ORSAM

Analiz

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Center for Middle Eastern Studies

No:218 / Eylül 2018

ABD YAPTIRIMLARI
VE KUR KRIZININ BÖLGE
EKONOMILERINE YANSIMALARI

RECEP YORULMAZ

Telif Hakkı
Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2018
Bu çalışmaya ait içeriğin telif hakları ORSAM’a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar dışında, hiçbir şekilde önceden izin
alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayımlanamaz. Bu çalışmada yer alan değerlendirmeler yazarına
aittir; ORSAM’ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır.
ISBN : 978-605-9157-29-2

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2128 Sk. No: 3 Çankaya, ANKARA
Telefon: +90 (312) 430 26 09 Faks: +90 (312) 430 39 48
Email: orsam@orsam.org.tr
Fotoğraflar: Associated Press

ANALİZ

ABD Yaptırımları ve Kur Krizinin Bölge
Ekonomilerine Yansımaları

Yazar Hakkında
Recep Yorulmaz
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Giriş
Son dönemde dünya siyasetinde yaşanan
gerilimlerin, ekonomik yaptırımların devreye
sokulması ile ticaret savaşlarına dönüşmesi
en çok Ortadoğu ekonomilerini etkilemiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald
Trump’ın başkan olması ile başlayan agresif dış
politika ve özellikle Çin, Rusya ve İran’a karşı
izlenen yöntemler tüm dünya ekonomilerini
etkilemektedir. ABD başkanlık seçimi sürecinde
ve sonrasında Rusya ile olan gerginlikler,
Trump’ın yönetime geldikten sonra Çin’i hedef
alan açıklamaları ve ticari yaptırım kararları
ile başlayan bu süreç; İran ile 2015 yılında
imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme ve
İran’a ekonomik yaptırım kararları ile devam
etmektedir. Tüm bunların yanında, Türkiye
ile rahip Andrew Brunson davası nedeniyle
başlayan siyasi kriz, Türkiye’ye ekonomik
yaptırım kararı ile tırmanmış, bu süreç aynı
zamanda Türkiye’de kur krizinin başlangıcı
olmuştur.
Son yıllarda ciddi siyasi ve iktisadi
güçlüklerle karşılaşan Türkiye ekonomisi,
Trump yönetiminin agresif dış politika
uygulamalarının da piyasaları olumsuz
etkilemesi nedeniyle sorunlar yaşamaktadır.
Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar
ve İran’a karşı uygulanan ABD yaptırımları
bölgede ticaret partneri olan diğer ülkeleri
de doğrudan etkilemektedir. Bölge ülkeleri
yanında, özellikle İran’ın enerji kaynaklarına
ihtiyaç duyan ülkeler için de bu süreç sorun
teşkil etmektedir. Mevcut yaptırımların devamı
ve yeni yaptırımlar sadece bölge ülkeleri için
değil, bu ülkelerle ticari ilişkilerde bulunmayan
ülke ekonomileri için dahi olumsuz etkiler
doğuracaktır.
Ekonomik yaptırımlara ek olarak, İdlib’deki
gergin durumun oluşturduğu yeni bir göç
dalgası riski gibi etkenler bölge ekonomilerinin
kırılganlığını artırmaktadır. Hali hazırda üç
buçuk milyondan fazla mülteciye ev sahipliği
yapan Türkiye’nin mevcut ekonomik koşullarda
yeni bir göç dalgasını ne derece kaldırabileceği
tartışmalıdır. Nitekim, yeni bir göç dalgasının

Avrupa ülkelerini de etkileyeceği şeklindeki
hükümet açıklamaları olayın boyutunun çok
daha büyük olduğunun göstergesidir.
Tüm
bu
veriler
ışığında;
bölge
ekonomilerindeki kırılganlıkların giderilmesi
için atılması gereken ilk adım siyasi
belirsizliklerin giderilmesi ve diplomasinin daha
etkin biçimde kullanılmasıdır. Bu yönde atılacak
adımlar öncelikli olarak bölge ekonomilerindeki
panik havasını dağıtacak ve risk primlerini
düşürecektir. Panik havasının dağıtıldığı
piyasalarda yatırımcılar karar alıcıların doğru
hamleleriyle önlerini görebilecek ve daha
sağlıklı kararlar alacaklardır.

