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FİNANSAL KRİZLER VE 2008 ABD KÜRESEL KRİZİ ANALİZİ
GİRİŞ
Geçmişten günümüze süre gelen zamanda, insanlar arasında, ekonomilerde ve toplumlarda
yaşanmış pek çok sorun, tehlike ve kriz meydan gelmiştir. Krizler her alanda baş göstermiş ve
her alana yayılmıştır. Krizlerin ortaya çıkmasında bir veya birden fazla neden olduğu gibi
nadirde olsa nedensiz de ortaya çıkabilmektedir. Krizler, bazen insan eliyle bazen de olağan
dışı şekilde ortaya çıkıp yayılım göstermektedir. Kriz bir yerde ortaya çıkıp tüm küreseli de
etkisi altına alabildiği gibi tek bir alanı da etkilemektedir.
Krizlerin farklı nedenlerle ortaya çıkması sebebiyle net bir şekilde tanımlamak kolay
değildir. Krizin tanımının net ve açık bir şekilde belirlenmemesine karşın göreceli olarak
tanımlanmaya çalışılmış ve pek çok farklı tanım ortaya çıkmıştır. Bu alanda yapılan
tanımlamaların farklı olmasının sebebi, krizlerin ortaya çıkmasındaki farklılıklar ve seyrettiği
olaylardır. Herkese, her alana, her olaya göre tanımlanmaya ve takibi yapılmaya çalışılmıştır.
Kriz, aynı zamanda takibi zor olan bir olgudur. Kriz, bir alanda veya küreselde ortaya çıkan
ve yayılan kriz olarak sınıflandırılmaktadır. Küresel boyutta krizler, sadece bir ekonomiyi, bir
insanı etkisi altına alabildiği gibi tüm dünyayı da az ya da çok etkisi altına almaktadır.
Krizlerde olaylar başlar ve olaylar zinciriyle olguya dönüşür. Krizlerin genellikle hızlı bir
şekilde ortaya çıkması, hemen yayılması ve etkisinin derin olması, küreselleşmesi ekonominin
kuvvetli etkisini ortaya koymaktadır. Küreselleşen dünyada rekabetin artması, teknolojinin
hızlı şekilde gelişmesi ve yayılması ile birlikte pek çok alanda olumlu etkiler ve krizler birçok
ülkede hissedilmektedir. Krizleri ortaya çıkış nedeni ve bulunduğu alan açısından ayırmak ve
incelemek daha mantıklıdır. Bu nedenle insanlar krizleri rahat incelemek, çözüm getirmek
amacı ile sınıflandırmışlardır.
Kriz kelimesi genellikle buhran, bunalım, çıkmaz, çöküntü, durgunluk ve güç durum
kelimeleri ile aynı anlamda kullanılmaktadır (Yücel ve Kayoncu,2010: 54). İnsanlarda,
politikalarda ve küresel boyutta aynı anlamda ve birbirleri yerine kullanılan kelimeler olarak
yer bulmuştur. Kriz, herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz piyasasında fiyat ya
da miktarlarda, ani ve beklenmedik bir açıdan ortaya çıkararak, kabul edilebilir bir sınırın
ötesinde gerçekleşen ve ülke ekonomisinde önemli sorunlar ortaya çıkaran dalgalanmalar
bütünüdür (Kibritcioğlu, 2001: 174).
Başta da belirttiğimiz gibi krizin pek çok türü vardır. Kriz türlerinden en önemlileri genel
olarak belirlenmiştir. Kriz pek çok yönden ele alınmıştır. Krizlerden en önemli olanı hiç

şüphesiz ekonomik krizdir. Ekonomik krizler kimi zaman doğrudan finans piyasasında ortaya
çıktığı gibi kimi zaman da reel piyasada ortaya çıkmakta ve bu piyasadan da finansal piyasaya
yayılmaktadır. Ekonomik krizi, finansal kriz ve reel kriz olarak ikiye ayırarak inceleriz. Reel
krizler ise enflasyon krizleri, durgunluk krizleri ve işsizlik krizleri olarak incelenmektedir.
Finansal krizler ise genel açıdan, bankacılık, para, dış borç ve sistematik finansal krizler
olarak tasnif edilmektedir. Bu tezde de üzerinde duracağımız konulardan biri de finansal kriz
veya bir diğer adıyla mali krizdir. Finansal krizler pek çok nedenle ortaya çıktığı gibi bir veya
birkaç nedenle ortaya çıkıp zamanla bir olguya dönüşmektedir. Finansal krizlerin, ortaya
çıkmasının temel nedeni insanların risk almayı sevmemesi ve rasyonellik sınırlarını
zorlamasına dayanmaktadır. Finansal krizde bir alanı, bir insanı, bir ekonomiyi veya pek çok
insanı, pek çok alanı etkilemekte ve ortaya çıkıp yayılabilmektedir. Finansal krizlerin en çok
etkilediği alan küresel ekonomiler olarak bilinmektedir. Finansal krizlerin etkileri genellikle
küresel düzeyde tüm ülkeler tarafından paylaşılmaktadır. Finansal krizlerin vurduğu
ekonomilerde, insanlarda ve alanlarda büyük hasar oluşmaktadır. Engellenemez bir sorun
haline gelmektedir. Finansal kriz sonucunda, gelişimini sürdüren ülkelerde yaşanan finansal
krizler bu ülkelerde büyük ölçüde işsizlik, fakirlik ve sefalete neden olmaktadır. Finansal kriz,
finansal piyasaların fonksiyonlarını etkin şekilde yerine getirememesinden kaynaklı krizdir.
2008 ABD’ de ortaya çıkan ve tüm küresel piyasayı etkileyen bir finansal krizdir. 2007 yılının
ortalarında mortgage kredilerinin ödenememesi nedeniyle ortaya çıkmış ve tüm dünyayı etkisi
altına almıştır.
Bu çalışmamızda da kaynak araştırması yapılmıştır. İlk bölümde herkese göre farklı
tanımları olan ve bu yüzden net bir tanımı bulunmayan ama tanımlanmaya çalışılan kriz
konusu üzerinde durulacak, kaynak araştırılması neticesinde oluşan fikirler ortaya konulacak
etkili bir faaliyet ortaya konulacaktır. Buna ek olarak küresel sorun olan finansal kriz, diğer
adıyla mali kriz konusu açıklanacak, oluşum nedeniyle ortaya çıkan türlerine değinilecektir.
Ayrıca finansal krizin türleri açıklanacaktır. İkinci bölümde 2008 ABD krizinin ortaya çıkışı,
nedenleri, alınan tedbirler belirtilecektir. Üçüncü bölümde ele alınan konular, 2008 ABD
krizinin Türk ekonomisine etkisini ve 2008 ABD Krizini küresel boyutta gözler önüne
serilecektir. Sonuç kısmında ise genel tezden yapılan çıkarımlar ve öneriler belirtilecek ve
konu nihayete erdirilecektir.

1.BÖLÜM FİNANSAL KRİZ
Kriz, beklenmedik anda ortaya çıkan, çöküntü, bunalım ve buhran olarak bilinen bir hastalık
halidir. Yani beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir ve tüm küresel boyutta etkisini
gösterebilir. Küresel boyutta etkisini gösteren bir faktör olabildiği gibi sadece tek bir alanda
da etkili olabilmektedir. Krizin ortaya çıkmasını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu
faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan krizler farklı şekillerde belirtilmiştir. Bunlardan
en yaygın olan krizler, ekonomik kriz, mali kriz, siyasi kriz, hükümet krizi, ahlaki kriz vb.
olarak sınıflandırılmıştır.
Bu bölümde de kriz türlerinden, ilk olarak finansal krizi tanımladık. Finansal krizi
tanımlarken genel kabul görmüş tanımlardan yararlanıldı. Kendi düşüncelerimizi de bu genel
tanımlar çerçevesinde belirtmeye çalıştık. Kriz türlerinden finansal krizinin de ortaya
çıkmasında pek çok neden olduğu için sınıflandırılmıştır. Bu bölümde de finansal krizlerin de
farklı türlerine değinildi. Bu finansal kriz türleri açıklandı. Böylece bu bölümde değindiğimiz
finansal kriz daha rahat ele alınmaya çalışılmıştır.
1.1.FİNANSAL KRİZ NEDİR?
Kriz kelimesi, yunanca krisis kelimesinden türetilmiştir (Sarpkaya, 2009:8). Kriz kelimesi
genellikle tıp alanında terim olarak kullanılmaktadır. Kriz, aniden ortaya çıkan bir hastalık ya
da bu hastalığın daha üst seviyesine ulaşması durumudur. Hastalık olarak tanımlamasının
nedeni bir anda ortaya çıkması ve bir anda yayılmasıdır. Kriz, bir ekonomide ortaya çıkan ve
tüm küreseli etkileyen bir olaylar bütünüdür. Kriz, bir süreç, bir olgudur. Krizler genellikle bir
veya birden fazla neden sonucunda ortaya çıkmış durumdur. Kriz, ülke ekonomisini önemli
ölçüde etkileyen bir haldir. Kriz, genellikle ülkeleri, insanları etkiler ve tüm küresele de
yayılır. Ortaya çıkan durumu, karşı karşıya kalınan olayların ve oluşmasına yol açan
durumların ne ölçüde kriz olduğu kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Krizler pek çok
açıdan ele alınmış ve sınıflandırılmıştır.
Krizleri inceleyebilmek için genel kabul görmüş bir sınıflandırma şekli vardır. Krizler,
ekonomik kriz, mali kriz, siyasi kriz, hükümet krizi, ahlaki kriz vb. olacak şekilde genel
olarak sınıflandırılmaktadır. Ama bu sınıflandırmadan en önemli ve doğru olanı ekonomik

krizdir. Ekonomik kriz ülkeler ve küresel piyasa açısından çok önemli bir tehlikedir.
Ekonomik krizler sonucunda küresel piyasadaki şirketler iflas etmekte, insanlar maddi yönden
zor duruma düşmekte ve ülkeler borç batağına batmakta ve birçok alanda çöküş meydana
gelmektedir.
Ekonomik krizi rahat bir şekilde takip edebilmek ve kolayca engelleyebilmek için analiz
etmiş ve sınıflandırmışlardır. Analiz sonucunda ekonomik kriz, finansal kriz ve reel kriz
olarak iki bölümde incelenmiş ve bunlar da alt başlıklara ayrılmıştır (Kantar, 2010: 4). Reel
kriz, enflasyon krizleri, durgunluk krizleri ve işsizlik krizleri olarak üç başlık altında
incelenmekte, böylece analiz edilmesi kolaylaşmaktadır.
Finansal kriz de bankacılık, para, dış borç ve sistematik finansal krizler olarak
sınıflandırılmış, böylece piyasasında ortaya çıkan sorunlar tehlikeler belirlenmeye çalışılıp
pek çok önlem geliştirilmeye çalışılmıştır. Finansal kriz genellikle, bankacılık, borsa, dış
borçlar ve piyasa vb. finansal alanlarda beklenmedik şekilde ortaya çıkabilmektedir. Finansal
krizler ülke ekonomisinde bankacılık alanında ödemede zorluk çekmesi ya da iflas etmeleri,
piyasanın ve borsanın ani çöküşü, üretim ve istihdamın azalması, ekonomi ve piyasadaki
belirsizliklerin artması, milli paranın değerinin düşmesi, ödemeler dengesinin döviz
kurlarında oluşturduğu ani kur değişikliklerinin oluşması vb. tehlikeli durumlara yol
açmaktadır. Finansal krizlerin ekonomide meydana getirdiği tehlikeli durumlar ve ekonomiye
yüklediği masraflar sebebi ile finansal krizlerin önceden tahmin edilmesi ekonomide şokların
engellenebilmesi amacıyla son derece etkili bir rol oynamaktadır. Finansal krizler, etkili
yatırım imkânlarına sahip finansal sektörlerin, çeşitli sebeplere bağlı olarak kaynakların etkin
şekilde yönlendirilememesi neticesinde meydan gelen bozulmalardır. Finansal krizin genel
kabul görmüş tanımı; “ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarının ileri boyutlara varması ve
böylece finansal piyasaların, fonlarından en verimli yatırım fırsatlarına sahip olan ekonomik
birimlere kanalize edilmesindeki etkinliğini kaybetmesi nedeniyle finansal piyasalarda
doğrusal olmayan bozulmalardır’’ olarak nitelendirilebilir (Sarpkaya, 2009: 8) .
Finansal krizin de meydana gelmesinde çok çeşitli nedenleri olduğu için tam ve kesin
tanımları da bulunmamaktadır. Finansal krizin tam ve kesin tanımlamasına karşın oluşma
nedenlerini göz önüne alınarak farklı tanımlamalarda bulunulmuştur. Finansal kriz kavramsal
yönden pek çok şekilde açıklanmıştır. Ama farklı nedenlerle meydana geldiği için farklı
tanımlamalar bulunmaktadır. Finansal kriz, çok büyük finansal istikrarsız çalkantılardır. Bu
istikrarsız ve çalkantılar üst düzeydedir ki olumsuz etkileri finansal piyasayla kısıtlı kalmayıp
reel piyasaya da yayılmakta ve bunun sonucunda da daralma görülmektedir. Finansal kriz,
ekonominin finansal kısmında dengeleri bozan ve diğer alanları da olumsuz etkileyerek

