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TÜRKİYE YENİ BİR HİKÂYE ARIYOR: 

EURO’YA GEÇİŞ BU HİKÂYE OLABİLİR Mİ? 
 

 

1. GİRİŞ - AB ÜLKELERİ İÇİN EUROZONE’UN KAPSAMI 

Yunanistan’ın AB ve Euro bölgesinden çıkarılması tartışılırken, yıllardır birikimli olarak 

üzerine münazaralar yapılan Türkiye ve Eurozone için sesler biraz daha fazla çıkmaya başladı. 

Son olarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı bu konuyu ekonomistlerin görüşleri 

ve son gelişmeler ışığında analiz etmeye çalışacağız. 

 

Türkiye'nin 
yeni 

hikayesi ne 
olmalıdır? 

Euro’ya geçerek 
çok büyük bir 

riske mi 
girmelidir?  

Dış politikada 
daha pasif 

duruma geçip 
bekle görü mü 
uygulamalıdır?  

Cari açık yerine 
tamamen 

enflasyona mı 
odaklanmalıdır?  

Kendisini 
Eğitimde baştan 

aşağı bir 
yenilenmenin 
çabasına mı 
vermelidir?  

AB’nin Türkiye’yi AB üyesi olmadan Eurozone’a alma ihtimalinden bağımsız olarak bakmamız gereken bir 

konudur Euro’ya geçiş. Aksi takdirde tartışmak manasız olacaktır. Türkiye son zamanlarda yeni bir hikâyenin 

başına geçmeli söylemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Artan dış politika sorunları, dünya genelinde mal ve 

hizmet paylaşımındaki değişmeler, Ar-Ge ve teknolojinin yeni önem kazanması gibi unsurlar Türkiye’yi her 

alanda yeni bir seçime zorlamaktadır. Bu seçimler arasında Euro’ya geçiş nasıl değerlendirilmeli, ilk tercih mi 

yoksa fanteziden ibaret mi buna veriler ışığında bakmak ilerisi için büyük önem arz etmektedir. 
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Avrupa Birliği 2013’te Hırvatistan’ın katılmasıyla 28 kişilik bir blok haline gelmiştir. 

Hâlihazırda 19 ülkenin olduğu Eurozone bölgesi ise bu bakımdan AB’den ayrışmaktadır. 

Çünkü tavanda AB üyeleri olsalar da Eurozone bölgesinde olup olmaması bir ülke için 

açıklanması gereken bir durumdur. İngiltere ve Danimarka kendi istekleriyle Eurozone’da yer 

almazken diğer bütün ülkeler Eurozone’a girmek zorundadır. Bunun ilk şartı ise ekonomik 

yeterliliktir. Bu açıdan bakıldığında cazip görünen Eurozone, ekonomisi güçlü bazı ülkeler için 

de tehdit olarak görülebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Dünya Bankası 

*Dünya Bankası veri tabanında bilgisi bulunmamaktadır. 

AB’ye üye olan ülkeler en az iki yıl AB ekonomik kriterlere uyum göstermek 

zorundadır; aksi takdirde Eurozone bölgesine giremezler, yani Euro’ya geçemezler. 

 

Eurozone Katılımı Öncesi Resmi ve Önemli Şartlar: 

 Mali İstikrar hakkında Maastricht Yaklaşma Kriteri; 

 Merkez Bankası’nın bağımsızlığı; 

 Düşük Enflasyon ve faiz oranı; 

 Döviz Kuru Mekanizmasına (ERM II) en az iki yıl süreyle katılarak para değerlerinin 

istikrarlı hale getirilmesi 

 

AB’de Yeni üye ülke, en az iki yıllık ERM II (Döviz Kuru Mekanizması) katılımı da dâhil 

olmak üzere sürdürülebilir nominal yakınlaşma derecesine (Maastricht Yakınlaşma Kriterini 

yerine getirdiğinde) ulaştıktan sonra ancak Euro’ya geçebilir. 

Tablo-1  
Eurozone Ülkelerinin 2010-2014 Arası Büyüme Oranları 

Ülke 
GSYİH 

Büyümesi 
2010-2014 

Ülke GSYİH 
Büyümesi 
2010-2014 

Almanya  1.6 Güney Kıbrıs -2.3 

Avusturya 0.3 Letonya 2.4 

Belçika 1.1 Litvanya 2.9 

Estonya 2.1 Lüksemburg * 

Finlandiya -0.1 Malta * 

Fransa 0.2 Portekiz 0.9 

Hollanda 0.9 Slovakya 2.4 

İrlanda 4.8 Slovenya 2.6 

İspanya 1.4 Yunanistan 0.8 

İtalya -0.4 Türkiye 2.9 

Türkiye, Eurozone’da yer alan 

ülkelerle kıyaslandığında, 

Eurozone’da yer alıp en fazla 

büyüme gösteren 3. ülkeyle 

(2,9) aynı oranda büyümüştür. 

