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Küresel iktisat tarihi içerisinde onlarca yıl boyunca anlatacağımız bir dönemi yaşıyoruz. Dünya ekonomisi, 

gözlerimizin önünde ve son hızla büyük bir değişimden geçiyor. Haber akışı o denli hızlı ki, bu değişimin 

neresinde olduğumuzu ya da daha ne kadar devam edeceğini öngöremiyoruz. 

Sadece üç ay önce, 189 üye ülkesinden 160’ında kişi başına milli gelirin artmasını bekleyen Uluslararası Para 

Fonu (IMF), 14 Nisan’da yaptığı güncellemede ilk hasar tespitini yaparak keskin bir güncellemeyi bize duyurdu: 

2020 içerisinde 170 IMF üyesi ülkede, kişi başına milli gelirin daralması bekleniyor. Tek başına bu öncül bilanço 

bile, küresel hasarın çok yüksek ve genele yaygın olacağını gösteriyor.  

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün verilerine göre yılın ilk çeyreğinde gelişmekte olan ülkelerin sermaye 

piyasalarından 78 milyar dolar para çıkışı olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü 

(UNCTAD) tarafından yapılan çalışmalar, dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye girişinin de 2020-2021 

döneminde %30-40 bandında düşebileceğine işaret ediyor. Diğer bir deyişle, COVID-19’un iktisadi aktivite 

üzerindeki etkileri 2020 ile sınırlı kalmayacak, sonraki yıllarda da hissedilecek.  

Türkiye’de ABD Doları bazından kişi başına milli gelir, 2013’ten bu yana gerileme gösteriyor. Temel bir Hodrick-

Prescott hesabı ise, ekonominin 2018’in son çeyreğinden bu yana potansiyelin altında büyüme sergilediğine 

işaret ediyor. Ancak atılan ekonomik adımlarla birlikte, 2019’un son çeyreğine doğru iktisadi aktivitede yeşil 

filizlerin ortaya çıktığını gözlemlemeye başlamıştık. COVID-19’un küresel ekonomiye vurduğu darbe, Türkiye 

ekonomisinde tam da bu öncü toparlanma eğilimlerinin başladığı zamana denk gelmesi açısından kritik.  

Yıllık ortalama %1,2’lik nüfus büyümesi ve işgücüne katılım oranının benzer ülkelerin seviyesine yaklaşacağı 

varsayımı ile birlikte düşünüldüğünde, istihdam yaratan ve istikrarlı bir büyüme performansına geçişin, Türkiye 

için önemli olduğu ve olmaya devam edeceği görülecektir. 

Diğer bir deyişle, küresel ekonomideki belirsizlikler yüksek olmakla birlikte, Türkiye’nin ajandansında nelerin 

önemli olduğuna dair aslında bir belirsizlik yok. Bu nedenle, COVID-19’un küresel ekonomide getirdiği değişim 

döneminin, bir planlama dönemi olarak değerlendirilmesi, süreç sona erdiğinde başarılı sonuçlar alınmasını da 

sağlayacaktır. 

Uluslararası kalkınma ve finans kuruluşları pek çok eylem planı açıkladı. Dünyadaki pek çok ülke de hem maliye 

hem de para politikası cephesinde adımlar attılar. Türkiye ekonomisinde de alınan önlemler, açıklanan paketler, 

atılan adımlar güncelliğini koruyor.  

Planlı Finansman İçin İşbirliği Zamanı 



Bu adımların başarılı olabilmesi için, yarının bugünden kurgulanması ve şimdiden temel prensiplerin 

belirlenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. TSKB Ekonomik Araştırmalar olarak hazırladığımız bu raporda, 

COVID-19 öncesi dünyanın gerçeklerinin, COVID-19 sonrası dünyanın ihtiyaçları ile koordine edilmesine fayda 

sağlayacağını düşündüğümüz 3 temel alanı sizlere sunmayı amaçladık: 

 Değer zincirinin yaşanan küresel şokun getirdiği olumsuz etkiden korunması 

 İşgücü piyasasının korunması ve desteklenmesi 

 Sanayi ve hizmetler sektörlerinin dönüşümünün kurgulanması 

Sıradışı dönemlerde atılan adımlar da sıradışı olur. İçinden geçtiğimiz dönem de, bu kararlılıkla yürütüldüğünde 

başarılı yarınların inşası için önemli bir sayfa olacaktır. Bu başarının yakalanmasında kalkınma temel 

prensiplerine bağlı kalınması ise şüphesiz önemli bir nokta olarak vurgulanmalı.  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın misyon ve vizyonunu göz önüne alarak, uluslararası kalkınma literatürü 

çerçevesinde, yukarıda belirttiğimiz alanlarla uyumlu olarak 4 prensibin planlama sürecine katkısının mutlaka 

sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

 Her sektör ve sektör oyuncusu için sürdürülebilir yatırım duruşunun desteklenmesi 

 Kapsayıcılık prensibi gereği en çok ihtiyacı olan gruplara, en çok ihtiyaçları olan dönemde destek verilmesi 

