yer almaktadır. 

http://www.scribd.com/doc/13705867/Kuresel-Kriz-Ve-TurkiyeEkopolitik-Rapor10-Subat-2009
http://www.scribd.com/doc/13705867/Kuresel-Kriz-Ve-TurkiyeEkopolitik-Rapor10-Subat-2009
http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=35395
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ġekil 1 : Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın GeliĢimi 

 

Türkiye‟de, küresel krizin etkileri 2008 yılının özellikle 2.yarısından itibaren 

hissedilmeye baĢlanmıĢtır. 2008 yılı 3.çeyrekte %0,5‟e gerileyen büyüme oranının bu 

yılın son çeyreğinde negatife dönmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılanın yaklaĢık olarak dörtte birini meydana getiren toplam sanayi üretiminin 

takip edildiği Sanayi Üretim Endeksi, 2008 Eylül ayından bu yana negatife dönmüĢ 

ve Aralık ayında %-17,6 oranında sanayi üretiminde daralmaya iĢaret etmiĢtir. 

Sanayi Üretim Endeksi verilerine ek olarak, ekonominin geleceğine iliĢkin 

beklentilerdeki değiĢimi gösteren CNBC-e Tüketici Güven Endeksi‟nde 2009 yılı 

Ocak ayında yaĢanan gerileme de Türkiye ekonomisinin çok hızlı bir Ģekilde 

daralmaya gittiğini teyit etmektedir. 

ġekil 2 : Sanayi Üretim Ġndeksi 

 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü(OECD), Türkiye`nin 2009`da yüzde 

5.9 daralmasının beklendiğini, 2010`da ise yüzde 2.6 büyümesinin tahmin edildiğini 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/isbirligi-orgutu/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/oecd/
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açıklayan OECD, bugün yayımladığı ekonomik görünüm raporunda büyümenin 

önündeki kısa ve orta vadeli risklerin dengeli olduğunu belirtti. 

(http://www.tumgazeteler.com/?a=5237558) 

2007 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD‟de konut piyasasında 

baĢlayan sorunlar bugün dünya üzerindeki bütün ülkeleri çeĢitli boyutlarda etkileyen 

küresel bir kriz haline dönüĢmüĢ durumdadır.  Krizin ne zaman baĢlayabileceğini 

önceden öngören olmadığı gibi ne zaman da bitebileceğini öngören yoktur. Ġyimser 

tahmin 2009 yılının son çeyreğidir. Kötümser tahmin 2010 hatta 2011 yılında 

biteceğidir. 

Türkiye Ġstatistik Kurumu, 4. çeyrek ve yıllık büyüme verilerini göre Türkiye 

ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 4.7 oranında küçüldü. Türkiye ekonomisi en son 

2001 yılında küçülmüĢtü. Bu gösteriyor ki küresel krizin Türkiye ve Dünya ya etkisi 

çok büyüktür.  

Bu kriz ile birlikte iĢ yapma Ģekilleri değiĢecektir. Görünen olay, bu krizin 

küreselleĢme de bir dönüm noktası olduğudur. Küresel aktörlerin yerleri değiĢmeye 

baĢlamıĢtır ve daha çok sürprizler ortaya çıkacaktır. Küresel Sermaye geliĢmekte 

olan ülkelerden geri çekilmeye baĢlanmıĢtır. Küresel sermayenin bundan sonraki 

durakları nereleri olacak belli değildir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KÜRESEL KRĠZLERĠN TÜRK DOĞALTAġ SEKTÖRÜRÜNE VE AFYON 

DOĞAL TAġ SEKTÖRÜNE ETKĠLERĠ 

1.TÜRKĠYE’DE DOĞAL TAġ SEKTÖRÜ 

Türkiye, Marmara Adası‟nda baĢlayan 4000 yıllık üretim geçmiĢiyle, 

dünyanın en eski doğal taĢ üreticilerindendir. “Görünür, Muhtemel ve Mümkün” 

olmak üzere 13,9 milyar ton / 5,2 milyar m
3
 toplam doğal taĢ rezervi ile ülkemiz, 

dünya rezervinin %33‟üne sahip bulunmaktadır. Marmara ve Ege Bölgeleri baĢta 

olmak üzere, Trakya‟dan Doğu Anadolu‟ya kadar hemen tüm coğrafi bölgelerimizde, 

dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte, 250‟nin üzerinde değiĢik renk, 

doku ve desende doğal taĢ çeĢidine rastlanmaktadır. Bunlar arasında, ağırlıklı olarak 

mermer ve traverten olmak üzere, granit, oniks, kireç taĢı, bazalt, andezit, kayrak 

taĢı, diyabaz üretimde ön sıralarda yer alan taĢ çeĢitlerimizdir 

(http://www.immib.org.tr/312.aspx). 

Bu zenginliğin içersinde çok önemli bir bilgi daha vardır.  Türkiye Doğal TaĢ 

çeĢitliliği ile de en zengin ülkelerden birisidir. Doğal taĢların bir çok çeĢidi vardır 

bunların önde gelenlerini piyasa adı ile Ģöyle sayabiliriz. Mermer, Traverten, Bej, 

Limestone, Andezit, Bazalt, Granit. Bunlar da kendi aralarında renk ve doku olarak 

birbirinden çok farklı Ģekillerde çıkmaktadır ve pazarlanmaktadır. Bu Ģekilde alt alt 

yazdığımızda birkaç bin çeĢit doğal taĢ çeĢitliliği vardır. Her bir doğal taĢın kendi 

ticari pazarı vardır. 

Ülkelere göre bunların bazıları popülerdir bazıları değildir. Türkiye bunları 

bir çok ülkeye satmaktadır ama Amerika ve Avrupa birliği ve de Çin Türkiye 

ihracatının en büyük kısmını ithal etmektedirler. 

Doğal taĢ sektöründe yaklaĢık 2000 adet mermer, traverten ve diğer doğal taĢ 

ocağı, küçük ve orta ölçekli 1500 fabrika ve 7500 atölye bulunmaktadır. Üretimin 

tamamı özel sektör tarafından yapılmakla birlikte üretimin en yoğun olduğu iller, 

ocak sayısına göre Balıkesir (%27), Afyon (%23,60), Bilecik (%11,14), Denizli (% 

8) ve Muğla (% 6) olarak sıralanmaktadır. Bu bölgelerdeki üretim tüm Türkiye'deki 

üretimin % 65'ini oluĢturmaktadır. Ekonomik mermer yataklarının bulunduğu diğer 

iller ise; Kırklareli, Bursa, KırĢehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Niğde, Kayseri, 

Artvin, Bitlis, Erzincan, Sivas, Tokat, Denizli, Kütahya, EskiĢehir, Diyarbakır, 

http://www.immib.org.tr/312.aspx
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Elazığ, Çanakkale, Konya ve Manisa‟dır 

(http://www.dogaltassektoru.com/2010/02/dogal-tas-firmalar.html). 

Son yıllarda Türk Doğal TaĢ Sektörü ihracatını sürekli artırmaktadır. Bu artıĢ 

2009 yılına kadar çok hızlı olmuĢtur. Hem ihracatçı sayısı artmıĢ hem de ihracat 

rakamları artmıĢtır. 

Doğal taĢ sektöründe son yıllarda hem yatırım ve üretim, hem de ihracat 

açısından ulaĢılan büyüme hızı, dünya ortalamasının oldukça üzerinde 

gerçekleĢmektedir. Özellikle ülkemiz ihracatı açısından yaĢanan geliĢmenin boyutu 

oldukça önemlidir. 1980 yılında sadece 4 milyon dolar olan doğal taĢ ihracatımız, 

1990 yılında 40 milyon dolar, 2000 yılında 568 milyon dolar, 2007 yılı sonunda 1,2 

milyar dolar ve 2008 yılında 1,4 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Bu süreçte, katma değeri 

düĢük blok mermer ve traverten ihracatı yerine ülkede daha çok katma değer yaratan 

iĢlenmiĢ mermer ve traverten ihracatı da daha önemli hale gelmiĢtir. GeçmiĢ yıllarda 

ağırlıklı olarak hammadde ihraç eden Türkiye bugün, doğal taĢ ihracatının %67‟sini 

iĢlenmiĢ, %22‟sini ham blok ve %11‟ini yarı iĢlenmiĢ olarak gerçekleĢtirmektedir. 

Söz konusu artıĢta, ülkemizdeki altyapı ve teknoloji eksikliklerinin giderilmesi, yeni 

yatırımlara yönelinmesi ve tanıtıma önem verilmesi gibi unsurlar önemli rol 

oynamakla birlikte, dünyada ekolojik ve estetik görünümlü malzemelere olan ilgi de 

artarak devam etmekte, bunun sonucunda doğal taĢ ürünleri, mimar ve tasarımcılar 

tarafından daha fazla tercih edilmektedir. (http://www.immib.org.tr/312.aspx) 

2.KÜRESEL KRĠZLERĠN TÜRK DOĞALTAġ SEKTÖRÜNE 

ETKĠLERĠ 

2008 yılında Doğal taĢ sektörümüzde, değerde %12,8 oranında artıĢla 1,4 

milyar dolar, miktarda da % 8,2 artıĢ ile 5,1 milyon ton ihracat gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Söz konusu dönemde, ülkeler bazında doğal taĢ ihracatımıza bakıldığında ise ilk beĢi 

ABD (307,6 milyon dolar, %20,3 azalıĢ), Çin (294,4 milyon dolar, %36,7 artıĢ), 

Ġngiltere (69,7 milyon dolar, %7,2 azalıĢ), BirleĢik Arap Emirlikleri (46,8 milyon 

dolar, %229 artıĢ) ve Kanada (46,1 milyon dolar, %15,5 artıĢ) oluĢturmaktadır. 