Tabi ki AB için bu bir kriter 

olmasa da büyük krizlere 

rağmen bu büyümeyi 

gerçekleştirmiş olması, 

Türkiye’nin azımsanmayacak 

bir ekonomik gücü olduğunu 

göstermektedir. 
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2. TÜRKİYE ŞU AN EUROYA GEÇEBİLECEK NİTELİKTE Mİ? 

AB’nin üye olan ülkelere getirdiği Eurozone şartları 1992 Maastricht kriterleriyle bir 

sisteme oturtulmuştur; sonraki süreçte bu kriterlerin eksiksiz uygulandığını söylemek zor. 

Ancak baz alınan kriterler olması bakımından büyük önem taşıyor. Hele Türkiye gibi AB üyesi 

olmadan Euro kullanmak isteyen ülkeler için çok daha önemli. AB’nin getirdiği bütün 

kriterlerle birlikte nihai olarak aranan temel şartlar şu şekilde:  
 

Euro’ya Geçiş İçin Şart olan Maddi Kriterler 

1- AB’de en düşük enflasyona sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması 

ile ilgili ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir. 

 

 

 

 

 
 

2- Üye ülkenin devlet borçlarının GSYH’sine oranı %60’ı geçmemelidir. 

Devlet borçlarının GSYH’ye oranına geldiğimizde ise, bu oranın 2014 yılında Türkiye 

için yüzde 36 olduğunu görüyoruz. Daha güncel verilere baktığımızda da bu oranın yüzde 

33’e düştüğünü görüyoruz. Bu oran, kriterlerde belirtilen yüzde 60’dan oldukça düşük. 

Türkiye bu kriterde Eurozone bölgesi için gerekli şartları taşıyor. Bu noktada Türkiye’nin 

dünyanın en başarılı 5 ülkesinden birisi olduğunu da söyleyelim.  

 

Kaynak: OECD  
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Grafik-1 
Kamu Borcunun GYSH Oranı - 2013 Verileriyle 

Dünyada En İyi 5 Ülke 

Ülke Enf. Oranı 

Portekiz -0.28 

Yunanistan -1.31 

Macaristan -0.23 

Ortalama -0.60 

Türkiye’nin 2014 Enflasyonu 8.85 olmuştur. Yani 

en iyi üç ülkenin enflasyon ortalamasıyla 8 puan 

fark vardır. Bu verilerle Türkiye Eurozone için 

enflasyon kriterini karşılayamamaktadır. 
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3- Üye ülkenin bütçe açığının GSYH’sine oranı %3’ü geçmemelidir. 

Türkiye bu kriterde de başarılı bir performans göstermiş ve bütçe açığının GSYH’sine 

oranını %-1,4’te tutmuştur. Yani bütçe fazla vermiştir. Birçok ülke için hayati önem taşıyan bu 

kriterde Türkiye’nin başarısı mali istikrarın temel sonucudur.  

 

 

4- Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem 

itibarıyla, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 

puandan fazla aşmamalıdır. 

 

 

 

 

 
 

5- Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer üye ülke parası karşısında devalüe 

edilmiş olmamalıdır. 

Son kriter olan döviz kriterine bakıldığındaysa; Türk lirası Avro karşısında son 

dönemde değer kaybetmesine karşın, resmi olarak devalüe edilmemiştir. Diğer bir deyişle, 

devalüasyon sabit kur rejimlerinde merkezi otoritenin karar alarak kendi para biriminin 

değerini diğer para birimleri karşısında düşürmesi demektir. Türkiye hali hazırda dalgalı kur 

rejimi uyguladığı için devalüasyondan söz edilememektedir. 

 

Türkiye bu kriterden ikisini karşılamakta diğer üçünü ise karşılayamamaktadır. Ancak 

bu demek değildir ki Eurozone için hazır değildir. Çünkü bahsedilen kriterler, Eurozone ciddi 

ciddi düşünülmeye başlandığı zaman yapısal reformlarla çok uzun sürmeyecek bir zamanda 

bu oluşuma uygun hale getirilebilecektir.  