1. Sürecin Gelişimi
1.1. ABD-Türkiye İlişkileri
Son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde
yaşanan politik anlaşmazlıklar rahip Brunson
olayı gerekçe gösterilerek karşılıklı ekonomik
yaptırımlar boyutuna taşınmış bulunmaktadır.
Donald Trump yönetimi; özellikle Suriye
savaşında Türkiye’nin stratejik çıkarları gereği
aldığı politik konum ve Rusya ile olan yakın
politik işbirliği gibi konularda rahatsızlıklarını
her fırsatta dile getirmektedir. Türkiye’nin
Rusya ile yaptığı S-400 alımı anlaşması
ile bu savunma sistemine sahip ilk NATO
ülkesi olması da bir diğer rahatsızlık unsuru
olmuştur. Bu doğrultuda, Ekim 2016’da,
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK adına
yaptığı faaliyetlerinden dolayı tutuklu olan
İzmir Protestan Diriliş (Evangelist) Kilisesi
rahibi Andrew Brunson’un tutukluluk halinin
devamı kararı halihazırda gergin olan ilişkileri
kriz boyutuna taşımıştır. Türkiye tarafından
bakıldığında ise; ABD’nin Obama yönetimi
ile başlayan yeni Suriye politikası ve Trump
yönetimi ile DAEŞ terörü gerekçesiyle YPG’ye
verilen açık askeri ve politik destekten duyulan
rahatsızlık her fırsatta dile getirilmektedir.
Bunun yanında, 15 Temmuz başarısız darbe
girişiminin planlayıcısı FETÖ lideri Fethullah
Gülen’in iade edilmemesi de Türkiye’nin
ABD’ye karşı olan en büyük eleştirilerinden
biridir.
orsam.org.tr
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Bu gergin ortamda, ABD yaptırımları
öncelikli olarak, ABD Hazine Bakanlığı’nın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’de yer alan
olası mal varlıklarına ve bu mal varlıklarından
elde ettikleri olası faiz gelirlerine el koyma
kararı ile başlamıştır. Bu karar ile ayrıca
ABD vatandaşlarının söz konusu bakanlar ile
herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştır.
Erdoğan yönetimi bu yaptırıma mütekabiliyet
esasına dayanarak aynı şekilde karşılık
vermiştir. Bu yaptırım kararı, ABD Hazine
Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkların Kontrolü
Bölümü (OFAC) tarafından, Küresel Magnitsky
Yasası kapsamında alınmıştır.1 İlerleyen
süreçte Trump yönetimi Türkiye’den ithal
edilen demir-çelik ve aliminyum gibi ürünlerin
gümrük vergisi oranlarının iki kat artırılması
kararı ile krizi tırmandırma yoluna gitmiştir.
Bu süreçte, karşılıklı restleşmeler ve özellikle
Donald Trump’ın sosyal medya vasıtasıyla krizi
gündemde tutup yeni yaptırımlar tehdidinde
bulunması zaten hassas olan piyasaları olumsuz
yönde etkilemiştir. Son on yılda çeşitli iç ve dış
krizler ile boğuşmak durumunda kalan ve cari
açık gibi makro ekonomik konularda sıkıntılar
yaşayan Türkiye Ekonomisi, piyasada yaşanan
bu şok dalgası neticesinde TL-Dolar kurunda
yaşanan develüasyon ile yara almıştır.
Bir kısım ekonomist ve araştırmacılar,
özellikle yabancı araştırmacılar, mevcut
develüasyonun ve finansal sıkıntının ABD
yaptırımları ile ilintili olmadığını, aksine
Türkiye Ekonomisindeki son dönem belirli
makro ekonomik sıkıntıların bir tezahürü
olduğunu
savunmaktadır.
Öte
yandan,
özellikle hükümet kanadı başta olmak üzere,
Türkiye’de hatırı sayılır bir çoğunluk mevcut
durumun büyük ölçüde ABD yaptırımlarının
eseri olduğu görüşündedir. Erdoğan yönetimi
mevcut durumu ABD’nin Türkiye’ye yapmış
olduğu doğrudan bir saldırı olarak ele almış
ve kriz yönetimi politikalarını bu doğrultuda
şekillendirmiştir. Yaşanan krizi ulusal güvenliğe
bir saldırı olarak aktaran Erdoğan yönetiminin,
arkasına halkın desteğini alarak, aslında bu
Analiz No:218

tarz bir krizde alınması gereken önlemlerden
olan, panik havasını dağıtma sürecini başarıyla
yönettiği söylenebilir.
1.2 ABD-İran İlişkileri
ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında
İran ile imzalanan ve Rusya, Çin, Fransa,
İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu,
nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. Eğer
öne sürdükleri şartlar yerine getirilmezse iki
aşamalı olarak ekonomik ağırlıklı yaptırımlar
uygulanacağını belirtti. Bu yaptırımlar sırasıyla
şu şekildedir:
7 Ağustos 2018: İlk Aşama
1. ABD doları alımına yönelik yasak
2. Altın ve değerli maden ticaretine yasak
3. İran ile grafit, metal (alüminyum ve
çelik), kömür ve endüstriyel süreçlerin
yönetimi
için
program
donanımı
alışverişine yönelik yasak
4. İran riyalinin kullanıldığı ve otomobil
sektörü ile İran kamu borçları ile ilgili
işlemlerin yapılmasına yönelik yasak
5. İran
menşeli
halı
ve
gıda
ürünlerinin
sevkiyatı
ve
yolcu
uçakların
alımına
yönelik
yasak
5 Kasım 2018: İkinci Aşama
1. İran petrolünün ihracatına yönelik
yasak
2. İran Merkez Bankası ile çalışan finans
kuruluşları ve enerji sektörüne yönelik
kısıtlamaların getirilmesi
3. İran liman operatörleri, denizyolu
taşımacılığı ve gemi inşa sektörlerine
yönelik kısıtlamaların getirilmesi
4. Sigorta ve finansal mesajlaşma
hizmetlerine
ilişkin
kısıtlamaların
getirilmesi2
Trump yönetimi, tüm bu yaptırımları
durdurmanın şartı olarak İran’ın nükleer
programının yanı sıra; balistik füze
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programı, Ortadoğu’da özellikle Suriye’de
izlediği politikalar gibi birçok konuda ABD
çizgisinde kalınmasını istemektedir. Bu
durum İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer
anlaşma sürecinde İran’ın izlediği tek konu
başlığında anlaşma politikasını yerle bir etmiş
görünmektedir. Zira, İran, o dönemde sadece
nükleer geliştirme programını masada tutmuş,
Suriye politikası gibi konuları masanın dışında
tutmayı başarmıştı. Bugün ise Trump yönetimi,
tüm konuları masaya taşıyarak İran’ı özellikle
ekonomi kartı ile sıkıştırmak istemektedir3.

açıklandığı gün İran’dan çıkma kararı alması
olarak gösterilebilir. Trump yönetiminin işbaşı
yaptığı günden itibaren ABD piyasasında
büyük hacimlere sahip çok uluslu şirketlere
yönelik büyük miktarlarda cezai yaptırımlar
gibi politik ve ekonomik baskılar neticesinde
bu şirketlerin yaşadığı zararların, bu şirketleri
Trump yönetiminin politikalarına bağımlı hale
getirdiği söylenebilir.
Söz konusu yaptırım kararlarının bir diğer
boyutu ise; ABD ile İran arasındaki ticaret
hacminin küçüklüğü düşünüldüğünde, bu