ABD‟ye yapılan ihracatın geçen yıla göre miktar bazında %26 değer bazında ise 

%20,3 oranında azaldığı görülmektedir. Bunun en büyük sebebi ise, 2007 yılında 

baĢlayan ABD de ortaya çıkan mortgage krizidir. Bu kriz Türkiye Doğal TaĢ 

sektörünü direk etkilemiĢtir.  
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Günümüzde, 4 milyar dolara yaklaĢan doğal taĢ ithalatı ile dünya 

sıralamasında birinci ve  % 42 payı ile iĢlenmiĢ ürün piyasasının en önemli alıcısı 

durumunda olan ABD‟nin doğal taĢ pazarının dinamiklerini inĢaat, mimari ve 

renovasyon projelerindeki geliĢmeler oluĢturmaktadır.  Mortage krizi ile birlikte 

ABD de satılamayan konut stoğu artmıĢtır bu artıĢ ABd inĢaat piyasasını çok 

olumsuz etkilemiĢtir ve ABD konut piyasası küçülmüĢtür.   

ABD pazarındaki geliĢmelerin Türk doğal taĢ sektörünü önemli ölçüde 

etkileyecek olmasının temel sebebi, hiç kuĢkusuz bu ülkenin, Türk doğal taĢ 

ürünlerinin ihracatının yapıldığı en büyük pazar olmasıdır. Özellikle, yaĢam 

ortamlarında doğal malzemeleri kullanmaya hız veren ABD‟nin travertene olan 

yoğun ilgisi ve Türk traverteninin gerek çeĢitlilik gerek desen bakımından sahip 

olduğu üstünlük, sektörün bugünkü geliĢmeyi sağlamasında önemli bir adım olarak 

görülmektedir.   

Diğer taraftan, son dönemde, ABD‟ye ihracatımızdaki azalıĢ da en fazla 

traverten ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun temel sebepleri ise, ABD 

pazarında travertenin en fazla tercih edildiği güney eyaletlerinde inĢaat 

aktivitelerindeki daralmanın yanı sıra, traverten pazarında yaĢanan doygunluk, arz 

fazlalığı ve uygulana gelen düĢük fiyat politikası olarak düĢünülmektedir. Esas neden 

mortgage krizidir.   

2009 yılı dünya genelinde doğal taĢ sektörü için zor bir yıl olacaktır. Tüm bu 

geliĢmeler, Türk doğal taĢ sektörünün sadece Amerika bazlı çalıĢmayı bırakıp 

alternatif pazarlara yönelme zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.   

2008 yılında değer bazında ihracat artıĢı bakımından dikkat çeken ülkeler, 

BirleĢik Arap Emirlikleri (%229), Libya (%138), Suudi Arabistan (%106), Rusya 

Federasyonu (%95,3) ve Avustralya (%62) olmuĢtur. Bu geliĢmeler, söz konusu 

ülkelerin yapı sektöründe yaĢanan geliĢmelerle paralellik göstermektedir. Ayrıca bu 

istatistikler Amerika‟da ki krizden dolayı Türk Doğal TaĢ üreticilerinin alternatif 

pazarlara yönelmeye baĢladığını göstermektedir. 

BirleĢik Arap Emirlikleri inĢaat sektörü sürekli geliĢmekte ve Dünya 

sermayesi bu geliĢmeleri desteklemektedir. Son yıllarda çok büyük bir inĢaat 

patlaması yaĢanmaktadır ve inĢaat malzemesi ihtiyacının neredeyse tamamını ithal 
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etmektedir, Türkiye Doğal TaĢ sektörü bu geliĢmeden son yıllarda pay almaya ve 

payını yükseltmeye baĢlamıĢtır ve bu Pazar yeni alternatif bir pazardır.  

Rusya‟nın Krasnodar bölgesinde yer alan Soçi kentinde 2014 kıĢ 

olimpiyatlarının düzenlenecek olması ve baĢlatılan 40 milyar dolarlık yatırım atağı 

Rusya‟ya doğal taĢ ihracat artıĢının nedenlerinden biridir. Rusya için Türkiye lojistik 

ve taĢımacılık bakımından avantajlı bir yerdedir. Yapılacak büyük projelerde 

Türkiye‟nin Ģansı yüksektir.  Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda bu bölgenin hem Türk 

müteahhitlik firmaları için hem de doğal taĢ gibi inĢaat malzemeleri ihracatı yapan 

firmalar için önemli bir pazar olacağı ortadadır.  

 2008 yılı doğal taĢ ihracatı ürün bazında incelendiğinde ise,  en önemli ürün 

grubunu %37,3 pay ile ĠĢlenmiĢ Mermer‟in oluĢturduğu görülmektedir. Söz konusu 

ürünün ihracatı bu dönemde  % 26,3 oranında artıĢ göstererek, 524 milyon dolar 

olarak gerçekleĢmiĢtir. ĠĢlenmiĢ Mermer ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler 

arasında 117,1 milyon dolarla ABD ve 39,6 milyon dolarla Suudi Arabistan ön 

sıralarda yer almaktadır. Suudi Arabistan‟a yapılan ihracat değerde 2007 yılına göre 

%105 artmıĢtır.       

%33‟lük payı ile sektör ihracatı içerisinde ikinci büyük grubu oluĢturan 

ĠĢlenmiĢ Traverten‟in ihracatı ise değerde  %17,5 azalıĢ göstererek 357 milyon 

dolara gerilemiĢtir. Bu ürün grubunun ihracatında yine ABD 185,9 milyon dolar ile 

ilk sırada yer almaktadır.  

Diğer önemli bir ürün olan Mermer Ham Blok ihracatımız %36,1 oranında 

artıĢla, 221,8 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu dönemde Çin Halk 

Cumhuriyeti, 149,2 milyon dolarla anılan ürün grubunun en fazla ihraç edildiği ülke 

olurken, Çin Halk Cumhuriyeti‟ni, 18,2 milyon dolarla Suriye takip etmiĢtir. 

Hindistan, Yunanistan, Tayvan ve Ġtalya ihracatın yapıldığı diğer önemli ülkeler 

olmuĢlardır.  

Doğal taĢ ihracatında diğer ürünler ise 70,7 milyon dolar ile Yarı ĠĢlenmiĢ 

Mermer, 58,1 milyon dolarla diğer Yarı ĠĢlenmiĢ Ürünler, 51,8 milyon dolar ile 

ĠnĢaata ElveriĢli Diğer Ham TaĢlar, 30,7 milyon dolar ile Traverten Ham Blok ve 

25,7 milyon dolar ile ĠĢlenmiĢ Granit olarak sıralanmaktadır .  
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Doğal taĢ ticaretinde ham blok satıĢı oranı yükselmekte olduğu 

görülmektedir. Burada kontrol altında tutulması gereken konu yıldan yıla gönderilen 

blokların ağırlık olarak, parasal yönden daha hızlı artmasıdır bunun anlamı 

hammaddenin satıĢ fiyatlarının düĢmesidir. Bu olay aynı zamanda iĢleniĢ ürünlerde 

de gerçekleĢmektedir. 

ġekil 3 : Yıllara Göre Türkiye Doğal TaĢ Ġhracatı ( 2004-2008 ) 

 

Kaynak: ĠMMĠB, 2008 

Ġlgili Ģekilde görüldüğü üzere Türkiye Doğal TaĢ Ġhracatı 2008 yılı sonuna 

kadar sürekli bir artıĢ trendi içersindedir. Türkiye doğal taĢ zenginliği ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢ ve kesintisiz olarak sürekli ihracat rakamları artmıĢtır. Burada 

dikkat çekilecek nokta hammadde yani blok ihracatının artıĢıdır. Katma değerin 

diğer ülkelere bırakılmasıdır. 

 

 

 

 

 

ġekil 4 : Türkiye Doğal TaĢ Ġhracatı Ülkeler Bazında Dağılımı (2008) 
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ġekil 5 : Türkiye Doğal TaĢ Ġhracatı Ürün Gruplarına Göre Dağılımı ( 

2008) 

 

ĠĢlenmiĢ mermer her zaman 1.sıradadır fakat son zamanlarda ham blok 

ihracatı artmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden birincisi Çin in alımlarını 

Türkiye‟ye kaydırmasıdır ve üreticilerin blok ihracatını kesilmiĢ ihracatına tercih 

etmesidir.  

