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Birleşik Devletler ve Türkiye arasındaki artan ihtilaf, iki NATO üyesinin 
arasındaki bağları 1974 yılında Türk Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs’ı işgal ederek 
ilişkileri çökmenin eşiğine getirmesinden bu yana hiç görülmemiş bir seviyede 
gerilmesine sebep oldu.

Türkiye’deki mevcut kriz, ülkenin para biriminin istikrarını bozan 2016 yılındaki 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik başarısız darbe girişimi ile başlamış 
ve ardından Erdoğan’a geniş yetkiler veren tartışmalı 2017 referandumuyla da 
gelişmiştir. Bununla birlikte Washington ile Ankara arasındaki mevcut tartışma 
Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin Evanjelik rahip 
Andrew Brunson’ı gözaltına almasına ilişkin tweetiyle başladı. Rahip, terörizm, 
casusluk, darbenin planlayıcılarına yardım etme suçlarıyla yüzyüze ve 2016 
başarısız askeri darbe girişimini takip eden geniş çaplı sıkı önlemlerin bir parçası 
olarak olayların içine çekildi.

Bununla birlikte Erdoğan yönetiminin ülke ekonomisi üzerindeki kaygı 
verici artan etkisi ve bilhassa Temmuz ayında mutlaka yakın yetkilerle yeniden 
seçilmesi, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarında büyük bir rol oynuyor. Çekinceler 
açıkça gösteriyor ki; Türkiye’nin problemleri Irak, Suriye ve İran gibi komşu 
ülkelerin ekonomik istikrarına olumsuz şekilde etki edecektir.

Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına karşın sorunları sürekli 
kötüye gidiyor. Özellikle Trump’ın Türkiye’ye karşı sürdürdüğü ticari savaş, 
uluslararası ticareti bir bütün halinde etkiliyor. Ek olarak uluslararası müttefiklikler 
zayıflıyor ve dünya genelinde ekonomik büyüme tehdit ediliyor.

Yabancı yatırımcıların yeni korkusu popülist Erdoğan hükümetinin sorumsuz 
ekonomik politikalarla Türk Merkez Bankası’nın bağımsızlığına zarar vermesidir. 
Bu arada gözlemciler ise bu politikaların ekonomiyi ayakta tutması için atılması 
gereken sağlam adımları geciktireceğinden endişeli.

Türk Lirası’nın Değer Kaybının 
Etkileri

Ahmed Hasan Ali*

* El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi’nde Araştırmacı.
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8 Temmuz 2018 öncesinde Türk lirası (dolar karşısında) 4.7 seviyesinden 
işlem görüyorken her nasılsa başkanlık seçiminden sonra 5.5 seviyesine geldi. 
Ardından Ağustos sonuna değer kaybetmeye devam etti. Trump, Rahibin 
gözaltına alınmasına bağlı olarak Türkiye’ye karşı arttırdığı politik ve kamu 
baskısının sonuçlarını almaya başladı. Bu sonuçlar içişleri ve adalet bakanlarına 
karşı uygulanan yaptırımları içeriyordu. O, ihracatta Türk çeliğine yüzde 40 
ve alüminyuma ise yüzde 20 oranında iki kat vergi uygulanacağını duyurdu. 
Cezalar, Amerikan piyasasında Türk çeliğini en pahalılar arasına soktu ve Türk 
çelik ihracatının ciddi şekilde düşmesine sebep oldu.

Birleşik Devletler ve Türk başkanlarının arasındaki artan şahsi tartışmalar iki 
lider arasında uzatılmış bir kısasa kısas kampanyasının ihtimaline dair kuşkuları 
arttırdı ve kaos beklemede kalmaya devam etti.  Anlaşmazlıklar büyüyerek zaten 
diplomatik krize dönüşmüştü. Politik ilişkiler de kişisel hale getirilmişti. Ankara, 
Amerika-Pensilvanya’da gönüllü sürgünde yaşayan Türk vaiz Fethullah Gülen’i 
başarısız darbe girişimini yönetmekle suçluyordu ve Erdoğan doğrudan Birleşik 
Devletleri Fethullah Gülen’i iade etmemekle eleştirmekteydi

