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GİRİŞ
Yunanistan ekonomisi, 2008 küresel ekonomi kriziyle 
birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde en hız-
lı çöküşe geçen ülkelerden biri olmuştur. Bu krizin 
etkilerini bertaraf etmekte başarısız bir politika izle-
yen dönemin Yunan hükümetlerinin varlığına 25 
Ocak tarihinde yapılan erken genel seçim son vermiş-
tir. Yunan halkının yaşanan ekonomik sıkıntılara tep-
kisini sandığa yansıtmasıyla gerçekleşen hükümet de-
ğişimi etkisini hala devam ettirmektedir. Radikal sol 
bir parti olan Syriza’nın seçimi kazanması dünya piya-
salarında önemli bir etki oluşturmuştur. AB’ye üye 
ülkelerden biri olan Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik 
darboğazdan nasıl çıkacağı Tsipras liderliğindeki Syri-
za hükümetinin açıkladığı reform paketleriyle şekil-
lenmiş olsa da Euro Bölgesi görüşmeleri neticesinde 
açıklanan maddelerin yalnızca bir kısmının hayata 
geçirilebileceği beklenmektedir. Bu çalışmada, önce-
likle Yunanistan’ın 2008 küresel ekonomik kriziyle 
birlikte geçirdiği süreç ve sonrasındaki seçimde yaşa-
nanlar analiz edilecektir. 

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI
YUNANİSTAN
2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz, Avru-
pa’da özellikle de dış borcu fazla olan ülkelerin ekono-
milerinde ciddi hasar meydana getirmiştir. Bu bağlam-
da ekonomik yapısı AB’ye bağımlı bir halde bulunan 
ve krizin başladığı sıralarda merkezi hükümet borcu-
nun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2009 
yılında 133,2 ve 2012 yılında ise yüzde 163,6 gibi ol-
dukça yüksek olduğu Yunanistan, krizin etkilerini en 
çok hisseden ülkelerden biri olmuştur.1 

Yunanistan’ın küresel ekonomik kriz öncesi borcu-
nun fazla olmasında aşırı kamu harcamalarının ve sanayi 
sektörünün gelişmemiş olmasının payı bulunmaktadır.2 
Kamu harcamalarının fazla oluşu bütçe açığında ciddi 
artışlar meydana getirirken, bu durum daha fazla borç-
lanma yoluna gidilerek kamu maliyesinin sürekli açık 
vermesine neden olmuştur. Krizin etkilerinin en çok his-

1. Dünya Bankası.
2. Tuğçem Karaman, “Yunanistan’daki Ekonomik Kriz ve Etkileri”, Yalova 
Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merke-
zi, 29 Ekim 2013.

• 2008 küresel ekonomik krizi sonrası Yunanistan’ın ekonomik durumu nasıl gelişti?

• Syriza zaferinin Yunanistan ekonomisine katkıları hangi yönde olacak?

• Syriza zaferi sonrası Yunanistan-AB ilişkilerinin geleceği nasıl şekillenecek?
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sedildiği 2009 yılında bütçe açığının yüzde -15,2, kamu 
borç stokunun GSYH’ye oranının ise yüzde 126,8 gibi 
oldukça yüksek bir seviyede seyretmesi ekonomide olu-
şan tabloyu net bir şekilde göstermektedir. 

2008 küresel ekonomik krizinden günümüze ka-
dar olan süreç incelendiğinde Yunanistan’ın üretim 
kapasitesini artıracak yapısal reformlar yerine dış borç-
lanma yoluna giderek krizden çıkış stratejisi izlediği 
görülmektedir. Bu durum krize kalıcı çözümler getir-
memiş tam aksine krizin derinleşmesine ortam hazırla-
mıştır. Yunanistan ekonomisinin kriz sonrası ekono-
mik büyümesinin sürekli negatif bir seyir izlemesi 
Yunan ekonomisi hakkında yeterli bir izlenim vermek-
tedir (Tablo 1). Ekonomik büyümedeki negatif göster-
geler yüksek kamu borcuyla birlikte değerlendirildi-
ğinde Yunanistan ekonomisinin küresel krizden en 
çok etkilenen ülkelerden biri olduğu görülmektedir. 