ekonomik faydaları da düşüren, sarsıcı ve geniş çaplı sorunlara ve tehlikelere verilen genel
ismidir. Finansal krizler, ekonomik sistem ve ekonomik ilişkilerde etkilidir. Finansal kriz, reel
alanda ve buna bağlı olarak yatırım, istihdam gibi unsurların gerçekleşmesinde, finansal
faaliyetlerin oluşturulmasında finansal alanda ve uluslararası ürün, hizmet ve yatırım
hareketlerinin oluştuğu dış sektörde ekonomik unsurların şiddetli frekansta daralmasına ve
sektörlerin faaliyetini yapamaz duruma gelmesine neden olmaktadır.
Finansal kriz, genellikle finansal piyasadaki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Finansal
krizler, finansal kriz sektöründeki dengesizlikler, döviz ve hisse senedi sektöründeki fiyat
dalgalanmaları ve bankacılık sektöründeki geri ödenemeyen kredilerin aşırı artmasıyla
meydana gelebilmektedir.
Finansal krizlerin en belirgin özelliği bu krizlerin bir tek ekonomik unsurlarla ilgili
olmamasıdır. Finansal krizlerin, meydana gelmesinde, genellikle devletin makro ekonomik
yönetimi, siyasal sistemi, ekonomik politikalarında dışa dönüklük, döviz kuru sistemi ve reel
ekonominin rekabeti gibi geniş ölçüdeki faktörlerinin etkili olduğu görülmektedir. Finansal
krizlerin dikkat çeken bir farklı özelliği de finansal liberalleşmenin yaygınlaştığı 80’li yıllar
sonrasında tüm finansal krizlerin bankacılık krizi ile ortaya çıkmasıdır. Finansal krizlerin,
ekonomide meydana getirdiği sorunlar, tehlikeler ve ortaya çıkardığı harcamalar sebebiyle
önceden tahmin edilememesi, hem krizlerin ekonomide meydana getireceği tahribatları
engellemeye hem de krizlerin oluşturduğu harcamaların azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
Finansal krizler, ekonomik krizlerin en yaygın ve önemli olan türüdür. Küresel yapıyı en fazla
etkileyen ve bu yapıda en fazla soruna neden olan kriz, finansal krizdir. Ülkelerin ve
ekonomilerin, en fazla dikkat etmesi gereken krizdir.
Finansal krizler, bilakis uluslararası sermayenin tercih ettiği ülkemiz gibi gelişmekteki
ülkelerde doğal bir olgudur. Finansal krizler, genellikle finansal alandaki sorunlardan
oluştuğundan, krizin kaynağını ve yayılma sistemi de yine bu alanda dengesizlikler
oluşturmuş, hatta döviz ve hisse senedi sektöründeki şiddetli fiyat dalgalanmaları ve
bankacılık piyasasındaki geri dönmeyen kredilerin aşırı düzeyde artması, finansal krizlerin
oluşmasına neden olmuştur.
1.2.FİNANSAL KRİZİN TÜRLERİ
Finansal krizleri aslında tam anlamıyla bir ölçüye bağlayarak sınıflandırılması zordur.
Sınıflandırılmasının zor olması farklı nedenler, farklı olaylar, her insan ve her ekonomiye göre
farklı unsurlardan dolayı meydana gelmesinden kaynaklanır. Ama genel görüşler çerçevesinde

5 başlık altında sınıflandırmak uygun görülmüştür. Finansal kriz; para krizi, bankacılık krizi,
dış borç krizi, sistematik finansal krizler ve ikiz krizler olarak beş başlık altında tanım
bulmuştur (Afşar,2011:147).
Finansal krizlerin ortak özellikleri olmakla birlikte, kendi aralarında da ayırt edici özellikleri
de bulunmaktadır. Finansal krizlerin, ortak noktası ise maliyet arttırıcı olmasıdır. Maliyet
arttırıcı özelliklerinin başında hasara uğramış finans sektörünü onarmak için gerekli olan
finansal kaynağın doğurduğu fırsat maliyetidir. Fırsat maliyeti, iktisadi bir seçim yapılırken
vazgeçilmek zorunda kalınan farklı en iyi alternatiftir. Herhangi bir malın üretimini arttırmak
için başka bir maldan vazgeçilmesi, vazgeçilmesi gereken mal veya kazanç miktarıdır.
Finansal krizler bu genel görüşlere göre sınıflandırılmasına alternatif sınıflandırmalar da
yapılmıştır. Bazı kesimlerce de kendi bakış açılarına göre de bir veya birden fazla
sınıflandırmalar bulunmaktadır. Bunlarda da en yaygın sınıflandırma da finansal krizi, makro
ekonomik politikaların yol açtığı krizler, finansal panikler, finansal fiyatlardaki şişkinliklerin
patlaması ve ahlaki tehlike krizleri olarak alt alanlarda incelenmiştir.
Genel kabul görmüş sınıflandırmalara göre özellikle yükselen piyasalarda rastlanan finansal
krizlerde yukarıda da belirttiğimiz gibi; para, bankacılık, dış borç, sistematik finansal kriz ve
ikiz krizler olarak beş başlık altında toplanmaktadır. Bu beş başlığın oluşumu genellikle
birbirini takip ettiği için bu başlıklar altında keskin bir ayrım yapılmamaktadır.
Sınıflandırılırken bile birlikte sınıflandırılır ve birlikte tanımlandırılmalıdır.

1.2.1.PARA KRİZLERİ
Finansal kriz türlerinden para krizi, döviz kurundaki ani hareket ve sermaye hareketlerindeki
keskin bir değişim sonucunda ortaya çıkmaktadır (Yay ve diğerleri, 2001: 20). Para krizi,
döviz krizi olarak bilinmektedir. Para krizleri, sabit döviz kuru sistemlerinde piyasa
katılımcılarının taleplerini aniden ulusal para ile şekillendirilmiş aktiflerden yabancı paralara
aktarılması sonucu, Merkez Bankasının döviz stoklarının tükenmesi şeklinde meydan gelen
krizlerdir. Para krizi, bir ülkede para değerinin daha düşük olup, diğer ülke parasının
değerinin daha yüksek olmasından kaynaklı sorun olarak tanımlayabiliriz. Bu değer
düşüklüğü ve daha yüksekliği açısından kaynaklı meydana gelen sorular olarak
tanımlayabiliriz. Para krizi, ülkede genellikle devalüasyona veya büyük ölçüde değer
düşüklüğüne neden olmaktadır. Buna ek olarak da Merkez Bankasının büyük miktarda reverv

satışı yapmasına, faiz oranlarının artışına, ülke parasının korunmasında zorluklara ve döviz
krizine yol açmıştır.
Para krizi, sabit kur sistemini kullanan ekonomilerde ödemeler dengesi krizi olarak
bilinmektedir. Para krizi, esnek kur sistemi uygulayan ekonomilerde döviz kuru krizi olarak
bilinmektedir. Bu ekonomilerde de önem verilen taraf kur değişmeleridir. Para krizi, sabit kur
sisteminin uygulandığı ülke paralarına yönelik değer düşürmeleridir. Buna ek olarak da para
krizi, aynı zamanda belirli bir bandın dışında daha büyük boyutlardaki kur ayarlamalarına yol
açan saldırıları da yapısında bulundurmaktadır. Para krizlerinin belirleyicileri olarak genel
görüşler beş grupta toplanmıştır. Para krizlerinin belirleyicileri, zayıf makroekonomik
göstergeler, finansal altyapının yetersizliği, ahlaki tehlike ve asimetrik bilgi olgusu,
piyasadaki kuruluşların hatalı önsezileri, beklenmedik olaylar olarak bilinmektedir.
1.2.2.BANKACILIK KRİZLERİ
Finansal kriz türlerinden bir diğeri bankacılık krizidir. Bankacılık krizi, bankaların
başarısızlıkları, iflasları veya görevlerini yerine getirememesi, mevduat sahiplerinin
endişesiyle bankalardan kaçışları, hükümetlerin bankaları kurtarma ve kamulaştırma
faaliyetleriyle mücadele ettiği hallerde ya da geniş ölçüde dönmeyen kredilerin varlığı halinde
meydana gelebilmektedir.
Bankacılık krizleri kısaca, banka bilançolarının küçülmesi, bilanço aktif yapılarının
bozulması sonucunda ortaya çıkmaktadır (Turgut,2007: 17). Bankacılık krizleri, verilen
kredilerin geri dönmemesinden kaynaklı banka bilançolarının bozulması, ticari kredi
vadelerindeki daralma ve reel sektördeki kredi taleplerindeki düşüşler, vadesiz hesaplardan
ani şekilde para çekimleri, menkul piyasalardaki ani ve sert dalgalanmalar, finansal yapıya
güvensizlikle sermaye erozyonları vb. sebeplerle meydan gelen krizlerdir. Bankacılık krizi,
ticari bankaların borçlarının uzatılamaması ya da vadesiz mevduatlardaki ani bir çekme
talebini karşılayamamaları çerçevesinde likidite sıkıntısına düşmeleri ve sonrasında iflas
etmeleri durumudur. Bankacılık krizleri fiili ya da potansiyel banka mevduat çekilmeleri,
bankaların görevlerini ertelemeleri ya da devletin büyük ölçekli finansal destekler
oluşturmaları açısından bunu önlemeye teşvik ettiği banka iflasları olduğunda ortaya
çıkmaktadır. Bankacılık krizleri para krizlerinden daha uzun süreli olma eğilimi taşır ve
ekonomik
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daha
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yaratmaktadır.

Sermaye

faaliyetlerindeki denetimler ve diğer finansal sınırlamalar sebebiyle bankacılık krizleri
1950’lerde 1960’larda pek bilinmemekteydi, fakat 1970'lerden beri sıklıkla çeşitli banka

krizleri ortaya çıkmıştır. Bankacılık krizlerinin asıl yaygınlaşması 1980’lerin ortalarına
dayanmaktadır. 1970’lerden 2000’lere kadar geçen sürede yapılan araştırmalar para ve banka
krizlerinin birlikte gerçekleşebileceğini ortaya çıkarmıştır. Para ve banka krizinin birlikte
gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan krizin adı ikiz krizdir. Para krizleri, bankacılık
krizlerinin derinleşmesine ve kısır bir döngüye girmesine neden olabilmektedir.
Banka krizlerinin oluşmasındaki nedenler, geri ödenemeyen kedilerin artması, menkul
kıymetler piyasasındaki artmalar, reel sektörün küçülmesiyle bankaların aktif yapılarının
bozulmasıdır. Bankacılık krizlerinde de diğer krizlerde olduğu gibi oluşmasında pek çok
neden bulunmaktadır. Bankaların sorumsuzluğu, bankacılık sisteminin zayıflığı, finansal
piyasaların kırılganlığı, ekonomilerin izlediği ulusal kur politikaları vb. nedenler bunlardan
bazılarıdır. Buna ek olarak, bankacılık sektörünün ülkelerarası farklılığı, kurumsal ilişkiler,
mülkiyet yapısı, piyasa yoğunluğu, sistematik denetim, uluslararası standartların varlığı vb.
faktörler bankacılık krizlerine zemin hazırlamaktadır. Bankacılık krizlerinin yol açtığı en
önemli maliyetlerden biri, kriz sonrasında ortaya çıkan ekonomik durgunlukla birlikte toplam
üretim seviyesini gösteren GSYİH’ da ki kayıplardır.
Bankacılık krizlerini anlamaya çalışırken sorunun tek bir bankaya mı ya da birden fazla
bankaya mı bağlı olduğunu ya da tehlikenin sistematik olarak adlandırılan bütün piyasayı
ilgilendiren bir sorun mu olduğunu belirlemek son derece önemlidir. Tek bir bankanın
başarısızlığı her zaman tüm bankacılık yapısına yayılmamakta; ancak krizlerdeki bankaların,
bankacılık yapısındaki payının büyüklüğü, krizin sistematik bir kriz haline gelmesi olasılığını
arttırmaktadır.
Döviz krizleri de bankacılık krizlerine neden olmaktadır. Krizden önce uygulanan sabit
döviz kuru politikası değiştirilmeden önce müdahaleler sonucu uluslararası rezervlerin büyük
ölçüde kaybolması, para stoğunda ve kredi arzında ani düşüşlere neden olmaktadır. Buna
bağlı olarak kredi hacmi üretim üzerinde olumsuz etki yaratabilecek ve geri dönülemeyen
kredilerin artması bankacılık krizlerine sebep olacaktır. Ayrıca, döviz kriziyle birlikte ulusal
paranın aşırı değer kaybıyla, bankalar arasında büyük miktarda olan ve kur riskine karşı
korunmamış risk döviz cinsinden borçların geri ödenme sorunları meydana getirmektedir.
Finans sektöründe artan tehlikeler krizi ortaya çıkaran en önemli sebepler haline gelirken
geri dönmeyen krediler ne kadar artarsa bilançodaki vade olumsuzlukları o oranda artmaktadır
(Sarpkaya, 2009: 18). Böylece, likidite riski yüksek, dövizde yüksek pozisyon açığı ile
çalışan, öz kaynakları yetersiz bir bankacılık sisteminin varlığı, ekonomik krizler için uygun
bir ortam hazırlamaktadır.