 

3. EURO’NUN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ – EURO’YA GEÇMENİN POZİTİF OLDUĞU 

SENARYO 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin 1959 yılında Avrupa 

Ekonomi Topluluğu’na (AET) başvurusuyla başlamış ve süreç 1963 yılında imzalanan Ankara 

Antlaşması ile düzenlenmiştir. Türkiye’nin 1987 yılında tam üyelik için yaptığı başvuru, uzun 

yıllar süren müzakereler sonucunda 1999 Helsinki Zirvesi’nde sonuç bulmuş ve Türkiye 

Ülke Faiz Oranı 

Lüksemburg 0.45 

Almanya 0.61 

Hollanda 0.85 

Türkiye’nin 2014 uzun dönem faiz oranı 7.94 

olmuştur. Yani en iyi üç ülkenin faiz oranıyla 7 

puan fark vardır. Bu verilerle Türkiye Eurozone için 

uzun dönem faiz kriterini karşılayamamaktadır. 
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resmen aday ülke ilan edilmiştir. 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan üyelik müzakereleri ise 

halen devam etmektedir.  

Ekonomik bütünleşmede sağlanan ilerlemeler, Türkiye ile AB arasında güçlü bir 

ekonomik ilişki kurulmasını sağlamıştır. Bu ilişkiler AB’yi, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı 

konumuna getirmiştir. Öyle ki Avrupa Birliği’nin Türkiye ihracatındaki payı 2015 Ağustos 

itibarıyla %44 olmuştur. Bu ülkenin yaptığı ihracatın neredeyse yarısıdır.  Eylül 2015 itibarıyla 

En fazla ihracat yaptığımız 10 ülkeden 4’ü Eurozone ülkesidir. Bizler de devamlı üreticilere 

firmalara “yeni pazarlar keşfedin, yeni ülkeler bulun, mevcut pazarları güncelleyin” telkinini 

vermekteyiz; ancak görülmektedir ki dünya ekonomisindeki büyüme her geçen sene daha da 

azalmakta ve ekonomik büyümelerde doygunluk krizleri yaşanmaktadır. Bu sebepten yeni 

Pazar bulabilmek kolay olmamaktadır. Bu durum, Eurozone ülkeleri için daha anlaşılır ve 

öngörülür bir süreçle götürülmektedir.  

 

Türkiye’deki üreticilerin parite nedeniyle şu an yaşadığı bazı sorunlara göz atmakta 

büyük fayda var: 

 Sanayici ve üretici finansal tabloyu (faiz, kur, borçlanma) yani önünü görmekte 

zorlanırsa; yatırımda ve büyümekte ticari bir çekinme yaşar, korkar ve en önemlisi 

tereddüt eder ki bu sonuç olarak ticari özgüveni yerle bir eder.  

 Türkiye’de fiyatlar enflasyondan fazla arttığı için maliyetler hızlı artmaktadır. 

Üretici ise onu karşılayacak zammı yapamadığı için yeni yatırımlardan 

çekinmektedir.  

 Türkiye’de TCMB ve hükümet yıllardır Türk parasının değerini korumaya yönelik 

politika üretiyor ve geliştiriyordu. Ancak 2010 itibarıyla revizeye giden ekonomi 

kurmayları fiyat istikrarını sağlama konusunda strateji geliştirmeye başladı. Her ne 

kadar paralel gibi görünen hamleler olsa da yaşanan dünya kaynaklı gelişmeler 

beklendiği gibi sonuçlar doğurmadı. Böyle olunca artık üreticiler ekonomik olarak 

güvensizliğe kapıldılar ve dövizle borçlanmaktan, yatırım yapmaktan, mal 

almaktan kaçınmaya başladılar. Sonucunda da yatırımlarda yavaşlama başladı.  

 

Türkiye ortak para birimine geçerse ilk olarak kur farkından kurtulmuş olacak ki bu 

şeffaflık için büyük önem arz etmektedir. Çünkü ufukta bulut yoksa yağmura kimseyi 

inandıramazsınız. Ayrıca bir kaynak kıtsa pahalıdır. Türkiye’de para kıttır ve reel faizler daha 

yüksektir. Bu duruma bağlı olarak 2012’den itibaren döviz enflasyondan yüksek artmaktadır. 

