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ERDOĞAN ÇANKAYA’YA KAPAĞI ATMA DERDİNDE 

VATANDAŞ GIRTLAĞA KADAR BORÇ BATAĞINDA 

 

 Cumhurbaşkanlığı’na kendi kendini aday gösteren Tayyip Erdoğan, üç dönemlik 

başbakanlığı süresindeki ekonomi politikalarıyla devleti, özel sektörü ve vatandaşları 

gırtlağına kadar borca soktu.  

  Erdoğanlı yıllarda kamunun toplam borcu net 378,8 milyar lira artarak 257 milyar 

liradan 636 milyara yükseldi. Başka deyişle ilk 80 yılın sonundaki borç bakiyesi 257 

milyar lira olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 11.5 yılda bunun yaklaşık bir buçuk 

katı kadar net borçlanmaya gitti, toplam borç 2.5 katına çıktı.   

 Kamu ve özel sektörün 2002 sonunda 129.6 milyar dolar olan toplam dış borcu, 386.8 

milyar dolarla üçe katlandı. 

 2002’de 3.896 TL olan kişi başına kamu borcu, Erdoğan’la 8.296 TL’ye, kişi başına 

1.963 dolar olan dış borç ise 5.045 dolara çıktı.  

 Buna karşılık Erdoğanlı yıllarda ekmek fiyatı ikiye, benzin üçe katlandı, asgari ücretin 

alım gücü yaklaşık 7 çeyrek altından 5’e düştü.  

 Sürekli borçlanmaya ve tüketmeye teşvik edilen vatandaşların kredi borçları 127 kat 

artışla 1.9 milyardan 253 milyara, kredi kartı borçları da 4.3 milyardan 77.7 milyara 

yükseldi. 2.5 milyon kişi borcunu ödeyemediği için kara listeye girmiş durumda.  

 Erdoğan döneminde kârın yurt dışına aktarılması teşvik edildi. Aralık 2002-Nisan 

2014 arasında dış kredilere ödenen faizler, yabancıların Türkiye’deki doğrudan 

yatırım ve portföy yatırımlarından elde ederek ülkelerine aktardıkları kârlar ve 

Türkiye’de elde ettiği ücret ve primlerden aktarmalar şeklindeki toplam kaynak 

transferi 170 milyar doları aştı. 

 Şimdi Köşk’e kapağı atıp ülkeyi oradan yönetmeye, kendi tek adam rejimini 

tahkim edip resmileştirmeye niyetlenen Erdoğan, dokunulmazlık zırhı sayesinde, 

yaptığı onlarca yolsuzluğun cezai sorumluluğundan da kurtulmayı planlıyor.  

 Erdoğan’ın ekonomide bıraktığı saatli bombanın bedelini ise 77 milyon ödeyecektir. 

Bu enkazın ciddi siyasi ve sosyal sonuçları olacak, bu yük uzun yıllar halkın ve 

devletin sırtında kambur olmaya devam edecektir.  

 Erdoğan “borç yiğidin kamçısıdır” sözünü ezberlemiş, ama koca Türkiye “borç 

yiyen kesesinden yer”in canlı örneği haline geldi, bunu gizliyor. Borç yiğidin 

kamçısı değil Türk ekonomisinin yumuşak karnıdır! Kendisine bir de “Borç ağır 

bir yüktür” Hadis-i Şerifini de hatırlatalım belki üzerinde etkisi olur. 
 

Erdoğan, üç dönem yaptığı başbakanlık görevinin ardından şimdi kendi kendini 

Cumhurbaşkanlığına aday göstererek Çankaya’ya kapağı atmaya hazırlanıyor. Başbakanlığı 

süresince içeride toplumu kutuplaştıran, ülkeyi bölünme noktasına getiren, dış politikası ile 

Türkiye’yi adeta tüm dünya ile düşman eden Erdoğan, ekonomide de izlediği sıcak paraya ve 

borçla tüketime dayalı politikaların sonucu olarak patlamaya hazır bir saatli bomba 

niteliğinde devasa bir borç batağı bırakıyor.  