 

 

Tablo 1: Türkiye Doğal TaĢ Ġhracatı ( 2000-2009) 
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  2000 2001 2002 2003 2004 

MAL GRUBU Fob(Usd) Fob(Usd) Fob(Usd) Fob(Usd) Fob(Usd) 

Granit Ham Blok 34.452 343.478 339.554 704.539 566.388 

Mermer - Traverten 

Ham Blok 

22.122.91

2 
29.315.566 37.876.323 66.355.533 91.770.188 

Kayağan TaĢı - Ham 

Blok 
1.332 776 2.000 1.654 117.171 

Granit Yarı ĠĢlenmiĢ 3.121.654 4.032.013 5.569.658 5.642.694 7.294.272 

Mermer - Traverten 

Yarı ĠĢlenmiĢ 

10.032.91

3 
18.641.548 22.911.607 34.791.376 37.252.066 

ĠĢlenmiĢ Mermer 
136.654.4

81 

149.669.24

3 

198.866.32

8 

272.985.44

2 

419.143.91

9 

ĠĢlenmiĢ Traverten 5.108.191 8.310.905 19.434.801 29.855.271 42.068.019 

ĠĢlenmiĢ Granit 4.193.706 4.334.655 9.188.634 6.594.889 9.669.053 

ĠnĢaata ElveriĢli 

Diğer ĠĢlenmiĢ 

TaĢlar 

4.588.284 5.229.962 4.678.963 6.079.498 10.823.918 

Kayağan TaĢı - 

ĠĢlenmiĢ 
575.007 227.280 411.906 3.071.644 790.212 

Tabii TaĢlardan 

Kaldırım ve DöĢeme 

TaĢl. 

9.781 80.141 89.882 122.549 1.098.876 

Tabi TaĢlardan Karo, 

Ranül, Parça Ve 

Tozla 

2.100.401 3.298.812 3.221.054 4.819.715 5.301.499 

TOPLAM 
188.543.1

14 

223.484.37

8 

302.590.71

0 

431.024.80

4 

625.895.58

2 

 

 

 

     

  2005 2006 2007 2008 2009 

MAL GRUBU Fob(Usd) Fob(Usd) Fob(Usd) Fob(Usd) Fob(Usd) 

Granit Ham Blok 466.506 213.951 341.946 164.073 90.968 

Mermer - Traverten 

Ham Blok 

117.782.9

54 

166.938.42

2 

221.003.10

1 

307.574.37

1 

318.870.18

5 

Kayağan TaĢı - Ham 

Blok 
66.068 137.053 582.195 476.545 477.632 

Granit Yarı ĠĢlenmiĢ 7.780.573 9.052.254 11.967.929 13.660.605 10.219.469 

Mermer - Traverten 

Yarı ĠĢlenmiĢ 

45.860.54

4 
83.243.051 

126.318.44

9 

139.524.19

1 

158.465.04

1 

ĠĢlenmiĢ Mermer 
553.589.9

78 

680.795.81

0 

780.064.16

7 

824.836.66

3 

573.495.17

2 

ĠĢlenmiĢ Traverten 
53.094.88

1 
59.232.668 67.104.057 56.312.112 

108.930.03

4 

ĠĢlenmiĢ Granit 9.468.571 9.365.858 12.495.366 25.675.143 18.564.426 

ĠnĢaata ElveriĢli 

Diğer ĠĢlenmiĢ 
9.802.824 9.196.214 11.023.566 20.943.344 21.881.490 
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TaĢlar 

Kayağan TaĢı - 

ĠĢlenmiĢ 
667.629 1.032.049 1.893.732 4.040.979 2.896.819 

Tabii TaĢlardan 

Kaldırım ve DöĢeme 

TaĢl. 

894.292 1.043.379 1.723.118 2.864.916 2.548.278 

Tabi TaĢlardan Karo, 

Ranül, Parça ve 

Tozla 

5.765.873 5.689.747 7.345.064 6.120.553 6.265.529 

TOPLAM 
805.240.6

92 

1.025.940.

457 

1.241.862.

691 

1.402.193.

493 

1.222.705.

042 

KAYNAK : ĠMMĠB ĠSTATĠSTĠKLER BÖLÜMÜ   

 

Yukarıda istatistiklerde görüldüğü gibi, 2008 yılının sonuna kadar sürekli 

hızla büyüyen sektör 2009 yılında bir anda düĢüĢe geçmiĢtir bu Ģok ve ani bir 

düĢüĢtür. Rakamsal olarak baktığımızda % 12,8 lik bir orana eĢittir. 

Tablo 2 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu (353.000.000- 

17.000.000 $) 

TÜRKĠYE DOĞAL TAġLAR ÜLKE PERFORMANS RAPORU 

  

 OCAK-

ARALIK2008  

 OCAK-

ARALIK2009   DEĞĠġĠM  

 ÜLKE   DEĞER (USD)     DEĞER (USD)   

  DEĞER 

(USD)   

ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ 

              

296.430.179      

              

352.893.594      

                  

19,04      

ABD 

              

307.654.875      

              

200.376.468      

-                 

34,86      

ĠNGĠLTERE 

                

69.799.574      

                

50.224.353      

-                 

28,04      

SUUDĠ ARABĠSTAN 

                

44.305.930      

                

43.057.865      

-                   

2,81      

LĠBYA 

                

14.164.392      

                

38.583.932      

                

172,40      

HĠNDĠSTAN 

                

30.414.531      

                

35.424.336      

                  

16,47      

KANADA 

                

46.171.186      

                

32.880.859      

-                 

28,78      

IRAK 

                

29.368.335      

                

31.232.491      

                    

6,34      

FRANSA 

                

28.643.812      

                

26.328.739      

-                   

8,08      

ĠSRAĠL 

                

28.096.070      

                

25.998.371      

-                   

7,46      
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BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠ 

                

46.855.044      

                

25.770.337      

-                 

44,99      

ALMANYA 

                

25.600.666      

                

21.251.052      

-                 

16,99      

AZERBEYCAN-

NAHCIVAN 

                

14.727.836      

                

19.934.912      

                  

35,35      

SURĠYE ARAP CUM.(SUR 

                

20.902.426      

                

19.456.679      

-                   

6,91      

ĠTALYA 

                

33.132.826      

                

19.418.247      

-                 

41,39      

ĠSPANYA 

                

41.229.437      

                

18.330.424      

-                 

55,54      

TÜRKMENĠSTAN 

                

18.135.914      

                

17.843.443      

-                   

1,61      

YUNANĠSTAN 

                

24.353.487      

                

16.452.372      

-                 

32,44      

 

 

Tablo 3 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu (17.000.000- 

3.500.000 $) 

KUVEYT 

                  

8.577.630      

                

15.885.445      

                  

85,19      

AVUSTRALYA 

                

13.804.075      

                

15.723.174      

                  

13,90      

HOLLANDA 

                

20.357.730      

                

14.619.033      

-                 

28,18      

TAYVAN 

                

11.328.480      

                

12.966.345      

                  

14,45      

RUSYA FEDERASYONU 

                

24.783.190      

                

11.521.838      

-                 

53,50      

GÜNEY AFRĠKA 

CUMHURĠ 

                

11.448.682      

                  

8.581.926      

-                 

25,04      

BELÇĠKA 

                

10.788.820      

                  

8.062.529      

-                 

25,26      

ROMANYA 

                

10.020.194      

                  

7.628.748      

-                 

23,86      

KAZAKĠSTAN 

                

15.443.187      

                  

7.398.866      

-                 

52,08      

SĠNGAPUR 

                  

5.605.905      

                  

7.260.027      

                  

29,50      

LÜBNAN 

                  

6.044.859      

                  

6.455.844      

                    

6,79      

KUZEY KIBRIS TÜRK CU 

                  

9.517.195      

                  

6.424.028      

-                 

32,50      

ENDONEZYA 

                  

6.237.147      

                  

5.799.232      

-                   

7,02      
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GÜNEY KORE 

CUMHURĠYE 

                  

8.026.782      

                  

5.590.818      

-                 

30,34      

GÜRCĠSTAN 

                  

2.790.419      

                  

4.634.873      

                  

66,09      

TAYLAND 

                  

4.532.998      

                  

4.509.409      

-                   

0,52      

MISIR 

                  

4.526.030      

                  

4.359.994      

-                   

3,66      

VENEZUELLA 

                  

3.365.107      

                  

4.276.265      

                  

27,07      

BREZĠLYA 

                  

5.642.617      

                  

3.993.574      

-                 

29,22      

POLONYA 

                  

3.726.457      

                  

3.765.465      

                    

1,04      

KATAR 

                  

1.833.405      

                  

3.757.423      

                

104,94      

PANAMA 

                  

5.875.307      

                  

3.611.343      

-                 

38,53      

ĠRLANDA 

                  

7.379.539      

                  

3.429.953      

-                 

53,52      

 

 

Tablo 4 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu (3.500.000-  

750.000 $) 

CEZAYĠR 

                  

3.066.956      

                  

3.375.159      

                  

10,04      

UKRAYNA 

                  

6.777.680      

                  

3.229.950      

-                 

52,34      

HONG KONG 

                  

1.962.178      

                  

3.216.625      

                  

63,93      

UMMAN 

                  

2.018.024      

                  

2.683.916      

                  

32,99      

DANĠMARKA 

                  

3.982.630      

                  

2.439.094      

-                 

38,75      

AVUSTURYA 

                  

