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Abstract:
Crises in the global economy are seen as one of the most important economic problems in
developed and developing countries from past to present. The Turkish economy has also
experienced and continues to experience serious crises throughout history. The currency crisis,
which recurred in August 2018, seriously affected the Turkish economy. This crisis has brought
with it many macroeconomic problems. The covid-19 epidemic, which has become a world
problem while it has not yet survived the crisis, has also triggered a health crisis that cannot be
prevented for both the world economy and the Turkish economy. Even in developed countries,
the covid-19 epidemic, which has caused serious economic destruction, still continues to have
its effect today. The aim of this study is to determine whether the crisis is just a currency crisis
or has an impact on other macroeconomic variables by comparing the economic outlook of
Turkey before 2018 with the economic outlook of 2018 and after with the help of data and
charts. In addition, the effects of the Covid-19 epidemic on the Turkish economy, which
occurred when we did not survive the 2018 crisis, are examined. In this study, a deskriptive
analysis method will be used with the help of graphs created with central bank data.
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TÜRKİYE’DE 2018 KRİZİ VE COVİD-19 SÜRECİ
Özet:
Küresel ekonomide krizler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içerisinde geçmişten günümüze
önemli ekonomik sorunların başında görülmektedir. Türkiye ekonomisi de tarih boyunca ciddi
krizler yaşamış ve yaşamaya da devam etmektedir. 2018 yılının ağustos ayında nükseden döviz
krizi Türkiye ekonomisini ciddi boyutta etkilemiştir. Yaşanılan bu kriz birçok makroekonomik
sorunları da beraberinde getirmiştir. Henüz krizi atlatamamışken dünya sorunu haline gelen
Covid-19 salgını da gerek dünya ekonomileri gerekse Türkiye ekonomisi için önüne
geçilemeyen bir sağlık krizini tetiklemiştir. Gelişmiş ülkelerde dahi ciddi boyutlarda ekonomik
bir tahribe yol açan Covid-19 salgını günümüzde hala etkisini devam ettirmektedir. Bu
çalışmanın amacı; 2018 yılı öncesindeki Türkiye ekonomik görünümü ile 2018 ve sonrasındaki
ekonomik görünümü veriler ve grafikler yardımıyla kıyaslayarak krizin sadece bir döviz krizi
mi yoksa başka makroekonomik değişkenlerinde etkisi var mı, bunu saptamaktır. Ayrıca 2018
krizini atlatamamışken ortaya çıkan Covid-19 salgınının da Türkiye ekonomisine etkileri
incelenmektedir. Bu çalışmada merkez bankası verileriyle oluşturulan grafikler yardımıyla
deskriptif bir analiz yöntemi kullanılacaktır.
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