Bu bağlamda cari açık da 9,7’yi bulunca TL’nin değer kaybetmesine izin verildi. Yani Türkiye 

ekonomisi dönüşüm geçirdi/geçiriyor. Üreticinin buna ayak uydurması gerekiyor. Çünkü 



 

TÜRKİYE EURO’YA GEÇMELİ Mİ? POZİTİF VE 
NEGATİF SENARYOLAR 

EMRE YILMAZ  
 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
7 

ithale dayalı bir üretim, iç-dış talep farklılıkları, kur, faiz vs. unsurlar “bu ekonominin ipiyle 

kuyuya inilir mi” sorusunu akla getirmeye başladı. TL’ye de güvenemediler dövize de 

sarılamadılar. Sonuç olarak tereddüde sahip binlerce üretici oldu. Çünkü hadi dövize 

sarılayım yatırım yapayım diye düşünürken aklına 2 sene sonra hayatın normale dönüp TL’nin 

tekrar değerlenirse bütün yatırımlarım değer kaybedecek diye korkuyor. Bu paradigmalar 

tek bir doğru doğurmadığı için de kısır döngü içerisinde “yağda kavrulma” süreci başlıyor. 

İşte bu da KOBİ’lerdeki “büyümeme, azıcık aşım ağrısız başım” stratejisinin nedeni olarak 

karşımıza çıkıyor. O yüzden ekonomi de güven yoksa sonucu da “güvensizlik” oluyor. 

 

Türkiye, Eurozone ülkesi olduğu andan itibaren 19 ülkelik bir “İç Pazara” sahip 

olacaktır. Siz bugüne kadar farklı para birimi kullandığı için radarına giremediğiniz bütün 

ülkelerle şehir ticareti yapar hale gelebileceksiniz. Yani kur korkusu olmadan hem üretim için 

hem de yeniden işleme için ham madde temin edebilecek, ham maddeye yakın kaynaklara 

yatırım yapabilecek en önemlisi yatırım alabilecek bir ülke haline geleceksiniz.  

 

Türkiye, Eurozone ülkesi olması münasebetiyle ihracatının %44’üne sahip AB’nin bir 

nevi ekonomik müttefiki haline geleceksiniz. Çünkü ürünleriniz buradan Eurozone ülkelerine 

gümrüksüz kur farkı olmadan aynı para birimiyle giderken, Eurozone ülkesinden diğer AB 

ülkelerine geçiş yapabilecektir. Bu da sizin ürününüzün dolaylı olarak AB’nin tamamına 

gidebilecek bir ağa sahip olmanız anlamına gelmektedir. 

  

Euro Bölgesinde AB üyesi olmayan ülkeler de mevcuttur. Andorra, Monako, San 

Marino ve Vatikan yapmış oldukları anlaşmalarla Euro kullanmaya başlamışlardır. Bu 

ülkelerde sizin doğal pazarınız hale gelecek. Bu ülkelerin hinterlandını da düşündüğümüz 

de yine farklı coğrafyalardan müttefikler elde etmiş olacaksınız.  

  

Euro’nun oluşturulma nedeni şudur: İç ve dış ticaretin artması ile milletlerin zenginleşmesi arasında 

doğrusal ilişki vardır. Ülke içinde ticaret “tek para birimi” ile yapılıyor. Dış ticarette ise iki para birimi 

gerekiyor. İki para birimi ise dış ticaret hacminin gelişmesini engellemektedir. Çünkü ülkeler arasında kur ve 

faiz farkı riskleri oluşuyor ve Bölgesel para fikri ortaya çıkıyor. Sonuç olarak Bölgesel para birimine 

(Eurozone) katılan ülkeler arasındaki dış ticaret iç ticarete dönülüyor. Bu da üreticilerdeki kur riski ve faiz 

farkı korkusunu ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda Finansmana erişimdeki zorluk ve belirsizlikler de 

ortadan kalkınca girişimciler faaliyet karına odaklanıyor ve verimlilik artıyor. 
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Türkiye dolar yerine Euro’yu benimsemesi dolarla alışveriş yaptığı ülkeler için 

elbette ki önem teşkil edecektir. Ancak Euro kullanmayan ülkelerle hâlihazırda kur farkı 

zaten yaşanmaktadır. Değişen şey Euro üzerinden bir kur farkı haline gelecektir. Bu da 

değişen kâğıt harici başka bir anlam ifade etmemektedir. 