TABLO 1. YUNANİSTAN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ 
(2009-2013)

Göstergeler 2009 2010 2011 2012 2013

GSYH (Milyon €) 237,4 226,2 207,7 194,2 182,4

Büyüme (%) -4,4 -5,4 -8,9 -6,6 -3,9

İşsizlik (%) 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5

Kamu Borcu (Milyon €) 301 330,2 355,9 304,6 319,1

Kamu Borcu / GSYH (%) 126,8 146 171,3 156,9 174,9

Kaynak: Public Debt Management Agency

Yunanistan’ın Maastricht kriterlerinden hızla 
uzaklaşması, AB ile olan ekonomi ilişkilerinde sıkıntı-
lara neden olmuştur. Yunanistan’ın AB’den en fazla 
yardım alan ülke olmasına rağmen vaat ettiği yapısal 
reformları gerçekleştirmemesi, Yunanistan’ın AB için-
deki kredibilitesini düşürürken bu durum aynı zaman-
da euro para biriminin istikrarsızlaşmasına neden ol-
muştur. Krizin Euro Bölgesi’ne etkisinin azaltılması 
adına Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve Ulus-
lararası Para Fonu’ndan oluşan “Troyka” yapılanması, 
Yunanistan ile ilgili bir kurtarma paketi hazırlamış ve 
toplam 110 milyar euro tutarındaki bu kurtarma pa-
keti sayesinde Yunanistan 2010 yılında moratoryum 
ilan etmekten kurtulmuştur.3 

3. Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Bir-
liğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: “Euro Rekabet 
Paktı”, T.C Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Mayıs 2011.

Yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte Yunan hal-
kının hayat standartlarının giderek kötüleşmesi daha 
büyük sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Bunların yanı 
sıra ekonomik istikrarsızlıktan dolayı oluşan işsizlikteki 
aşırı artış Yunanistan’da büyük sokak hareketlerinin 
başlamasına ve hükümet değişikliklerinin yaşanmasına 
neden olmuştur. Hükümet değişikliklerine rağmen 
yeni gelen hükümetler de kamu harcamalarında kesin-
tiye gitmiş ve ağır şartlar içeren yeni kurtarma paketle-
rini uygulamak durumunda kalmışlardır (Tablo 2).

TABLO 2. 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE SYRIZA ZAFERİ
2000-2008 yılları arasında Yunanistan’ın borç stokunun yüzde 100’ü geçmesi 
ve artan kamu harcamaları,

2009 Kasım’da seçimle başa gelen hükümetin mali verilerin çarpıtıldığını açık-
laması üzerine Yunanistan’da küresel krizin resmi olarak başlaması,

2010 yılında giderek artan bütçe açığının indirilmesi adına istikrar programı-
nın açıklanması,

19 Mart 2010’da AB Komisyonu ve IMF’nin finansal yardım konusunda anlaş-
ma sağlamaları,

11 Nisan 2010’da Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan için 30 milyar 
euro tutarında acil yardım mekanizmasının onaylanması,

22 Nisan 2010’da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafın-
dan Yunanistan’ın kredi notunun A2’den A3’e düşürülmesi,

27 Nisan 2010’da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and 
Poor’s (S&P) tarafından Yunanistan’ın kredi notunun “BBB”den “BB”ye üç kade-
me indirilerek, yatırım yapılamaz seviyeye çekilmesi,

2 Mayıs 2010 tarihinde Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının, IMF’nin 
de katkısıyla 110 milyar euroya ulaşan üç yıl süreli Yunanistan’ı kurtarma pa-
ketine onay verilmesi,