ABD ile İran arasındaki ticaret hacminin küçüklüğü
düşünüldüğünde, bu yaptırımların İran’a diz çöktürmekten
ziyade Avrupa ve Asya menşeli büyük şirketleri hedef
aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu şartlar özetle; Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı (UAEA)’nın tüm nükleer, askeri ve
askeri olmayan istasyonlara tam erişimine izin
verilmesi, uranyum zenginleştirme işlemine
son verilmesi, ağır su reaktörünün kapatılması,
balistik
füze
üretiminin
durdurulması,
ABD tarafından terörist sayılan örgütlere
yardımın kesilmesi ve Irak, Suriye ve Yemen
gibi bölgelerdeki faaliyetlerini durdurması
şeklindedir.
Trump’ın 8 Mayıs 2018’de yaptığı açıklama
ile gündeme oturan Nükleer Anlaşmadan
çekilme
kararının
ardından,
ekonomik
yaptırımların ilk ayağı 7 Ağustos 2018 itibari
ile yürürlüğe girmiştir. Bu yaptırımlar; İran’ın
dolar veya altın gibi araçlarla ticaret yapmasının
ve diğer ülkelerin İran’ın otomotiv ve havacılık
sektörü ile iş yapmasının engellenmesini
kapsamaktadır. Trump
yönetiminin
bu
yaptırımların uygulanması hususunda diğer
devletleri ve büyük şirketleri açıkça tehdit
etmekten de geri durmadığı görülmüştür. Bu
tehditler özellikle çokuluslu şirketler nezdinde
etkili olmuş ve birçok büyük şirket İran
pazarından çekilme kararı almıştır. Bunun en
önemli örneği; Mercedes firmasının Trump
yönetiminin ekonomik yaptırım kararının

yaptırımların İran’a diz çöktürmekten ziyade
Avrupa ve Asya menşeli büyük şirketleri hedef
aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu
anlamda, söz konusu şirketlerin atacağı adımlar
yaptırımların İran ekonomisine olan etkisini
belirlemede etken olacaktır. 2015 yılında
imzalanan nükleer anlaşmada imzası olan Rusya,
Çin, Almanya, Fransa, ve İngiltere yanında,
Türkiye gibi İran ile geniş ticaret hacmine sahip
olan ülkelerin yaptırım kararlarına karşı olmaları
bu kararlarının etkisinin sorgulanmasına neden
olsa da, ABD’deki varlıkları nedeniyle Trump
yönetiminden çekinen büyük şirketler İran’dan
çekilme kararı almışlardır. Özellikle, Renault ve
Peugeot gibi İran otomotiv sektöründe önemli
pay sahibi şirketlerin yaptırımlara uyma kararı
İran ekonomisini olumsuz etkileyecek adımlar
olarak gösterilebilir.
ABD yaptırımlarının devamında Kasım
2018’in başlarında getirilmesi planlanan
sınırlamaların İran’ın petrol satışları üzerinde
olacağı düşünüldüğünde büyük ölçüde enerji
kaynağı ihracına dayalı İran ekonomisinin bu
yaptırımlardan ağır yara alması kaçınılmazdır.
Trump yönetimi, İran’ın sahip olduğu limanları
kapatarak dış ticareti büyük ölçüde durdurma
planı yapmaktadır. Bu doğrultuda İran’dan
orsam.org.tr
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petrol ithal eden ülkelere açıkça baskı yapmakta
olan Trump yönetimi bu karara uymayan ülkeleri
de tehdit etmektedir. Bu bağlamda, Güney Kore
ve Japonya gibi ABD politikalarına entegre
ülkeler İran’dan petrol alımını durduracaklarını
açıklamışlardır. Şu an için petrol ihracatı
noktasında İran ekonomisini ayakta tutabilecek
tek etken, en büyük tedarikçisi olduğu Çin
ile olan ticaret hacmidir. Ancak, limanlara
getirilecek kısıtlama ve dolar ve altın gibi
ödeme araçlarının yasaklanmış olması Çin ile
olan ticareti de büyük oranda etkileyecektir4.

2. Yaptırım Kararları ve Kur
Krizinin Bölge Ekonomilerine
Etkileri
Türkiye’de yaşanan mevcut finansal
durumu anlamak için Türk ekonomisinin son
yirmi yılda gerçekleştirdiği gelişmeyi kontrol
etmek gerekmektedir. Türkiye, 2001 yılında
ekonomisini derinden etkileyen ciddi bir finansal
kriz yaşamıştır. Bu dönemde faiz oranı % 65’e
yükselmiş, Türk lirası devalüasyon yaşamış
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ve bir çok banka iflas etmiştir. Öte yandan, bu
krizin en dikkat çekici sonuçlarından birisi Ak
Parti’nin, dolayısıyla, Erdoğan yönetiminin
ortaya çıkması olmuştur. 2002 yılında iktidara
gelen Erdoğan yönetimi, ‘Yeni Türkiye’ olarak
adlandırılan ekonomik ve politik program ile
2001 krizinin olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi
başarmıştır. 2001 yılında yaşadığı finansal
krizden dersler çıkaran Türkiye ekonomisi
bankacılık sistemini yeniden yapılandırıp,
düzenleyici yeni kuruluşlar aracılığı ile risk
primlerini azaltarak, benzer özellikler taşıyan
2008 Küresel Finansal Kriz’in etkilerini
minimize etmeyi başarabilmiştir.
2002’den bu yana Türkiye içeride birçok
siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır.
Özellikle, 2013 yaz aylarında baş gösteren
Gezi Kalkışması, Türkiye ekonomisini kötü
anlamda etkileyen olaylar silsilesinin başlangıcı
olmuştur. Bu üç aylık dönemde faiz oranları
%4,61’den %10’a yükselmiş ve uzun bir süre
sonra Türk Lirası değer kaybetmiştir. Aynı yıl
17-25 Aralık’ta Türkiye, Gülenist bürokratlar
eliyle bir yargı darbesi atlatmış ve yine bu krizin
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ekonomiye bedeli ağır olmuştur. Yalnızca 2013
yılında yaşanan bu iki krizin maliyeti Türkiye
ekonomisi için yaklaşık 157 milyar dolar
olmuştur.
Son olarak, 15 Temmuz 2016’da ordu
içinde yuvalanmış FETÖ üyesi yapıların
giriştiği başarısız darbe girişiminin Türkiye
Ekonomisine büyük etkileri olmuştur. 2013
yılından itibaren yeniden tesis edilen enflasyon,
işsizlik, büyüme oranı ve faizler gibi makro
ekonomik göstergelerde sıkıntılar yaşanmıştır.
Bu dönemden sonra atılan adımlar neticesinde
Türkiye ekonomisinin en önemli ve güçlü
ayağı olan kamu mali disiplininde yaşanan
kopukluklar ekonomiyi kırılgan hale getirmiştir.
Tüm bu iç krizlerin yanında, sınır komşusu olan
Suriye’de baş gösteren savaş ve neticesinde
ülkeye sığınan üç milyondan fazla mülteci zaten