Başkan Trump ne zaman söylemlerindeki tansiyonu yükseltse, Başkan 
Erdoğan da aynı düzeyde, geri çekilme belirtisi göstermeksizin cevap verdi. 
Erdoğan Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi yönetmekle suçladığı 
batılı ülkeleri azarlıyor ve Batı’nın baskısına boyun eğmeyeceğine dair yemin 
ediyordu. Hatta Erdoğan “ekonomik manipülasyonlar vasıtasıyla bizi tâbi 
edeceğini düşünenler bu ülkeyi hiç anlamamışlar. Onlar tehdit ve gasp dilini bu 
ülkeye karşı kullanamazlar” ifadesini kullanmıştır.

Trump Erdoğan’ı politik ve ekonomik baskı uygulayarak Amerikan rahibi 
serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma yapmaya zorluyordu. Karşılığında 
ise Birleşik Devletler devlet kontrolündeki Halkbank’ta çalışmış nüfuz sahibi 
Türk bankeri iade etmeyi kabul ediyordu. Bankacı ise Amerika’nın İran üzerine 
uyguladığı yaptırımları ihlal emekten suçlu bulunarak hapsedilmişti ve kalan 
cezaevi süresini Türkiye’de tamamlayacaktı. Anlaşmaya göre ayrıca İsrail, 
Birleşik Devletler Başkanı’nın isteği üzerine, bir Türk tutuklu serbest bırakılmıştı.

Devlet kontrollü Halkbank’a uygulanan Amerikan yaptırımlarını kaldırmaya 
yönelik Türk diplomatik çabaları gözlemleniyordu. Amerika ise durumu 
İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için düzenlenmiş bir “komplo” olarak 
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değerlendiriyordu. Her nasılsa rahibin gözaltının devam etmesi bu çabaların 
ilerlemesini engelledi. Özellikle iki lider de konumlarına bağlı kalma durumunu 
devam ettirdi. Hatta Türk Başkanı Türklere ellerindeki altın, dolar ve avroyu 
satarak destek olmaları için çağrıda bulunarak: “yastığının altında doları, avrosu, 
altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir 
milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin 
cevabı olacaktır” demiştir. Türk lirasının düşüşü finansal piyasalarda paniğe 
sebep oldu. Çünkü Türk güvencesine olan yatırımlar şüpheli hale geldi. Dahası 10 
yıllık devlet bonoları yüzde 20 arttı. Bu tüccarların daha yüksek riskli olduğuna 
inanmalarına bağlı olarak daha yüksek getiri talep etmeleri manasına geliyordu. 
Bir diğer yandan Türkiye’de önemli yatırımları olan Asya ve Avrupa bankalarında 
kuşku uyandırdı. Menkul kıymetler borsasına katkıları olan bu bankalarda da 
dünya genelinde gevşemeler görüldü.

Lira’nın değerindeki sert düşüş, Erdoğan’ın inşaat yatırımlarına dayalı 
ekonomi politikalarıyla ilgili çekincelerini yansıtıyordu. Lira’daki en sert 
düşüşler Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin de etkisiyle her zamankinden daha 
izole ekonomik politikalar takip ederek yatırımcılara kâr ettirmemesiyle ortaya 
çıktı. Örneğin enflasyonu zapt edip lira üzerindeki baskıyı azaltmak için faiz 
oranlarını yükseltmeyi reddetmesi örnektir. Erdoğan hükümeti daha da ileri 
giderek Birleşmiş Devletlerin yaptırım uyguladığı İran ve Rusya gibi ülkelerin 
ekonomik eksenine doğru hareket edeceğini açıkladı.