 Toplumsal cinsiyet dengesini gözeten ve iyileştiren adımların atılması 

 Proaktif bir şekilde, iklim risklerini dikkate alan bir duruşla planlamaların yapılması 

Sert esen küresel rüzgarların kısa vadede dinmesini beklemiyoruz. COVID-19 sonrası sağlıklı günlerin özlemini 

duyarken, iktisadi dengelerin de sağlıklı bir yapıda olması için bugünden sorumlu bir planlama yapılması her 

ülke için son derece önemli. İçinden geçilen dönemin sıradışılığı, uluslararası işbirliklerinin ve disiplinlerarası 

çalışmaların artması gerektiğini gösteriyor. Bu dönemde yapılacak olan iktisadi araştırma çalışmaları da 

niceliksel ve niteliksel bakışı bir potada eriten, çok yönlü çalışmalar olduğu sürece planlama sürecine katkı 

verecektir. Raporumuzun bu bakış açısına hizmet edeceğini umuyoruz.  

          Burcu Ünüvar 

       Baş Ekonomist — Ekonomik Araştırmalar 



Makroekonomik Bakış 

IMF’nin yılın başında küresel büyümede düşük hızda ve belirsiz bir toparlanmanın işaretleri olduğunu belirtmesine 

karşın, COVID-19 kaynaklı gelişmeler 2020 ilk çeyrekte görünümü oldukça olumsuz etkiledi. Çin’den başlayarak       

dünyanın geri kalanına yayılan virüs küresel bir salgın haline gelirken, salgının yayılmasını sınırlamaya dönük adımlar 

birçok işin kapanmasına yol açtı. Seyahat ve gümrüklerdeki kısıtlamalar küresel ekonomik aktivitenin sert bir şekilde 

daralmasına neden oldu.  

Merkez bankaları ve mali otoriteler genişlemeci pek çok adım atsa da finansal piyasalardaki yüksek oynaklık ve bozu-

lan güven reel ekonomiye gelen şokun boyutu konusundaki belirsizliği artırdı. Tüm ekonomilerde iktisadi faaliyetteki 

daralma büyük ölçüde perakende, toptan ticaret ve hizmetlerden geldi. Aynı zamanda, devam eden belirsizliklerden 

dolayı KOBİ’ler ülkelerin çoğunda en çok sıkıntıya düşen gruplar arasında yer alıyor. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre, zayıflamanın boyutu ve kompozisyonunda farklılıklar olmakla 

birlikte, COVID-19 kaynaklı kısıtlamalar gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) kısa vadede önemli düşüşlere yol açabilecek 

ve çok sayıda ülke resesyona girebilecek. OECD’nin öncü hesaplamalarına göre, kısıtlamalar kaynaklı ilk etkilerle 

ortalama bir ekonomide çıktı %25 oranında küçülebilecek ve kısıtlayıcı tedbirlerin her bir aylık sürede uzatılması GSYH 

büyümesinde 2 yüzde puan kayba yol açabilecek. 

Bununla birlikte, OECD ve IMF ülkeleri koordineli ve ivedi bir şekilde, virüsten doğan ekonomik hasarı sınırlamaya dö-

nük ekonomi politikaları uygulamaları konusunda teşvik ediyor. Aynı zamanda bu kuruluşlar, küresel ekonomide güve-

ni tesis edebilmek için alınacak bu önlemlerin zamanlaması ve iletişiminin de kritik öneme sahip olduğunun altını 

çiziyor. 

Küresel Görünüm 

COVID-19 Kaynaklı Kısıtlama Adımlarının İlk Etkileri (GSYH içindeki payı) 
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Makroekonomik Bakış 

Türkiye ekonomisi 2008-2009 Küresel Finansal Krizi-

nin ardından hızlı bir toparlanma yakalamış olsa da 

potansiyel büyüme oranının bir süredir yavaşlama 

eğiliminde olduğu görülüyor. Trend büyüme oranı    

%6’nın üzerindeki seviyesinden 2019 itibarıyla %4’ün 

altına inerken, dolar bazında kişi başına GSYH 

2013’teki 12.395 dolardan 2019 itibarıyla 9.127 

dolara düştü. 

Bu nedenle işgücü piyasası koşullarında iyileşmenin 

kısmen yavaşladığı görülüyor. 2019 itibarıyla ülkede 

istihdam oranı %45,5 olarak gerçekleşirken, genel 

işsizlik oranı %13,1 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta 

işsizlik oranı ise 2019 sonu itibarıyla %24,0’a ulaştı. 

Türkiye’nin Makroekonomik Koşulları 

Türkiye’nin Gerçekleşen ve Potansiyel GSYH Büyüme Oranı 

Bununla birlikte, toplam talebin bileşiminde de 

geçtiğimiz birkaç yılda bazı değişimler meydana 

geldi. İç talebin payı 2011 yılındaki %77’den 

2019’da %68,7’ye gerileyerek bir miktar düştü. 

Stok hariç GSYH içindeki dış talebin payı ise aynı 

dönemde %23,0’dan %31,3’e yükseldi. 