ile belirlendiği düşünüldüğünde; bu denli yüksek
oynaklık oranlarının sadece Türkiye ekonomik
yapısındaki kırılganlık ile açıklanamayacağı
ortadadır. Özellikle Donald Trump’ın sosyal
medyadaki açıklamalarından hemen sonra
döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ABD’nin
döviz kuru amortismanı üzerindeki etkisinin bir
göstergesi olarak ele alınmıştır.
Tam da bu ortamda Temmuz ayı tüketici
fiyat endeksi %15, üretici fiyat endeksi ise
%25 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar,
üreticilerin fiyat artışlarını henüz tüketicilere
yansıtmadığını
göstermektedir.
Ancak,
yaşanan ani ve aşırı oynak kur artışlarının
ardından, üreticilerin büyük bir kısmı ithal
mal girdileri sebebiyle maliyet artışlarını
tüketiciye yansıtmak zorunda kalmıştır. Bir
kısım üreticiler ve/veya perakendeciler ise
kur artışını fırsat bilerek fiyat artışlarına

Türkiye ekonomisindeki söz konusu kırılganlıklara rağmen,
Türk Lirasında yaşanan değer kaybı makro ekonomik
faktörlerle açıklanamayacak büyüklükte gerçekleşmiştir.
kırılgan hale gelmiş Türkiye ekonomisine yeni
bir yük getirmiştir5.
Tüm bu krizler sonucunda kamu mali
disiplininde yaşan kopuklukların başı çektiği
sorunlar sürdürülebilir büyüme politikasında
aksaklıklara neden olmuştur. Türkiye ekonomisi
büyümeye devam ederken dış ödemeler
dengesinde verilen açıklar uzun vadede risk
primlerinin artmasına neden olmuştur. Artan
risk primleri beraberinde faiz artışını ve
Türk Lirası’nın değer kaybını getirmiştir. Bu
minvalde, mali disiplinin bozulması Türkiye
ekonomisindeki kırılganlığın temel sebebi
olarak ele alınabilecektir.
Son dönemde ABD ile yaşanan sorunlar
bu ekonomik kırılganlık sürecinde meydana
gelmiştir. Türkiye ekonomisindeki söz konusu
kırılganlıklara rağmen, Türk Lirası'nda yaşanan
değer kaybı makro ekonomik faktörlerle
açıklanamayacak büyüklükte gerçekleşmiştir.
İki ülke arasındaki döviz paritesinin karşılıklı
enflasyon, faiz ve işsizlik oranları gibi faktörler

gitmişlerdir. Diğer bir deyişle, Türk Lirasında
yaşanan değer kaybı sonrası yüksek enflasyon
ve bunun doğrudan tüketiciye yansıması kısa
ve orta vadede Türkiye ekonomisinin en önemli
sorunlarından biridir. Bunun yanında, Türkiye
sanayii üretiminde ithal ara mallara bağımlılık
nedeniyle, ihracat artırımına bağlı kurtarma
paketleri uzun vadede tam anlamıyla çözüm
olamayacaktır. Dolayısıyla, yüksek döviz
kurunun özellikle sanayi sektörüne olası zararı
büyük olacaktır. Ancak, Türk hükümetinin
açıkladığı son eylem paketleri neticesinde
Türk Lirası ABD doları karşısında değer
kazanmaya başlamıştır. Nitekim hükümet,
bir nevi kurtarma paketi olarak görülen yeni
ekonomi programlarını başarılı bir şekilde
yönetebilirse bu sürecin etkileri uzun vadede
sınırlı tutulabilecektir.
Türkiye’de yaşanan döviz kuru krizinin
nedenleri hakkında birçok ekonomist görüş
bildirmiş, çoğu yabancı araştırmacı Türkiye
hakkındaki eksik bilgiden dolayı krizi yanlış
orsam.org.tr

8

ABD Yaptırımları ve Kur Krizinin Bölge Ekonomilerine Yansımaları

değerlendirmiştir. Örneğin, Nobel ödüllü
iktisatçı Paul Krugman’ın bu süreci 1998
Asya krizine benzetmesi ve önleyici hamle
olarak sermaye hareketlerinin denetlenmesini
göstermesi Türkiye hakkında eksik bilgiden
kaynaklanmaktadır. Asya krizi sabit kuru
benimsemiş Tayland’da dolara ‘peg’ edilmiş
yerel para biriminde yaptığı devalüasyon ile
ortaya çıkmış ve tüm Asya’ya yayılmıştır.
Bu krizde yaşanan durum sabit kur rejiminde
spekülatif atak olarak adlandırılmaktadır.
Oysa Türkiye, dalgalı kur rejimini benimsemiş
bir sisteme sahiptir ve krizin mahiyeti daha
çok ‘yerel paraya yönelik panik atak’ olarak
adlandırılabilecektir6. Yaşanan siyasi sıkıntılar
ile birlikte yabancı yatırımcının panik halinde
dolara yönelmesi, TL daha fazla değer
kaybetmeden açık pozisyonlarını kapatmaya
çalışan kuruluşlar, bankadaki dövizini geri
alamama korkusu yaşayan normal bireyler
ve son olarak yurt dışında baskı aracı olarak
kullanılmak üzere yapılan büyük hacimli
işlemler TL’de yaşanan ani ve oynak kur
baskısını açıklamaktadır. Bu noktada, panik
havasından beslenen bir krizin çözümü için en
doğru yaklaşım ekonomide beliren olumsuz
havayı dağıtmak ve beklentileri piyasalara
umut aşılayarak olumlu hale getirmek olacaktır.
Bu minvalde, Türkiye’de geçmiş tecrübelerden
hareketle, yabancı araştırmacıların özellikle
çareyi faiz artırımında ve IMF politikalarında
aramalarının tesadüf olmadığı kanısının hakim
olduğu görülmektedir.
Bu bir ortamda Erdoğan yönetimi, öncelikli
hedefini zihinlerdeki kriz havasını dağıtmak
ve piyasayı olumlu hale getirmek olarak
belirlemiştir. Bu bağlamda, özellikle Başkan
Erdoğan’ın söylemleri söz konusu sürecin ABD
menşeli bir dış saldırı tezi olduğu noktasında
yoğunlaşmıştır ve bu şekilde toplumsal birlik
sağlanma yoluna gidilmiştir. Bu söylemlerin
toplumu ikna ettiği ve toplumun birleşmesini
sağladığı
söylenebilecektir.
Psikolojik
davranışlar döviz kurlarındaki oynaklık
derecesini çoğunlukla etkilediği ve piyasa
koşullarını şekillendirdiği için, hükümetin
açıklamalarının ve politika eylemlerinin
Analiz No:218