2.206.296      

                  

2.402.332      

                    

8,88      

ARNAVUTLUK 

                  

1.682.671      

                  

2.141.279      

                  

27,25      

PORTEKĠZ 

                  

3.001.776      

                  

2.124.165      

-                 

29,23      

ÖZBEKĠSTAN 

                     

603.957      

                  

1.880.118      

                

211,30      

ĠSVĠÇRE 

                  

2.741.827      

                  

1.707.996      

-                 

37,70      

VĠETNAM 

                     

925.225      

                  

1.679.274      

                  

81,49      
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NORVEÇ 

                  

1.150.930      

                  

1.489.048      

                  

29,37      

JAPONYA 

                  

2.501.594      

                  

1.449.082      

-                 

42,07      

BULGARĠSTAN 

                  

3.217.446      

                  

1.427.321      

-                 

55,63      

ĠSVEÇ 

                  

1.625.112      

                  

1.384.396      

-                 

14,81      

SUDAN 

                     

769.553      

                  

1.274.713      

                  

65,64      

ÜRDÜN 

                  

4.523.578      

                  

1.248.970      

-                 

72,38      

BAHREYN 

                     

934.567      

                  

1.074.958      

                  

15,02      

MACARĠSTAN 

                     

970.230      

                  

1.074.075      

                  

10,70      

DOMĠNĠK CUMHURĠYETĠ 

                  

1.865.430      

                  

1.039.884      

-                 

44,25      

BOSNA-HERSEK 

                     

538.936      

                     

943.490      

                  

75,06      

MALEZYA 

                  

1.056.949      

                     

881.628      

-                 

16,58      

ARJANTĠN 

                  

1.588.476      

                     

822.470      

-                 

48,22      

GUATEMALA 

                  

1.199.623      

                     

750.152      

-                 

37,46      

 

Tablo 5 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu (700.000- 

241.000 $) 

MOLDAVYA 

                  

1.350.861      

                     

694.381      

-                 

48,59      

YENĠ ZELANDA 

                     

725.841      

                     

684.323      

-                   

5,72      

ÇEK CUMHURĠYETĠ 

                  

1.194.813      

                     

580.523      

-                 

51,41      

MEKSĠKA 

                     

745.620      

                     

549.772      

-                 

26,26      

URUGUAY 

                     

734.339      

                     

530.606      

-                 

27,74      

BARBADOS 

                     

924.820      

                     

471.594      

-                 

49,00      

TURKS VE CAICOS ADAS 

                     

368.794      

                     

454.312      

                  

23,18      

ĠRAN (ĠSLAM CUM.) 

                     

290.849      

                     

438.199      

                  

50,66      

TUNUS 

                     

182.372      

                     

413.175      

                

126,55      
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SIRBĠSTAN 

                     

703.128      

                     

412.294      

-                 

41,36      

HIRVATĠSTAN 

                     

939.758      

                     

400.448      

-                 

57,38      

EGE SERBEST BÖLGE 

                     

830.228      

                     

397.361      

-                 

52,13      

KOSTARIKA 

                  

1.271.122      

                     

382.262      

-                 

69,92      

KARADAĞ 

                     

357.572      

                     

371.427      

                    

3,87      

BANGLADEġ 

                     

149.002      

                     

367.579      

                

146,69      

KOLOMBĠYA 

                     

641.106      

                     

354.894      

-                 

44,64      

ANGOLA 

                       

37.502      

                     

351.243      

                

836,59      

ANTALYA SERBEST BÖL. 

                     

122.792      

                     

335.104      

                

172,90      

NĠJERYA 

                     

593.946      

                     

325.844      

-                 

45,13      

MALTA 

                     

269.494      

                     

322.171      

                  

19,54      

YEMEN 

                     

489.711      

                     

320.834      

-                 

34,48      

LÜKSEMBURG 

                     

251.125      

                     

272.905      

                    

8,67      

BERMUDA 

                     

168.860      

                     

265.501      

                  

57,23      

BAHAMALAR 

                     

300.927      

                     

244.405      

-                 

18,78      

SLOVAKYA 

                     

278.093      

                     

240.752      

-                 

13,42      

 

Tablo 6 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu (230.000- 

76.000 $) 

ANGUILLA 

                     

187.256      

                     

226.277      

                  

20,83      

LĠTVANYA 

                     

123.989      

                     

212.178      

                  

71,12      

FAS 

                     

274.197      

                     

208.344      

-                 

24,01      

ST.VINCENT VE GRENAD 

                     

223.748      

                     

205.086      

-                   

8,34      

KOSOVA 

                     

408.624      

                     

193.633      

-                 

52,61      

FĠNLANDĠYA 

                     

452.715      

                     

187.041      

-                 

58,68      
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DAĞISTAN 

CUMHURĠYETĠ 

                       

11.267      

                     

182.037      

             

1.515,66      

TÜBĠTAK MAM TEKN.S.B 

                         

2.033      

                     

175.621      

             

8.536,94      

ANTĠGUA VE BERMUDA 

                     

150.338      

                     

172.744      

                  

14,90      

SRĠ LANKA 

                  

1.367.192      

                     

162.703      

-                 

88,09      

MAKEDONYA 

                     

164.848      

                     

160.898      

-                   

2,39      

ĠNGĠLĠZ VĠRJĠN ADALA 

                     

405.590      

                     

159.381      

-                 

60,70      

CAYMAN ADALARI 

                     

402.808      

                     

154.969      

-                 

61,52      

SLOVENYA 

                     

238.375      

                     

143.621      

-                 

39,74      

SEYġEL ADALARI VE BA   

                     

141.734      

                

100,00      

HOLLANDA ANTĠLLERĠ 

                     

419.351      

                     

141.100      

-                 

66,35      

HONDURAS 

                     

773.738      

                     

130.033      

-                 

83,19      

TRĠNĠDAD VE TOBAGO 

                       

17.674      

                     

117.632      

                

565,55      

JAMAĠKA 

                     

112.434      

                     

109.660      

-                   

2,46      

BĠLĠNMEYEN ULKE 

                     

462.595      

                     

109.317      

-                 

76,36      

ARUBA 

                     

109.541      

                     

108.574      

-                   

0,88      

ÇEÇEN CUMHURĠYETĠ 

                     

549.392      

                       

97.367      

-                 

82,27      

BEYAZ RUSYA 

                     

151.800      

                       

75.558      

-                 

50,22      

 

Tablo 7 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu (72.000- 30.000 

$) 

EKVATOR GĠNESĠ 

                       

27.087      

                       

71.755      

                

164,90      

GUYANA   

                       

69.964      

                

100,00      

BURSA SERBEST BÖLG. 

                  

2.106.673      

                       

68.960      

-                 

96,72      

BUHUTAN 

                     

260.231      

                       

64.932      

-                 

75,04      

ABD VĠRJĠN ADALARI 

                       

50.570      

                       

56.904      

                  

12,52      
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TACĠKĠSTAN 

                     

381.931      

                       

53.470      

-                 

86,00      

EL SALVADOR 

                     

172.321      

                       

51.120      

-                 

70,33      

PAKĠSTAN 

                       

36.825      

                       

49.555      

                  

34,56      

ST.KĠTTS VE NEVĠS 

                       

46.266      

                       

49.344      

                    

6,65      

MAURĠTĠUS 

                     

116.911      

                       

47.171      

-                 

59,65      

GRENADA 

                       

56.870      

                       

46.634      

-                 

17,99      

CĠBUTĠ 

                       

86.421      

                       

46.497      

-                 

46,19      

GAMBĠYA   

                       

46.482      

                

100,00      

CEBELĠ TARIK   

                       

45.206      

                

100,00      

KONGO(DEM.CM)E.ZAĠRE   

                       

42.979      

                

100,00      

DOMĠNĠKA 

                       

13.083      

                       

37.331      

                

185,33      

BRUNEĠ   

                       

34.812      

                

100,00      

GANA   

                       

33.879      

                

100,00      

KENYA 

                       

86.580      

                       

33.024      

-                 

61,85      

ĠġGAL ALT.FĠLĠSTĠN T 

                       

70.221      

                       

32.959      

-                 

53,06      

MALĠ   

                       

31.857      

                

100,00      

MORITANYA 

                       

35.895      

                       

31.659      

-                 

11,79      

TRAKYA SERBEST 

BÖLGE 

                  

2.961.172      

                       

30.921      

-                 

98,95      

KUZEY KORE 

DEMOKRATĠ   

                       

29.407      

                

100,00      

 

 

Tablo 8 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu ( 26.000- 7.000 

$) 

HAĠTĠ   

                       

26.168      

                

100,00      

KIRGIZĠSTAN 

                         

9.322      

                       

25.745      

                

176,16      
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EKVATOR 

                       

65.803      

                       

24.663      

-                 

62,51      

ST.LUCIA 

                       

43.932      

                       

22.499      

-                 

48,78      

LĠHTENġTAYN 

                         

6.129      

                       

21.983      

                

258,66      

GABON   

                       

19.160      

                

100,00      

FĠJĠ   

                       

18.404      

                

100,00      

ESTONYA 

                       

69.894      

                       

18.322      

-                 

73,78      

MERSĠN SERBEST BÖLGE 

                       

19.480      

                       

16.783      

-                 

13,84      

KOCAELĠ SERBEST BLG. 

