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TÜRK EKONOMİ TARİHİNDEKİ 3 BÜYÜK DEVALÜASYON 

Ali Fuat Karaarslan1 

 

GİRİŞ 

Ülke içerisinde dış ticaret açığının fazla olduğu yani ithalat ile ihracat arasındaki 

oranın ithalat lehine yüksek seyrettiği durumlarda devletler kendi ülkelerinin para 

birimlerinin değerini diğer ülkelerin para birimlerinin değeri karşısında bilinçli bir 

şekilde düşürerek alım gücünü azaltır ve bu sayede de ithalat azalıp dış ticaret açığı 

istenilen seviyeye çekilmiş olur. Bu duruma devalüasyon adı verilir (İnvestaz, 2019). 

Türk ekonomi tarihinde de bu tür devalüasyonlar zaman zaman olmuştur. Bu 

devalüasyonlardan en önemlilerinden olan “4 Ağustos 1958”, “10 Ağustos 1970” ve “24 

Ocak 1980” devalüasyonlarını bu yazımızda inceleyeceğiz. 

4 Ağustos 1958 Devalüasyonu  

Türkiye’de demokratikleşme süreci tamamlanıp çok partili hayata geçildikten 

sonra yaşanan iktidar değişimi ile iktidara gelen Demokrat Parti, uyguladığı serbest 

ithalat politikası ile Türkiye’yi 1950-60’lı yıllarda yoğun bir dış borçlanmaya 

sürükledi. Demokrat Parti’nin bu liberal ekonomi politikasında ithalat bir ağırlığa 

sahip olup arttıysa da ihracat onu kapatıp dengeyi sağlayacak yeterlilikte değildi bu 

sebeple dış borçlanmada kaçınılmaz bir artış oldu. 

1948’den bu yana Marshall Yardımı başta olmak üzere dışarıdan alınan 

krediler, hibeler Türkiye’yi, bu durumdan kurtarmak için; 4 Ağustos 1958 tarihinde 

Türk ekonomi tarihinin ikinci devalüasyonunu yapmaya itti. 1 dolar, 280 kuruştan 

900 kuruşa devlet eliyle çıkarıldı (Parasız, 2015). 

10 Ağustos 1970 Devalüasyonu  

Recep Peker hükümetinin uygulamaya koyduğu 1946, Menderes hükümetinin 

uygulamaya koyduğu 1958 devalüasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü 

büyük devalüasyonu Demirel hükümeti tarafından 10 Ağustos 1970 yılında 

gerçekleştirildi. (Türkiye Gazetesi, 2000)  Adalet Partisi’nin 1965-70 yılları arasında 

uyguladığı dengeli ve başarılı kalkınma sistemiyle gelişen, büyüyen Türkiye’nin ihtiyaç 

duyduğu dış krediyi sağlayabilmesi için devalüasyon zaruri hale gelmişti (Türkiye 

Gazetesi, 2000). 

Ayrıca duraklayan ihracat ve yoğun ithalatla beraber gelen dış ticaret açığı da 

Demirel hükümetini devalüasyona itiyordu. Fakat böyle bir devalüasyondan başarıyla 

çıkılıp kalkınma sağlanabilmesi için de bir istikrar programı şarttı. Dolayısıyla 10 

Ağustos 1970 günü Bakanlar Kurulu kararıyla beraber içerisinde tamimler, tebliğler ve 
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kararların yer aldığı adeta bir kitapçık halinde olan devalüasyon kararı açıklandı. 1 dolar 

9 liradan 15 liraya yükseltildi (Türkiye Gazetesi, 2000). 

Türk ekonomi tarihinin en önemli olayları arasında başı çeken bu devalüasyon 

bazı kişilerin haksız kazanç sağlamaması için ilan edildiği tarihe kadar yalnız 4 kişinin 

bildiği bir olay olarak da tarihe geçmiştir (Bianet, 2001). 

Sonuç olarak yapılan bu devalüasyondan sonra işçi döviz gelirlerinde ve ihracatta 

beklenilen seviyede bir artış görülmüştür. Büyümekte olan dış ticaret açığı da işçi döviz 

gelirleri ve dış borçlarla kapatılmıştır (Bianet, 2001). 

24 Ocak 1980 Kararları 

1979 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından Başbakanlık 

Müsteşarlığı görevine getirilen Turgut Özal kendisine verilen yeni bir ekonomik istikrar 

uygulama programını kısa sürede hazırlamıştı. Ülke genelinde azalan üretim ve revaçta 

olan karaborsacılığı azaltmak amacıyla bu kararlar uygulamaya konulmuştur. Bazı 

yorumcular tarafından Türk ekonomisinin en radikal hükümleri olarak gösterilen 24 

Ocak 1980 Kararları (Öztürk, 2013) aynı zamanda beraberinde getirdiği açılımlarla da 

Türkiye’nin liberal ekonomiye geçişinde bir kırılma noktası olarak görülmektedir. 

Ayrıca bazı çevreler tarafından 12 Eylül darbesini daha rahat uygulamak adına bu 

kararların gerçekleştirildiğine dair yorumlar yapılmaktadır. (Dünya Bülteni, 2019) 

Kararlar neticesinde Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 47 liradan 70 liraya 

çıkarıldı (Milliyet Gazetesi, 2013). 

Aynı zamanda ithalat kademeli olarak liberalleştirilmiştir. 12 Eylül darbesiyle 

ilişkilendirilen bu kararlar darbe döneminde de sonrasında da başarıyla uygulanmış ve 

Özal, bu politikanın mimarı olarak tarihe geçmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sonuç olarak Türk ekonomi tarihinde bolca gerçekleştirilen bu devalüasyonlardan 

en önemlilerinden olan bu 3 devalüasyonu bu yazımızda inceledik. Genel hatlarıyla bu 

3 devalüasyon da sonrasında yaşanan ekonomik olaylara bakılınca başarılı bir grafik 
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çizmiştir. Ekonomik olaylar ve krizlerin son dönemde gündemde olduğu ülkemizde bu 

yazımızla beraber devalüasyon kavramını temelde açıklayıp Türkiye üzerinden 

bulunduğumuz analizlerle geçmişten aldığımız ışıkla geleceğe bakmayı umduk. 
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