Türkiye Ekonomisinde Talebin Kompozisyonu 
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Gerçekleşen Büyüme Oranı Potansiyel Büyüme Oranı
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Makroekonomik Bakış 

Türkiye’nin Makroekonomik Koşulları 

Aynı zamanda, ekonominin arz tarafında da dış talebin ve turizm faaliyetlerinin artan önemiyle uyumlu olarak değişim-

ler oldu. Sanayinin payı 2011’deki %22,5’ten 2019’da %24,8’e çıkarken, finans, bilişim, destek ve diğer hizmetler dahil 

hizmet sektörü payı %37,3’ten %41,0’a yükseldi. 

Türkiye Ekonomisinde Arzın Kompozisyonu 

Geçtiğimiz günlerde COVID-19 kaynaklı olumsuz etkileri sınırlamak üzere, Türkiye’de de TCMB ve Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu (BDDK) birçok tedbir aldı. TCMB politika faizini 100 baz puan indirirken, piyasalara 5,1 milyar ABD 

doları tutarında döviz ve/veya altın karşılığı likidite sunacak şekilde yabancı para zorunlu karşılıkları 500 baz puan 

düşürdü. Buna ek olarak, TCMB piyasadan gerçekleştirdiği Hazine tahvil alım programını önde yüklemeli olarak yapma 

kararı alırken, bankacılık sektörünün kredi verme kapasitesini artıracak yeni likidite imkanları uygulamaya başladı. Aynı 

zamanda, BDDK geçici bir süreliğine bankacılık sektöründe takipteki alacakların sınıflamasına yönelik birtakım ko-

laylıklar getirdi. 

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisinin, dış talep ve turizm faaliyetlerine olan duyarlılığı artarken, COVID-19 kaynaklı 

gelişmelerin büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdığı görülüyor. Bununla birlikte, uygun fonlama im-

kânlarıyla finansal kanalların güçlendirilmesi suretiyle bu risklerin sınırlanabileceğine inanıyoruz.   
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Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Hizmetler Sanayi Kamusal Hizmetler İnşaat ve Gayrimenkul Tarım



Sektörel Görünüm - Dünya 

Pandeminin doğrudan ve dolaylı etkileri karşısında, hükümetlerin şirketlere destek olmak için attığı adımlar üç başlık 

altında toplanabilir. Firmaların nakit akımlarını iyileştirmek adına, hükümetlerin %65’i finansal koşullarda gevşemeye 

giderken, %26’sı firmaların mal ve hizmetlerine talebi canlandırdı. Hükümetlerin %53’ü ise istihdam ve maaşlara 

yönelik destek paketleri açıkladı ve devlete ilişkin ödemelerde azaltıma ya da iptale gitti (McKinsey, 2020). 

Dünya’da Sektörlere Yönelik Tedbirler 

Ülkelerin Sektörlere Yönelik Tedbirlerinin Yüzdesel Dağılımı 
(Çalışılan 34 Ülke İçin) 

Başlıca ülkeler tarafından 23 Mart itibarıyla 

yapılan sektörel önlemlerin dağılımı yandaki 

grafikte gösterilmekte. 

İlk iki grup, doğrudan kapanma ile karşı karşıya 

kalan sektörler. Bankacılık sektörüne ilişkin alınan 

önlemler finans sektörünün dayanıklılığını 

arttırarak ekonomik aktivitenin tamamını 

desteklemekte. Sağlıklı bir finans sektörü tüm fi-

nans dışı paydaşlara olumlu katkı verebiliyor. Bu 

nedenle, bankacılık sektörüne sunulan destekler, 

finansal oynaklığın reel ekonomi üzerindeki etkile-

rinin sınırlı olmasını sağlayacak. Öte yandan, 

ülkelerin besin ihtiyacını karşılamak üzere, gıda ve 

tarım sektörüne çeşitli destekler verildi.  

Küresel değer zincirindeki bozulmadan olumsuz 

etkilenen imalat sanayi şirketlerine yönelik de 

çeşitli adımlar atıldı.  

Açıklanan önlemlerin bazıları firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını gözetmekte. Söz konusu önlemler doğrudan 

finansmana erişimde bu dönemlerde daha fazla güçlük çeken KOBİ’leri hedeflemekte. Fransa KOBİ’leri desteklemek 

için 2 milyar euroluk bir paket açıkladı. İngiltere, KOBİ’lere yönelik, orta vadeli, düşük maliyetli bir kredi programı 

başlattı. Avrupa Yatırım Bankası, KOBİ’lere ilave işletme sermaye desteği vermek adına bankalar için likidite hatları 

oluşturdu. Söz konusu finansal destekler şirketlerin mevcut istihdam seviyelerini koruması koşuluyla verildi. 

Dünya çapında COVID-19’un etkilerini azaltmaya yönelik çok sayıda finansman fırsatları sunuldu. Bu fırsatlar, genel 

olarak işgücünün korunmasına ve desteklenmesine ve küresel değer zincirindeki bozulmanın olumsuz etkilerinden 

sakınılmasına odaklanıyor.  
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Sektörel Görünüm—Türkiye 

COVID-19'un imalat sanayi üzerindeki etkisi küresel değer zinciri üzerinden yayılım gösterdi. Çin’in salgını çevreleme 

politikalarının sonucunda ülkenin üretim miktarı önemli ölçüde düşerken, Çin’den gelen girdileri kullanan ülkeler bu 

durumdan olumsuz etkilendi. 