                       

88.628      

                       

16.105      

-                 

81,82      

PERU   

                       

14.747      

                

100,00      

BENĠN   

                       

14.689      

                

100,00      

ġĠLĠ 

                       

77.950      

                       

14.116      

-                 

81,89      

ORKNEY ADASI   

                       

13.680      

                

100,00      

NAMĠBYA   

                       

12.962      

                

100,00      

AFGANĠSTAN 

                         

4.665      

                       

12.943      

                

177,47      

ZAMBIA   

                       

10.648      

                

100,00      

KIBRIS   

                       

10.580      

                

100,00      

KONGO 

                       

12.710      

                       

10.340      

-                 

18,64      

LAOS (HALK CUM.) 

                       

35.286      

                         

8.652      

-                 

75,48      

AVRUPA SERBEST BÖLG. 

                         

5.493      

                         

8.236      

                  

49,92      

LĠBERYA   

                         

6.295      

                

100,00      

KAPIKÖY STM   

                         

6.164      

                

100,00      

ĠST.DERĠ SERB.BÖLGE 12.446 5.604 54,97 

ETĠYOPYA  5.290 100,00 

Tablo 9 : Türkiye Doğal TaĢlar Ülke Performans Raporu ( 7.000-  $) 

FĠLDĠġĠ SAHĠLĠ  4.796 100,00 

MOZAMBĠK 20.792 4.347 9,09 
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FRANSIZ GÜNEY TOPRAK  2.971 100,00 

ORTA AFRĠKA 

CUMHURĠY 
 2.633 100,00 

MALAVĠ  2.147 100,00 

SAMSUN SERBEST BÖLG.  1.635 100,00 

UGANDA  1.000 100,00 

KÜBA 22.550 640 97,16 

MENEMEN DERĠ SR.BLG. 13.151 486 
               

96,30 

MALDĠV ADALARI 94.905 296 
               

99,68 

SENEGAL 2.058 147 
               

92,85 

LETONYA 96.510 124             99,87 

MADAGASKAR 750 62 
                

91,76 

SURĠNAM  14 100,00 

ADANA 

YUMURT.SER.BÖL 
1.146.940      100,00 

SARISU STM 625              100,00 

ĠZLANDA 16.625              100,00 

BURKĠNA FASO 645  
             

100,00 

NĠJER 25.926             100,00 

CAD 3.450             100,00 

TANZANYA(BĠRLEġ.CUM

) 
7.869         100,00 

BELĠZE 10.970              100,00 

NĠKARAGUA 
                     

17.581      
 100,00      

BOLĠVYA 
                      

10.015      
  

              

100,00      

DUBAĠ 
                       

54.968      
  

               

100,00      

NEPAL 
                       

21.043      
  

               

100,00      

VĠETNAM (GÜNEY) 
                       

85.077      
  

               

100,00      

KAMBOÇYA 
                         

9.664      
  

               

100,00      

FĠLĠPĠNLER 
                       

47.875      
  

               

100,00      

MOĞOLĠSTAN 
                           

875      
  

              

100,00      

PAPUA YENĠ GĠNE 
                       

27.000      
  

               

100,00      

BĠR.DEV.MĠNOR OUTLY.                                          
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8.734      100,00      

Genel Toplam : 
          

1.402.193.493      

          

1.222.705.042      

                

12,80      

Kaynak : IMMIB Ġstatistik Bölümü 

Yukarıda görülen istatistiklere göre bakarsak 2009 yılına kadar Türkiye 

Doğal TaĢ Sektörü sürekli büyümüĢtür. Bunun anlamı mortgage krizine kadar olan 8 

yıllık süreçte Türk Doğal TaĢ Sektörü diğer krizlerden etkilenmemiĢtir. 2009 yılı 

sonu itibari ile genel doğal taĢ ihracatımızda % 12 düĢüĢ vardır. Dikkate değer düĢüĢ 

% 34,86 ile Amerika BirleĢik Devletlerindedir. Dikkate değer artıĢ % 19,04 ile Çin 

Halk Cumhuriyetine olan satıĢtadır. Bu tablodan görünen Türkiye doğal taĢ Sektörü 

Mortgage Krizinden ciddi anlamda etkilenmiĢtir. AĢağıda görünen detayda ham blok 

ihracatı yıllar içersinde sürekli artmaktadır. 

Tablo 10 : Türkiye Doğal TaĢ Ġhracatında Blok Ġhracatın Payı (1999-

2008) 

 

 
Toplam Ġhracat 

Blok Ġhracatı 

 
Blok Payı 

000 ton $ milyon 000 ton $ milyon Ton, % $, % 

1999 172,899 27.6 156 0,15 0.09 0.06 

2000 731,200 188.5 217,114 22.1 29.6 11.7 

2001 1,093,686 223.4 366,885 29.7 33.5 13.2 

2002 1,560,339 302.6 599,980 38.2 38.4 12.6 

2003 2,191,946 431.0 992,751 67.0 45.3 15.5 

2004 2,706,914 625.8 1,176,441 92.4 43.4 14.7 

2005 3,227,016 805.2 1,461,728 118.3 45.3 14.6 

2006 3,754,141 1,025.9 1,659,797 167.3 44.2 16.3 

2007 4,736,539 1,241.8 1,930,216 221.9 40.7 17.8 

2008 5,125,888 1,402.2 2,399,956 308.2 46.8 21.9 

Kaynak: IMMIB 

Ham blok ihracatında artıĢ demek ülke olarak katma değeri baĢka ülkelere 

göndermek demektir. Türkiye ebatlı mermer üretim de maliyetler sürekli 

yükselmektedir ama krizden dolayı fiyatlar geriye gitmektedir veya sabit kalmaktadır 

bu yüzden üreticiler blok satıĢını tercih etmektedirler. Bu olayı istatistiklerde 

görebilmekteyiz.  ĠĢlenmiĢ doğal taĢ üretiminde önemli girdileri Ģöyle sayabiliriz. 

Blok maliyeti, iĢçi maliyeti, elektrik maliyeti, nakliye maliyetidir. Blok maliyet 
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fiyatları yıldan yıla artmıĢtır, blok maliyetini artıran sebeplerin baĢında motorin 

fiyatlarının artması gelmektedir. Motorin hem ocakta kullanılan iĢ makinelerinde 

kullanılmakta hem de nakliye de kullanılmaktadır. Motorin fiyatlarının üçte bir 

oranında düĢmesi çok büyük bir maliyet düĢmesine sebep olacaktır aynı anda elektrik 

fiyatlarının düĢmesi fabrikalarda daha çok taĢ kesilmesine sebep olacaktır.  

Türkiye Doğal TaĢ Sektörünün Yıllara göre Dünya Doğal TaĢ Sektöründe ki 

yerini görmek istersek aĢağıdaki tabloya bakabiliriz. 

Tablo 11 : Dünya TaĢ Ġhracatındaki GeliĢme ( 1994-2007) 

No Ülke 
1994 

000 ton 

1994 

Pay, % 

2007 

000 ton 

 

2007,  

Pay, % 

 

1 Çin 2,218 14.7 11,533 25.0 

2 Hindistan 1,197 7.9 5,571 12.1 

3 Türkiye 214 1.4 4,736 10.2 

4 Ġtalya 3,121 20.7 3,342 7.2 

5 Ġspanya 1,409 9.3 2,635 5.7 

6 Brezilya 637 4.2 2,475 5.4 

7 Potekizl  1,002 6.6 1,532 3.3 

8 Almanya 285 1.9 785 1.7 

9 Güney Afrika 520 3.4 551 1.2 

10 Amerika 266 1.8 387 0.8 

11 Finlandiya 306 2.0 380 0.8 

12 Norveç 255 1.7 379 0.8 

13 Yunanistan 196 1.3 365 0.8 

14  Fransa 179 1.2 285 0.6 

15 Diğerleri 3,278 21.7 11,276 24.4 

 DÜNYA 15,083 100.0 46,232 100.0 

 Kaynak: Stone Sector Report 2008, Internazionale Marmi e Macchine 

Carrara Spa 

Bu tabloda görülen 13 – 14 yılda Türk Doğal TaĢ Sektörü Dünya Doğal TaĢ 

Ticareti içindeki payını önemli ölçüde yükselterek 1994 te %1,4 ten 2007 de %10,2 

ye yükseltmiĢtir.  Türkiye yaptığı ihracat ile ağırlıkta 4.sıraya çıkmıĢtır. 