25 Mayıs 2011’de “Square Movement” olarak adlandırılan sokak hareketlerinin 
baş göstermesi,

11 Kasım 2011’de AB Merkez Bankası Yardımcısı Lukas Papadimos’un Yeni 
Demokrasi, PASOK ve LAOS partilerinin kurmuş olduğu hükümete başbakan 
seçilmesi ve kemer sıkma politikalarının kabul edilmesi,

Aralık 2012’de Troyka tarafından Yunanistan’a 130 milyar euro değerinde bir 
kurtarma paketi verilmesinin onaylanması,

18 Aralık 2012’de S&P Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu 6 seviye birden 
yükselterek “seçici temerrüt düzeyi olan SD’den istikrarlı geleceği temsil eden 
“B-” düzeyine getirmesi,

28 Nisan 2013’te 4000 kişinin kamu kuruluşlarından çıkarılması,

24 Haziran 2013’te Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, üçlü koalisyon 
hükümeti ortaklarından Demokratik Sol’un (DİMAR) Yunan Devlet Radyo ve 
Televizyon Kurumu ERT konusundaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetten ay-
rılması,

23 Mayıs 2014’te uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Yunanis-
tan’ın kredi notunu B-’den B’ye yükseltmesi,

9 Haziran 2014’te yeni Maliye Bakanı Gikas Hardouvelis’ın seçilmesi,

25 Ocak 2015’te radikal sol partisi Syriza’nın tarihi zaferi,

20 Şubat 2015’te Syriza hükümetinin Eurogroup’la borç krizini görüşmek için 
Brüksel’de olağanüstü toplantısı,

9 Mart 2015’te Euro Bölgesi maliye bakanları, açıklanan reform paketinin ye-
terli görülmemesi üzerine tekrar toplanması,

23 Mart 2015’te Tsipras’ın mali yardım alma konusunda Almanya Başbakanı 
Merkel ile görüşmesi,

8 Nisan 2015’te Tsipras’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi.

Kaynak: Cultural Anthropology
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Küresel ekonomik krizin başlangıcından bugüne 
oluşan tabloyla birlikte Troyka tarafından hazırlanan 
kurtarma paketlerinin getirdiği ağır yükün Yunanistan 
siyaseti üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Syriza’nın 
zaferiyle birlikte bulunulan vaatlerin tutulup tutulma-
yacağı merak konusu olmuştur. Sürekli gündemde olan 
Syriza ve AB çekişmesinde kazananın veya kaybedenin 
kim olacağı veya ortak bir yolda buluşulma ihtimali ise 
merak edilen diğer konular arasında gelmektedir.

SYRIZA’NIN ZAFERİ VE
YUNANİSTAN’IN AB GELECEĞİ
2008 küresel ekonomik krizi sonrasında büyük bir çö-
küş yaşayan Yunanistan ekonomisi, Aleksis Tsipras’ın 
liderliğini yaptığı radikal sol ittifak Syriza partisi 25 
Ocak 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimleri bi-
rinci parti olarak tamamlamıştır.4 Uzun yıllar boyunca 
iktidarı elinde bulunduran ve üretimden ziyade tüke-
tim odaklı ekonomiyi destekleyen Yeni Demokrasi 
(Nea Demokratia) ve PASOK partileri ise iktidarı son 
seçimle kaybetmişlerdir.

2008 yılından beri üç kez sandığa giden Yunan 
seçmeni yaşanan ekonomik sıkıntıların tek sorumlusu 
olarak iktidarda olan partileri sorumlu tuttuklarından 
ülke erken seçime gitmiştir. 2009 yılında yalnızca yüz-
de 4,6 oy alan Syriza partisinin yapılan son seçimde 
“Syriza Bize İyi Gelecek” söylemini arkasına alıp se-
çimden birinci parti olarak çıkmasıyla Yunan halkı 
yeni bir sürece girmiş oldu. Genel anlamda kriz süre-
since yapılan seçim vaatlerine bakıldığında karamsar 
bir görüntü çizilirken, Tsipras daha pozitif bir söylem 
geliştirip halka umut olmayı başarabilmiştir.5