 

11.5 YILDA DEVLETİ NET 379 MİLYAR LİRA BORÇLANDIRDI 

 

Kamunun 2002 sonunda 155 milyar lira olan iç borç stoku 11.5 yılda 436,3 milyar liraya 

çıkarak üçe katlandı. Aralık 2002- Mart 2014 döneminde 102 milyar liradan 199.6 milyara 



çıkan dış borçla birlikte kamunun toplam borç yükü yaklaşık bir buçuk kat büyüyerek 257 

milyar liradan 636 milyar liraya ulaştı. Buna göre toplam kamu borcu 2002-2014 döneminde 

net 378,8 milyar lira büyüdü. Başka deyişle ilk 80 yılın sonundaki borç bakiyesi 257 milyar 

lira olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 11.5 yılda bunun yaklaşık bir buçuk katı kadar net 

borçlanmaya gitti, toplum kamu borç stoku 2.5 katına çıktı.   

 
Devletin borcu (Milyar TL) 

   İç borç Dış borç TOPLAM 

2002 155,2 102,0 257,2 

2003 202,1 95,6 297,7 

2004 235,1 97,9 333,0 

2005 259,8 91,5 351,3 

2006 268,3 97,6 365,9 

2007 273,3 82,3 355,5 

2008 295,8 112,4 408,2 

2009 347,4 118,3 465,7 

2010 368,9 128,2 497,1 

2011 387,6 158,9 546,4 

2012 408,4 154,5 562,8 

2013 430,9 193,0 623,9 

201 Mart 436,3 199,6 636,0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

11.5 YILDA DIŞ BORÇ 3’E KATLANDI… 

 

Erdoğan’ın başbakanlığında Türkiye, dış borçlanma rekoru kırdı. Ülkenin 2002 sonunda 

129.6 milyar dolar olan toplam dış borcu, Mart 2014 itibariyle 386.8 milyar dolara çıktı. AKP 

döneminde, Cumhuriyetin ilk 80 yılında oluşan stokun iki katı kadar net dış borçlanmaya 

gidildi. Başka deyişle 80 yılın sonundaki dış borç bakiyesi son 11.5 yılda üçe katlandı. 386.8 

milyar dolarlık dış borcun yaklaşık 117 milyar doları kamuya, 4.9 milyar doları Merkez 

Bankası’na, 264.9 milyar dolarla en büyük bölümü ise özel sektöre ait bulunuyor. 11.5 yılda 

kamunun dış borcu yüzde 81 büyürken, özel sektörün dış borcundaki büyüme 515 kata ulaştı. 

AKP’nin işbaşına geldiğinde kamu finansmanını dış borç yerine ağırlıkla iç borçla 

döndürmeye ağırlık vermesi, kur garantisi vererek özel sektörü dışarıdan borçlanmaya teşvik 

etmesi bu kesimin dış borcunu patlattı. Bankalar başta özel sektör dışarıya, kamu ise daha çok 

içeriye borçlu hale geldi.  

 
Türkiye’nin dış borç stoku (Milyon $) 

  Kamu TCMB 
Özel  

sektör 
Toplam 

2002 64.533 22.003 43.056 129.592 

2003 70.844 24.373 48.941 144.157 

2004 75.668 21.410 64.099 161.177 

2005 70.411 15.425 84.976 170.813 

2006 71.587 15.678 121.060 208.324 

2007 73.525 15.801 160.963 250.290 

2008 78.306 14.066 188.787 281.159 

2009 83.482 13.162 172.430 269.074 

2010 89.081 11.565 191.205 291.850 

2011 94.205 9.334 200.119 303.658 

2012 103.947 7.088 226.643 337.679 

2013 115.811 5.234 267.092 388.137 

2014 Mart 117.034 4.862 264.890 386.786 

 

VATANDAŞIN KREDİ BORCU 127 KAT, KART BORCU 17 KAT BÜYÜDÜ 

 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılının sonunda 1.9 milyar lira dolayında bulunan toplam 

tüketici kredileri, aradan geçen sürede tam yüzde 12 bin 743 (127.4 kat) artarak bu yılın Nisan 

sonunda 253.4 milyar liraya ulaştı. Bunun 112.1 milyarını konut, 7.7 milyarını taşıt kredileri, 

yaklaşık 133.6 milyarını da diğer krediler oluşturuyor. AKP’nin, ekonominin lokomotifi 

olarak gördüğü ve aynı zamanda en büyük yolsuzluk alanlarının başında gelen inşaat 



sektörüne verdiği olağanüstü kamu desteğinin de etkisiyle, tüketici kredileri içinde en hızlı 

artış 420 katla konutta gerçekleşti.  