Çin’deki üretim duruşu, küresel değer zinciri yoluyla yansıyan bir arz şoku yaratırken, aynı zamanda ithalattaki düşüş 

bir talep şoku oluşturdu. Ülkeler arası girdi-çıktı tablolarına dayanan, Baldwin'in (2020) hesaplamaları Çin’in diğer 

ülkelerin imalat sanayi katma değerindeki payını gösteriyor. Güney Kore’nin imalat sanayi üretiminin %16,4’ü Çin’den 

gelen girdilere bağlı iken, bu oran ABD için %6,5, Almanya için %4,6 ve İngiltere için %4,8. Küresel değer zincirindeki 

bozulmanın Avrupa ülkeleri üzerindeki etkisi kayda değer seviyede.  

Sol taraftaki grafik Türkiye’nin büyük ticari ortaklarına bağımlılığını göstermekte. Türkiye imalat sanayi katma değe-

rinin %5’i Çin’den gelen girdilerle yaratılmakta. AB ülkelerinin imalat sanayi sektöründeki payı %6 dolayında. Bu 

nedenle, önümüzdeki dönemde imalat sanayinin %10’undan fazlası için kullanılan girdilerin arzında sorun yaşama 

riskiyle karşı karşıya kalındığı görülüyor. 

Ancak olumsuz etkinin ölçüsü, sektörlerin küresel değer zincirine entegrasyonuna bağlı olarak değişecek. UNCTAD’a 

(2020) göre Çin’den ürün tedarikinde sorun yaşanması durumunda Türkiye’de en çok etkilenecek sektörlerin tekstil, 

giyim ve otomotiv olduğu görülmekte.  

Küresel değer zincirindeki bozulma dolayısıyla arz ve talep tarafında görülen etkiler, şirketler açısından baskı unsuru 

olmaya devam edecek. 

Türkiye’nin Sektörel Pozisyonu 

Türkiye İmalat Sanayi Katma Değerinde Diğer Ülkelerin 
Katkısı – Küresel Değer Zinciri Yaklaşımı  

Çin’den gerçekleşen ara malı ihracatında %2’lik bir 

azalışın Türkiye’deki sektörlere etkisi (milyon dolar)  
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Sektörel Görünüm—Türkiye 

Önümüzdeki dönemde, şirketler arz ve talep taraflı sorunların yanı sıra küresel değer zincirindeki bozulma dolayısıyla 

da sorunlarla karşılacak. Talep tarafındaki sorunlar şirketlerin finansman ihtiyaçlarını artıracak. Bu nedenle şirketlerin 

mevcut işgücü ve üretimlerini koruması, işletme sermayesi ihtiyaçlarını makul maliyetlerle karşılayabilme                   

kabiliyetlerine bağlı olacak. 

Finansal kriz dönemlerinde, şirketler işletme sermaye-

si yönetimlerini iyileştirerek, bilançolarında kilitli kal-

mış nakdi çıkarmaya ve dış finansman ihtiyaçlarını 

azaltmaya çalışırlar. Ancak COVID-19 salgınının tüm 

sektörlere yaygın biçimde olumsuz etki etmesi, işlet-

me sermayesi yönetimindeki hedeflerin önünde engel 

teşkil etmekte. Bu nedenle, şirketlerin somut bir 

ekonomik toparlanma gerçekleşene kadar likidite so-

runlarının çözümünde dış finansmana başvurmaları 

olası. 

Finansmana hızlı erişimi mümkün kılan önlemler, şir-

ketlerin hayatta kalmalarına yardımcı olacak.  

Mevcut Görünüm—İşletme Sermayesi İhtiyacı 

Türkiye’de Nakit Dönüşüm Süresi (gün) 

İmalat Sanayi Sektörlerinde Nakit Dönüşüm Süreleri 

(gün) 

İşletme sermayesi ihtiyaçları, hem miktar hem de 

vade anlamında dikkate alınmalıdır. Miktarın ölçüm-

lenmesinde kısa vadeli krediler, işletme sermayesi 

ihtiyacının göstergesi olabilir. Şubat 2020 itibarıyla 

Türkiye’de kısa vadeli krediler 550 milyar TL (80 mi-

lyar dolar) seviyesinde bulunuyor. 

Öte yandan nakit dönüşüm süresi, şirketlerin işletme 

sermayesi ihtiyaçlarının vadesi için bir gösterge 

sayılabilir. Kriz dönemlerinde bu sürenin uzaması şir-

ketlerin finansman ihtiyaçlarının artmasında rol 

oynamakta. 
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Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yazarların kendi hesaplamaları
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Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yazarların kendi hesaplamaları



Sektörel Görünüm—Türkiye 

Türkiye’nin genç nüfusunun potansiyel avantajına karşın 

son yıllarda işsizlik oranı çift haneli seviyelerde seyret-

mekte. COVID-19 salgınının yaratabileceği ilave istihdam 

kayıpları hem sosyal açıdan hem de talep cephesinden 

olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahip. Potansiyel 

istihdam kayıplarına ilişkin bir fikir oluşması adına iki farklı 

çalışmadan faydalanabiliriz.  