 Öte yandan radikal sol bir partinin zafer kazan-
ması uluslararası piyasalarda ve özellikle AB’de tedir-
ginliği beraberinde getirmiştir. Yunanistan’ın içinde 
bulunduğu Euro Bölgesi’nden çıkma olasılığı bu tedir-
ginliğin önemli unsurlarından birini temsil etmekte-
dir. Yaşanan belirsizlikler ve AB ile karşılıklı görüşme-

4. “Greece›s Syriza: What does it want and what is possible?”, Sophie Mak-
ris, Yahoo.news, 25 Ocak 2015.
5. “Syriza’nın Zaferi ve Sonrası: Yunanistan ve Avrupa›nın Geleceği”, Di-
mitris Tsarouhas, SETA Panel, 11 Şubat 2015. 

lerden sonra artan tansiyon Tsipras’ın seçim öncesi 
vaatlerini yerine getirme konusunda daha ne kadar 
direnebileceği sorularını da beraberinde getirmektedir. 
Peki, 2008 yılından itibaren ekonomileri dar boğaza 
giren ve AB’den ayrılma eşiğine gelen Yunanlar için 
Syriza ne vadetmektedir?

Syriza’nın seçim öncesinde dile getirdiği ve seçimi 
kazandıktan sonra da devam ettirdiği en önemli söy-
lem kuşkusuz Troyka’ya olan tepkisi olmuştur. Bilindi-
ği üzere 2008 küresel krizinden en çok etkilenen ülke-
lerden biri olan Yunanistan’ın ekonomik faaliyetlerini 
devam ettirebilmesi adına ülkeye borç vermek üzere 
Troyka yapılanması kurulmuştur. Giderek artan borç 
yükü altında ezilmeye başlayan Yunan ekonomisi ve 
meydana gelen iflaslarla zor günler geçiren Yunan hal-
kını temsilen iktidar seçilen Syriza partisinin en önem-
li vaadi borçların silinmesi veya yeniden yapılandırıl-
ması üzerine olmuştur6 (Grafik 1).

Yoksulluk sınırı altında yaşayanlara elektrik ve 
ısınma hizmetini ücretsiz sunacak olması Syriza’nın va-
atleri, arasında ön plana çıkmaktadır. Yoksulluk sınırı-
nın altındaki yaklaşık 300 bin aileye yıllık 3 bin 600 
kilovat elektrik yardımı vaadi de yoksul kesimi umut-
landıran vaatler arasında gelmektedir. Ayrıca yoksul 
kesimi umutlandıran bir diğer sözü ise ekonomiyi ye-
niden başlatmak ve vergi adaletini teşvik etmek ama-
cıyla değeri 300 bin euronun altındaki evlerden emlak 
vergisi alınmayacağının duyurulması olmuştur. Bunun 

6.  “Syriza: Everything you need to know about Greece’s new Marxist go-
verning party”, Jon Stone, The Independent, 26 Ocak 2015.
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GRAFİK 1. YUNANİSTAN’IN BORÇ YAPILANMASI

Kaynak: Public Dept Management Agency
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yanında ihtiyacı olanlara kira ve gıda yardımı, ücretsiz 
sağlık hizmetlerinin sunulması, emekli maaşlarının dü-
zenlenmesi, yoksulluk sınırı altında yaşayan Yunanlara 
ve uzun süredir işsiz olanlara özel toplu taşıma kartı 
verilmesi öngörülen diğer politikalar arasında yer al-
maktadır. Asgari ücretin 500 eurodan 750 euroya çıka-
rılması düşüncesi ise en önemli vaatlerden birini oluş-
turmaktadır. Bilindiği üzere küresel krizle birlikte hem 
kamu hem de özel sektörde yüzlerce insan işini kaybet-
miş ve Yunanistan sokakları işini kaybeden Yunan hal-
kı tarafından yapılan gösterilere sahne olmuştur.