Bir diğer önemli istatistiğe baktığımızda, Türkiye aĢağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi yüksek miktar düĢük fiyat bölgesindedir. 
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Tablo 12: Ortalama Ġhracat Rakamları  

 

Ġhracat 

$ milyon 

Ġhracat  

000 ton 

Ġhracat 

Fiyatı, $/ton 

Çin 3335 11533 289 

Hindistan 1363 5571 245 

Ġtalya 2537 3342 759 

Ġspanya 1360 2635 516 

Brezilya 1093 2475 442 

Portekiz 367 1532 240 

Türkiye 1242 4736 262 

Dünya 15095 46232 327 

Kaynak: Stone Sector Report 2008, Internazionale Marmi e 

Macchine Carrara Spa 

ġekil 6: BaĢlıca Doğal TaĢ Ġhracatçıları Fiyatlandırması ve Üretimi 

BaĢlıca doğal tal ihracat çılarının Fiyatlandırması ve Üretimi, 2007
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 Kaynak: Stone 2008 Report; IGEME 

Bu istatistiklerin anlamı çok zengin ve eĢsiz doğal taĢlarımız ve rezervlerimiz 

olmasına rağmen biz ülke olarak bunları çok ucuza satmaktayız. Türkiye olarak en 

büyük problem budur, toplamda ortalama satıĢ fiyatımız, Dünya ortalamasının 

altındadır. Fiyat lideri Ġtalya‟nın ton baĢına ortalama ihracat fiyatı 759 us$ dır, aynı 

anda Türkiye‟nin ton baĢına ortalama ihracat fiyatı 262 us$ dır. Buradan görüldüğü 

gibi Ġtalya 1 ton malı neredeyse Türkiye‟nin 3 katı fiyata satmaktadır. Türkiye‟den 3 

kat fazla para kazanmaktadırlar. Türkiye‟nin bu açığı kapatması için çok uzun ve 

zahmetli bir sürece ihtiyacı var görünmektedir. Pazarlama fiyat rekabeti odaklı 

yapıldığı sürece bu böyle sürecektir. 
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3.KÜRESEL KRĠZLERĠN AFYON DOĞAL TAġ SEKTÜRÜNE 

ETKĠLERĠ ( MORTGAGE KRĠZĠ) 

3.1. AFYON DOĞAL TAġ SEKTÖRÜNÜN GENEL YAPISI 

Afyon‟da 95 adet ocak çalıĢtıran 57 adet Ocak firması var. Bu firmalar 2008 

de 438.514 m
3
 ürettiler. ATSO da kayıtlı 237 üretici var. Bunların 183 tanesi plaka 

üreticisi ve 54 tanesi dekoratif ürünler üreticisi. ATSO‟ya gore Afyon‟un plaka 

üretim kapasitesi 10,7 milyon m
2
 plaka, 3,4 milyon m

2
 fayans ve 2,1 milyon m

2 

dekoratif ürünlerdir. 

Tablo 13 : Afyon Doğal TaĢ Üretimi ( 2007-2008) 

Afyon Doğal TaĢ Üretimi, 2007-08 

 Fir

ma Sayısı 

Çalı

Ģan Sayısı 

Blok 

Üretimi 

(m3) 

Pla

ka 

Üretimi(m

2) 

F

ayans 

Üretimi 

(m2) 

De

koratif 

Ürünler 

(m2) 

2008             

Ocak 57 182

5 

4385

14 

235

5746 

5

43508 

0 

Dekoratif 

doğal TaĢ 

54 802 0 266

08 

0 21

50000 Plaka 

doğal TaĢ 

18

2 

281

9 

0 830

7215 

2

839095 

0 

Andezit 

Plaka 

1 6 0 504

00 

  

Toplam 29

4 

545

2 

4385

14 

107

39969 

3.

382.603 

21

50000 2007             

Ocak 55 242

8 

5340

15 

369

0102 

9

65696 

0 

Dekoratif 

doğal TaĢ 

48 553 0 0 0 18

48000 Plaka 

doğal TaĢ 

16

3 

273

2 

0 707

3211 

1

154830 

0 

Andezit 

Plaka 

1 6 0 504

00 

0 0 

Toplam 26

7 

571

9 

5340

15 

108

13713 

2

120526 

18

48000 2006             

Toplam 22

8 

507

6 

    

       

Kaynak: ATSO üretim kapasite raporları  

AĢağıdaki tabloya bakarsak yıllar içersinde Doğal TaĢ Ġhracatında Afyon‟un 

payı değiĢkendir ve zaman zaman artmıĢtır veya azalmıĢtır bunun nedeni Türkiye‟nin 
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her bölgesinde yeni ocaklar açılıp yeni taĢların pazara sunulmasıdır. Pazar 

büyümektedir fakat aynı anda firma ve bölge sayısı da artmaktadır.  

Tablo 14: Doğal TaĢ Ġhracatında Afyonkarahisar’ın Payı (2001-2007 $ 

Milyon ) 

 

Yıl 
Dünya 

Ġhracatı 

Turkiye 

Ġhracatı 

Afyon 

Ġhracatı 

Dünya’da 

Türkiye 

Payı 

Dünya’da 

Afyon 

payı 

Türkiye’de 

Afyon Payı 

2001 5,244 223 40 4.2 % 0.7 % 18% 

 2005 10,866 805 127 7.4% 1.17% 15.8% 

2006 12,607 1,026 166 8.1% 1.31 % 16.2% 

2007 15,095 1,242 188 8.2% 1.24 % 15.1% 

2008 na 1,402 199 na na 14.2% 

Kaynak: Turkstat, ATSO 

2008 yılında Afyon‟un en çok ihracat yaptığı ülkeler aĢağıdadır. BaĢta 

mortgage krizinin olduğu Amerika BirleĢik Devletleri gelmektedir. 2008 de 2007 ye 

göre Amerika‟ya yapılan ihracatta % 16 lık bir düĢüĢ vardır. Buna rağmen en fazla 

ihracat yapılan ülke Amerika‟dır 

 Tablo 15 : 2008 Yılında Afyonkarahisar’ın Ençok Ġhracat Yaptığı 5 Ülke  

 

Ülke Exports, $ million 

Amerika 52.9 

Irak 21.6 

Hindistan 14.2 

Belçika 13.9 

Ġngiltere 12.5 

Kaynak: ATSO 

Amerika daha çok iĢlenmiĢ traverten ithal etmektedir. Bunun anlamı 

Afyonkarahisar‟daki üreticiler daha çok traverten üretip ihraç etmektedirler.  

Afyonkarahiar‟da DoğaltaĢ firmalarının sayısını aĢağıda görebiliriz. 
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Tablo 16: Afyonkarahisar Doğal TaĢ Firma Sayıları 

 

 2006 2007 2008 

Ocak Firması  55 57 

Dekoratif Firmalar  48 54 

Plaka Üreticileri  163 182 

Andezit Firması 1 1 1 

Toplam 228 267 294 

Kaynak: 

ATSO 

  

 

Ġhracattaki artıĢa paralel olarak firma sayısı da artmıĢtır. Bunun en büyük 

nedeni sektöre yeni firmaların girmesidir. Bu artıĢ 2008 yılı sonuna kadar devam 

etmiĢtir. Krizin etkileri 2008 de hissedilmeye baĢlanmıĢ 2009 da daha kendini 

gösterecektir. 

2009 da muhtemelen doğal taĢ ihracatçı firma sayısı azalacaktır. Ocak iĢleten 

Afyonkarahisar firmalarının sayısı aĢağıdaki gibidir. 

Tablo 17 : Afyonkarahisar Sanayicileri Tarafından ĠĢletilen Ocaklar ve 

Üretim Durumu 

 

     

Yer 
Ocak 

Sayısı 

Üretim 

(m
3
) 

Üretim 

(ton) 

Toplamda 

pay, % 

Ġscehisar 22 112.528 303.826  

 Afyon - Diğer 2 34.560 93.312  

Afyon İlçeler 9 44.225 119.407  

Afyon Toplam 33 1,375,300 516,545 43 

Diğer ġehirler 62 247.201 667.442 57 

Toplam 95 438514 1,183,987 100 

     

Kaynak: Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 
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Tabloda görüldüğü gibi Afyon‟lu doğal taĢ üreticileri diğer Ģehirlerde daha 

çok ocak iĢletmektedirler. Afyon dıĢa açılmıĢ bir Ģehirdir. Ġstatistikte görülen diğer 

Ģehirler üretimi düĢük gözükmektedir bunun nedeni yeterli bilgi elde 

edilememesinden dolayıdır bu yüzden bu bilgiler tam değildir. Ocak konumu 

istatistiği aĢağıdadır. 

Tablo 18 : Afyonkarahisar Sanayicileri Tarafından ĠĢletilen Ocakların 

Konumu 

 

Yer Oc

ak Sayısı Ġscehisar 22 

Emirdağ 4 

ġuhut 2 

Çay 3 

Kızılören 1 

Çobanlar 1 

Toplam Afyon 33 

Denizli 16 

Bursa 7 

UĢak 7 

Kütahya 6 

Burdur 5 

Muğla 4 

Antalya 3 

EskiĢehir 3 

Karaman 3 

Bilecik 2 

Manisa 2 

Konya 2 

Balıkesir 1 

Isparta 1 

Toplam Afyon 

DıĢı 

62 

Genel Toplam 95 

Kaynak: ATSO 

ĠĢçilikte verimliliğe artı olarak hammadde verimlilik ve eldeki ekipmanları 

etkili ve verimli kullanmak Afyon mermer sanayicilerinin iki önemli konusudur. Bu 

yüzden bazı firmalar üretim hatlarının sayısını azaltmaya baĢladılar ve bazıları da 

mamul ürün yerine blok ihraç etmeye yöneliyorlar. 

