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HDP EKONOMİ KOMİSYONU 

FAİZ RAPORU 
 

Saray Rejimi, Faiz Lobisi Önünde Diz Çökmüştür! 

 

- Erdoğan, 2021 yılında ödediğimiz her 5 lira verginin 1 lirasını faiz lobisine 

aktarmaktadır.   

- Erdoğan, faiz lobisine bütçeden her saat 20 Milyon TL faiz ödemektedir. 

- Çiftçiler, esnaflar, işçiler, emekliler, KOBİ’ler bankalardan tefeci faizleriyle 

borçlanmaktadır.  

- Erdoğan faiz lobisine teslim olmuştur! 

 

AKP Genel Başkanı Erdoğan, 11 Ağustos 2020 günü yaptığı açıklamada “faizin yüzde 8,25 bandına 

düştüğünü ve daha da düşeceğini” söyledi. Bu sözlerden sadece 4 ay sonra faiz oranı yüzde 17’ye 

yükseldi. Erdoğan 12 Kasım 2020 tarihli açıklamasında, “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” diyerek 

“enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız” iddiasında bulunmuştu, fakat bundan sadece 

bir ay sonra faizler iki katına çıktı.  

Yıllarca, AKP’den önceki yönetimleri “ülkeyi faiz lobisine ve IMF’ye mahkûm etmekle” suçlayan 

Erdoğan’ın geldiği nokta son derece nettir: Saray Rejimi, faiz lobisinin önünde diz çökmüştür.  

Erdoğan, faiz lobisine çalışan, ‘IMF’siz bir IMF programı’ uygulamaktadır. 

Erdoğan ve damadının, Merkez Bankası rezervlerinden 130 milyar doları iki yılda tükettiğini ve Saray 

Rejimi’nin olduğu bir ülkede parasının güvende olamayacağını görüp ülkeyi terk eden faiz lobisi, 

dünyanın en yüksek faizlerinden birini veren Erdoğan’a, yeniden kısa vadeli sıcak para getirmektedir. 

Erdoğan, tefecilerin eline düşmüştür. Almanya, eksi faizle borçlanıp faiz geliri elde ederken, 

Erdoğan rejimi yoksulların ödediği vergileri faiz lobisine aktarmaktadır.  

Yüksek faiz için gelen milyarlarca dolar sıcak para, iki ay içinde dolar bazında yüzde 12 para 

kazanmıştır. Bu para, ilk fırsatta yüksek getirisini alıp ülkeden çıkacaktır.  

Tefeciye düşen iflah olmaz!  

Tefeciye düşen Erdoğan da iflah olmayacaktır.  

 

 

 

 

 



     

HDP Genel Merkezi; Barbaros Mah. Tahran Cad. Büklüm Sok. No:117 Kavaklıdere/Çankaya ANKARA 

Tel: 0312 427 17 80 Fax: 0312 428 89 57 

 

2 

 

 

Türkiye, Avrupa’da ve OECD Ülkeleri Arasında ‘Faiz Şampiyonu’ Oldu  

Saray Rejimi, bir yandan faiz karşıtı söylemler kullanırken, bir yandan da faiz lobilerine 

kazandırmaya devam etmekte, faizin yükünü ise halkın sırtına yüklemektedir. Özetle; AKP ve Saray 

Rejimi, ‘kurt ile yiyen, çoban ile ağlayan’ pozisyonundan vazgeçmek niyetinde değildir. 

Güven vermeyen Tek Adam Yönetimi, ciddi kaynak sorunu yaşamaya başlayıp bir de dövizin 

yükselişini durduramayınca, çareyi faizi artırmakta bulmuştur. Saray Rejimi, faiz karşıtı 

söylemlerine karşılık, ülkeyi hem Avrupa’da hem de OECD ülkeleri içerisinde açık ara faiz 

şampiyonu haline getirmiştir.  

 

OECD’ye üye 36 ülke arasında faiz oranlarının açık ara en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Yüzde 

17 faiz oranıyla faiz şampiyonu olan Türkiye’yi, yüzde 4,25 faizle Meksika takip etmektedir.  
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Türkiye Faizde ‘İlk 10’a Girdi 

Siyasi ve ekonomik yapısı güçlü olmayan ülkeler, sermayeyi kendilerine çekebilmek için fahiş 

faizlere razı olmak zorunda kalıyorlar. Tek Adam Rejimi, Türkiye’yi dünyanın en büyük on 

ekonomisi arasına sokamadı ama, Türkiye tek adam rejimiyle faiz liginde ilk 10’a girdi.  

Türkiye; Venezuela, Arjantin, Zimbabwe, Yemen, Liberya, Surinam, Kongo, İran’ın ardından dünya 

faiz sıralamasında 9. sıraya yerleşti.  