İlk çalışma (Taymaz, 2020) TÜİK’in yayınladığı girdi-çıktı 

tablolarını kullanıyor. Taymaz istihdam kayıplarının 

krizden yoğun ölçüde etkilenecek sektörlerde %60’a, daha 

hafif etkilenebilecek sektörlerde ise %30’a ulaşabileceği 

varsayımından yola çıkıyor. Doğrudan ve dolaylı etkilerin 

dahil edildiği çalışmada istihdamın %10,7 kadar azala-

bileceği sonucuna ulaşılıyor. Bu hesaplama istihdam 

kaybının 3 milyon kişiye kadar çıkabileceğine işaret et-

mekte.  Potansiyel istihdam kayıplarına ilişkin alternatif bir 

değerlendirme için OECD’nin (2020) yaklaşımı ve 

varsayımlarına dayanarak Türkiye’nin işgücü 

piyasasına yönelik basit bir simülasyon yaptık. OECD 

herhangi bir tedbirin alınmadığı duruma ilişkin bir 

perspektif benimsediği için, bu çerçevenin en 

olumsuz senaryoya işaret ettiği düşünülebilir. Bu 

varsayımla yaptığımız hesaplamalar istihdam 

kaybının %28,7’ye kadar ulaşabileceğine işaret 

ediyor. 

Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde buna benzer 

simülasyonların hata payının da yüksek olacağı göz 

önüne alınmalı. Ancak potansiyel istihdam 

kayıplarına ilişkin her iki çalışma da konunun önemi-

ni ve ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu nedenle isti-

hdamı korumak ve desteklemek, salgının etkileriyle 

mücadeleye ilişkin gündem maddelerinin üst 

sıralarında yer almalı. 

Mevcut Görünüm – Olası İstihdam Kayıpları 

COVID-19 Önlemlerinin İstihdamdaki Değişime 
Potansiyel Etkisi (%) 

İstihdama Potansiyel Etki (OECD Yaklaşımı) 

-4.38

-3.39

-2.2

-0.52
-0.29 -0.17

Konaklama ve
Gıda

Perakende
Ticaret

Tekstil ve Giyim Hava Ulaşımı Seyahat
Acenteleri

Kültürel
Hizmetler

Kaynak: Taymaz, E. (Mart, 2020), Covid-19 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri, 
www.sarkac.org 
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Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, OECD varsayımları dahilinde yazarların kendi hesaplamaları



Sektörel Görünüm—Türkiye 

İstihdam üzerindeki baskıyı izleyebilmek için, kriz dönem-

lerinde finansmana erişimde daha fazla zorluk yaşayan 

KOBİ segmentinin yakından incelenmesi gerekmekte. 

KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin bel kemiği konumunda. 

Tüm şirketlerin %99’unu temsil eden KOBİ’ler, istihdamın    

%74,4’ünü, üretimin %56’sını, ihracatın %55,4’ünü ve 

ithalatın %35’ini gerçekleştirmekte. KOBİ’ler katma değer 

ve istihdamın önemli bölümünü yaratırken, zaman zaman 

ekonomik büyümeyi yukarı itme veya geri çekme 

potansiyeline sahip. 

Büyük işletmeler ve KOBİ’ler arasındaki temel farklardan 

biri, KOBİ’lerin yüksek belirsizlik dönemlerinde banka fi-

nansmanına erişimde daha büyük zorluklar yaşaması. 

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, KOBİ’lerin 

üretimdeki payının %13 ila %86 arasında değiştiği gözlen-

mekte. Dikkat çekici biçimde, KOBİ’lerin düşük paya sahip 

olduğu sektörler, sermaye yoğun veya insan sermayesi 

yoğun sektörler. Bu durum, KOBİ’lerin finansmana erişim 

sorununa ya da ölçek avantajlarının olmamasına bağlana-

bilir. 

KOBİ’ler ve büyük işletmeler arasındaki güçlü ticari bağlar, 

iki grubun birbirinin dinamiklerinden etkilenmesini sağlar. 

Finansal koşullarda sıkılaşma dönemlerinde büyük işletmel-

erin artan işletme sermayesi ihtiyaçları, KOBİ’lere olan ti-

cari borçlarını daha uzun vadede ödemelerine neden olur. 

Yani ölçeğinden bağımsız olarak, şirketler işletme sermaye-

si sorunlarını birbirlerine yansıtabilirler. Bu nedenle büyük 

ve orta büyüklülükteki şirketlere sağlanan krediler, zor za-

manlarda küçüklerin de desteklenmesine katkı sunar.  

Mevcut Görünüm - Türkiye’de KOBİ’ler 
KOBİ’lerin Üretimdeki Payı 

KOBİ’lerin Üretimdeki Payı - İmalat Sanayi Alt 
Sektörleri 
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Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Deri Kağıt Bilgisayar, Elektronik, Optik Gıda 

Tekstil Giyim 
Fabrikasyon Metal 

Temel Eczacılık 
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Ekonomi saati yöntemi bir sektörün üretimini dört farklı iş 

döngüsü süreci üzerinden inceler.  