Türkiye’nin Rusya Eksenine Girmesi

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Birleşik Devletler yaptırımı altında olan Rusya 
ve İran ile yakın hale geldi. Bu Obama döneminde hayli güçlü olan Amerikan-
Türk ilişkilerinde değişimi temsil ediyor. Obama tarafından Türkiye “büyük 
İslami bir demokrasi ve bölgedeki diğer Müslüman ülkelere önemli bir 
model” olarak tarif edilmişti. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki sekizinci 
yılına girmiş olan ilişki, Suriye anlaşmazlığını çözme eksenli olarak gelişti. Bu 
anlayışın da bir sonucu olarak Suriye’nin büyük bir kısmı Amerika’nın devirmek 
istediği Beşar Esad kontrolüne geri döndü. Türkler ile Amerika arasındaki bu 
anlaşmazlık Suriye Kürtleri ile nasıl muhatap olunacağı konusuyla başladı. 
Amerika’nın bakış açısında ise Kürtler, IŞİD karşısında müttefikti. Türkler 
ise Birleşik Devletler otoritelerine Fırat’ın doğusunda Kürt varlığını sınırlama 
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sözlerine bağlı kalmadıkları için rahatsızlıklarını dile getiriyordu.

Türkiye ABD’nin sözlerine bağlılık noktasındaki eksikliğe karşılık Suriye de 
askeri operasyonlar düzenledi ve Birleşik Devletlere sadık olan Kürt taraflarına 
saldırı başlattı.

Aynı zamanda Ankara, Rusya’dan gelişmiş S-400 hava savunma sistemlerini 
satın almak için pazarlıklara başladı ki Amerikalılara göre bu stratejik savunma 
çıkarlarına yönelik bir adımdı. Bu arada Türkiye’nin aktif bir NATO üyesi 
olduğunu akılda tutmak gerekir. Foreign Policy dergisi bir Amerikalı uzmandan 
yaptığı alıntıya göre, eğer Türkiye Amerikan F-35’leri kullandığı sırada Rus 
S-400’lerden faydalanırsa Moskova Amerikan cephaneliğinin son teknoloji yeni 
uçağı hakkında çok önemli bilgileri ele geçirecek. Bu yüzden Amerikan ordusu 
Türkiye’ye verilecek uçaklarda gecikme olacağını bildirdi.

Türk Hükümetinin Para Politikası

Faiz oranlarını düşük tutmak Türkiye’nin inşaat endüstrisinin büyümesi 
için mali uyarıcıdır ama düşük faiz oranları ise enflasyonu yükseltiyor. 
Türk parasındaki zayıflık Türkiye’nin ısrarcı enflasyon sorununu artırıyor 
ve 80 milyonun hayatını daha zor hale getiriyor. Enflasyonun zaten birkaç 
aydır yüksek seviye olması, Türk tüketicileri gıda, yakıt, ilaç ve ihraç malların 
fiyatlarının artmasıyla yüz yüze bırakıyor. Örneğin lira, avro karşısında değer 
kaybetmeye devam ederken eczacılık şirketlerinin Avrupalı sağlayıcılara ödediği 
miktar ile Türk eczacılarından alınan miktar arasındaki boşluk genişlemeye 
devam ediyor.

Yılbaşından bu yana lira dolar karşısında %40’tan fazla değer kaybetti. 
Yüksek özel sektör borçları, geniş yabancı tabanlı banka sistemi ve mevcut hesap 
açığı yönetimi ile Türk lirası zaten yorgunluk belirtileri veriyor. Yıllık enflasyon 
Temmuzda %15.9 yani ortalama varlıklı ülkelerden beş kat fazla ve hükümetin 
yabancı döviz borçlanması sert bir şekilde artmış durumdadır. Ayrıca yabancı 
yatırımcılar arasında yıllarca büyümenin ardından inşaat sektörünün bankalara 
artan borçlar altında kalarak çökmesine dair kuşkular var. Türk şirketleri son 
yıllarda borçlanma maliyetlerini, yabancı para cinsinden krediler alarak azaltmaya 
çalışmışlardır. Fakat yatırıcımlar şu an şirketlerin yükümlülüklerini yerine 
getiremeyeceğine dair endişeliler; çünkü Türkler lira kullanmaktalar oysaki lira 
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ile dolar gibi diğer döviz cinsleri arasındaki açık artmaya devam ediyor.