Bunların yanında zenginlerden alımı durdurulan 
vergilerin tekrar alınmaya başlanacak olması, işsizlik 
oranın yüzde 25’in, genç işsizlik oranının ise yüzde 
50’nin üzerine çıkmasıyla yeni bir istihdam politikası-
nın devreye konulmak istenmesi ve bankalara borcunu 
ödeyemeyecek olan Yunan halkının borçlarının silin-
mesi Syriza’nın Yunan halkından oy alabilmesindeki 
öne çıkan vaatleri arasında gelmektedir. 

Vaatlerin yerine getirilebilmesinde dengenin ku-
rulması önem taşımaktadır. Bir yandan radikal sol çizgi-
den ayrılmak istemeyen ve kemer sıkma politikalarına 
direnen, diğer yandan da var olan borçların yapılandırıl-
ması için Troyka ile masaya oturmak durumunda kalan 
Syriza hükümeti 20 Şubat 2015 tarihinde Eurogroup’la 
borç krizini görüşmek için Brüksel’de olağanüstü top-
lantı gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan karara göre Yuna-
nistan’ın Şubat 2015 sonunda sona erecek olan mali 
programının 4 ay şartlı uzatılması kararlaştırıldı.7 

Uzlaşma yolunda atılan bu adım sonrasında hem 
borçların ödenmesi hem de ekonomik büyümenin 
sağlanması planlanmaktadır. Şartlı bir şekilde uzatılan 
mali programın karşılığında Yunan hükümetinin 
Troyka’ya sunduğu reform paketinin içerisinde;

• Daha adil bir vergi sistemi oluşturmak,
• Vergi kaçırma ve yolsuzlukla mücadele,
• Yakıt ve tütün kaçakçılığı ile mücadele,
• Toplu sözleşmelere reform,
• İnsani krizler mücadele için ev garantisi ve si-

gortasız işsizler için ücretsiz sağlık hizmeti yer 
almaktadır.

7. “Yunanistan›ın mali programına 4 ay şartlı uzatma”, Anadolu Ajansı, 
20 Şubat 2015.

Bu anlamda Yunanistan hükümetinin taahhütle-
rine hangi maddelerle bağlı kalacağı, açıklanan bu re-
form paketinin Eurogroup tarafından onaylanmasıyla 
ortaya çıkmış oldu. Öte yandan Syriza’ya zaferin yolu-
nu açan en önemli vaatlerinden biri olan asgari ücreti 
n artırılmasının ve kriz süresince işten çıkarılanların 
tekrar işe alınmasının açıklanan reform paketinde yer 
almaması Syriza’nın Troyka’ya karşı taviz verdiğini gös-
termektedir.8 Bu bağlamda Tsipras’ın hükümette yer 
alan diğer partililer ve Yunan halkına karşı sorumlu-
lukları daha da artmış görünmektedir. Tüm bu yaşa-
nanlarla birlikte Euro Bölgesi maliye bakanları Syriza 
hükümeti tarafından açıklanan reformların yeterli gö-
rülmemesi üzerine 9 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de 
tekrar toplanma kararı aldı. Bu durum 4 ay daha uza-
tılan şartlı yardımın geleceğininin şekillenmesi açısın-
dan önem taşımaktadır. Reform paketinin içeriğinin 
sorgulandığı toplantıda Syriza hükümetinin taahhüt-
lerini en kısa zamanda yerine getirmesi gerektiği ana 
tema olmuştur.9 