Buna göre, dipten çıkış bölgesi, ekonomik aktivitedeki 

standardize edilmiş yıllık değişimin negatif, aylık değişimin 

ise pozitif olduğu bölgeye tekabül eder. Ekonomik aktivitenin 

tam aksi hareket gösterdiği durum ise yavaşlama olarak 

adlandırılır.  

Durgunluk bölgesinde, hem yıllık hem de aylık değişimin 

negatif olduğu, yani ekonomik aktivitenin uzun vadeli 

trendinden ayrıştığı gözlenmekte. 

Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar, yazarların kendi hesaplamaları 

Bu yöntemde, sektör üretiminin uzun vadeli büyüme trendi ve kısa vadeli büyüme performansı karşılaştırılmakta. 

Çalışmada, bu yöntem Türkiye’de imalat sanayi alt sektörlerinin kendi iş döngülerinde hangi fazda konumlandığını 

tespit etmek için kullanılmakta. Grafiklerdeki her bir nokta aylık sanayi üretim endeksi verisi kullanılarak 

oluşturulurken, kırmızı renkle işaretlenmiş son gözlem noktası sektörün Ocak 2020 itibariyle hangi fazda 

konumlandığını göstermekte.   

Genişleme

YavaşlamaDurgunluk

Dipten Çıkış

Ekonomi Saati



Dipten Çıkış Bölgesindeki Sektörler 

Ağaç Ürünleri Diğer Metalik Olmayan Mineraller Elektrikli Teçhizat 

Mobilya Ana Metal Kimya 

Motorlu Taşıtlar Kauçuk ve Plastik Diğer Makine ve Ekipman 

Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar, yazarların kendi hesaplamaları 
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Türkiye’nin ihracatının %42’si AB ülkelerine gidiyor. Yukarıda 
belirtilen sektörlere yapılan ihracatın toplam değeri ise 41,4 milyar 
dolar. Dolayısıyla, AB’nin yeni yol haritası içerisinde Türkiye 
açısından dönüşüm gerektiren oldukça geniş bir alan da mevcut. 

AB, AYD içerisinde aşağıdaki alanlarda ve sektörlerde iyileşme ve 
ilerleme noktalarına işaret ediyor: 

 Çevre dostu teknolojilere yatırım 

 Sanayilerin yenilikçi yapılarının desteklenmesi 

 Özel ve kamu taşımacılığında daha temiz, daha ucuz ve daha 
sağlıklı sistemlerin öne çıkartılması 

 Enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması 

 Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması 

 Küresel çevre standartlarının iyileştirilmesi için uluslararası 
işbirlikleri yapılması 

Avrupa Yeşil Düzeni 

Karbon vergisine tabi olabilecek sektörler ve Türkiye’nin bu sektörlerdeki ihracatı 

AB Ülkelerinin Türkiye İhracatındaki Payı 

Avrupa Yeşil Düzeni (AYD), Avrupa Birliği’ndeki (AB) ülkelerin ekonomilerini daha sürdürülebilir yapmak hedefiyle ortaya 

koydukları bir yol haritası. 2050’ye kadar yürünecek uzun bir yolu gösteren bu harita, “İklim ve çevre ile ilgili risklerin her politika 

alanında fırsata dönüştürülmesi.” olarak da sunuluyor. Bu perspektiften bakıldığında, AB ile kuvvetli ticari ilişkilere sahip Türkiye 

gibi ülkelerin, bu yol haritasından kendi payına düşecek ödevler ve fırsatlar olacağı da çok açık. 

Temiz ve döngüsel ekonomiye geçişin kurgulandığı ve kaynakların verimli kullanılmasının hedeflendiği bu perspektif içerisinde, 

bazı sektörler öncü etkilerle en hızlı karşılaşacak sektörler olarak ön plana çıkıyor. 

Küresel COVID-19 Krizi sonrasında, tüm politika öncelikleri iktisadi iyileşmenin bir an önce sağlanmasına yönelmiş olsa 

da, bu duruş iklim hassasiyeti ile çelişmek zorunda değil. AYD’nin belirlediği orta vadeli hedefler yolu aydınlatmaya 

devam etmeli. Bugünden atılan tohumlar, COVID-19 sonrası dönemde meyvelerini verecektir.  

İklim sorumlu bu perspektif, kalkınma bankalarının COVID-19 sonrası dönemin kurgulanmasında daha fazla ön plana 

çıkacağını da gösteriyor. Aynı bakış açısı, yerel ve uluslararası kalkınma kuruluşları işbirliği ile, pek çok sektörde yeşil 

patika ile uyumlu yeniden yatırım ihtiyacının varolduğuna da işaret ediyor. 

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme önceliği, AYD’nin çizdiği yeşil patikanın gerektirdiği yatırım ve dönüşüm 

ihtiyacı ile birlikte düşünüldüğünde, Türkiye için önemli bir fırsat penceresinin yakalanabileceği görülüyor. Bu fırsatın 

değerlendirilebilmesinin yolu ise, iyi belirlenmiş hedefler ve kalkınma odaklı finansmandan geçiyor.  