 

4. EURO’YA GEÇMEK BİR İNTİHAR MI? EURO’YA GEÇMENİN NEGATİF OLDUĞU 

SENARYO 

 “Euro’ya geçmek kur riski ve faiz gibi iki önemli unsurda şeffaflaşma ve stabilizasyon 

sağlar” iddiası doğru olduğu gibi içinde paradokslar barındıran bir iddiadır. Bunun ispatı 

olarak ise Euro bölgesinde yer alan Almanya ile daha zor durumda bulunan Portekiz, İtalya ve 

İspanya devlet tahvilleri faizleri arasındaki farkı gösterebiliriz. Aynı zamanda aynı bölgede yer 

alan ülkelerin kamu borcundaki yükselme de bu argümanı destekler niteliktedir. 

 Tablo-2 Eurozone Ülkelerinin Büyüme ve Borç Durumu 2002-2012 

Ülke Büyüme Borç/GSH 

 2002 2012 2002 2012 

Almanya - % 0,4 % 1,2  %61 %81 

Fransa + % 0,6 %0,3  %60 %85 

İspanya +%3,00 -%0,4  %55 %85**Yar. son. 

İtalya %  0,0 -%1,4    %100   %120 

** Yardım Sonrası (AB Yardımları) 

Çünkü Eurozone’a girmiş olmak hemen bir anda “süper ülke” verileri sağlamıyor. 

Eurozone’da güçlenebilmeyi sağlayan unsurlar maliye politikaları, yani asıl dikkat edilecek 

nokta sizin içeride ekonomik olarak nasıl yönetildiğinizdir. Eurozone’da yer alan Almanya 

harici ülkelerdeki yüksek tahvil faizinin nedeni bu ülkelerin risklerinin yüksek olması. Yani 

Eurozone’da yer almanız sizi risklerden kurtarmıyor, dahası vazgeçilmez kriterler olduğu için 

sizi daha büyük risklerle karşı karşıya bırakıyor. Euro’ya geçtiğiniz takdirde karşılaşacağınız 

bazı problemler şunlardır: 
 

 Bir nevi başka bir ülkenin parasını kullanmaya başlıyorsunuz ve birçok noktada 

bağımsızlığını kaybediyorsunuz. 

 Artık kafanıza göre para basamıyorsunuz; AB Merkez Bankası’nın kriterlerine tabi 

olmak zorundasınız. 

 Faiz oranları da AB Merkez Bankası tarafından belirleniyor; böylece kendi paranızı 

başkasına “buyurun siz yönetin” demiş oluyorsunuz 

 Kriz dönemlerinde alınması gereken anı tedbirleri AB ile istişare ederek almak 

zorundasınız; yani artık bir ayak bağınız var! 
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4.1 Eurozone Güvenilir Liman mı? 

 Eurozone çok büyük bir sermaye, büyük bir ülke ve büyük bir güç. Ancak barındırdığı 

ülkelerin hem tarihsel, hem ekonomik hem de idari geçmişleri aynı performansla ekonomi 

yönetmelerinin mümkün kılmamaktadır. Bunun gerçeği olarak da İtalya, İspanya ve 

Yunanistan’daki devasa krizleri gösterebiliriz. AB, Yunanistan krizi konusunda “bana yalan 

söylediler” şarkısını dillendirse de bu kimseye inandırıcı gelmedi. Çünkü bir babanın 

çocuğunun ceplerini hergün kontrol etmesine rağmen içinde ne olduğunu bilmediğini iddia 

etmesi ne kadar temelsizse; AB’nin de Yunanistan konusundaki savunmaları o kadar 

temelsizdir. Yunanistan’a yaptıkları yüz milyarlarca liralık yardımın nedeni de “kendilerini 

vicdanen rahatsız ve suçlu” hissetmeleridir. Sonuç itibarıyla AB bu yardımlarla aslında “iyi 

yönetilemediğini" de ispat etmiş oldu.  

 

4.2 Euro Sistemindeki Temel Bozukluklar 

Aynı zamanda Euro sisteminin dizaynında da büyük problemler bulunmaktadır. 

Örneğin tahvil yatırımcıları borç verirken nasıl olsa Almanya bu ülkeyi kurtarır düşüncesiyle 

Almanya ve Yunanistan’dan veya benzer ülkelerden aynı faizi talep etti. Bu yaklaşımdaki tek 

ülke Yunanistan olsa problem teşkil etmezdi; ancak Yunanistan’a Portekiz, Güney Kıbrıs, 

İrlanda eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yatırımcılar, daha yüksek faiz talep 

etmemekle, Yunanistan ve diğer ülkeleri hem değersiz yatırımlar yapma hem de bu 

ülkelerin halklarına bu ülke hükümetlerinin güҫlerinin yetmeyeceği derecede yüksek 

emeklilik ve diğer sosyal güvenceler (Yılda 14 maaş, 40 yaşında emeklilik v.s) vermeye 

itmiş oldular. Sonuç olarak da Yunanistan sirtaki ile beraber bütün dansları yapmış olmasına 

rağmen iflas etmekten dahası iplerini başka ülkelere kaptırmaktan kurtulamadı.  