1.2.3. DIŞ BORÇ KRİZLERİ
Finansal kriz türlerinden bir diğeri de dış borç krizleridir. Pek çok kriz türünde olduğu gibi
ortaya çıkmasında net nedenler bulunmamaktadır. Dış borç krizleri de genel kabul görmüş
yönleriyle tanımlanmaya çalışılmıştır. Dış borç krizi, bir ülkenin kamu veya özel kesime ait
dış borçlarını ödememesi halidir. Devletlerin dış borçlarını çevirememesi ve yeni dış kredi
bulma konusunda sıkıntı yaşamaları sebebiyle dış borcun yeni ödeme planlarına bağlanması
ya da yükümlülüklerinin ertelenmesi şeklinde meydana gelmektedir. Dış borç krizleri, dış
borçlarını düzenli olarak ödemekte olan bir ülkenin borcunun anapara ve faizlerini
ödeyemeyeceğini ilan etmesi hali olarak tanımlanabilmektedir (Sarpkaya, 2009: 18). Dış borç
krizleri, resmi dış borç için kullanılmaktadır. Dış borç krizi yerine kullanılan diğer kavramlar,
kamu borç krizi, kamu acziyeti, borç krizidir.
Dış borç krizi, özel sektör dahi bütün ülke ekonomisinin dış borçlarını çevirememesi olarak
tanımlanmaktadır. Buna ek olarak da merkezi devletin vadesi gelen dış borçlarını
çevirememesi de dış borç krizidir. Dış borç krizini arttıran en önemli sebeplerden biri de
ekonomilerin dış borç yönetimindeki zayıflıklarıdır.
Borçlarını ödeyemediğinde ya da borç olanağı sunanlar borçların ödenemeyeceği ihtimalini
tahmin ederek yeni krediler vermeyip, mevcut kredileri geri almaya çabaladıklarında borç
krizleri meydana gelir. Dış borç krizleri, özel ya da kamu sektörü borçlarından oluşabilir.
Kamu sektörünün geri ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği şeklindeki risk
algılamaları özel sermaye girişlerindeki önemli ölçüde düşüşe ve bir para krizine neden
olabilmektedir.
Dış borç krizlerinin pek çok özelliği bulunmaktadır. Dış borç krizleri, dış borçların geri
ödenmesinde güçlük yaşanan bir süreçtir. Dış borç krizi, borçlu ülkenin beyanıyla
başlamaktadır. Bir ülkede başlayan likidite krizi küresel anlamda finansal sisteme önemli
zararlar verebilir, dış borç krizine uğrayan bir ekonominin bir tek alacaklıları bu durumdan
olumsuz etkilenmektedir.
Ekonomiler, dış borç kriziyle yüz yüze geldiğinde önemli olan konu krizin geçici mi yoksa
kalıcı mı olduğudur. Yani ekonominin likidite engeliyle mi yoksa çıkmaz bir durumla mı
karşılaştığının tespiti önemlidir. Borçlu taraf için önemli olan krizin geçici mi yoksa kalıcı mı
olduğudur. Borçlu taraf açısından kriz likidite sağlanmasıyla engellenmiş olacaktır. Alacaklı
açısından önemli olan ise ekonominin şartlarına bağlı olacaktır. Alacaklıların tepkisi kayıpları
engellemek için yeni borçlandırmaları durdurmak şeklinde olacaktır.

1.2.4.SİSTEMİK FİNANSAL KRİZLER
Finansal kriz türlerinden bir diğeri de sistematik finansal krizlerdir. Ama genel kabul
görmüş açıklamaları bulunmaktadır.
Sistematik finansal krizler, finansal yapıda ortaya çıkan ve finansal yapının, varlık
değerlemesi, kredi tahsisi ve ödemelerle vb. önemli faaliyetlerini engelleyen krizlerdir
(Marshall, 1998: 13). Genel olarak finansal piyasaların önemli ölçüde bozulması sistematik
finansal kriz olarak adlandırılır. Sistematik finansal krizler, ekonomik, sosyal ve politik
yaşamın yapısından ve farklılıklarından oluşmaktadır.
Sistematik finansal krizlerde bir yayılma süreci vardır. Bir ekonomi, kurum ya da
işletmedeki tehlikeler ve sorunlar, diğer bir ekonomi, işletme ve kuruluşta çözülmeye yol
açabilmektedir. Sistematik finansal kriz dönemlerinde, ülke üretimde bulunamaz, milli gelir
düşer, ekonomik çöküş yaşanır ve ülke ekonomik etkinlikten uzak kalır. Sistematik finansal
krizler, ekonomide etkin olan firmaların finansman sistemlerinin çökmesi ve iflas etmeleri,
Merkez bankasının likidite sorununu çözememesi vb. nedenler sonucunda meydana gelirler.
Ayrıca bankaların iflasına neden olan ve ülkenin tüm finansal yapısını etkileyen sistematik
olan kriz çeşididir. Sistematik finansal krizlerde de bir yayılım süreci bulunmaktadır. Bir
ülkedeki, bir kurumdaki tehlikeler yenidünya düzeninin bir sonucu olarak diğer bir ülke,
kurum ya da firma da sorunlara yol açmaktadır.
Sistematik kriz dönemlerinde sermaye yatırımcıları geri çekilirler ve bu sebeple firmaların
finansal kaynak bulma imkânı azalır ve üretimde büyük olumsuzluklar yaşanmasına sebep
olur. Buna ek olarak da bankaların faaliyetlerinde bozulmaların başlaması ile üretim
miktarlarında düşüşlere ve ülkenin milli gelirinde azalmalara sebep olmaktadır.
Finansal krizler, birbiriyle ilişki halinde olup ard arda oluşur. Bir kriz alanında başlayan kriz
bir diğer kriz alanlarında da etkisini göstermektedir.
1.2.5.İKİZ KRİZLER
Finansal kriz türlerinden bir diğeri de ikiz krizlerdir. İkiz krizler genellikle, iki finansal
krizin eş zamanlı olarak meydana gelmesi durumunu açıklamak için kullanılan bir kavramdır.
Yani ikiz krizler, belli bir zaman periyodunda iki farklı türdeki finansal krizin meydana
gelmesiyle oluşan krizdir (Kibritcioğlu, 2002: 31). İkiz krizi de, bir finansal krizin meydana
gelmesi, sonrasında ve belirli bir dönemde bir diğer finansal krizin başlaması süreci olarak
tanımlarız.

İkiz krizlerin en belirgin özelliği, birbirlerinin ardı sıra oluşmasından ziyade iki krizin
birbirlerinden kopuk ve bağımsız olmayıp, birbirleriyle etkileşim de bulunmalarıdır. Yani ikiz
krizlerde bir krizin sonucu daha farklı krize neden olacak ya da birbirlerini karşılıklı olarak
şiddetlendirmeleri söz konusu olmaktadır. İki kriz türü arasında kuvvetli etkileşim zinciri, geri
besleme ve karşılıklı etkileşim mekanizması vardır.
İkiz krizlerin iki türü bulunmaktadır. İkiz kriz türlerinden biri ikiz para ve bankacılık krizi,
diğeri ise ikiz para ve dış borç krizidir. Böylelikle sınıflandırılmasında kolaylık sağlanmaya
çalışılmıştır.
İkiz para ve bankacılık krizi, ikiz krizlerin klasik olanıdır. İkiz para ve bankacılık krizi, para
ve bankacılık krizlerinin eş zamanda gerçekleşmesi halidir. Bu krizde öncelikle bankacılık
krizi başlamış ve sonrasında para krizi oluşmuştur. Nadir de olsa, ilk olarak para krizi
oluşması ve sonrasında bankacılık krizinin oluşmasıyla da ikiz para krizi oluşabilmektedir.
İkiz kriz türlerinden bir diğeri de, ikiz para ve borç krizidir. Bu tür krizde de ikiz para ve borç
krizinin ardı sıra meydana gelmesidir. Bu kriz türünde iki kriz türü birbirinden bağımsız,
kopuk şekilde değil, kuvvetli bir bağ ile bağlı, karşılıklı etkileşim, geri besleme yapısında
meydana gelmektedir.

2.BÖLÜM 2008 ABD KÜRESEL KRİZİ
Tarih boyunca insanlar arasında pek çok sorun, tehlike ve kriz ortaya çıkmıştır. İnsanların
yaratılması ve ilk yaşam ortamları mağaralar olması ve mağara ortamında dahi pek çok sorun
ve krizin ortaya çıktığı belirlenmiştir. İnsanların mağaralardan suyun bulunduğu yerlerde
yaşamaya başlaması, süre gelen zamanda devletlerin oluşması ve rekabet ortamlarının
artmasıyla pek çok tanımlanan ve tanımlanamayan krizler meydana gelmiştir.
2008 yılında ABD’ de ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen bu kriz
küresel açıdan ekonomik gelişmelere yol açmıştır. Konut sektöründe ortaya çıkıp pek çok
sektörde de etkisini göstermiştir. ABD’ de emlak kredilerindeki özensizlik ve şişkinlik ile
başlayan finansal sorunlar artarak devam etmiştir. 2000’ li yıllar boyunca ABD’ de konut
sektöründe önemli ölçüde artışlar meydana gelmiştir. Bu artışın asıl nedeni mortgage
piyasasıdır. Daha sonraki zamanda mortgage piyasasında sorunlar meydan gelmiştir. Konut
fiyatlarında sürekli artışlar gözlenmiş, bunu takip eden sürede iyimser bir hava olmuştur. Bu
iyimser hava, bankaların düşük gelirli ailelere konut almak için kolayca kredi sağlamalarına
yol açmıştır. Konut fiyatları düşüşe geçince mortgage piyasası çökmüştür. Kredi faizlerini

ödeyemeyen düşük gelirli ailelerinin iflas etmelerine ve konutlarına el konmasına neden
olmuştur. 2008 yılında yaşanan kriz sonrasında konut piyasasında büyük düşükler meydana
gelmiştir. Krizin, İngiltere, Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerde hissedilmesi ve küresel
düzeyde önemli olmasının ardından aşağı yukarı 700 milyar dolarlık kurtarma paketi ABD
meclisinden geçerek onaylanmıştır.
2007 ortalarında ortaya çıkan ABD konut piyasasında ortaya çıkan sorunların giderek
büyümesi ve gelişmiş ülkelerden gelişmekteki ülkelere yayılmasıyla 2008 ABD krizi küresel
boyuta ulaşmıştır. 2008 ABD Küresel Krizi nedenleri olarak da likidite bolluğu, özensiz
krediler, aşırı menkul kıymetleştirme, saydamlık eksikliği, derecelendirme kuruluşlarının
etkinliğindeki yetersizlik, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların müdahalede gecikmesi gibi
nedenler sıralanabilmektedir (Alantar, 2008: 1).
ABD’ de 2007 yılı ortasında emlak piyasasında ortaya çıkan, 2008 sonlarına kadar küresel
açıdan etkisini gösteren ve 2009 yılının ortalarına kadar üst seviyeye ulaşan küresel ekonomik
kriz, tüm ülkeler için önemli oranda üretim ve refah kaybına yol açmıştır. ABD ve tüm küresel
çevre bu krizde 2007-2009 yılları arasında büyük oranda işsizlik artışı ve piyasada
durgunlukla karşı karşıya kalmıştır. Bu ekonomik krizde, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş
ülkelere oranla daha az etkilendikleri gözlemlenmiştir. Yani ABD küresel ekonomik krizinden
gelişmiş ülkeler daha fazla yarayla çıkmıştır.
2008 ABD krizi, küresel ekonominin neredeyse tamamının kapitalist sistemde bulunması
sebebiyle tüm dünyayı etkileyen küresel bir kriz olarak ele alınmaktadır. Pek çok ekonomiyi
kendi bünyesine dâhil eden küresel kriz ve sonrasında, ülkelerin nasıl bir politika izleyecekleri
önem arz etmektedir. Yani başta ABD olmak üzere diğer pek çok ülke, öncelikle para
politikasına başvurmuş olmasına rağmen, krizin çıkış noktasını maliye politikası olarak
görmüşler ve bu alanda mücadelelerde bulunmuşlardır.
2008 ABD küresel krizi sonrasında özellikle ABD’ de ve Avrupa Birliği’nde ekonomik
açıdan büyük kayıplar yaşanmış, kayıpların bir daha oluşmaması için tüm finansal sistemi
yeniden belirleyebilmek amacıyla faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu faaliyetleri yeniden
yapılandırma çerçevesinde hem ABD hem de AB’ de hukuk alanında önemli gelişmeler
meydana gelmiş ve ardı sıra yeni düzenlemeler kabul edilmiştir (Engincan ve Yayla; 2013:
51). Bu sayede 2008’ de ortaya çıkan küresel ekonomik krize etkili çözümler oluşturulmaya
çalışılmıştır.
2.1.MORTGAGE SİSTEMİ