hedefine ulaştığı görülmektedir. Bu süreçte
Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Çin ve Katar
gibi farklı ülkelerden yapılan destek beyanları
da piyasada olumlu hava oluşmasında yardımcı
olmuştur. Bu ifadeler, psikolojik avantaj elde
etmek ve piyasadaki güvenilirlik eksikliği
nedeniyle ortaya çıkan riskleri azaltmak
açısından önemli bir etki yapmıştır. Özellikle,
Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani’nin
ziyareti ve Türkiye’ye 15 milyar dolarlık
yeni yatırım planını açıklaması, piyasanın
rahatlatılmasına yardımcı olmuştur.
Zihinlerdeki kriz havasının dağıtılmasının bu
süreci aşmakta tek başına yeterli olamayacağının
farkında olan ekonomi yönetimi, çok geçmeden
bu süreci teknik olarak sonlandıracak adımlar
atılacağını açıklamıştır. Kısa süre içerisinde de
piyasa aktörleri ile yeni ekonomi programı adı
altında özel bir toplantı yapan ekonomi yönetimi
finans ve sanayi sektörlerini rahatlatmak için
yeni destek paketleri açıklamıştır. Bu paketler,
ilgili sektörleri rahatlatma ve döviz kurlarındaki
son oynaklıkların neden olduğu herhangi bir
zararın önlenmesi adımlarını içermektedir.
Bunun yanında, ekonomi yönetimi, yabancı
sermaye yatırımcıları ile telekonferans yöntemi
ile krizin nedenlerini açıklayan ve çıkış yolu
için atılacak adımları içeren bir toplantı daha
gerçekleştirmiştir. Tüm bu adımlar piyasanın
ateşinin alınmasında önemli rol oynamıştır.
Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK)’nın yurt dışı swap işlemlerine
getirdiği limit anlık işlemler ile dolar alımının
azalmasını sağlamıştır.
Bunlara ek olarak ekonomi yönetimi
bir dizi ek önlem paketi yayınlamıştır. Bu
eylem planlarına göre; kredi kanallarının
açık tutulmaya devam edileceği, firma nakit
akışlarının sürdürebilirliğini temin edebilmek
için vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya
devam edileceği açıklanmıştır. Eylem planının
diğer maddelerinde ise; kur artışının mevcut
krediler üzerindeki etkilerinin teminat altına
alınacağına ilişkin maddeler yer almaktadır.
Buna göre; kur artışının limit aşımına neden
olduğu krediler için bu limit aşımlarının dikkate
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alınmayacağı, kur etkisi ile teminat değeri risk
tutarı artan krediler için ilave teminat talebi
olmayacağı ve kredi gecikmeleri, karşılıksız
çek ve protesto edilen senetler gibi durumların
kredi erişimine engel olmayacağı gibi kararlar
alınmıştır.7

gibi yapısal reformlardır9. Özellikle, ithal ara
girdi mallarına dayalı üretim sisteminin bir
an önce dönüştürülüp sanayi sektörünün yerli
üretime dayalı katma değeri yüksek mallar
üreten bir yapıya kavuşturulması Türkiye
ekonomisi açısından elzemdir.

Ekonomi yönetiminin yanı sıra, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı da sanayicilere, KOBİ’lere
ve teknoloji girişimcilerine destek olmak için
16 maddelik bir “Destek ve Önlem Paketi”
yayınlamıştır. Bu destek ve önlem paketinde
genel anlamda kur farkından dolayı yaşanan
sorunların giderilmesi ve zarar görenlerin
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada,
mevcut kriz durumunda öne çıkan asıl sorun,
alınan önlem paketlerinin devlet bütçesine
getireceği yük olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buna göre, alınan önlem paketlerinin
açıklanması sırasında ilgili bakanlıkların ilk
söylemleri; bu paketlerin mevcut bütçeye bir
ek yük yaratmadığı ve ekonomi yönetiminin
açıkladığı son tasarruf tedbirleri ile uyumlu
çalışmalar olduğu yönündedir8.

Bu süreç, özellikle gelişmekte olan piyasa
ekonomilerinin daha az dolara endeksli ekonomi
politikalarına yönelmek noktasında derslerini
alması gerektiğini kanıtlamıştır. Bu süreç ayrıca,
Trump yönetiminin açık bir şekilde doları
ekonomik savaş silahı olarak kullanması ile
ABD Doları’nın güvenilirliğini de azaltmıştır.
Bu minvalde, son dönemde tartışmalar Rusya,
İran ve Türkiye gibi ülkeler arasında finansal
işlemler için yeni para birimi kullanımı
noktasında
birleşmektedir.
Uluslararası
işlemlerde dolara bağımlı olunmayan bir küresel
piyasada ABD’nin mevcut dış borç yükü ile çok
zarar göreceği tartışmazsız olacaktır.
Bazı batılı ekonomistler, Türkiye’deki
döviz kuru krizinin diğer gelişmekte olan
ülkeler üzerinde domino etkisi yaratacağını