 

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borçları da yüzde 1.692 oranında (16.9 kat) artarak 4.3 

milyar liradan 77.7 milyara yükseldi. Böylece tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı 

borçlarının bileşimi olan toplam hane halkı borç yükü, 51.5 kat büyüyerek 6.3 milyar liradan 

331.1 milyara yükseldi. Bu dönemde haneler 324.8 milyarlık net borçlanmaya gittiler.  

 

Halkın borçla tüketime şartlandırıldığı AKP döneminde kredi kartlarının sayısında adeta 

patlama yaşandı. 2002 sonunda 15 milyon 705 bin 370 adet olan dolaşımdaki toplam kredi 

kartı sayısı, yüzde 265 artışla Mayıs 2014 itibariyle 57 milyon 317 bin 236 adede ulaştı. Buna 

göre AKP döneminde vatandaşların cebine net 41 milyon 611 bin 866 adet yeni kredi kartı 

konuldu. Öte yandan Mayıs 2014 itibariyle tüketici kredisi ve/veya kredi kartı borcunu 

ödemediği için kara listeye alınan 2.5 milyon vatandaş bulunuyor. Kara listedekilerin sayısı 

son 4 yılda 5’e katlanmış durumda. 

 
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borç bakiyesi (Milyon TL) 

  

TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ  

KARTLARI TOPLAM Konut Taşıt  Diğer TOPLAM 

2002 266 472 1.235 1.973 4.335 6.308 

2003 506 1.655 3.169 5.331 7.030 12.361 

2004 2.631 4.194 5.906 12.731 13.717 26.448 

2005 13.035 6.352 10.212 29.599 17.227 46.826 

2006 23.388 6.662 17.470 47.520 21.466 68.986 

2007 32.441 6.123 29.064 67.628 26.352 93.980 

2008 39.278 5.530 38.411 83.219 33.419 116.638 

2009 44.896 4.421 44.002 93.319 36.465 129.784 

2010 60.817 5.671 62.593 129.081 43.652 172.733 

2011 74.588 7.365 86.476 168.429 54.999 223.428 

2012 85.959 8.007 100.068 194.034 70.435 264.469 

2013  109.899 8.531 129.304 247.734 83.806 331.540 

2014 (Nisan) 112.120 7.687 133.579 253.386 77.698 331.084 
Kaynak: BDDK 

 

BORÇ BATAĞI NASIL OLUŞTU? 

 

Erdoğan hükümetlerinin izlediği politikalarla Türkiye ekonomisi, sıcak para ve borçlanma 

şeklinde dış kaynağa aşırı bağımlı hale getirildi. Tatlı kârı gören sıcak para geldikçe ekonomi 

çarkı döndü. Ekonomide canlılık, yoğun sıcak para girişleri ve bankaların yurt dışından 

borçlanıp bununla içeriyi fonlaması sayesinde sürdürüldü. Bu kadar dış kaynak bolluğuna 

rağmen 2003-2013 dönemindeki ortalama büyüme sadece yüzde 4.9’la vasat düzeyde kaldı. 

Kâğıt üzerinde kaydedilen büyümeler de istihdam yaratmadı, işsizlik sorunu çözülemedi.  

 

İşsizlik kronikleşti, reel ücretler geriledi, gelir dağılımı bozuldu, buna rağmen tüketici kredisi 

ve kredi kartları üzerinden henüz kazanılmamış gelirlerle, yani borçlanarak tüketen 

vatandaşlara, sanal bir refah ve zenginleşme algısı yaşatıldı ve bu da oya tahvil edildi.  

 

Halk sürekli borçla tüketmeye teşvik edildi; bankaların yurt dışından borçlanarak sağladığı 

kaynaklar özellikle inşaat gibi belli sektörler yanında en çok tüketiciye pompalandı. 

Bankacılık sektörünün kaynak bombardımanına tuttuğu iç tüketim canlandıkça, ithalat, dış 

ticaret açığı ve buna bağlı olarak cari açık patladı. Kışkırtılan tüketim, tüm kesimleriyle ülkeyi 

ağır bir borç yükünün altına soktu.  