70.4%

43.5% 42.5%
39.8%

34.3%
30.6%

27.7%

Motorlu Taşıt Kauçuk ve
Plastik

Elektrikli
Teçhizat

Tekstil Ana Metal Kimya Diğ. Metalik
Olm. Min.

Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar



COVID-19 Krizi’nin daha önce gördüğümüz krizlere benzemediği konusunda pek çok iktisatçı ve uzman hemfikir. Bu 

açıdan bakıldığında, yarının dün gibi olmayacağını söylemek de abartılı olmayacaktır. 

Tüm iktisadi oyuncuların iş yapış şekillerini ve karar alma mekanizmalarını yeniden gözden geçireceği bu dönemde, 

sektörler için de dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bu dönüşümü düşünürken, iki nokta öncelikli olarak karşımıza çıkıyor: 

Firmaların, 

 Yeni döneme uyum sağlamak için yelpazelerini genişletmeleri 

 Bugüne kadar uyguladıkları iş pratiklerini dönüştürmeleri 

Sağlık malzemeleri, hijyen ürünleri ve hastane makineleri konusunda dünyadaki talep yükselişi son derece açık. Ürün 

yelpazelerini ve bilgi birikimlerini bu alana çevirebilecek sektörler, bu hareketi gerçekleştirecekler. Nitekim 

Türkiye’de petrokimya sektöründe bu tarz bir hareketin öncüsü olabilecek haber akışlarını gözlemledik. Aynı şekilde 

yüksek teknoloji ürünü makineler, üç boyutlu yazıcılar, tekstil ve giyim, kimya gibi sektör ve ürün grupları da bu 

genişleyici dönüşüme dahil olacak sektörler arasında yer alacak. 

Önümüzdeki dönemde COVID-19 vakaları azalacak olsa da, dünya genelinde sosyal mesafe ve hijyen önemli olmaya 

devam edecek. Belli sektörler de bu önceliğe göre kendini yeniden konumlandırmak zorunda kalabilir. Örneğin, 

sosyal mesafenin zor sağlandığı otel yerleşkelerinin daha mesafeli olacak şekilde yeniden tasarlandığını görebiliriz. 

Her şey dahil turizm yaklaşımı da yine bu nedenle bireysel tercihlerin ön plana çıktığı bir sisteme evrilebilir. Gıda 

paketleme ve dağıtımında yeni bir dönemin başladığını görmek de şaşırtıcı olmayacak. Sektörel dönüşüm, kısa 

vadenin konusu gibi durmamakla birlikte, planlamaya başlamak için bugün iyi bir zaman gibi görünüyor! 

Yapısal Dönüşüm 



COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini hafifletirken alınacak tedbirlerin COVID-19 sonrası oluşacak ihtiyaçlarla da 

uyumlu olabilmesi için 3 temel noktaya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz:  

 Değer zincirinin yaşanan küresel şokun getirdiği olumsuz etkiden korunması 

 İşgücü piyasasının korunması ve desteklenmesi 

 Sanayi ve hizmetler sektörlerinin dönüşümünün kurgulanması. 

Her bir sektörün COVID-19’un etkilerini bertaraf etmek için bu üç alanda da desteğe ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Ancak bu ihtiyacın sektörler arasında önceliklendirilmesi mümkün. Biz bu önceliklendirmeyi yapabilmek için ilk iki 

noktada veri temelli bir yaklaşım benimsedik. Değer zincirinin korunmasında sektörler arasında bir önceliklendirme 

yapmak için nakit yaratım sürelerini dikkate aldık. İşgücü piyasasının korunmasına ilişkin ise her bir sektörün 

isithdamdan aldığı payı hesaplamalarımıza dahil ettik.  Yapısal dönüşüm parametresine yönelik bir önceliklendirme 

yapmak için ise küresel salgınla birlikte sektörlerin iş yapış şekillerine ilişkin değişim beklentilerini dikkate aldık.  

Her bir temel noktada sektörleri kendi aralarında önceliklendirdik. Örneğin işgücü piyasasının korunması konusunda 

en yüksek önceliğe imalat sanayi sahipken, değer zinciri alanında en yüksek önceliğe sahip sektör inşaat. Sektörel 

ayrımdan bağımsız olarak orta ölçekli firmaların bu üç temel noktada da en yüksek önceliğe sahip olduğunu 

değerlendiriyoruz. Bunun en önemli sebebi bu firma grubunun finansmana erişimde büyük ölçekli firmalara göre 

dezavantajlı durumda olabilmeleri. Ancak tüm firma ölçekleri arasında değer zinciri temelindeki organik bağ 

düşünüldüğünde, büyük firmalara doğrudan finansman verilmesi, değer zincirinde yer alan tüm firmaların işletme 

sermayesi ihtiyaçlarını dolaylı yoldan destekleyerek, bu alandaki sıkıntıların hafifletilmesine yönelik uygulanabilir bir 

yol olarak değerlendirilebilir.   