Afyon ticaret ve Sanayi Odasına gore ihracatçı firma sayısı 114 tür. Ġhracatçı 

firmaların çoğu aynı zamanda imalatçıdır. 200 milyon dolarlık ihracatın üçte birini 

üç firma sağlamakta ve % 55 ini 10 firma sağlamaktadır. 
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Afyon taĢ üreticileri ve ihracatçıları küresel müĢterilere toptancılar ve 

ithalatçılar aracılığı ile ulaĢmaktadırlar. Çok az sayıda firma kendi depolarını dıĢarıda 

kurmuĢlardır. Bu depoların açılma nedeni sadece çok satmak için değil fiyat 

rekabetini korumak içindir aynı zamanda. 

Tablo 19 : Yıllara Göre Afyonkarahisar DoğaltaĢ Ġhracatı 

AFYON DOĞAL TAġ ĠHRACATI 

YIL TUTAR   

2001 37.396.098,78 US$ 

2002 47.530.688 US$ 

2003 73.086.365 US$ 

2004 79.205.385 US$ 

2005 91.313.038 US$ 

2006 116.050.046 US$ 

2007 142.154.976 US$ 

2008 199.016.335 US$ 

2009 160.285.132 US$ 

Kaynak: ATSO  

2009 Afyon Doğal TaĢ Ġhracatı 160.285.132 us$ dır ve 2008 e göre % 19 

düĢüĢ gözükmektedir. 

Amerika‟ya ihracat 2008 yılında 2007 ye göre % 16 düĢerek 52.952.074 us$ 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 2009 sonunda 2008 e göre  52.952.074 us$ dan 27.593.000 

us$ a düĢmüĢtür ve bu dramatik bir düĢüĢtür. Yüzde olarak düĢüĢü söylediğimizde % 

48 dir. Ġlk defa bir ülke Afyon Ġhracatı içinde Amerika‟yı 2009 da geçmiĢtir bu ülke 

30.448.000 us$ ithalatı ile Irak‟tır. Amerika Afyon ihracatında önemli bir yer 

tutmaktadır ve bu rakamlar mortgage krizi nedeni ile Afyon DoğaltaĢ sektörünün 

ciddi anlamda etkilendiğini göstermektedir. Toparlanmanın daha uzun vadede 

olacağı görülmektedir.  

AĢağıdaki tabloda Afyonkarahisar ihracatının ülkeler bazında yıllara göre 

değiĢimi görülmektedir. 
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Tablo 20: Afyonkarahisar Doğal TaĢ Pazar Ülkeleri ve Bunların Yıllara Göre 

Ġhracat Rakamları 

  

ÜLKELER 

BAZINDA 

DEĞERLENDĠRME 

2001-2009 

2001 yılı 2002 yılı 
%  

2002 
2003 yılı 

%  

2003 
2004 yılı 

%  

2004 
2005 yılı 

%  

2005 

1. IRAK 128.082 107.250 -16% 106.931 0% 357.756 235% 1.168.058 226% 

2. AMERĠKA 25.534.000 28.620.517 12% 30.728.200 7% 43.551.138 42% 48.270.000 11% 

3. HĠNDĠSTAN   75.600   7.000 -91% 205.035 2829% 1.145.780 459% 

4. ĠNGĠLTERE 944.202 1.666.570 77% 4.556.999 173% 6.307.789 38% 4.388.305 -30% 

5. FRANSA 611.214 898.377 47% 794.980 -12% 1.950.000 145% 3.271.434 68% 

6. BELÇĠKA 1.904.616 2.389.287 25% 2.556.438 7% 3.240.185 27% 4.337.238 34% 

7. HOLLANDA 4.370.341 4.677.304 7% 6.056.463 29% 8.135.603 34% 7.952.937 -2% 

8. ÇĠN 305.458 98.104 -68% 667.782 581% 1.585.288 137% 2.831.638 79% 

9. KOSOVA 3.731 20.980 462% 42.365 102% 90.313 113%   
-

100% 

10. ALMANYA 3.893.073 1.864.914 -52% 1.279.628 -31% 1.251.106 -2% 1.193.800 -5% 

Kaynak : ATSO 

Tablo 21 : Afyonkarahisar Doğal TaĢ Pazar Ülkeleri ve Bunları Yıllara Göre 

Ġhracat Rakamları 

2006 yılı 
%  

2006 
2007 yılı 

%  

2007 
2008 yılı 

%  

2008 
2009 yılı 

%  

2009 

8.344.076 614% 13.767.193 65% 21.598.637 57% 30.448.000 41% 

54.840.620 14% 63.252.150 15% 52.952.074 -16% 27.593.000 

-

48% 

94.300 -92% 10.929.636 11490% 14.812.415 36% 20.592.000 39% 

7.914.658 80% 12.450.000 57% 13.950.590 12% 12.378.000 

-

11% 

4.111.575 26% 8.589.550 109% 11.730.114 37% 11.868.000 1% 

6.360.408 47% 8.436.012 33% 13.976.417 66% 9.605.000 
-

31% 

7.419.558 -7% 9.644.742 30% 9.386.182 -3% 6.934.000 
-

26% 

1.625.914 -43% 2.567.127 58% 5.411.750 111% 6.127.000 13% 

2.142.933   3.943.645 84% 4.120.656 4% 5.644.000 37% 

2.443.452 105% 3.356.500 37% 4.741.544 41% 5.527.000 17% 
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3.2 AFYON DOĞAL TAġ SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL KRĠZE KARġI 

ĠZLEYECEĞĠ STRATEJĠLER KRĠZDEN ÇIKMA VE BÜYÜME STRATEJĠLERĠ 

ĠnĢaat Endüstrileri ve geliĢmiĢ piyasaların daha çok taĢa ve kaliteli taĢlara 

ihtiyacı var. Dünya taĢ üretimi ve tüketimi son 20 yılda yıllık % 7 arttı ve 2025 

yılında 488 milyon tona ulaĢabileceği bekleniyor. 

AĢağıda ki tabloda 1996 yılındaki rakamı ve yıllara göre artıĢ görülebilinir. 

2025 yılında 2010 yılına göre 3 kat artıĢ öngörülmektedir. 

 

Tablo 22: Dünya Doğal TaĢ Üretiminin GeliĢmesi, 1996-2007-2025: 000 

tons 

 Brüt Atık Net 

1996 46,500 19,070 27,430 

2007 103,500 42,500 61,000 

2010 134,000 55,000 79,000 

2015 206,000 85,000 121,000 

2020 317,000 130,000 187,000 

2025 488,000 200,000 288,000 

Kaynak: Stone Sector Report 2008, Internazionale Marmi e Macchine 

Carrara Spa 

 

Uygulanacak stratejileri aĢağıda ki Ģekilde özetleyebiliriz. 

3.2.1.Ürün ÇeĢitlendirme Stratejileri 

Doğal TaĢ Sektöründe ürünler doğal kaynağa bağlıdır ve ürün çeĢitlendirmesi 

yapmak çok kolay değildir. Yeni ürün geliĢtirmede ilk yol temel olarak yeni renk ve 

desende bir mermer türünün bulunmasıdır. Ancak bu planlanan bir ürün geliĢtirme 

yolu değildir ve yeni mermer ocaklarının bulunmasına bağlıdır. Türkiye doğal 

kaynak yönünden çok avantajlı konumdadır Dünya doğal taĢ rezervinin yaklaĢık % 

33 üne sahiptir. Bu sayede ürün çeĢitlendirmesi önemli bir artıdır.  

Ġkinci yol mevcut mermer türlerinin boyutlandırılmasıdır. Kesim tekniklerine 

bağlı olarak daha ince yada daha farklı boyutlarda kesim yapılarak yeni ürünler 

yaratılabilir. Bu konuda yeni sayılabilecek uygulamalardan birisi fayans mermerdir. 

Üçüncü yol kesilen mermerlerin artıklarından yeni ürünler üretmektir. Bu türdeki bir 

ürün çeĢitlendirme mermer mozaik biçimindeki uygulamalarda sektördeki firmalar 
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arasında uygulama alanı bulmuĢtur. Büyük bir yatırım gerektirmemesi nedeniyle 

tercih edilebilen bir strateji olmakla birlikte, Pazar bulma sorunu nedeniyle 

yaygınlaĢamamaktadır.     

Artıklardan yeni ürünler geliĢtirmenin baĢlıca bir türü de hediyelik eĢya 

üretimidir. Daha çok küçük atölyelerde üretilen hediyelik eĢyaların Uzakdoğu ve 

Hindistan‟dan gelen ucuza ürünler ve estetik tasarımların geliĢtirilmemesi nedeniyle 

fazla tercih edilmediği görülmektedir. Yeni ürün geliĢtirmede dördüncü yol, yeni taĢ 

türlerinin iĢlenmesidir. Bu strateji Ar-Ge konusunda yatırım yapılmasını 

gerektirmektedir.   

 

3.2.2. Pazar FarklılaĢtırma ve GeliĢtirme Stratejileri 

Mermer Sektörünün yoğun olarak inĢaat sektörüyle bağlantılı olduğu 

söylenebilir. Bu çerçevede en önemli rakibi seramik sektörüdür. Daha dayanıklı ve 

daha estetik seramik üretimi ve mermerin yeni ürün geliĢtirme stratejileri sınırlıdır. 