Öte yandan Tsipras’ın 23 Mart 2015 tarihinde 
mali yardım alma konusunda Almanya Başbakanı Mer-
kel’le yaptığı görüşmelerde Merkel, Yunanistan’a yapı-
lacak olan mali yardımlarda Yunanistan’ın taahhüt etti-
ği reformları hayata geçirmesi gerektiğini ve tek karar 
merciinin kendisi olmadığını da ifade etmiştir. Mevcut 
olan borcun ödenmemesi durumda sosyo-ekonomik 
yapının daha da bozulacağını ifade eden Tsipras, kemer 
sıkma politikalarına gitmeden yardım almayı talep 
ederken, AB ülkeleri ve özelinde Almanya reform pake-
tinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmektedir-
ler.10 Tüm bunların yanında, Yunan hükümeti yaşaya-
cağı nakit sıkıntısını gidermek için bazı girişimlerde 
bulunmuştur. Nazi Almanya’sının 2. Dünya Savaşı’nda 
Yunanistan’a verilen zararların karşılığında Almanya’ya 
279 milyar euro tazminat davası açılması ve ayrıca, Yu-
nan hükümetinin Rusya ile yakınlaşması da bu duruma 

8. “Yunanistan reform paketini kamuoyuna açıkladı”, BBC Türkçe, 24 
Şubat 2015.
9. “Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan gündemiyle toplandı”, TRT 
Türk, 9 Mart 2015.
10. “Merkel ve Tsipras görüşmesi iyi niyetle sonuçlandı”, Dünya Gazetesi, 
24 Mart 2015.
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örnek gösterilebilir.11 Sonuç olarak yaşananlardan da 
görüldüğü üzere ekonomik toparlanmaya ve mali istik-
rara zarar verecek tek taraflı adımlardan kaçınması Sy-
riza’nın içinde bulunduğu ikilemde dengeli bir politika 
izlemeye çalıştığını göstermektedir. 

SONUÇ
Euro Bölgesi maliye bakanları ile Yunan hükümetinin 
Şubat ayı sonunda sona eren mali programının 4 ay 
şartlı uzatılması konusunda anlaşma sağlaması ve son-
rasında reform paketi ile ilgili yapılan toplantıyla iki 
tarafın bundan sonrasında nasıl politikalar izleyeceği 
merakla beklenmektedir. 2008 küresel ekonomik kriz-
den bu yana makroekonomik göstergelerde kötüleşen 
gidişatın, Syriza zaferiyle son bulup bulmayacağı ise 
hükümetin, AB ile Yunan halkı arasında dengeli bir 
politika izleyip izlemeyeceğiyle yakından ilgilidir.

Yunan hükümetini gerçekler ve vaatler arasında 
zor bir sürecin beklediği bir durumda Syriza için borç-

11. Yunanistan Almanya›dan 279 milyar euro tazminat istedi», BBC Türk-
çe, 7 Nisan 2015.

ların yeniden yapılandırılması önem kazanmaktadır. 
Syriza’nın bu konuda yapması gereken ise yapısal re-
formları kararlı bir şekilde uygulayarak ülkenin tüke-
tim ekonomisinden üretim ekonomisine geçişini sağ-
lamak olacaktır. Bu bağlamda Merkel’le yapılan son 
görüşmede Merkel’in Yunanistan’ın mali yardım ala-
bilmesi için “yapısal reformlar, sağlam bir bütçe ve ça-
lışan bir yönetim gerekliliği” ifadesi yapılması gereken-
lerin kısa bir özetini sunmaktadır. 

AB olmadan Yunanistan ekonomisinin toparlan-
ması ve darboğazdan kurtulması kısa vadede mümkün 
gözükmemektedir.12 Öte yandan Syriza’nın Troyka’ya 
sunmuş olduğu reform paketinde yer alan maddelerin 
Yunan halkını çok da tatmin etmeyeceği yönünde bek-
lentiler oluşmuştur. Sonuç olarak AB’den ayrılmak is-
temeyen Yunan halkının refahını artıracak adımların 
atılması adına Syriza hükümetinin dengeli bir politika 
çerçevesinde hareket etmesi yerinde olacaktır.

12.  Erdal T. Karagöl, “Yunanistan çıkmaz sokakta yol bulabilecek mi?”, 
Yeni Şafak, 19 Şubat 2015.
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