2008 ABD krizini açıklamak için öncelikle Mortgage sistemini açıklamak önemlidir. 2008
ABD küresel krizi mortgage temelli oluşan ve pek çok ülkede yayılım gösteren bir olgudur.
Mortgage sistemi kısaca, borç verenin verdiği borç karşılığında borç alanın malı üzerinde
hak sahibi olduğu bir ipotek anlaşmasıdır. Mortgage, ipoteğe dayalı konut finansmanı yerine
kullanılır. Yani mortgage aslında, bir çeşit gayrimenkul finansman sistemini ifade etmektedir.
Mortgage terimi yerine Türk Dil Kurumu, “tutulu satışı” kavramını uygun görmüştür (Kantar,
2010: 58). Mortgage, bir malın kendisinin güvence gösterilerek, ödünç alınan parayla satın
alınması olarak tanımlanmıştır. Mortgage, bir taşınmazın taşınmazı elinde bulunduran bir kişi
veya kurumlardan belirli şartlarda başka bir kişi veya kurumun eline geçmesi işidir. Ayrıca,
insanların ödedikleri kira bedeli civarında hatta bazen daha da altında kalan ödemelerle, uzun
vadeli ödeme stratejileriyle, kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayan sistemdir. Kira öder
gibi konut sahibi olmayı amaçlayan ve belirli bir gayrimenkulün ipotek göstermesi suretiyle
kredi alınması süreci mortgagedir. Bu sistem, gelişmiş ülkelerde önemli bir gayrimenkul
finansmanı olarak yıllardır kullanılmaktadır.
Mortgage sisteminin işleyişi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Mortgage sistemi,
konut sahibi olmak isteyenlere konutlarını ipotek ettirmeleri karşılığında finans kuruluşları
tarafından 15-20 yıl vadeli veya üzerinde kredi tesisine dayanmaktadır (Kantar, 2010: 58).
Finans kuruluşları vermiş oldukları bu kredilere fon yaratabilmek amacıyla kredilerden doğan
alacakları “İpoteğe dayalı menkul kıymet kuruluşlarına” devretmektedir. Ayrıca, bu kuruluşlar
devredilen krediler karşılığında ipotek yatırım fonu ya da varlığa dayalı menkul kıymet ihraç
etmek suretiyle yatırımcılara satış yaparlar.
Mortgage sisteminde, gayrimenkulüne ipotek konulmak suretiyle borç alan taraf, borcunu
önceden belirlenen vadelerde ödemeyi taahhüt etmektedir. Borçlu, borcunu belirlenen
vadelerde ödeyemediğinde, kredi veren taraf ipotek konulan gayrimenkulün satışını yapma ve
alacağını buradan tahsil etme hakkına sahip olmaktadır. ABD’ deki mortgage piyasası 12
milyon dolar gibi bir hacme sahip olan ve pek çok tabakadan oluşan büyük bir sektördür.
Mortgage, dünyanın en büyük piyasalarından biridir. Mortgage piyasasının büyük bir hacme
ulaşmasında 2008 ve öncesi dönemdeki yüksek riskli mortgage kredilerinin katkısı inkâr
edilemez bir gerçektir.
Mortgage sisteminde iki tip piyasa bulunmaktadır. Mortgage sisteminde piyasa, birincil
piyasa ve ikincil piyasa olarak ikiye ayrılır. Birincil piyasa, finans kuruluşlarının konut sahibi
olmak isteyenlere vermiş oldukları kredilerden oluşan piyasalardır. Birincil piyasada teminat
olarak çoğunlukla tüketicinin ödeme gücü ve almak istediği konut önemlidir. Yurt dışındaki
finans kurumlarına bu hizmetleri sağlayan servisler bulunmaktadır. İkincil piyasalarda ise

finans kurumları ya da kurumlara verilmiş olan kredilerden doğan alacak haklarını satın
alarak yurt içindeki ya da yurt dışındaki yatırımcılara menkul kıymet olarak satış
yapmaktadırlar. Menkul kıymet kâğıtlarını alanlar genellikle, emeklilik fonları ve sigorta
fonları gibi mevduatları uzun vadeli toplayan kurumlardır. İkincil piyasa sayesinde birincil
piyasalardaki likidite sorunu engellenmiştir.
Mortgage sisteminde ev sahibi olabilmek için ilk olarak konut değerinin % 25’nin peşin
ödenmesi gerekmektedir (Kantar, 2010: 58). Diğer kalan kısmının geri ödenmesi için ev
sahibi olmak isteyenler kredi talebinde bulunabilirler. Konut sahibi olmak isteyenler, almış
oldukları kredilerin taksitlerini ödememe olasılıklarına karşı sigorta yapılacaktır. Bu sistem
ülkemizde de uygulanmış ve sigorta hizmetini tam anlamıyla sağlayamamıştır. Mortgage
sistemin dikkatli bir şekilde uygulamamasından dolayı sigorta faaliyetleri Avrupa’daki ikili
sigorta şirketlerine devredilmiştir. Ülkemizde sigorta faaliyetlerinin ikili sigorta şirketine
devredilmesinin olumsuz sonucu kredi kullanıcılarına yansıtılan maliyetin artmasıdır.
Kredi alan tarafın ödeme yapmakta zorlanması halinde sigorta şirketleri 3 ay gibi bir sürede
kredi ödemelerini yaparlar (Kantar, 2010: 58). Fakat kredi kullanan tarafın mali sorunlarının
devamı halinde daha önce ipotek edilen konut nakite dönüştürülür ama konutun nakite
dönüştürülmesi ülkemizde zor olması yönünden büyük bir tehlikedir.
Bu sistemde bankanın karşılaştığı en büyük sorun kredi verilecek konutun değerinin doğru
bir şekilde tespit edilmesidir. Ülkemizde konut fiyatlarının aşırı düzeyde dalgalanması
verilecek kredinin konutun değerinden daha fazla olmasına sebep olmaktadır. Çözüm olarak
da yeni bir meslek değerleme uzmanlığı ortaya çıkmıştır.
Bu sistemden yararlanmak için konutun yeni ya da eski olmasının bir önemi yoktur.
Alınmak istenen konutun ipoteğe konu olması amacıyla inşaat halinde olmaması şarttır. Buna
ek olarak kamu lojmanlarında da mortgage sistemi uygulanmıştır. Bu sistemin avantajlarından
biri de konut sahibinin ölmesi halinde mirasçıların sistemden yararlanma haklarının saklı
tutulmasıdır.
Mortgage sisteminde; nihai tasarruf sahipleri, asli mortgage alacakları, mortgage aracı
kurumları, mortgage sigorta şirketleri, mortgage borçlusu ve yetkili kamu birimleri sistemde
rol almaktadır. İpoteğe dayandırılarak çıkartılan kıymetli kâğıtları alarak konut finansmanına
fon sağlayanlar nihai tasarruf sahipleridir. Mortgage kredisi veren kurumlar, mortgage
yaratıcılarıdır. Mortgage yaratıcıları genellikle bankalar, emeklilik ve hayat sigortası
şirketlerinden oluşabilmektedir. Asıl mortgage kredisi veren bankalar, sigortalı şirketler gibi
kurumların yan kuruluşu, mortgage aracı kurumlarıdır. Mortgage aracı kuruluşların temel
faaliyetleri; konut kredisi almak isteyen kişileri bulmak, mortgage kredilerini tahsil etmek ve

kayıtlarını tutmaktır. İpoteğe dayalı kredi alacağını garanti altına almak isteyen asıl mortgage
kredisi veren kuruluşlar alacaklarını sigorta şirketlerine mortgage sigortası yaptırırlar. Bu
sigorta mortgage kredisi alanlardan yüksek faiz olarak tahsil edilmektedir. Mortgage borçlusu,
satın almak istediği konutunu asıl mortgage kredisi veren kurumlara ipotek ettirmek koşuluyla
uzun vadeli konut kredisi almak isteyen ve vadesi geldiğinde de borcunu ödemek
mecburiyetinde olan gerçek borçluları ifade etmektedir. Yetkili kamu birimleri, ülkemizde
SPK gibi sermaye piyasası araçlarını denetleyen kurumlar, ABD’ de Amerikan İç Gelir İdaresi
ve Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu’dur. Bu kurumlar mortgage piyasasını düzenleyici
olarak faaliyet gösteren kurumlardır.
Konut piyasasının finanse edilmesi amacıyla; kişisel birikimler, satıcının alıcıyı finanse
etmesi veya alıcının çevresinden elde ettiği borçlar kullanılmaktadır. Fakat bu şekildeki bir
sistem

finansal

kuruluşların

yeterince

gelişemediği

veya

ülkemizde

olduğu

gibi

makroekonomik unsurların uygun olmadığı durumlarda daha çok karşımıza çıkmaktadır.
Tasarruf sandıkları, kredi kurumları ve bankalar gibi finansal kuruluşlar konut kredisi verir
fakat bu şekildeki bir finansman yapısında finans kurumları mevduatlarının kısa vadeli
olması, verilen kredinin vadesinin çok uzun olması finansal kurumların aktif kalitesinin
bozulmasına sebebiyet vermektedir.
Konut piyasasının finanse edildiği daha farklı yöntem ise sermaye piyasası aracılığıyla
menkul kıymet ihraç ederek finansal piyasalara fon kaynağı sağlanmamasıdır. Bu yöntem
Anglosakson yöntemi olarak açıklanmaktadır.
ABD’ de uygulanmaya başlayan ve küresel boyut kazanan mortgage yapısı pek çok ülkede
uygulanmıştır. Mortgage yapısı ülkemizde de uygulanmak istenmiştir. Mortgage sisteminin
ülkemizde de uygulanması amacıyla 2007’ de yürürlüğe giren Mortgage Kanunu Sermaye
Piyasası, İcra İflas Kanunu, Tüketici Korunması Hakkındaki Kanun ve Finansal Kiralama
Kanunu gibi çeşitli kanunlarda farklı uygulamalar getirilmiştir (Kantar, 2010: 58). Bu
kanunlara getirilen farklı uygulamalarla sermaye sektöründeki fon kaynağı temin etmek için
konut sahibi olmak isteyen alıcılara daha düşük faizlerle kredi verilmesi hedeflenmiş ve fon
kaynağı sağlanmıştır. Mortgage yapısı etkili şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu yeni
uygulamalarla alıcılara konut sahibi olmasında kolaylık sağlanmaya çalışılmış ve ülke
ekonomisine katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