Bu süreç ayrıca, Trump yönetiminin açık bir şekilde doları
ekonomik savaş silahı olarak kullanması ile ABD Doları’nın
güvenilirliğini de azaltmıştır.
Mevcut kur krizinin aşılması anlamında
ekonomi yönetiminin ve hükümetin bütünüyle
atmış olduğu adımların teknik açıdan olumlu
ve yerinde adımlar olduğu söylenebilecektir.
Atılan bu adımların yanında, birçok yerli ve
yabancı ekonomistin de önerdiği gibi uzun
vadede atılması gereken bazı adımların hayata
geçirilmesi mevcut krizin sonlandırılabilmesi
açısından elzem görünmektedir. Bu önerilerin
başı çekenleri; AR-GE düzenlemeleriyle
üretimin yönlendirilmesi ve cari açığın
düşürülmesi, Merkez Bankası bağımsızlığı
hususunda daha somut adımlar atılması, vergide
adaletin sağlanması için dolaylı vergilerdeki
ağırlığın dolaysız vergilere kaydırılması, bütçe
hakkının daha somut olarak yaşama geçirilmesi

savunmaktadır. Örneğin, Arjantin’in merkez
bankası, pesonun değer kaybından sonra
faiz oranını önce %5 ile %45 arasında son
olarak ise %65’e kadar yükseltmek zorunda
kalmıştır. Benzer şekilde, Güney Afrika
Randı da Türk Lirasındaki türbülanstan
etkilenmiştir. Bu minvalde, batılı ekonomistler,
küresel sermayenin isteği doğrultusunda
Erdoğan
yönetimini
IMF’den
yardım
almaya yönlendirmektedirler. Ancak, geçmiş
deneyimlerden de görülebileceği üzere IMF
politikalarının krizden çıkma noktasında
başarılı olduğu bir örnek bulmak zordur.
Arjantin örneğinin de gösterdiği gibi, döviz
kurundaki artışın ardından artan faiz oranı,
bu artışın kapsamı için bir sınır olmadığı
orsam.org.tr
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için uygulanabilir bir ekonomik politika
eylemi değildir. Bu anlamda döviz kuru
devalüasyonuna neden olan gerçek meseleler
ile ilgilenmek krizin çözümü noktasında daha
gerçekçi ve etkili bir adım olacaktır. Döviz
kurları arz-talep dengesinin piyasa üzerindeki
etkisi nedeniyle dalgalanabilir bu nedenle arztalep dengesi döviz fiyatlarındaki artış oranını
belirler. Döviz kuru dalgalanmasıda ana etken
faiz oranı değişiklikleri, işsizlik oranları,
enflasyon raporları, GSYİH, imalat verileri ve
emtialardır. Politika yapıcılar, döviz kurlarını
doğrudan etkileyen bu konulara daha fazla
odaklanmalıdır. Bu nedenle, Türk hükümetinin
kurtarma paketi, Türkiye ekonomisi için hayati

I. Körfez Savaşı sonrası uygulanan ambargo
gibi sebeplerle Irak ekonomisi büyük yaralar
almıştır. 2003 sonrası yeni yönetim yapısı ile
demokratik bir sistem oluşturulan Irak’ta istikrar
yine sağlanamamış, yaşanan iç karışıklıklar
DEAŞ sorunu ve bu örgüt tarafından işgal edilen
bölgeler gibi sorunlar sınır kapılarından yapılan
ticareti etkilemiş, dolayısıyla Irak ekonomisi
toparlanma imkânı bulamadan yeni krizler ile
boğuşmak durumunda kalmıştır.
Türkiye ile Irak arasında 2017 yılı verilerine
göre 10 milyar dolar civarında toplam ticaret
hacmi mevcuttur. Bu rakamın yaklaşık olarak 8
milyar doları, Türkiye’nin ihracatıdır. İngiltere
ile birlikte Irak, Türkiye’nin dış ticaret açığı