Ekonomistler Türkiye’nin durgunluğa ve borç krizine girmesinden korkuyor 
ve böyle olursa Uluslararası Para Fonu tarafından kurtarma paketi gerecektir ve 
liranın güveni kısa sürede geri gelmeyecektir. Bu sırada IMF’ye göre başlıca 
gelişen piyasaların ekonomileri için Türkiye gerekli rezervler açısından en düşük 
seviyededir. Bu özellikle spekülatif saldırılara karşı ülkeyi savunmasız bırakıyor.

Türkiye’nin dış finansman arayışında sınırlı seçenekleri var. Kendi finansal 
krizinden çıkan Yunanistan’ın aksine Türkiye, Avrupa Birliği üyesi değil ve avro 
kullanmıyor. Bu, Avrupa Merkez Bankası ve zengin Kuzey Avrupa ülkelerinin, 
Ankara’ya ihtiyaç duyduğu yardımı sunamayacağı anlamına geliyor. Bu 
yüzden Türkiye kendi sorunlarıyla uğraşan Rusya’ya ya da Amerika ile ticaret 
ilişkilerini düzeltmeye çalışan Çin’e dönebilir. Türkiye, özellikle  ikinci yılına 
giren Suudi ekonomik ablukası karşısında verdiği desteğe bakacak olursak, kişi 
başına düşen GSYİH açısından dünyanın en zengin ülkesi olan Katar’a bile 
dönebilir.. Gözlemcilere göre Erdoğan IMF’e başvurmayı engellemek için her 
şeyi deneyecektir.

Krizin Küresel Piyasalara Muhtemel Etkileri

Uzmanlar Türk lirasındaki düşüşün devam etmesine dair kasvetli bir resim 
çiziyor. Küresel piyasaların ciddi etkilerlerle yüzleşeceğine dair uyarılar 
mevcut. Yatırımcılar krizin ülkeye ait mevcut hesap açığından dolayı Türkiye’ye 
borç vermiş, yüksek seviyede özel sektör borcu ve yabancı banka finansmanı ile 
Avrupa bankalarına etkisini değerlendirmeye çalışıyor. 

Daha önce bahsedildiği gibi enflasyonun yıllık düzeyi Temmuz’da %15.9 idi 
ve hükümet önemli seviyede yabancı döviz ödünç almaktadır. Yatırımcılar, inşaat 
patlamasında ağır bir şekilde borç alan Türk şirketlerinin, borçları dolar ve avro 
olarak ödeme noktasında zorlanabileceği endişesine sahipler.Çünkü zayıf lira, daha 
fazla ödeme yapılması anlamına geliyor ve bu da sorunu daha da kötüleştiriyor. 
Türkiye dünya ekonomisinin sadece %1’ini temsil etmesine rağmen uzmanlar, 
ülkedeki krizin küresel etkilerinin olacağına özellikle Ankara ile yakın bağa 
sahip bölge ülkelerinin etkileneceğine dair uyardı. Kriz Avrupa piyasalarında 
özellikle Türk lirası ile anlaşması olan banklarda hali hazırda düşüşe sebep oldu. 
Reuters’in raporlarına göre, gelişmekte olan ülke para birimleri yatırımcıların 
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enfeksiyondan endişe duyması nedeniyle düştü.. Örnek verecek olursak Güney 
Afrika Rand’ı, Rus Rublesi, Meksika Pezosu; tamamı Erdoğan hükümetinin mali 
krizinin domino etkisiyle diğer zayıf ülkelere etki edeceği korkusuyla düşüşe 
geçti. Türk başkanın ülkesinin bu ekonomik ablukanın üstesinden gelebileceğine 
dair ısrarı, finans piyasalarına güvence vermek için yeterli değildi. Stratejik 
öneme sahip gelişmekte olan ülke piyasaları böylece son derece istikrarsız bir 
durumda kaldı. Erdoğan ülkesinin piyasalarındaki baskıyı, zayıf lira ve yüksek 
enflasyon gibi sorunları çözmektense Amerikan başkanına yüklenerek uygulanan 
yaptırımlar ve Türk çelik ve alüminyuma çifte vergi uygulamasına dair “biz 
NATO ortağıyız ve sen stratejik ortağını sırtından bıçaklamaya çalışıyorsun” 
demiştir.