2.2.2008 ABD KRİZİNİN OLUŞUM SÜRECİ
2008 yılında ortaya çıkan ABD krizi, başta ABD olmak üzere pek çok ülkeyi de etkisi altına
almıştır. Kriz, sadece ABD görülen kriz olmaktan çıkmış ve küresel boyutta hissedilmiştir.
Kriz, ABD ve AB’ de çok fazla hissedilmiştir. Kriz, büyük çöküntü, iflas ve kayıplara neden
olmuştur. Krizin etkisi, ABD ve AB ile sınırlı kalmamıştır. 2008 kriz daha çok gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde hissedilmiştir. Bu krize yol açan mortgage sisteminde bozulmaların
meydana gelmesidir. Kriz, daha çok mortgage yapısını uygulayan gelişmiş ve gelişmekte olan
pek çok ülkede görülmüştür. Kriz, konut piyasasında ortaya çıkış ve pek çok sektörde de
kayıplara yol açmıştır. Kaybın bir daha yaşanmaması amacıyla faaliyetlere başlanmıştır.
Finansal sistem tekrardan düzenlenirken hem sistematik tehlikenin meydana gelmesini
önlemek hem de sektörü daha iyi gözlemleyerek tehlikeyi önceden hesaplayabilmek gayesiyle
faaliyette bulunulmuştur.
2000 yılının sonundan bu yana gelişmiş ekonomi merkez bankaları ekonomilerindeki
yavaşlama belirtilerine yönelik olarak geniş para politikası uygulamıştır. ABD’ de düşük faiz
ortamı, finansal kurumların bu faiz oranlarından borçlanarak ipotekli konut kredisi
uygulamalarının artışına sebep olmuştur. Yaygınlaşan konut kredisi hacmi ise konut
fiyatlarında artışa neden olmuştur. Ülkemizde de etkisini gösteren 2008 ABD krizi, tercih
edilen geniş para sistemi uygulamalarının olağan sonucu olarak küresel likidite artışı, gelişmiş
ülkelerde artışa neden olmuştur. Buna ek olarak, menkul kıymetlerin türev ürünlerinin yoğun
bir şekilde ihraç edilmesi finansal sektörlerde tehlikelerin artmasına neden olmuştur.
2000’lerde kredi kullananların belgelerindeki eksiklikler ve şişirilmiş bilgiler, hesapsız
kullanılan ve garantör kurumların ödeme gücünü de aşan kredi miktarları, denetim eksikliği,
sistemin hızlı ve dengesiz büyümesi, kredi değerleme kurumlarının hatalı değerlemeleri krizin
belli başlı nedenleridir (Aydoğan ve Gümüş, 2009: 99). Son zamanlarda Mortgage kredilerine
yönelik artan ilginin bir başka sebebi ise emlak fiyatlarındaki ani artıştan yararlanmak isteyen
insanların vurgunculuk amacıyla yaptıkları emlak yatırımıdır.
Küresel finansal kriz tüm gelişmekteki ekonomilerde olduğu gibi ülkemizde de pek çok
olumsuz sonuçlara yol açmıştır. 2008’ de ortaya çıkan bu krizi 2001’ de meydana gelen
bankacılık krizinden ayıran pek çok neden bulunmaktadır. 2001’ de ortaya çıkan bankacılık
krizi hem uygulayan para politikaları hem piyasa bilgileri hem de bilgileri ve beklentileri
açısından 2008 ABD krizinden farklılıklar bulundurmaktadır.
2008 ABD krizi genel itibari ile mortgage yapısından kaynaklanmakta ve bu yönü ile 2001
de ortaya çıkan banka krizinden ayırmaktayız. Mortgage sistemine göre çıkarılan menkul

kıymetler; bankaların, finans kurumlarının, sigorta firmalarının, emeklilik fonlarının ve özel
fonların portföylerinde etkilidir. 2004’ den sonra enflasyon korkusuyla FED faizleri daha da
yükselme göstermiş ve konut fiyatları ani şekilde düşmeye başlamıştır. Konut fiyatlarının
düşmesiyle Mortgage sistemi temelli menkul kıymetler riski oluşmuş ve menkul kıymetlerin
değerlerinin sıfıra kadar düşmesine sebep olmuştur (Danacı ve Ulusoy, 2010: 871).
2004’ ten bu yana ekonomik yapının terse dönmesi ve ABD Merkez Bankasının para
politikalarında denetimini arttırması, konut piyasasında birikmiş sorunların ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. ABD’ de yüksek tehlikeli konut kredilerinden oluşan sorunlara ilişkin
korkuların artışıyla, 2007’ de meydana gelen dalgalanmalarla birlikte uluslararası sektördeki
tehlike artmış ve kredi sektörü temelli risk algılamalarında bozulma meydana gelmiştir.
2007’ de Bearn Sterns’ in iki yatırım fonunun iflasıyla ilk oluşumlarını veren kriz 2008’in
eylülünde ABD’ de bankaların ve sigorta firmalarının batmasıyla 1929 Büyük Buhranı’ndan
sonra meydana gelen derin kriz durumuna dönüşmüştür (Kahraman, 2009: 141). Para
piyasasının, finans sektöründe riski yüksek krediler vermesi, ev sahiplerinin yüksek borçluluk
oranları, firma yönetimlerindeki başarısızlıklar ve federal bütçe açıkları küresel krizin
temelini oluşturmaktadır. Başka bir görüşe göre, krizin başlangıcı olarak 1982’ de finansal
serbestleşme ve deregülasyon için ortaya çıkarılan yasalar gösterilmektedir.
2008 krizinin ilk yansımaları 2006 yılının ilk çeyreğinde emlak piyasasındaki bozulmalarla
meydana gelmeye başlamıştır. ABD konut ve finansal sektöründe 2006’nın sonları ile
2007’nin başlarında gözlenen bazı büyük kurumların iflası krizin ilk unsurlarını
oluşturmuştur.2008 ekonomik krizin oluşması üzerinde durulan nedenler iki tanedir. İlki,
konut piyasası kaynaklı kredi patlaması ve konut fiyatlarındaki şişkinliktir. 2006 senesinin
ortalarında ABD’ de meydana gelen iki soruna ortam hazırlayan ilk sebep sermaye
sektöründeki yanlış fiyatlandırmadır. Sermaye sektöründeki risk primlerinin düşüklüğü ve
uzun zaman belirsizlik hali, gelecekteki belirsizlik halinin şu dönemdeki seviyesinin de
altında olacağının fikrine sebep olmuştur. Bu halde düşük kredi yayılması ve riskli varlıkların
fiyatlarının şişmesine neden olmuştur.
Dünyada, uluslararası düzeyde işlem yapan bankalar birbirlerine kefil olmuşlardır. Bu
ilişkilerin en fazla toplandığı banka da Lehman Brothers olmuştur. Lehman Brothers, Fannie
Mae ve Freddie Mac gibi büyük kurumların sorunlarla karşılaşması üzerine iflasla
sonuçlanmıştır (Kahraman, 2009: 141). Tüm bu nedenlerle birlikte ortaya çıkan 2008 küresel
finansal krizi, dünyadaki pek çok ekonomiyi farklı oranlarda etkilemiştir.
2007’ de ABD’nin mortgage piyasasında oluşmaya başlayan kriz, dünya tarihinin en büyük
ekonomik krizi olarak kabul edilmektedir. Bu ekonomik krizin geçmişte ortaya çıkan finansal

krizlerle pek çok ortak özelliği bulunmaktadır. Bu krizlere yol açan unsurları, finansal
yeniliklerin doğru şekilde yönetilememesi, varlık fiyatları balonu ve kuruluşların
bilançolarındaki bozulmalar olarak sıralayabiliriz. Konut kredisiyle başlayan ekonomik kriz
bu süreçte likidite krizine dönüşmüştür. ABD’ de 2007’ de; finansal, sigorta, gayrimenkul,
inşaat ve madencilik piyasası başta olmak üzere değişik piyasalarda büyüme hızının
yavaşlamasıyla, genel ekonominin büyüme hızı da yavaşlamıştır. 2008 ABD Küresel finansal
krizini pek çok krizden ayıran iki farklı özelliği bulunmaktadır. Bu iki ayrım, oluşum şeklinin
birbirinden farklı olması ve tüketici talep seviyesine bağlı olarak alım gücünde artıştır. Bu
ayrımlara ek olarak da yüksek hacimli türev ürünlerini kapsaması ve buna bağlı olarak da etki
alanının geniş olması da bu krizin diğerlerine göre farklı olmasını sağlamaktır.
ABD ekonomisi 2008 yılına geldiğinde 20 trilyon USD’ ye ulaşan gayrimenkul piyasasıyla,
son sekiz yıldır aşırı şişen finansal sektörleriyle, son derece büyüyen, dünyada en fazla
ithalatta bulunan aynı dönemde de en borçlu ekonomi konumundadır (Kahraman, 2009: 141).
ABD ekonomisinde tıkanma olmuş, dünya ekonomisinde büyüme oranı ve dış ticaret hacmi
aniden düşmeye başlamıştır. Cari açık ve bütçe açığı olan ekonomiler krizden en fazla
etkilenen ülkeler olmuştur. 2008 küresel krizi bir tek finansal piyasalarla sınırlı kalacağı
düşünülse de kısa zamanda reel piyasayı da içine almıştır.
2008 ABD krizinin ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeleri de etkilemesinin pek çok sebebi
bulunmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde büyüme oranında düşüş ve talebin de gerilemesiyle,
gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatta azalma yaşanmış ve sıcak para çekilmeye
başlamıştır. Türkiye’ de mortgage kredileri çok azdır ancak bu kredilere dayalı kâğıtlar da
mevcuttur. Ayrıca, Avrupa ve ABD bankalarındaki gibi türev ürünler de bulunmaktadır.
2008 krizi ABD’ de birçok finans kuruluşunu batma noktasına getirirken reel piyasayı da
etkisi altına almış, tüketim ve yatırım maliyetleri de dibe çökmüştür. ABD kaynaklı toksit
kâğıtlar ve talep düşüşü yoluyla kriz küreselleşirken, bazı ekonomiler dışında reel piyasayı da
olumsuz etkilemiştir. GSYİH düşüşü, işsizlik artışı da bunu izlemiştir. Başta ABD, her alanda
büyük çaplı kurtarma çalışmaları yoluyla çöküşü engelleme önlemleri devreye girmiştir.
Türkiye’ de dahi balonun şişmesi sürecinde TL şiddetle aşırı değerlenirken reel faizleri yüksek
tutmayı devam ettiren TCMB, reel faizlerin neredeyse aşağı yukarı % 1’ e yakın seviyede
seyrettiği gözlemlemiştir (Özdemir, 2014: 91).
2008 ABD krizinin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de etkilemesinin pek çok nedeni
bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde büyüme oranında düşme ve kredi talebinde azalmayla,
gelişmekteki ülkeler de yapılan ithalatta da düşüş yaşanmış ve sıcak para çekilmeye

başlanmıştır. Buna ek olarak da Avrupa ve ABD bankalarındaki türev ürünler de
bulunmaktadır. Fakat hem bankaların hem de işletmelerin dış borç oranları oldukça yüksektir.
Türk finans piyasası ABD’ de ki mortgage sistemi kredileri sebebiyle oluşturulan sanal
kâğıtlara büyük yatırımlar yapmadığından dolayı küresel ekonomik krizin, Türk bankacılık
sektörünü temelden etkilememiştir. Bunun ana sebeplerinden biri de uygulanan yüksek kur ve
düşük faiz sistemidir. Ülkemizde ekonomik kriz genellikle reel piyasa da ve tüketici alanında
etkisini göstermiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da krizden payını almış, borsa da sert
düşüşlere neden olmuştur. Ülkemiz ekonomisinin genel tehlike alanları; yüksek reel faiz
sonucu kamu borcu ödemelerinin bütçeye payı % 25 gibi yüksek seviyede bulunması, dalgalı
ve düşük kur sistemi, enerji ve gıda ücretlerinin artmasıyla gelişen enflasyonist oluşumların
kriz döneminde kendini belli etmesidir (Özdemir, 2014: 91).
2.3.2008 ABD KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN NEDENLERİ
2008 ABD küresel finansal krizinin pek çok sebebi bulunmaktadır. 2007 ortalarında ABD
konut piyasasında meydana gelen tehlikeler giderek büyümüş ve gelişmiş ekonomilerden
gelişmekte olan ülkelere de yayılarak küresel boyut kazanmıştır. Küresel finansal kriz banka
iflasları, mali sistemdeki çalışmalar ve yayılımlardan sonra reel piyasaya da etkisini
göstererek küresel büyüme payını düşürmüş ve enflasyonist etkiye neden olmuştur.
ABD’ de konut kredilerindeki dikkatsizlik, özensizlik ve şişkinlik ile ortaya çıkan finansal
tehlikelerin derinleşerek yayılmasına sebep olmuştur. Emlak kredilerinde ikincil sektörün
gelişmesi amacıyla oluşturulan Freddie Mac ve Fannie Mae devlet denetimine geçmiştir.
Sonrasında büyük yatırım bankası Lehman Brothers ABD İflas Yasasına göre iflas
başvurusunda bulunmuştur. Merrill Lynch çok düşük bir ücretle Bank of Amerika’ ya satışı
gerçekleştirilmiş ve büyük sigorta şirketi AIG faaliyetlerini sürdürebilmek için ABD Merkez
Bankasından önemli miktarda kredi kullanımında bulunmuştur.
Kriz İngiltere, Avrupa ve pek çok gelişmekte olan ülkede oluşmasıyla ve küresel bir unsura
dönüşmesiyle yaklaşık 700 milyar dolarlık kurtarma paketleri ABD meclisinden geçerek
onaylanmıştır (Oktar ve Dalyancı, 2010: 14-15).
2008 ABD krizinin diğer krizlerde olduğu gibi pek çok sebepleri bulunmaktadır.2008 ABD
krizinin genel sebepleri; likidite bolluğu, özensiz krediler, aşırı menkul kıymetleştirme,
saydamlık eksikliği, derecelendirme kurumlarının etkinliğindeki yetersizlik, düzenleyici ve
denetleyici kuruluşlarının mücadelede gecikmesi vb. olarak sıralanabilmektedir (Alantar,
2008: 1; Uçan ve Çebe, 2018: 9).