Ġç Pazar talebini artırmada ki en önemli kısıtlardan birisi alıĢkanlıklar ve 

geleneklerdir. Ġç mekânlarda tuvalet, banyo ve mutfakta kullanılmaktadır. DıĢ 

mekânlarda ve duvar kaplamalarında kullanılmamaktadır. Oysa dıĢ pazarlarda evin 

tüm alanlarında dıĢ kaplamalarda mermer kullanılmaktadır. 

Ġç pazarı geliĢtirme konusunda örnek kullanım alanları oluĢturmak ve tanıtım 

yoluyla yaygınlaĢtırmak yararlı olabilir. 

DıĢ pazarı geliĢtirme konusunda ise, Afyon mermer sektörü ağırlıklı olarak 

ABD pazarına yönelmiĢtir. Alternatif pazarlar bulmak özellikle yakın zamandaki 

krizin etkileri gibi riskleri dağıtmak açısından da yararlıdır. DıĢ pazarı geliĢtirme 

konusundaki en büyük kısıt Çin rekabetidir. Çin‟in fiyat rekabetini aĢma yollarından 

biri verimliliği artırmak, israfı azaltmak ve böylece fiyat avantajı sağlamak; diğer bir 

yolu da yeni ürünler geliĢtirerek mevcut ürünlerdeki rekabetten kurtulmaktır. 

Ġhracat yapılmayan veya az seviyede yapılan birçok ülke var, mevcut 

pazarlarda fiyat rekabeti yapmaktansa yeni pazarlar bulup oluĢturmak daha avantajlı 

olacaktır. Bu sayede kar marjları düĢmeyecek ve tek bir pazara bağımlı 

kalınmayacaktır.   
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3.3.3. Verimlilik ve Kalite Stratejileri 

Verimlilik ve kalite stratejileri kapsamında üç alanda alt stratejiler izlenebilir.  

Verimliliği artırma, kaliteyi geliĢtirme ve kaliteyi belgelendirme (kalite 

güvencesi) Mermer sektöründe kalite ve verimlilik birbiriyle yakından iliĢkilidir. 

Çünkü mermerin çıkarılması ve kesilmesi (ebatlandırma) sürecindeki hatalar hem 

mermerin kalitesini etkile, hem de israfa ve fireye yol açmak maliyetleri yükseltir. 

Bir doğal taĢ olarak mermerin kalitesini etkileyen en önemli iki etken ocaktan 

çıkarılması sırasındaki çatlama ve hasarlar ile üretim esnasındaki çatlama ve 

kırılmalardır. 

Bu iki etken aynı zamanda israfın ve firenin de temel kaynağını oluĢturur. 

Zamanla ocaktan çıkarma konusunda ki teknolojinin dinamitle patlatmadan keserek 

çıkarmaya yönelmesi fireyi azaltmıĢtır. Ancak çıkarma teknolojisinin geliĢtirilmesi 

gerekir 

Bloklar halinde fabrikaya gelen mermerlerin verimli bir biçimde kesilmesi ve 

ebatlandırılması sırasında da birçok fire vardır. Özellikle çalıĢanların vasıfsız olması 

nedeniyle ortaya çıkan fireler söz konusudur. Firelerin azaltılması insan kaynağına 

önem vermeye, eğitim ve yetiĢtirme yoluyla insan kaynağını geliĢtirmeye ve motive 

etmeye bağlıdır. 

Mermerin iĢlenmesi sırasında ki en önemli maliyet kalemlerinden birisi 

elektrik ve sudur. Verimliliği artırmak ve maliyetleri düĢürmek için bu iki girdinin de 

etkili kullanılması gerekir. Elektrik ve su fiyatlarının kontrol etmek yalnızca 

firmaların kendi santrallerine ve su kaynaklarına sahip olmaları halinde mümkündür. 

Aksi halde kullanımdaki israfı azaltarak maliyetleri düĢürmek gerekir. 

Mermer sektöründe verimliliği ve kaliteyi geliĢtirmek ve böylece özellikle dıĢ 

pazardaki iadelerin önüne geçebilmek için kalite güvence sistemlerini uygulamak ve 

kaliteyi belgelendirmek için çalıĢmalar yapmak gerekir.  

Mermer sektöründe büyük inĢaat projelerine servis vermek ancak eğitimli ve 

deneyimli insan gücü ile olur. Dünya mermer piyasasında projeler önemli yer tutar. 

Bu projelere bilgi birikimi, insan kaynağı ve deneyimi ile servis veren firmalar 

rekabet avantajında daima en öndedirler. 
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Projelere servis vermek için dil bilen, uluslar arası pazarlamayı bilen 

insanların sektörde çoğunlukta olması gerekir. Üretmek önemlidir ama bunu 

pazarlamak daha önemlidir. Sadece üretime yapılan yatırım yeterli değildir aynı 

zamanda pazarlamaya da yatırım yapılmalıdır.  
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SONUÇ 

KüreselleĢme günümüz dünyasında en önemli kavramlardan biri haline 

gelmiĢtir. Fikirler, değerler, kültürler ve bir çok yöresel olgular bütün dünya 

tarafından hızlı Ģekilde paylaĢılmaktadır. Bu süreçte iyi yönde veya kötü yönde 

etkileĢim olmaktadır. Hız çok önemli bir faktördür. Hızlı Ģekilde düĢünüp hızlı karar 

veren ve uygulayan milletler öne geçecektir. 

Dünya ki etkileĢim hızı yükseldiği için herhangi bir ülkedeki kriz diğerlerini 

mutlaka etkilemektedir. Bu yüzden bir Pazar oluĢtururken sadece birkaç ülkeye bağlı 

bir Pazar oluĢturulmamalıdır. Bütün yumurtalar aynı sepete konulmamalıdır. Bir 

ülkede problem olduğunda diğer pazarlar ile devam edilmelidir. Özellikle son 

mortgage krizi bunu net olarak göstermiĢtir. Bu krizden dolayı Amerika‟ya olan 

doğal taĢ ihracatı 20008 ve 2009 da düĢmüĢtür ve Türkiye bunu sadece Çin ile 

kapatmaya çalıĢmıĢtır.  Asya krizi ve Rusya krizi Türkiye doğal taĢ ihracatını 

etkilememiĢtir. Bunun sebeplerinden en önemlisi bu ülkelerin hedef Pazar olmayıĢı 

ve Türkiye ihracatında o dönemlerde fazla yer tutmamalarıdır. 

Doğal taĢ Sektörü hem Türkiye için hem de Afyon için son derece önemli bir 

sektördür. Aralıksız olarak 15 -16 sene sürekli olarak büyümüĢtür ve büyümesini 

tamamlamamıĢtır. Kriz etkisi ile 2009 da ihracat düĢmüĢtür ve 2010 da yine düĢük 

çıkabilir ama yukarıda belirtilen Afyon için öneriler Türkiye içinde geçerlidir. 

Türkiye için ek öneriler ise aĢağıdaki Ģekilde belirtilebilinir. 

--- Enerji maliyetlerinin düĢürülmesi; Üretimde enerji olmazsa olmaz 

girdilerden birisidir ve tasarruf yapmak ile azaltabilinecek bir maliyet değildir. 

Türkiye geliĢmiĢ ülkelerden fazla olarak petrol yakıtlarına yüksek fatura ödemektedir 

buda mermercilik sektörünün temel girdilerinden birisi olması nedeni ile maliyetleri 

sürekli yükseltmektedir. Ülke olarak rekabet te zorlanılmaktadır ve bu maliyetlerin 

düĢürülmesi gerekir en azından Dünya ortalamasına. Bazı firmalar üretimi Çin gibi 

ülkelere kaydırmaya baĢladılar bile. 

--- Doğal taĢçılığın önünden bürokratik engellerin kaldırılması; bürokrasi ve 

formaliteler çok zaman almakta bunların biraz sadeleĢtirilmesi gerekir ve sürelerin 

kısaltılması gerekir. 
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--- Limanlarda yükleme ve boĢaltma sıkıntılarının çözülmesi; büyük yük 

gemileri Ġzmir limanına yanaĢamamaktadır bu yüzden Türkiye‟nin ihraç malları 

Türkiye‟den çıktıktan sonra aktarma limanlarına gönderilip büyük gemilere 

aktarılmaktadır buda ekstra bir maliyet dezavantajı getirmektedir.  

--- Doğal TaĢ sektörüne yönelik özel yatırım teĢvikleri verilmeli; örneğin 

pazarlama destekleri çeĢitlendirilmeli ve pazarlama da istihdamı artırıcı teĢvikler 

verilmelidir. Bu sayede firmalar birçok dil bilen çalıĢanları iĢe alırlar ve pazarlamada 

bir aĢama gerçekleĢmiĢ olur.  

Bu öneriler yapılırsa sektörün önü açıktır. 10 yıl içersinde doğru stratejiler 

uygulanırsa Ģimdiki ihracatın en az 3 katına çıkmasın önünde bir engel yoktur.  
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