 

Sonuçta vatandaşlar bankalara; bankalar ve şirketler yurt dışı kreditörlere, devlet ise hem yurt 

içi hem yurt dışındaki borç verenlere gırtlağına kadar borçlu hale getirildi. 2002’de 3.896 TL 



olan kişi başına kamu borcu, Erdoğan’la 8.296 TL’ye, kişi başına 1.963 dolar olan dış borç ise 

5.045 dolara çıktı.  

 

Açık tüketici kredisi bulunanların sayısı 2002-2014 döneminde 1.7 milyondan 14.7 milyona 

yükseldi. 

 

Erdoğanlı yıllarda ekmek fiyatı ikiye, benzin üçe katlanırken, asgari ücretin alım gücü 

yaklaşık 7 çeyrek altından 5’e düştü.  

 
Bazı göstergeler 

  
2002 2014 

Artış-azalış 

Miktar % 

Toplam kamu borcu 257,2 Milyar TL 636,0 Milyar TL 378,8 Milyar TL 147,3 

. İç borç 155,2 Milyar TL 436,3 Milyar TL 281,1 Milyar TL 245,6 

. Dış borç 102,0 milyar TL 199,6 Milyar TL 97,6 Milyar TL 95,7 

Kişi başı kamu borcu 3.896,0 TL 8.295,5 TL 4.399,5 TL 112,9 

Türkiye'nin toplam dış borç stoku (kamu + özel) 129,6 Milyar $ 386.8 Milyar $ 257,2 Milyar $ 298,5 

Kişi başına dış borç  1.963 $ 5.045 $ 3.082 $ 157,0 

Tüketici kredisi olanların sayısı 1 milyon 655 bin 14 milyon 684 bin 766 13 milyon 29 bin 766 887,3 

Ekmeğin kilosu 1,03 TL 2,16 TL 1,13 TL 109,7 

1 lt. benzin fiyatı 1,66 TL 5,13 TL 3,47 TL 209,0 

1 lt. motorin fiyatı 1,30 TL 4,48  TL 3,18 TL 244,6 

1 kw/saat elektrik fiyatı 15,8 Krş 35,9 Krş 20,1 Krş 127,2 

Asgari ücretle alınabilen çeyrek altın 6.6 adet 5,3 adet -1,3 adet -19,7 

 

GELİNEN NOKTA: GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE OECD 3’ÜNCÜLÜĞÜ  

 

Tayyip Erdoğan, siyaset ve ekonomide kendisine yöneltilen tüm eleştirilerde “ekonomideki 

başarımızı çekemiyorlar” yalanına sarıldı ve ortaya çıkan tüm başarısızlıklarını “faiz 

lobisinin komplosuna” bağladı. Oysa TÜSİAD tarafından yaptırılan gelir dağılımı 

araştırması, yaklaşık 12 yıldır Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye’nin, OECD 

ülkeleri arasında Meksika ve Şili’den sonra gelirleri en eşitsiz dağılan 3. ülke olduğunu ortaya 

koyarken,  2007-2011 döneminde açık farkla gelirleri en fazla artanın, faiz geliri elde eden 

kesim olduğunu gösteriyor.  Araştırmaya göre ülkedeki tüm ekonomik kesimlerin toplam 

geliri söz konusu dönemde yüzde 2.4 arttı. Bu kesimler içinde işçi ve memurların oluşturduğu 

emek kesiminin gelirleri yüzde 3.7, tarım müteşebbislerinin gelirleri yüzde 8.5, diğer 

müteşebbis gelirleri yüzde 4.8, emekli gelirleri ise sadece yüzde 1.6 artarken, Erdoğan’ın 

“faiz lobisi” diye adlandırdığı kesiminin gelirlerinde tam yüzde 45.6 artış yaşandı.  