2.3.1.Likidite Bolluğu ve Özensiz krediler
2000-2006 yılları arası dönemde finansal sektörde likidite miktarı devamlı yükselmiştir.
Konut satışlarının artmasıyla, likiditeye dönüşme miktarında artış meydan gelmiştir. Buda
konut fiyatlarının yükselmesi ve alım gücünü düşmesine neden olmuştur. Kredi borcunu
ödeyemeyen alıcıların konutlarına el konmuştur. 2008 krizi öncesi konut satış alımlarıyla
bankaların elde ettiği para dönüştürme hızı yani likiditeye dönüştürme hızı faaliyetleri
artmıştır (Alantar, 2008: 2). Bu faaliyetlerin başında konut kredileri bulunmaktadır. Bankalar
herhangi bir işi, geliri ya da varlığı bulunmayan insanlara dahi kredi vermeye başlamışlardır.
Genel olarak NINJA kredileri ismiyle bilinen faaliyetler varlık fiyatlarının hatta emlak
fiyatlarının çok ani şekilde artışına neden olmuştur. Bazı emlak kredilerinde meydan gelen
geri ödeme tehlikeleri neticesinde banka portföylerindeki hacizli konut sayısı artmıştır.
Bankaların bu konutları piyasaya sunmasıyla konut fiyatlarında düşüş meydana gelmiştir.
Böylece halen kredi ödemesi olan bazı konut kredisi kullanımında bulunan kişilerin
ellerindeki evlerin değeri kalan kredi ödemelerinin net bugünki değerinin altında kalmıştır. Bu
insanlar bu durum sonucunda evlerinin anahtarlarını zarflara koyup bankalara göndererek
kredi ödemelerinden vazgeçmişlerdir. Buna bağlı olarak da kredi geri ödemeleri bankalar
tarafından diğer mali kurumlara satılmış ve bu evleri teminat olarak alan sermaye sektörü
araçlarının kullanımı artmıştır. Bu sebeple zararlar bir zincir gibi bir mali kuruluştan diğerine
geçerek yaygınlaşmıştır. Bu da mali sistemin ana unsurları özelliğindeki kurumların iflasına
neden olmuştur.
2.3.2.Menkul Kıymetleştirme
Menkul kıymetleştirme; bir gerçek veya tüzel kişinin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan
varlıkları ve gelecekteki gelirlerini karşılık göstermek suretiyle borçlanma senedi ihraç ederek
finansman sağlanmasıdır. ABD’ de likiditenin bol olduğu 2000-2006 döneminde menkul
kıymetleştirme ile bireyler normalden fazla kredi kullanımında bulunmuşlardır (Alantar,
2008: 2). Risk paylaşımı, yüksek getiri isteği, bankaların yasal sermaye çalışmalarında
bulunmalarında kolaylık sağlaması, riski bulunmayan veya daha fazla mevduat isteği
bulunmadan bankaların yeni kredileri finanse etmelerinin sağlanması menkul kıymetleşmeyi
önemli hale getirmiştir. Menkul kıymetleştirmenin kullanılmasının temel sebebi riskin bir
kurumdan diğerine aktarılmasının kolay olmasıdır. Bu sistem, kriz durumunda mali yapıyı

kırılgan duruma getirmektedir. Bankalar tarafından uygulanan menkul kıymetleştirme ile
kredi ödemelerindeki bozulmalar hem krediyi veren banka hem de menkul kıymeti satın alan
diğer farklı finansal kurumlar için zarar anlamına gelir.
2.3.3. Saydamlık Eksikliği
Özellikle ABD’ de birbirinden bağımsız her unsur için ayrı bir mali kurum ve mali araç
oluşturulmuştur. Bu araçlar ve kurumlar birbiriyle ilişki halindedirler. Mesela, faiz haddi türev
sektörleri forward takaslama faaliyetlerinden dalgalı swape kadar pek çok finansal araç
imkânı sağlamaktadır(Alantar, 2008: 3). Finansal araçların bu karmaşık sisteminin
belirlenmesinde önemli bir zorluğu vardır. Genel yatırımcılar için her geçen gün farklılaşan,
yenilenen ve değişen finansal araçların takibinin yapılması pek olağan bir durum değildir.
Saydamlık eksikliğinin yarattığı pek çok tehlike ve sorun bulunmaktadır. Saydamlık
eksikliğinin yarattığı sorunlardan bir diğeri asimetrik bilgi olarak da bilenen olgudur. Bu
açıdan, bilgi yatırımcılara işletmelere ve başka aktörlere değişik hızlarla ve farklı şekilde
ulaşmaktadır. Yasal kurallarla bu şekilde bilgilendirmenin engellenememesi dahi suç unsuru
oluşturmayan asimetrik bilgilendirme sorununu engellemek kolay değildir. Bazı çalışmalar
sonucunda finansal krizle saydamlık eksikliği arasında ters yönlü ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Saydamlıktaki artış oranına bağlı olarak finansal kriz doğru orantılı olarak
artmaktadır. Bu tür çalışmalarda gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla tarafsız olamamışlar fakat
genel ön yargılar krizin gelişmekte olan ekonomileri etkilediği çevresinde birleşse de 2008
ABD küresel krizi gelişmiş ekonomilerde daha çok yayılmıştır.
2008 ABD krizinde banka ve simsarların ne tür varlıklarının bulunduğu, bu varlıkların
değerinin ne olduğu, buna ek olarak da muhatabının kimlerden oluştuğu yeterli düzeyde
tarafsız yönden belirlenememesine yol açmıştır.
2.3.4.Derecelendirme Kuruluşları
Derecelendirme kuruluşları ile ilgili en önemli sorun çıkar çatışmasıdır. Bankalarla ve diğer
mali kurumlarla ilgili bilgi sunan rating kurumları da bu işletmeler aracılığıyla kaynak
oluşturmaktadır(Alantar,2018:3).
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değerlendirme yetenekleri azalmaktadır.
Başka bir açıdan ele alınacak olursa; derecelendirme kurumları işletmelerin finansal
sorunlarını her daim belirleyememektedir. Yani sorunu kısmi ya da çok sonra anlayabilirler.

Mesela, Enron’ un iflasından sonra çok kısa dönem öncesine kadar derecelendirme kurumları
işletmenin sorunları bulunduğunu anlayamamıştır. Burada ortaya çıkan sorunlarda Enron’ un
olağan olmayan şekilde hazırladığı mali tabloların etkisi yüksektir.
Derecelendirme kurumları, finansal unsurları düzenleyerek, bankaların alıcıları dayanak
göstererek varlık hakkında bilgiye sahip olma yetkileri bulunmaktadır. Bir başka tehlike
derecelendirme kurumlarının bir tek temerrüt riskini derecelendiriyor olmasıdır. Fakat likidite
riski ve rating değiştirme tehlikesinin de belirlenmesi zorunludur.
2008 ABD krizinin meydana gelmesinden önce de derecelendirme kurumları çok etkin
çalışamamıştır. Fakat finansal kriz ortaya çıktıktan sonra kredi açıklamaları yapılmıştır.
2007’nin sonu 2008’in ortalarına kadar geçen sürede iki büyük derecelendirme kurumları
tarafından 1, 9 milyon dolarlık mortgage destekli menkul kıymetlerin açıklaması yapılmıştır
(Alantar,2018:3).
2.4.2008 ABD KRİZİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLER
Kriz, 2007 ortalarında ortaya çıkmış ve etkisi 2009’ un ortalarına kadar devam etmiştir.
2008 ABD krizinin olumsuz etkilerini yok etmek için pek çok önlem alınmıştır. ABD’ de 2007
yılı ortalarında meydana gelen kriz, mortgage krizi olarak da bilinmektedir. Mortgage krizinde
bankalar konut kredilerini ödemeyen alıcıların, kredilerini ödemeye çalışmış ama zorlanmaya
başlamıştır. Buna bağlı olarak da Mortgage krizi açısından banka ve diğer finansal kurumlara
yapılan rehin ve ipotek durumunda ani artışlar meydan gelmiştir. FED tarafından bu sorunları
önlemek için borç verme faiz oranında iskonto uygulamaya başlamıştır. Bu faiz oranı indirimi
politikası bir tek ABD‘ de uygulanmakla kalmayıp diğer ülkelerde de etkisini göstermiş, fakat
ABD’ de ki krizin büyüklüğünden dolayı etkili olamamıştır. FED’ in bu faiz indirimi hiç
olmazsa krizin likidite eksikliği kısmını gidermiştir. FED’ in bu faiz oranlarının düşmesiyle
ABD’ nin en büyük bankaları bu açıdan yüklü miktarda kredi kullanma imkânına sahip
olmalarına rağmen krizin olumsuz etkisi engellenememiştir.
ABD’de 2007 ortalarında ortaya çıkan finansal tehlikeler 2008 sonralarında küresel
ekonomik kriz halini almıştır. Kredi sektöründe, kredi olanağı sunan kurumların çok büyük
zarara uğramaları ve para sıkıntısı yaşamaları sebebiyle çalışmalar durmuş, ödeme zorlukları
başlamış, piyasalar çökmüş ve bütün küresel finansal sektörde endişeye sebep olmuştur.
2008 küresel finansal krizi öncesi ABD ve Avrupa ülkeleri vb. gelişmiş ekonomilerde ortaya
çıkmıştır. 2008 ortalarından bu yana Balkan ülkeleri, Güneydoğu Asya ülkeleri, Latin
Amerikan ülkeleri gibi ekonomileri de etkisi altına almıştır. Bu ekonomilerde de piyasalarda

önemli değer kayıpları meydana gelmiş, ülke paraları değer kaybetmiş, ülke tahvilleri ve ticari
bonoları risk primleri artmıştır.
2008 yılında konut fiyatlarının beklenmedik artışlar meydan gelmiştir. Bu artışa bağlı olarak
alıcılar emlak kredilerini ödemekte zorlanmaya başlamıştır. Konut fiyatlarında uygulanan risk
yönetimi yetersiz kalmıştır. Bu sektörde satın alınan konut fiyatını belirleme görevi bulunan
derecelendirme kurumu fiyatlarının artışına neden olmuştur. Fiyatları belirlemedeki yanlış
uygulamaları ve politikaları krizin önemli ölçüde ortaya çıkmasına neden olmuştur.
2008 yılıyla birlikte bütün küresel dünyada finansal firmalar yüksek düzeydeki tehlikeli
ipotek kredileri için aşağı yukarı 500 milyar dolara yakın zararlar belirlemişlerdir. Yani bu
zararlar IMF’ nin raporuna göre aşağı yukarı 1,5 milyon dolara kadar ulaşmıştır (Engin ve
Göllüce, 2013: 33). Buna ek olarak da yüksek seviyedeki zararlarla bankacılık yapısının
yatırımının büyük miktarı yok olmuştur. Reel piyasanın da yararlanacağı kredi kaynaklarının
da kesilmesine sebep olmuştur.
Finansal sektörde ortaya çıkan zararın büyük bölümü ipotek tabanlı menkul kıymetlerden
oluşmaktadır. Günümüzde bankalar vermiş oldukları kredilerin tehlikelerini yaymak amacıyla
menkul kıymetleştirme yöntemini yaygın kullanmışlar ve kredi tehlikesini sermaye sektörüne
çekerek, bu riskin yayılmasına neden olmuşlardır. Fakat menkul kıymet ödemelerinin
tekrardan bankaların elde edeceği kredi geri dönüşleriyle meydana getirilmesi finansal
sistemin riskini arttıran önemli bir püf noktasıdır.
Kredi derecelendirme kurumlarının ardı sıra ipotek emlak kredileri tabanlı tahvillerinin
rakamlarını düşürmeleri, sistemin güvenilirliliğini ve yatırımcıların paralarını fonlardan
çekmelerine sebep olmuştur. İkincil piyasalarda hızlı satış baskısıyla birlikte bu yatırım
unsurlarının fiyatları önemli ölçüde düşüşe geçmiş ve aşağı yukarı milyarlarca dolar
değerindeki fonlar azalmıştır. Bu hal likidite krizinin yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Küresel sektörde 2007 yılından itibaren devam eden zararlar, piyasada değer kayıplarına yol
açmıştır. Bu değer kayıpları da güvensiz bir ortama zemin hazırlamıştır. Buna bağlı olarak da
kredi standartları önemli oranlarda artmıştır. Böylece kredi daralması, emlak yatırımları pek
çok ekonomide durmuştur. Japonya’ da uygulanan politikalarda emlak yatırımlarında pek çok
düzelme meydana gelirken, ipotek emlak sektörünün en gelişmiş olduğu ABD, İngiltere ve
Danimarka’ da emlak fiyatlarının düşmesine neden olmuştur.
Hisse fiyatlarındaki düşüşler ve konut sektöründeki azalmalar, insanların mülkiyet
miktarının azalmasına, buna bağlı olarak da tüketim isteklerinin azalmasına yol açmıştır.
Krizlere bağlı olarak da işsizlik oranında artışlar meydan gelmiştir. Tüm dünyada refah
düzeyinde düşüşler gözlemlenmiştir. Emlak fiyatlarının düşmesi, teminat değerini düşürmüş