Etkili Finansmanın Yapıtaşları 

Önlemler
Orta Ölçekli 

Firmalar ve İşletme 

Sermayesi İhtiyacı

İmalat Turizm İnşaat

Toptan ve 

Perakende 

Ticaret

İşgücünün Korunması

Tedarik Zincirinin 

Korunması

Yapısal Dönüşüm

Önlemlerin Sektörler Bazında Önceliklendirilmesi (Düşük Öncelikliden Yüksek Öncelikliye)



İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Duyarlılığı 

Buraya kadar ortaya koyduğumuz noktaları dikkate alarak imalat sanayi alt sektörlerinin bu sürece ne kadar duyarlı 

olduğunu belirtmek için bir ısı haritası hazırladık. Harita sektörlerin her bir başlık içinde diğer sektörlere göre nasıl bir 

konumda olduğu dikkate alınarak renklendirildi. Bir kutucuğun kırmızı ile renklendirilmiş olması, satırdaki sektörün 

sütundaki değişken özelinde, diğer imalat sanayi sektörlerine göre daha duyarlı olduğuna işaret ediyor.  

Sektörlerin ihracatında dış pazar yoğunlukları için Herfindahl Endeks hesaplanırken, işgücü piyasasındaki önemlerini 

dikkate almak için sektörlerin istihdam ve KOBİ payları dikkate alındı. İşletme sermayesi ihtiyacına ilişkin bir sıralama 

yapabilmek için ise nakit dönüşüm süreleri çalışmada kullanıldı.  

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, yazarların kendi hesaplamaları  

*Mevcut Değil 

NACE Kodu NACE Sınıfı
İhracatın Pazar 

Yoğunluğu
İstihdam

KOBİ'lerin 

Önemi

İşletme Sermayesi 

İhtiyacı

10 Gıda
10 2 16 12

11 İçecek
5 21 14 11

13 Tekstil
16 3 10 8

14 Giyim
4 1 6 19

15 Deri
17 14 2 4

16 Ağaç
14 17

M/D*
5

17 Kağıt
11 16 12 15

18 Medya
1 18 3 18

20 Kimya
21 12 11 13

21 Eczacılık
2 20

M/D*
6

22 Plastik
15 5 8 16

23 Diğ. Met. Min.
12 7 9 10

24 Ana Metal
19 8 17 20

25 Fabr. Metal
18 4 5 14

26 Bilg. Optik
7 19 18 2

27 Elektrikli Teçhizat
13 11 15 17

28 Makine
20 9 7 9

29 Motorlu Taşıt
8 6 19 21

30 Diğ. Ulaşım
6 13 13 1

31 Mobilya
9 10 4 7

32 Diğ. İmalat
3 15 1 3

İmalat Alt Sektörlerinin Göreli Duyarlılık Analizi



Bir sağlık sorunu olarak başlayan COVID-19, iktisadi, finansal ve sosyal yönleri olan çok boyutlu bir 

küresel krize evrildi. Sorunun bu çok yönlü yapısı, mücadelenin de çok taraflı olmasını gerekli 

kılıyor.  

Krizin, küresel iktisadi aktivite üzerinde daha önce benzerini görmediğimiz bir tahribat 

bırakmasının beklendiği hatırlandığında, alınacak önlemlerin de yenilikler içermesi gerektiği 

ortaya çıkacaktır. Böylesi kuvvetli bir belirsizliği yönetmenin kilit noktası ise, finansal kaynaklar 

dahil, imkanların esnek bir şekilde kullanılmasından geçiyor. 

Uluslararası kalkınma ve finans kuruluşları neredeyse bir seferberlik içerisinde finansal 

kaynaklarını küresel iyileşmenin hizmetine açtılar. İstenen hedefe ulaşabilmek için bu sermaye 

havuzunun “bugünü kurtarmak” için değil, “yarını kurmak” için kullanılması şart. 

Bu şartı sağlamak için, hangi ülkelerde, hangi sektörlerin, hangi temel prensipler dahilinde 

desteklenmesi gerektiğini ortaya çıkartan çalışmaların yapılması, planlama açısından son derece 

önemli. Ülkelerin kendi makro ve mikro gerçeklerini, küresel ekonomik görünümün dinamikleri ve 

kalkınma prensipleri ile birleştiren çalışmaların sayısı arttıkça, COVID-19 sonrası dönem için 

yapılan planlamanın başarısı da artacak. 

Bu amaca hizmet edeceğini umduğumuz raporumuz, uluslarası koordinasyon içerisinde iki temel 

prensip ile özetlenebilecek bir finansman patikası öneriyor: 

 Türkiye ekonomisinin Küresel COVID-19 Krizi nedeniyle daha acil hale gelen ihtiyaçlarının 
giderilmesi ve kırılgan noktalarının desteklenmesi 

 COVID-19 sonrası dünya için stratejik planlama ve hazırlığın yapılması 

Analitik bir çalışma ile belirlenen stratejik yol haritasına dayalı finansmanın, hem daha hızlı bir 

iktisadi iyileşme hem de orta vadede daha kalıcı bir başarı getireceğine inancımız tam. 

Önümüzdeki dönemde bu tarz çalışmaların artmasıyla birlikte, COVID-19 sonrası döneme dair 

belirsizliklerin azalması da olumlu bir gelişme olacaktır.  
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