Bugüne kadar Erdoğan Amerikalı rahibin serbest bırakılacağına dair bir 
işaret vermedi ve IMF’e acil finansal yardım için talepte bulunmuş değil. Hatta 
liranın yakın zamanda makul seviyelere geri döneceğini söyledi. Ekonomistler 
ve uzmanlar Erdoğan’ın retoriğinin yangına körükle gitmek gibi olacağından 
endişeli. Lira zayıfladıkça Türkiye sürekli düşen bir ekonomi ile karşı karşıya 
kalabilir. Bunun tek sonucu ise taahhütlerini yerine getirememe olur. 300 
milyar dolarlık açıklanmış borçla durum savunmasızdır. Döviz vurguncuları, 
Avrupa’ya olacak muhtemel zararı değerlendirmeye başladı ve gelişmekte olan 
ülke piyasalarını tanımlayarak, düşük küresel faizden yabancı para birimleri ile 
oluşmuş borç birikimlerinden finansal kriz sonrası dönemde faydalandılar.

Bazı AB’li liderler, Türkiye’nin mali problemlerinin ya yüksek borçlandırmaya 
sahip İspanyol ve İtalyan bankalar üzerinden ya da kabul edilemez göç artışından 
Avrupa’ya sıçramasından endişeli. Almanya Şansölyesi Angela Merkel Başkan 
Erdoğan’a yüksek faiz oranlarına olan muhalefetini terk etmesi için çağrıda 
bulunarak resmi borçlanma masraflarını arttırmasını istedi. Ekonomilerinin 
karşılaştığı büyük zorluklarla birlikte Türkiye’nin inandırıcı ve mali olarak 
disipline edilmiş politikalara ihtiyacı olacak. Bunun yanı sıra mevcut ekonomik 
rotanın geri dönmesi için bağımsız bir merkez bankasına da ihtiyacı olacaktır. 
ABD ile yakınlaşma, Türkiye Merkez Bankası’nın ekonomik durumun 
kontrolünü ele geçirmesi için harcadığı çabalara katkı sağlayabilir ancak 
bunun şu anda gerçekleşmesi muhtemel değildir. Türkiye’nin mevcut politik 
ve ekonomik durumuna bakarsak piyasalardaki krizin engellenmesi için gerekli 
adımların atılması halinde ne olacağı kesin değil. Dahası Erdoğan’ın Trump’a 
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olan hışmından dolayı Türkiye’nin NATO’dan çekileceği ve IMF yerine Çin 
ve Rusya’dan finansal destek arayacağı spekülasyonları artıyor. Ayrıca, Türk 
cumhurbaşkanının “sosyal medyadaki ekonomik teröristler” retoriği ve onları 
“hainler ağı” olarak yargılamak istemesi, yatırımcıların korku ve endişesini 
artırdı.

Özet

İstikrarsız bir Türkiye, AB›nin çıkarları için iyi olmasa da Erdoğan’ın son 
yıllarda Avrupa’ya ve özellikle Almanya’ya yönelik pozisyonları nedeniyle 
Türklere yardımcı olacak bir siyasi irade yok. Bazı Avrupa ülkeleri, Türk 
krizinin Ankara ile imzalanmış mülteci anlaşmasını tehlikeye sokacağından 
endişe ederken, diğerleri Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü bir para 
birimine ihtiyacı olduğunu ve bu yolla Türkiye’den gelebilecek tehditlerin idare 
edilebileceğini düşünüyor.

Ekonomistlerin tahminine göre Türkiye mevcut rotasında kalırsa AB’den 
bir çeşit mali kurtarma paketi isteyecektir. Bununla birlikte Avrupa kurtarma 
mekanizması sadece üyeleri için ayrılmıştır. AB, Türkiye’ye yardım etmeyi 
kabul etse dahi Erdoğan bu yardıma bağlı olarak faiz oranlarını yükseltmek gibi 
durumları reddedecektir.