ayrıca faiz oranlarının artması insanları kredi sektöründen uzak tutmuştur. Banka kredilerinde
meydana gelen daralma en çok araş satışlarında etkisini göstermiştir.
Meydana gelen gelişmelere bağlı olarak krizin etkisinin geniş alanda hissedildiği üzerinde
durulmuştur. Bu açıdan diğer merkez bankaları ile ortak bir karar alınarak banka ve mali
kurumlara uygun faiz oranları uygulanmıştır. FED aracılığıyla alınan kararlarla, Avrupa
Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası ve İsviçre Merkez
Bankası birlikteliğinden meydana gelen iki ayrı ihaleyle uygun faiz oranları oluşturulmuştur.
Buna ek olarak da 40 milyon dolarlık kredi olanağı oluşturulmuştur (Engin ve Göllüce, 2013:
33).
3.2008 ABD KÜRESEL KRİZİNİN KÜRESELE ETKİSİ
2008 ABD küresel krizinde dünya ekonomisi büyük bir bunalımla yüz yüze gelmiştir. 2008
ABD krizinin ortaya çıkış nedeni, son zamanlarda ABD’de kolay kredi döneminin
oluşmasına, faiz oranlarının düşmesine ve emlak kredilerinin aşırı düzeyde yayılmasına neden
olmuştur. Günümüzde dünya ve ülke gündeminin en ciddi sorununu oluşturan küresel
ekonomik krizinin altında yatan nedenler ABD’ de 2007’ de ortaya çıkan mortgage krizine
bağlanmıştır. ABD’ de uzun dönemli ev kredisi veren kurumların meydana getirdiği mortgage
sektörü 10 milyon dolarlık büyüklüğüyle küreselin en büyük sektörüdür (Eğilmez, 2014: 5356). Bu kurumlar, dünyadaki olumlu ekonomik beklentilere ve iç sektörde konut fiyatlarının
artacağına bağlı tahminlere dayanarak kredi olanağı zayıf insanlara da emlak kredisi
sağlamışlardır. Böylece, ABD’ de maddi zorluğu bulunan insanların, faiz oranları düşük
olduğu için değişken faizli kredi kaynağı kullanmışlardır. Fakat küreseldeki tehlikeli
ekonomik gelişmelerle pozitif yöndeki ortam bozulmuş ve FED faiz oranlarını yükseltmiştir.
Bu yükselme emlak piyasasında durgunluğa neden olmuştur. Yükselen faiz oranları sebebiyle
emlak kredisi alan alt ve orta gelir düzeyindeki birçok insan, kredilere ödenek oluşturamaz
hale gelmiştir. ABD’ de 2007 yılında; finans, sigorta, emlak, gayrimenkul, inşaat ve
madencilik piyasası başta olmak üzere farklı piyasalarda büyüme hızının yavaşlamasıyla
birlikte genel ekonominin büyüme hızı da yavaşlamıştır.
3.1.2008 KRİZİNİN TÜRK EKONOMİSİNE ETKİSİ
2008 krizi, ABD’ de ortaya çıkmış ama küresel boyut kazanmıştır. 2008 krizi pek çok ülkeyi
etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. 2008 küresel krizinin etkileri ülkemizde reel

piyasada ve finans piyasasında farklı açılardan hissedilmiştir. Özellikle Avrupa ve Amerika’
da iflas eden ya da kamu tarafından desteklenerek ayakta kalabilen bankaların sayısının
çokluğuna bağlı olarak, ülkemizde kriz döneminde bankacılık piyasası krizden daha fazla
etkilenmiştir. 2001 krizleri sonrasında pek çok sorun meydana gelmiş ve buna bağlı olarak da
köklü yapısal değişiklikleri uygulayan Türkiye bankacılık piyasasıdır. Türkiye bankacılık
piyasası, güçlü çalışmaları ile küresel krize engel olmaya çalışmıştır. Ülkemizin petrol, enerji,
hammadde de dışa bağımlılığının bulunması ve küresel sermayenin ülkemizdeki önemli
varlığı vb nedenlerden dolayı Türkiye bankacılık piyasasında 2008 krizi önemli ölçüde
hissedilmiştir.
2001 krizi sonrasında bankacılık piyasasındaki yapısal köklü değişim, piyasada
düzenlemelere yol açmış sermaye yeterlilik oranları artmıştır. Finans piyasası küresel krizden
daha çok etkilenmese de kriz reel piyasayı pek çok yönden etkisi altına almıştır. Küresel kredi
kaynaklarının kısıtlanması, kredi maliyetlerinin artışı, yurtdışı pazar alanlarının miktarının
azalması vb. gibi pek çok sebeplerden dolayı reel piyasada büyük sorunlar yaşamışlardır
(Sarpkaya, 2009: 90). Bu sorunlar, ülkemizde makroekonomik unsurlara da yayılmıştır.
Krizler küreselleşme çabasına bağlı olarak sistematik bir özellik kazanmıştır.
2008 ABD krizinin ülkemiz gibi gelişimini sürdüren ekonomileri etkilemesinin altında pek
çok sebep yatmaktadır. Ama en belirgin sebebi olarak konut fiyatlarında artış ve buna bağlı
olarak da alıcılarının alım gücünün azalması gösterilebilir. Kredi ile konut satın alan pek çok
ülkede alım gücünde azalmaya bağlı olarak da ülke ekonomisinde gerileme meydana
gelmiştir. Krizin en fazla görüldüğü ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olduğu
bilinmektedir. 2008 ABD krizi, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyüme oranında
düşüş ve konut taleplerinde gerileme gibi pek soruna yol açmıştır. Kriz, gelişmekte olan
ekonomilerde ise ithalatta azalma ve sıcak para çekilmesi vb. sorunlara yol açmıştır.
2008 krizinden pek çok ülke nasibini almıştır. Bu krizden olumsuz etkilenenler arasında
ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemizde de bu krizin yarattığı olumsuzluklardan olan işsizlik
oranlarında ciddi şekilde artış gözlemlenmiştir. 2009 yılı şubat verilerine göre bir önceki yıla
göre işsizlik oranının %19,4’ ten %24,1’ e yükseldiği ve 1, 5 milyon insanın daha fazla işsiz
kalarak işsiz sayısının 6 milyon 288 bin kişiye ulaştığı belirlenmiştir (Kahraman, 2009: 144.
2008 yılında 12, 2 milyar USD olan net işletme sermaye girişi, 2009 yılında 4, 7 milyar USD’
lik sermaye çıkışına dönüşmüştür. Türkiye’ nin özel kesim dış borç stoku 2008 yılı haziran ayı
itibariyle 190, 5 milyar USD, toplam borç stoku ise 284, 4 milyar USD olarak kaydedilmiştir
(Kahraman, 2009: 144). Toplam borç stokunun GSYİH’ deki payı 2002-2006 yılları arasında

% 56, 1 iken 2008 yılı ortalarında % 40’ a gerileme göstermiştir. Fakat 2008 krizinin temel
etkisi özel kesim dış borç stoku olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye ekonomisinde 2001 yılı düzenlemelerle ortaya konulan çalışmalar sonrasında
finansal sektörde çok fazla tehlike yaşanmamıştır. Bir sorunun ortaya çıkmamasına rağmen
finansal sistemin bozulmalara yatkın yapısı nedeniyle 2008 krizinden en çok etkilenen
ekonomilerinden biri durumuna gelmiştir. Bilanço ve borç sistemlerindeki para birimi ve vade
uyumsuzluğu 2008 küresel krizinin Türkiye’ ye etkilerini zorlaştıran en önemli unsurlar
olarak belirlenmektedir. Her şeyden önce 1980 sonrasında ülkemizin ekonomisinde büyüme
oranları istikrarsız ve sürdürülemez seviyede bulunup, varılan en yüksek ve en düşük büyüme
oranları arasındaki fark %15,7 seviyesindedir (Sarpkaya, 2009: 90). Ülkemizde de diğer başka
ekonomilerde olduğu gibi küresel ekonomiye bağlı belirsizliklerden ve beklentilerin
bozulmasından olumsuz ölçüde etkilenmiştir. Türkiye’ de hem bankalar hem de firmaların
yabancı bankalardan ciddi ölçüde kredi kullanımında bulunmuştur. Fakat kriz nedeniyle bu
kredi aracının işlerliğini kaybetmesi ile daralan kredi hacminin banka bilançolarında da
daralmaya yol açması beklenen bir duruma dönüşmüştür. Kriz sonrasında kredi faizleri ile
devlet borçlanma faizleri arasında artış olmuş, bankaların genel olarak düşük riskli devlet iç
borçlanma senetlerine dönüşmüş oldukları belirlenmiştir.
3.2.2008 KRİZİNİN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ
Küresel krizler, makro alan ve mikro düzeyde firmaları da etkisi altına almıştır (Afşar ve
Erkoç, 2018: 33). Küresel krizler, pek çok alanda ortaya çıkan ve önemli ölçüde hissedilen
olaylar bütünüdür. 2008 ABD küresel krizi, büyük ölçüde önemli piyasalarda, kişi ve
kurumlara verilmiş mortgage kredileri ile birlikte belli olmayan türev ürünler bileşiminin
neden olduğu bir finansal krizdir.
ABD ile sınırlı kalmayan 2008 küresel kriz, Avrupa’ da ki bankaları da etkisi altına almıştır.
İngiltere hükümeti ülkenin en büyük finans kurumlarına el konulacağı belirtilmiş, bazı
ülkelerde pek çok banka kamulaştırılmıştır (Özdemir, 2014: 91). Avrupa ülkelerindeki önemli
olan finans kurumları ve bankaları Amerika’ da emlak piyasasına büyük ölçüde kredi olanağı
sağlamışlardır. ABD’ de ki pozitif ekonomik ortamı temel alınarak, gerekli risk analizleri
yapılmadan verilen krediler, Avrupa ekonomisinin de krizle tanışmasını da çabuklaştırmıştır.
AB’ nin genişleme dönemi ise ekonomik krize bağlı olarak daha da sıkıntılı bir döneme
girmiştir. Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya vb. pek çok ülkede ekonomik sorunun