 
Gelirlerdeki artış (2007-2011) 
  Artış (%)  

Toplam gelir 2,4 

Emek geliri (Çalışanlar) 3,7 

Tarım müteşebbis geliri 8,5 

Müteşebbis geliri 4,8 

Faiz geliri 45,6 

Emekli geliri 1,6 

Transfer geliri 3,2 

 

KÂRIN YURTDIŞINA AKTARILMASI TEŞVİK EDİLDİ 

 

Erdoğanlı yıllarda, yabancıların kârı yurt dışına aktarması teşvik edildi. 2002 sonundan bu 

yılın Nisan sonuna kadar olan dönemde dış kredilere ödenen faizler, yabancıların 

Türkiye’deki doğrudan ve portföy yatırımlarından elde ederek ülkelerine aktardıkları kârlar ve 

Türkiye’de çalışan yabancıların elde ettiği ücret ve primlerden aktarmalar şeklinde yapılan 

toplam kaynak transferi 170 milyar doları aştı. Bu dönemde; dış kredilere ödenen faiz 104.8 

milyar, sıcak paracıların Borsa ve DİBS’teki portföy yatırımlarından kazanarak ülkesine 



yaptığı transferler 38.2 milyar, doğrudan yatırımlardan elde edilerek aktarılan kârlar yaklaşık 

25.5 milyar ve maaş-primlerden yapılan aktarma 1.7 milyar dolara ulaştı.  

 

13 Haziran 2014 itibariyle Türkiye’de Borsa, DİBS, eurobond ve mevduatta park etmiş 144 

milyar dolarlık bir portföye sahip bulunan yabancılar parayla para kazanıp, kârını ülkelerine 

aktarmaya devam ediyor.  
 
Faiz, kâr ve rant olarak yurt dışına kaynak transferi (Milyon $) 

  
Maaş-prim 

ödemeleri 

Yurt dışı 

kredilere 

ödenen faiz 

Doğrudan 

yatırımlardan 

kâr transferi 

Sıcak paranın 

kazancından 

yapılan transfer 

TOPLAM 

2003 - 6.988 643 2.616 7.803 

2004 - 7.148 1.043 2.905 8.260 

2005 96 8.034 1.051 3.326 9.483 

2006 107 9.362 1.182 3.463 11.074 

2007 106 10.812 2.213 3.735 13.531 

2008 111 11.997 2.953 3.523 15.255 

2009 141 10.537 2.929 2.994 13.472 

2010 168 8.735 2.867 3.149 11.692 

2011 205 8.741 2.928 3.382 11.793 

2012 255 9.355 2.637 3.472 11.809 

2013 330 9.557 4.009 3.757 17.653 

2014 (4 ay) 133 3.485 1.061 1.845 6.524 

TOPLAM 1.652 104.751 25.516 38.167 170.086 

 

BORÇ YİĞİDİN KAMÇISI DEĞİL EKONOMİNİN YUMUŞAK KARNIDIR! 

 

Sonuç olarak Erdoğan’ın ekonomi politikaları Türkiye de her alanda EŞİTSİZLİĞİ ciddi 

oranda arttırdı. Gelir artışının %90’ı en yüksek gelire sahip %5’lik kesime gidiyor. Türkiye’de 

fırsat eşitsizliği ve gelir dağılımı eşitsizliği öncelikle ele alınması gereken en önemli 

konulardandır. Erdoğan’ın ekonomi politikaları sonucunda BORÇLANMA / DIŞ TİCARET 

AÇIĞI / CARİ AÇIK / İŞSİZLİK ve YOKSULLUK çok büyük artış kaydetmiş ve kronik 

sorun haline gelmiştir. Türkiye’nin sırasıyla eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, iş bulma ve fırsat 

eşitliğinde yeni bir sayfa açması gerekmektedir. Ayrıca her alanda eşitsizlik giderilerek 

yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalıdır. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda BORÇ KRİZİNE 

sürüklenmemesi ancak üretim eksenli yeni bir kalkınma paradigmasının inşasına ve tasarruf 

oranlarının arttırılmasına bağlı gözükmektedir. Bu yeni kalkınma stratejisi için bilim ve 

teknoloji politikalarının planlı bir şekilde hazırlanıp üretim yapısının dönüştürülmesiyle 

Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkmasında yararlı olacaktır. Bu bağlamda özellikle temel 

bilimlere yönelik eğitim yatırımlarının kamu tarafından planlı bir şekilde ele alınması yararlı 

olacaktır. Erdoğan “borç yiğidin kamçısıdır” sözünü ezberlemiş, ama koca Türkiye 

“borç yiyen kesesinden yer”in canlı örneği haline geldi, bunu gizliyor. Borç yiğidin 

kamçısı değil Türk ekonomisinin yumuşak karnıdır! Kendisine bir de “Borç ağır bir 

yüktür” Hadis-i Şerifini de hatırlatalım belki üzerinde etkisi olur. 
 

 