Türkiye’de yaşanan mevcut döviz kuru krizi bizzat
yaptırımlara maruz kalan ülke ekonomilerini etkilemesinin
yanında, bu ülkeler ile ticari bağlantıları olan ülkeleri de
doğrudan etkilemektedir.
önem taşımaktadır.
Türkiye’de yaşanan mevcut döviz kuru
krizi bizzat yaptırımlara maruz kalan ülke
ekonomilerini etkilemesinin yanında, bu ülkeler
ile ticari bağlantıları olan ülkeleri de doğrudan
etkilemektedir. Birçok Avrupa ülkesinin
yaptırımlara karşı olmasının en büyük nedeni
de bu gerçektir. Bu bağlamda, söz konusu
yaptırımların ekonomik etkileri öncelikli olarak
yaptırıma maruz kalan ülkelerin birincil ticari
partnerlerini etkileyecektir. Meselenin Irak
boyutuna bakıldığında ise; hem Türkiye’ye hem
de İran’a yönelik ekonomik yaptırımların, iki
ülkenin en önemli ticaret partnerlerinden olan
Irak’ın ekonomisine olumsuz etkisi olacağı
açıktır.
Irak ekonomisinin tarihi gelişimine kısaca
bakıldığında; özellikle 1958 darbesi sonrası
kurulan ve 2003 yılında sona eren Baas rejimi
döneminde içeride ve dışarıda yaşanan krizler
ve ambargo uygulamaları neticesinde sıkıntılı
süreçlerden geçildiği görülmektedir. 1980-88
Irak-İran Savaşı sebebiyle dış borç yükü ve 1990
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vermediği ülkelerdendir. Öyleki; Türkiye-Irak
dış ticaret dengesi 2017 yılında Türkiye lehine
yaklaşık 6 milyar dolar olmuştur10. İbrahim
Halil-Habur sınır kapısının Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nin sınırına
açılmasının da etkisi ile Irak ile olan toplam
ticaretin çok büyük bir bölümü Ankara ve
Erbil arasında gerçekleşmektedir. IKBY için
Türkiye birinci derecede ticari partnerdir. IKBY
piyasasında tüketici ürünlerinde %50 oranında
Türk malları hakimdir. Bu ürünler; tekstil,
mobilya, beyaz eşya, gıda sanayi, yapı ve
inşaat malzemeleri olarak sıralanabilir. Bunun
yanında IKBY’de yer alan firmaların hemen
hemen yarısını Türk şirketler oluşturmaktadır.
İnşaat sektörünün önemli bir yere sahip olduğu
bölgede bu sektörün %75’i Türk şirketlere aittir.
Aynı zamanda, bölgede Türk şirketlerinin enerji
sektöründeki payı %10 civarındadır11.
Erbil’de açılan ilk yabancı banka Ziraat
Bankası’dır. Ardından Vakıfbank ve İş
Bankası bölgede şube açmıştır. 2012 yılında
Irak merkezi hükümetine rağmen bu bölge
ile çeşitli enerji anlaşmaları imzalanmıştır.
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Türkiye, bu süreçte kendine alternatif bir
enerji partneri yaratmak için IKBY’ye yeni bir
boru hattı projesi planlamıştır. Erbil-Fişhabur
güzergahında açılması planlanan yeni sınır
kapısına (Ovaköy) ulaşacak olan yeni boru hattı
ile IKBY bölgesinde çıkarılan petrol Türkiye
üzerinden dünyaya açılacaktır. Bunun yanında
IKBY ile 50 yıllık doğalgaz ve petrol üretim
anlaşması yapılmıştır12.
Son
dönemde
yaşanan
referandum
sürecine kadar yukarıda bahsedilen seviyede
seyreden Türkiye-IKBY ilişkileri, Türkiye’nin
referandum kararına karşı aldığı tavır
neticesinde, durma noktasına gelmiştir. Türkiye
referandum kararını haklı gerekçelerle bir
ulusal güvenlik sorunu olarak görmüştür. 2010
yılında Erbil’de açılan konsolosluk ile tarihin
en büyük rakamlarına ulaşan ticaret hacmi
referandum sonrasında çok düşük seyretmiştir.
Ancak, Türkiye’nin üretimde enerji bağımlı
yapısı ve son dönem bölgesel krizler ışığında
alternatif enerji pazarları bulma ihtiyacı IKBY
ile olan ticarette yeni politakalar geliştirilmesi
gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. İran’ın
bölgedeki etkisinden çıkmak isteyen ve

Irak merkezi hükümetine olan bağımlılığını
azaltmak isteyen IKBY yönetimi için ise,
ekonomik ve ticari anlamda büyük oranda
bağımlı olduğu Türkiye çok önemli bir çıkış
noktası konumundadır13. Bunun yanı sıra,
IKBY dışındaki bölgelerde ticari anlamda
ilişki geliştiremeyen Türkiye’nin Irak merkezi
hükümeti ile olan ticaretini artırma noktasında
yeni politikalar geliştirmesi gerekliliği de ön
plana çıkmaktadır. Özellikle son dönemde,
İran etkisinin azaldığı bölgelerde Türkiye’nin
en güçlü alternatif olarak ticari adımlar atması
yerinde bir politika olacaktır.
Tüm bu veriler ışığında; IKBY başta olmak
üzere Irak ekonomisi için Türkiye’nin öneminin
çok büyük olduğu söylenebilecektir. Yukarıda
aktarılan tüm ticari ilişkiler göz önüne alındığında
Türkiye’deki döviz krizinin devamının ve uzun
vadede Türkiye ekonomisinde derin yaralar
açmasının etkilerinin ilk elden Irak ekonomisine
olması kaçınılmazdır. Özellikle, Habur Sınır
Kapısı’nın giriş noktası olan ve bu sınır
ticaretinden büyük kazanımlar elde eden IKBY
ekonomisi bu krizin devam etmesi neticesinde
en çok etkilenecek noktalardan olacaktır.