 

4.3 Kriz Dönemi İçin Bir Senaryo  

Eurozone’un bir başka pratik bağlayıcılığı ise kriz dönemlerinde sizi hareketsiz 

bırakmasıdır. Örneğin bir kriz olduğunda iç talep bıçak gibi kesilir, büyüme oranları düşer ve 

işsizlik rakamları sıçrar. Ülkenin maliye politikaları sorunluysa ve bu nedenle kamu borcu 

Türkiye gibi tarihsel ve iktisadi geçmişi kendine has olan bir ülkenin; bu kadar problemli yönetildiği 

açık olan bir örgüte kendini “teslim” etmesi tamamen bir intihar olacaktır. Türkiye’nin hele ki AB 

üyesi olmadan EURO kullanmaya başlaması dolayısıyla AB’nin emrine ve kurallarına tabi olması 

dükkanı kapatıp gitmek demektir. 
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yüksekse, iç talebi canlandırmak için kamu harcamalarını artırılıp (Örneğin: Türkiye II. Çeyrek 

Büyümesi) vergi oranlarının düşürülmesi intihar olur, yapamazsınız. Bunları yaptığınız 

takdirde ülke daha da borçlu hale gelir, geri ödememe riski artar ve sonuç olarak daha 

yüksek faizle yeniden borçlanmanız gerekir. Bu ortamda yapılabilecek tek şey üretilen 

mallara dış talebi artırmak olacaktır. Aynı parayı kullandığınız diğer ülkelere kıyasla verimlilik 

düzeyiniz düşükse (Türkiye’de verimlilik düzeyi bir hayli düşük) ve bir anda da artmayacağına 

göre, dış talebi artırmak için sattığınız malları yabancılar için ucuzlatmanız gerekmektedir. Bu 

da iki şekilde olabilir. Ya ucuzlatabilmek için de paranızın değerini düşürmeniz gerekiyor ve 

işte siz de burada duvara çarpıyorsunuz: çünkü artık TL yok, Euro var, yani oara biriminiz 

ortak ve bu parayı basan Merkez Bankası belirliyor paranın değerini. Ya da ücretleri ve diğer 

girdi maliyetlerini düşürmelisiniz ki daha ucuza üretim yapabilesiniz. Ücretleri düşürürseniz 

sosyal patlama yaşarsınız (Yunanistan örneği, grevler, anarşizm) Diğer girdileri (enerji, ulaşım 

v.s) azaltsanız bu sefer de bütçe açığınız artıyor borcunuz yükseliyor ve en başa 

dönüyorsunuz.  

 

5. SONUÇ: EURO MU? BİZ ALMAYALIM 

 Her ne kadar Euro’ya geçmek birkaç nokta özelinde cazip görünse de gerçeklere 

bakıldığında bu ancak “hikaye” olarak kalacaktır/kalmalıdır. Çünkü Türkiye’nin ne yapısal 

olarak ne de içerik olarak Euro için hazır olmadığı ortada. Aynı zamanda idari olarak da içinde 

büyük problemler taşıyan Eurozone’un geleceği de belirsiz; yani ümit vadetmiyor. Peki 

Euro’ya geçmenin hiç mi faydası yok? Evet var; Euro’ya geçiş için reformlarla yapısal bazı 

sorunları gidermek için motive olmak. Tek faydası bu olabilir. İyi bir hikaye konusu olacak 

diye temelinde de sonraki süreçte problemleri olan bir sistemi savunmak, bir nevi halkla 

ilişkiler kampanyasına dönüştürmek milli ve samimi bir strateji değildir. Türkiye gerçekten 

bir hikaye arıyorsa; bu Eurozone değil Eurozone’dan çok daha büyük ve önemli olan AB 

üyeliğidir. Farklı noktalara eğilip enerjiyi boşa harcamamak lazım; çünkü dünyanın ömrü bir 

arpa boyu kadar. O arpanın başının da kurtlandığını hepimiz görmekteyiz.  
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