yarattığı etkilerinin anlaşılması sonucunda ekonomilerde küçülmeler olduğu saptanmıştır
(Özdemir, 2014: 91).
2008 ABD krizin Avrupa’ ya da yayılmasıyla, ABD’ nin para basmasına parasının değerini
düşürmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda da ABD daha çok ihracat yapmış ve Euro’ ya
karşı doların rekabet gücü artmıştır. Buna ek olarak da Avrupa’ da ki bankalarda da kriz
görülmüştür. Ülkelerin bu krize uygun çözümü bulamaması, etkili olamaması, yetersizlik,
siyasal önceliklerle hareket etmeleri ve gerekli mücadele de bulunamamaları üst üste
gelmiştir. Örneğin; Avrupa ülkelerinden İrlanda’ da devletin banka açıklarının ödenmemesi
garanti altına alınarak kamusal görevlerini yerine getireceğini beyan eden, bozulmuş siyasi
sistem dalgalanmalarına yol açmıştır. Buna bağlı olarak da küresel sektörlerde İrlanda’ nın
kredi unsurları ani şekilde düşmüştür. İrlanda Merkez Bankası özel bankalarda ki kayıpların
sürmesi üzerine, bankaların iflasını engellemek amacıyla müdahalede bulunmuşlardır.
Küresel bankacılık politikasının 2008 yılında durması ve bu durumun Avrupa ekonomisin
de daralmalara neden olması sonrasında devletler borçlanarak bankalarını kefaletle
kurtarmaya çalışmışlardır. Yunanistan 2008 ABD krizinden en fazla zararlı çıkan ekonomi
olmuştur. Euro alanına girişi, çok fazla miktarda ortaya çıkan kamu harcamaları ve küresel
finansal kriz nedeniyle 2009 sonrasında hem iç hem de dış faktörlerin etkisi ile 1974’ ten
sonraki en büyük ekonomik krizini yaşamıştır. Ülkemiz için 2008 krizinin ortaya çıkışından
daha fazla Avrupa’ ya yayılması önemlidir. Ülkemiz ekonomisi Avrupa ekonomisi ile daha
fazla iç içe olduğu için, krizin Avrupa kısmı Türkiye üzerinde daha fazla etkiye sahip
olmuştur.
2008 ABD krizinin küresel piyasalara yayılmasını ele alırsak iki döneme ayırarak incelemek
daha sağlıklı olacaktır. Birinci dönem 2007 yılının temmuz ayından sonraki süreçteki
gelişmeleri, ikinci dönem 2008 yılının Eylül ayından sonraki süreçteki gelişmeler olarak
inceleyebiliriz. 2006 yılının ilk aylarında Amerika’ da emlak fiyatları artmış, ipotekli
kredilerin faiz oranlarında düşüşlere yol açmıştır. Buna bağlı olarak da halkın ipotekli kredi
kullanımı oranına göre tüketim harcamaları gelirlerinden daha çok artmıştır. Devam eden
dönemlerde ucuz kredi sürecinin sona ermesiyle birlikte pek çok kredi çeken insan daha fazla
aylık ödemelerle karşı karşıya kalmışlardır. Kredi çeken insanlardan bazıları kredileri
ödeyemez duruma gelmişler ve icra yoluyla birlikte satın almış oldukları konutları satışa
çıkarılmıştır. 2006 yılı sonrasında Amerika’ da icralar büyük oranlara ulaşmıştır. Yani 2008
krizinin ortaya çıkmasında önemli bir unsur olmuştur. Amerika’ da bankacılık piyasasında
oluşmaya başlayan bu iflasların meydana gelmesine sebep olmuştur. Sonuçta da Amerika’ da
yatırım bankacılığın sonu olarak belirlenmiştir. Meydana gelen ABD krizinden 2008 yılının

Ekim ayından bu yana Avrupa bankacılık yapısı da etkilenmiştir. Avrupa Bankalarının
faaliyetlerini sürdürebilmesi için hükümetler açısından yardım paketlerinin bulunduğu
politikalar ortaya atılmıştır. 2008 ABD krizinin en önemli faaliyetleri bu şekilde meydana
gelmiştir. ABD’ deki bulunan bankaların zor duruma düşmeleri ve bu bankaların hükümetler
açısından engellenmesi faaliyetlerinin oluşturulması, daha sonrasında Avrupa Bankalarında
aynı

risklerin

meydana

gelmesi

krizin

finans

piyasası

üzerindeki

yansımalarını

göstermektedir.
2008 ABD küresel krizi ülkeden ülkeye ani bir şekilde yayılmıştır. Krizin etkisi ilk olarak
finansal sektörde ortaya çıkan fiyatlar üzerinden oluşmuştur. Devam eden dönemde ise
ülkeden ülkeye geçen ekonomik bunalım dalgası haline dönüşmüştür. 2008 ABD krizine bağlı
meydana gelen fon kaynaklarının daralması, hem ülkeler arasındaki ticaretin düşmesine hem
de ülke içi talepte düşüşe sebep olmuştur. Krizin bir diğer farklı etkisi de banka kredileri
üzerinde olmuştur. Bankalar vermiş oldukları kredi miktarlarında kısıtlamaya yolunu
seçmişlerdir. Kredi verirken de aradıkları şartları da arttırmışlardır. Ülke içerisinde
çalışmalarını sürdüren bankalar zararlarını açıkladıkça hükümetler bankaların bu zor
hallerinin engellenebilmesi için onlara sermaye unsurlarını arttırarak paketler belirlenmeye
başlamıştır. Bankaların kredi şartlarını arttırmaları pek çok ülkede konutlara yapılan
yatırımların daralmasına sebep olmuştur. Konut fiyatları düşmüş banka teminatlarının değeri
azalmıştır. Bu değer azalışının sonrasında hane halkının hali hazırda bulunan servetinin
değerinde de düşüş meydana gelmiştir. Yani tüketici talebinde azalma meydan gelmiştir.
Banka kredilerindeki daralma taşıt kredisine bağlanarak meydana gelen araç satışlarında da
ciddi azalmaya yol açmıştır.
2008 ABD krizini pek çok krizden ayıran en önemli özellik bu krizin sadece gelişimini
sürdüren ülkelerde değil aynı dönemde gelişmiş ülkeleri de genel olarak etkisi altına almıştır.
2008 ABD küresel krizi en çok gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi krizin
aslında ipotekli konut kredileri sektöründeki meydana gelen temel sorunlardır. Gelişimini
sürdüren ülkelerin, daha öncesinde yaşadıkları krizlere bağlı olarak finansal ve bankacılık
piyasasında meydan getirdikleri reformlarıyla bu krizden daha az etkilenmişlerdir.
Finansal sektörlerde küreselleşmeye bağlı olarak yakınlaşmalar meydana gelmiştir. Bu
yakınlaşmayla birlikte, herhangi bir ülkede meydan gelen krizin kolaylıkla farklı ülkeleri de
etkisi altına almıştır. ABD mortgage sektöründe oluşmaya başlayan ve devamında likidite
krizi haline dönüşen bu tehlike ABD’ deki mevcutta bulunan bankaların borç verme
tehlikesini yabancı yatırımcılara devretmesi neticesinde ilk olarak Avrupa ülkelerinde ortaya
çıkmış ve pek çok ülkeyi de etkilemiştir.

SONUÇ
2008 yılında ABD’ de mortgage piyasasında ortaya çıkan kriz, konut fiyatlarının artmasıyla
birlikte krediyle ev alanlar açısından büyük sorun halini almıştır. Geniş açıdan bakıldığında
2008 küresel krizi, finansal yeniliklerin yanlış yönetilmesi, varlık fiyatlarında oluşan
şişkinlikler, finansal kuruluşların bilançolarındaki düzensizlikler ve türev ürünler sektörün
karmaşık yapısı vb. sebeplere bağlı olmaktadır.
2007 ortalarında ABD emlak sektöründe ortaya çıkan sorunlar zaman geçtikçe büyümüş,
gelişmiş olan ekonomilere de yayılmış ve küresel bir boyuta dönüşmüştür. Başta ABD’ de
meydana gelen bu küresel kriz zamanla tüm dünya ekonomilerini etkilemiştir. Bu krizin
dünya ekonomisindeki payı oldukça yüksek etkiye sahip olmuştur. 2007 ortalarında oluşmaya
başlayan ABD ekonomik krizi 2009 ortalarına kadar etkisini göstermiştir.
2008 ABD ekonomik krizi sonrasında özellikle ABD ve AB’ de ekonomik açıdan büyük
ölçüde kayıplar meydana gelmiştir. Bu gibi kayıpların tekrar meydana gelmemesi amacıyla
tüm finansal sistemi yeniden yapılandırmak için faaliyetler oluşturulmuştur. Bu kökten
değiştirilen sistem çerçevesinde hem ABD hem de AB’ de hukuk alanında etkili gelişmeler
yaşanmış ve birbirini takip eden yeni politikalar kabul edilmiştir (Ergincan ve Yayla, 2013:
51).
Küreselleşmenin yaygınlaşmasına bağlı olarak dünya ekonomileri arasında mali ve ticari
hareketlilik hızlanmıştır. Pek çok yatırımcı farklı ekonomilerde kolayca yatırım yapabilir ve

parasını değerlendirebilir duruma getirmiştir. Bu açıdan para küresel boyuta gelmiş ama buna
bağlı olarak da riskleri de arttırmıştır. Bu nedenle, ülkelerin iç sektöründe yaşadıkları krizler
diğer ekonomilere geçerek krizlerin küreselleşmesine yol açmıştır.
ABD’ nin mortgage sektöründe ortaya çıkan 2008 krizinin genel tanımı; aşırı
değerlendirilmiş konut fiyatlarının gerçek değerine dönüşme uğraşlarıdır (Kaya ve Kaygısız,
2015: 188).
2008 küresel krizi hem gelişmiş hem de gelişmekteki ekonomilerde büyüme, enflasyon,
ticaret hacmi ve kamu maliyesinde sorunlara sebep olmuştur. Krizin etkilerini engellemek için
uygulanacak politikaların doğru tespit edilmesi ve uygulamaların düzgün yapılması
mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Bu açıdan 2008 küresel krizinde ilk olarak para politikalarına
bağlı olarak müdahaleler oluşturulmuş ama sonrasında etkili unsurun mali dengeler olduğu
kanısına varılmış kalıcı maliye politikaları ile birlikte engel olunmaya çalışılmıştır. Ülkemizde
de kamu harcama politikalarına ek olarak vergi politikalarından faydalanarak krizin etkilerinin
engellenmesi hedeflenmiştir.
Ülkemiz açısından 2008’ de yaygınlaşan finansal kriz çok fazla zorluk yaratmamıştır. 2001
krizi sonrasında belirlenen politikalarla birlikte Basel politikalarına bağlı unsurlar önemle
takip edilmiştir. Bu şekilde başta bankacılık piyasası olmak üzere finans piyasasında
dalgalanmalar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Reel piyasa açısından küresel dünyadaki
daralmalara bağlı olarak üretim miktarında düşüşe, refah düzeyinde bozulmalara ve işsizlikte
artışa yol açmıştır. Kriz ortamında belirsizliklerin bulunması sebebiyle yatırımcıların azaldığı
gözlemlenmiştir.
2008 ABD krizi, kredi krizi olarak ortaya çıkmış, sonrasında likidite krizi haline dönüşmüş
ve küresel boyut kazanmıştır. Krizin temelinde gayrimenkul ve kredi etkisinin yattığı
belirlenmiştir. 2007 ortalarında oluşmaya başlayan krizle birlikte bu dönemde pek çok
finansal kurum iflas etmiş ve pek çoğunun bilançolarında önemli düzeyde sorunlar
oluşmuştur. Ortaya çıkan bu finansal krizi; reel ve finansal kriz olarak tanımlamak uygun
olacaktır. 2008 kriziyle birlikte güven kaybı oluşmuş ve küresel ekonomik alanda daralma
eğilimleri ortaya çıkmıştır. Oluşan güven kaybı sonucunda hem gelişmiş ekonomiler hem de
gelişmekte olan ekonomileri farklı şiddette etkilemiştir.
2008 küresel finansal krizi; işsizlik ve enflasyon alanlarını da etkilemiştir. Gelişimini
sürdüren ekonomiler için önemli bir risk olan işsizlik, 2009 yılında gelişmiş ekonomiler
açısından da tehlikeli unsur halini almıştır. Türkiye, Rusya, Brezilya ve İspanya vb.
ekonomilerde işsizlik düzeyinde yüksek artışlar meydana gelmiştir (Uçan ve Çebe, 2018: 15).
2008 ABD küresel krizine bağlı olarak küresel boyutta bir durgunluk oluşmuş ve enflasyon

oranlarında düşüşler meydana gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler dâhil tüm ekonomilerde
enflasyon oranları düşmüş, gelişmiş ekonomilerde enflasyon oranı negatif değer almıştır.
2006 yılında hafif etkisini gösteren, 2007 ortalarında etkisini göstermeye başlayan ama
özellikle 2008 in eylülünde ciddi şekilde etkisini gösteren küresel finansal kriz olgusu haline
gelmiştir. 2008’ de hissedilir seviyede etkisini gösteren küresel finansal kriz 2009 yılında
derinleşmiş, 2010 yılında biraz etkileri toparlanmış, 2011 yılında tekrar negatif etkileri
görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, gelişmiş ülkelerde alınan kararlar küresel düzeyde bir
iyileşmenin meydana gelmesi amacıyla yeterli düzeyde başarı sağlanamamıştır. İktisadi
çalışmaların küresel boyutta ani şekilde yavaşlamasına bağlı olarak büyüme düzeyleri de
gözle görülür ölçüde gerilemeye başlamıştır.
Sonuç olarak, pek çok krizin kendine has fırsatları, pozitif etkileri ya da sonuçları
bulunacaktır. Önemli olan tehditlerin fırsatlara dönüşmesidir. Kriz dönemleri, geçmişe ait
politikaların geçerliliğini kaybettiği dönemler olarak bilinmektedir.
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