orsam.org.tr
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Benzer şekilde, İran, Türkiye’nin ve Irak’ın
en önemli bölgesel ticaret ortaklarındandır.
Aynı zamanda Türkiye’nin en önemli
enerji tedarikçilerindendir. Bunun yanında,
Türkiye’nin Orta Asya ticareti ve Körfez
ülkelerine ulaşımda ana transit ülke konumunda
olması, İran’a uygulanan ve uygulanacak olan
yaptırımların hem Türkiye ekonomisine hem de
söz konusu ticari ağda bulunan diğer ülkelere
yapacağı etki kaçınılmaz olacaktır.14
Irak ve İran arasında 9 sınır kapısı
bulunmaktadır. İran, hem Irak merkezi hükümeti
hem de IKBY ile sınır kapılarına sahiptir.
Irak merkezi hükümeti ile, Basra vilayetinin
doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde eş-Şib,
Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde
Somer ve Munduriye sınır kapılarına sahiptir.
IKBY ile ise aralarında; Süleymaniye
vilayetinde Pervezhan, Başmak, Seyranbend
(sadece insan geçişi için kullanılmaktadır) ile
Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 4
sınır kapısı bulunmaktadır. Bu sınır kapılarının
hepsi uluslararası standarttadır ve birçoğu
hem ticari geçişler hem de yolcu geçişleri için
kullanılmaktadır.
Bu minvalde, Irak ve İran arasında 2017 yılı
itibari ile yaklaşık olarak 5 milyar dolar ticaret
hacmi ortaya çıkmıştır. Son yıllarda Irak’ın
başlıca gelir kaynağı olan petrol fiyatlarındaki
ciddi düşüşler ve DEAŞ terörünün etkilerinin
getirdiği siyasi belirsizlik hem Irak merkezi
yönetiminin hem de IKBY’nin komşu ülkelerle
olan ticaretini olumsuz yönde etkilemiştir.
IKBY, Türkiye’den sonra en çok ihracatını
sınır komşusu İran’a yapmaktadır. İran’da dolar
kurunun yüksek olması dolayısıyla ürünlerin
ucuzluğu ve çok sayıdaki gümrük kapısının
getirdiği ticari hareketlilik bölgeye ticari ilgiyi
artırmaktadır. İhracat verilerine bakıldığında
bölgede yaşanan siyasi krizlerin etkisinin direkt
olarak ticaret hacmine etki ettiği görülmektedir.
İran, 2014 yılında IKBY’ye 8 milyar dolarlık
ihracat yapmışken 2017 yılına gelindiğinde
bu rakamın 5 milyar dolara gerilediği
görülmektedir.
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3. Sonuç ve Değerlendirme
İran’a ve Türkiye’ye ABD tarafından
uygulanan yaptırımlar ve Türkiye’de yaşanan
mevcut döviz kuru krizi bizzat yaptırımlara
maruz kalan ülke ekonomilerini etkilemelerinin
yanında, bu ülkeler ile ticari bağlantıları olan
ülkeleri de doğrudan etkilemektedir. Birçok
Avrupa ülkesinin yaptırımlara karşı olmasının
en büyük nedeni de bu gerçektir. Bu bağlamda,
söz konusu yaptırımların ekonomik etkileri
öncelikli olarak yaptırıma maruz kalan ülkelerin
birincil ticari partnerlerini etkileyecektir.
Yukarıda maddeler halinde açıklanan İran’a
yönelik yaptırımlar öncelikle İran’ın petrol
ihraç ettiği ülkeleri ilgilendirmektedir.
Bu etkiyi bölgesel olarak ele aldığımızda;
her iki ülkenin bölgedeki en büyük ticari
partnerlerinin birbirleri ve kendilerine sınır
komşusu olan ülkeler olduğunu görmekteyiz.
İran, Türkiye’nin ve Irak’ın en önemli bölgesel
ticaret ortaklarındandır. Aynı zamanda
Türkiye’nin en önemli enerji tedarikçilerindendir.
Bunun yanında, Türkiye’nin Orta Asya ticareti
ve Körfez ülkelerine ulaşımda ana transit
ülke konumunda olması, İran’a uygulanan ve
uygulanacak olan yaptırımların hem Türkiye
ekonomisine hem de söz konusu ticari ağda
bulunan diğer ülkelere yapacağı etki kaçınılmaz
olacaktır.15 Dolayısıyla, geçmişteki örneklerde
de olduğu gibi birbirleri ile ticaret ortağı olan
komşulardan birine yapılan müdahale diğer
ülke ekonomisini de doğrudan etkilemektedir.
Bu doğrultuda, yukarıda da anlatıldığı
üzere, Türkiye ve İran, krizin boyutlarının
derinleşmemesi adına atılması geren adımları
gecikmeden atmalıdır. Türkiye açısından;
ekonomideki kırılganlıkların giderilmesi, kamu
mali disiplininin tesis edilip kamusal alandaki
israfların önüne geçilmesi, üretimde milli
sermayeyi destekleyip dövize olan ihtiyacın
azaltılması, sanayi sektöründe yüksek teknolojili
ürün ihracatını artırıcı politikalar izlenmesi ve
cari açığın giderilmesi gibi adımların acilen
atılması elzemdir.
İran için ise, öncelikli adımların siyasi
olduğu görülmektedir. İran’ın kendi içinde ve
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Irak’ta yaşanan toplumsal olaylar göz önünde
bulundurulduğunda; İran’ın ilk olarak bölge
siyasetinde değişiklikler yapması gerekliliği
ön plana çıkmaktadır. Kendi toplumunun
taleplerinin göz ardı edilmemesi ve mevcut krizin
tırmandırılmaması adına bölgesel siyasette
daha temkinli ve barışçıl politikalar izlenmesi
gerekmektedir. Bu adımları takiben mevcut
krizin çözümüne yönelik adımlara geçilmelidir.
Bu noktada İran yönetimini çok zorlu bir süreç
beklemektedir, zira piyasada güven ortamının
tesis edilmesi ve yapısal reformlara hızla
geçilmesi kriz yönetimi konusunda öncelikle
atılması gereken adımlardır. Mevcut yönetim
yapısında ve toplumsal ortamda bu adımların
atılmasının zorluğu ve henüz ikinci aşamasına
geçilmemiş olan ABD yaptırımları, İran’ın çok
zorlu bir sürece gireceğinin göstergesidir. Bu
süreçte İran yönetiminin izleyeceği politikalar
hem İran ekonomisinin kaderini tayin ederken
bölge ekonomilerinin de ne derece etkileneceğini
belirleyecektir.
Sonuç itibariyle, Türkiye’de yaşanan kur
krizinin ve İran’a karşı ABD yaptırımlarının
Irak ekonomisi başta olmak üzere bölge
ekonomilerine yapacağı etki iyi analiz
edilmelidir. Her iki ülkenin de birinci

dereceden ticari partneri olan Irak, ekonomik
ve siyasi açıdan bağları olan bu ülkelere yapılan
yaptırımlar neticesinde birinci dereceden
etkilenen ülkelerden olacaktır. Kısa vadede,
İran ve Türkiye’de yaşanan mevcut krizler
neticesinde bu ülkelerin para birimlerinde
yaşanan değer kayıpları bu ülkelerden yapılacak
ithalatı daha karlı hale getirecektir. Ancak,
orta ve uzun vadede bu ülkelerdeki krizin
devamında yaşanacak olası üretim kayıpları,
ithal mallarında bu ülkelere bağımlı halde olan
Irak gibi ekonomileri kırılgan hale getirecektir.
Bu tahribatın boyutunu analiz etmek ve
bu tahribatı önleme anlamında politikalar
geliştirmek Irak merkezi yönetiminin ve dahi
IKBY’nin atması gereken öncelikli adımlardan
olmalıdır. Özellikle 2003 sonrası yapının
ardından siyasi ve toplumsal anlamda bağlı
olduğu İran’a karşı ABD yaptırımlarının hem
siyasi hem de ekonomik etkileri ülke gündemini
epey meşgul edecektir. Washington ve Tahran
yönetimleri arasında mekik diplomasisi şeklinde
geçmesi düşünülen bu sürecin yönetimi Irak
ekonomisinin gidişatını da belirleyecektir. Son
tahlilde, yukarıda bahsi geçen tüm alanlarda
muhtemel tahribatın iyi hesap edilmesi ve
bunları önleyici adımların atılması elzemdir.
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