Türkiye’nin krizi, çoğunlukla Başkan Erdoğan tarafından yıllar boyu süren 
mali ve parasal politikadaki ihmalin sonucudur. Durumu daha tehlikeli hale 
getiren ise Erdoğan’ın ülkesinin ekonomik problemlerini düzeltebilecek tek kişi 
olmasına karşın yakın gelecekte bunu düzeltme ihtimali olmamasıdır.

Çoğunluğu Avrupalı yabancı yatırımcılar Başkan Erdoğan’ın Türkleri iphone 
ve diğer Amerikan elektronik eşyaları boykota çağırdığını ve yerel eleştirilere 
karşı sert saldırıya geçtiğini, Trump yönetimiyle rahibin mahkûmiyetine dair 
çözüm bulmayı denemek yerine eleştiri sahiplerini ekonomik terörist ve hainler 
olarak tanımladığını söylüyorlar. Yabancı yatırımcılara göre en önemli şey ise 
Erdoğan’ın enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yükseltmek ve liranın 
küçülmesini durdurmak gibi zor kararlar almak için istek göstermemesidir. 
Erdoğan bunun yerine Maliye Bakanlığı’nın kontrolünü üstlenip Merkez 
Bankasının bağımsızlığını kısıtlıyor. Bu yüzden Türkiye’nin güvenilirliği 
yatırımcılar arasında azalıyor.
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El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi

 Mevcut Para Birimi Problemi Daha Büyük Parasal, Ekonomik ve Politik 
Krize Dönüşür Mü?

Ekonomistler,  Türkiye yönetiminin liranın zayıflamasının altında yatan 
sebeplerle uğraşmadığına ve sorunlar belirlenmediği sürece bunun inanmaktadır. 
%15 seviyesinde yükselmiş olan enflasyonla birlikte birçokları, Erdoğan’ın 
kendisine oy veren orta sınıfın birikimlerini kaybetmeye başladığında nasıl 
hareket edeceğini merak ediyor. Türkler henüz döviz krizinin etkilerini 
hissetmediler. Bunu yakında hissedeceklerdir. Bu sırada dolar ve avro üzerinden 
borçlanan şirketler bu kredileri öderken büyük zorluklar görecek ve bu Türkiye’nin 
istikrarsızlaşmasında büyük bir rol oynayacaktır.

13 Ayrıca kredileri yeniden finanse etmek ya da yeni krediler bulmanın ne 
kadar zor olacağı konusuna ek olarak, Türkiye’nin dolar bazlı petrol ithal 
edici bir ülke olması da ayrı bir meseledir. Türkiye’nin son 100 yıllık tarihini 
çalışanlar ülkenin üç aşamalı bir iyileşme döneminden geçmiş olduğunu görür. 
İlki, 1950-1953 yılları arasında Türkiye’nin Marshall Planı dahlinde Komünist 
cereyana karşı ABD’nin finansal yardımından faydalanmasıdır. İkincisi 1983-
1990 yıllarda Irak-İran savaşından elde ettiği ekonomik avantajdır. Üçüncü 
aşama ise 2003-1013 yılları arasında Türkiye’nin kapılarını yabancı yatırımcılara 
açmasıyla büyük ve gelişen bir piyasa ekonomisine sahip olmasıdır.

Ancak Türkiye, bu kadar büyük yatırımları çeken itibarını kaybetti. Bu nedenle, 
Türk şirketleri krizi çözmek için Washington ile çatışmaları sonlandırmak ve faiz 
oranlarını yükseltmek de dahil olmak üzere hükümeti gerekli adımları atmaya 
çağırıyorlar. Baskı ve felaket senaryolarına bakacak olursak bazı gözlemcilere 
göre, Erdoğan’ın ihtilaftan rotasını çevirmesi ve sonunda Amerikan Başkanı’nın 
da beklediği gibi  IMF’i yardım istemek için araması an meselesi.
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Türk Lirası’nın Değer Kaybının Etkileri
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