Ayrıca; Covid-19 pandemisi süresince, dünya genelinde bütün merkez bankaları faiz indirme yarışına 

girerken, Türkiye faizi artıran 3 ülkeden biri oldu.  
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Tek Adam Rejimi Sebep, Faiz Sonuç 

Dünyada eksi faizde trilyonlarca dolarlık sermaye varken, yüzde 17 faiz oranı uygulamasına rağmen 

döviz sorunu yaşayan Türkiye’deki ekonomi yönetiminin, sermaye çekememesinin esas sebebi; 

AKP’nin ülkede demokrasi ve özgürlükleri askıya alması ve Tek Adam Rejimi’ni inşa etmesidir.  

Türkiye hukukun üstünlüğü, demokrasi, ifade özgürlüğü endekslerinde alt sıralara doğru geriledikçe, 

uluslararası yatırımları çekmek için ihtiyaç duyulan güveni kaybetmekte, ekonomik kriz 

derinleşmektedir. Zira, bir ülkede demokrasi ve hukuk devleti gibi temel ilkeleri yok sayan, insan 

haklarını yıkıma uğratan bir siyasi yönetim varsa, o ülkenin ekonomisine kimse güvenmez. Bir ülkeye 

güven yoksa, dış sermaye o ülkeye gelmez. Tek adam rejimleri, tefeci faizlerine razı olmak zorunda 

kalırlar.  

 

Türkiye Ekonomisi, Faiz Çukuruna Batmıştır 

Saray Rejimi’nin hem içerde hem dışarıda savaşı tercih eden politikaları benimsemesi ve bu uğurda 

milliyetçilik pompalayıp, ulusalcı koalisyonlar kurmasının sonucunda, savaş bütçesi, bütçe açığını 

artırmış, bütçe açıkları yüksek faizle finanse edilmeye başlanmıştır.  

Bu iktidarın yarattığı faiz çukurundan en fazla zarar gören Türkiye’deki emekçiler, işsizler ve 

yoksullardır. Çünkü iktidarın faiz politikası, aynı zamanda kamu kaynaklarının hangi toplumsal 

kesimlerden toplanacağını ve hangi toplumsal kesimlere harcanacağını belirlemektedir. Bu nedenle, 

borca ödenen faiz miktarı rakamsal bir ifade olmaktan çok daha fazlasını ifade etmekte; onu ödeyen 

yoksul çoğunluğun emeğinin ürünü olarak ortaya çıkan ‘artı değeri, sürekli üst sınıflara aktaran bir 

kaynak aktarım süreci’ olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bankalarda Kredi Faizi Yüzde 25’e çıktı 

Çiftçiler, esnaflar, işçiler, emekliler, KOBİ’ler bankalardan tefeci faizleriyle borçlanmaktadır. 

Yurttaşlarımızın alın teri, faiz lobisine aktarılmaktadır. Erdoğan, yurttaşlarımızı yüksek faizlere 

ezdirmektedir. Bu faiz yükü altındaki çiftçiler, esnaflar, KOBİ’ler iflasa sürüklenmektedir.  Faize 

karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, yurttaşlarımızı faiz lobisine çalıştırmaktadır.  
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AKP’nin 18 Yılda Faize Ödediği Para, 500 Milyar Doları Geçti  

AKP’nin 18 yıllık iktidarı döneminde ödediği faiz 1 Trilyon 71 Milyar TL’dir. 2002-2020 yılları 

arasındaki son 18 yıllık süreçte faize ödenen bu tutarın dolar karşılığı, 500 Milyarı doları geçmiştir.  

Erdoğan’ın faiz lobisine ödediği 500 milyar dolar, ülkedeki yoksulluğun temel nedenlerinden biridir. 

Vatandaşlarımızın ödediği vergiler faiz lobisine aktarılmaktadır.  

AKP iktidarının halka yüklediği borcun büyüklüğü o kadar devasa boyutlara varmıştır ki 2020 yılında 

faize bir saatte ödenen tutar 16 milyon TL olurken, 2021 yılı için faize bir saate ödenecek tutar 

20 milyon TL olacaktır. Türkiye halklarının bir saatte ödediği faiz miktarı, asgari ücret alan 7.221 

emekçinin maaşına denktir.  

 

 2021 Yılı İçin Faize, 2020 Yılından Yüzde 30 Fazla Kaynak Ayrıldı 

- 2021 yılı için faize ayrılan kaynak, 2020 yılına oranla yüzde 30 fazladır. 

- 2021 yılında faiz giderlerinin 180 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülmektedir. 

 

Yukarıdaki tablo, Tek Adam Rejimi’nin; Sarayları, Savaşları ve Yandaşları önceleyen ekonomi 

politikaları sonucunda bütçe açıklarının arttığını ve bu açığı finanse etmek için yapılan yüksek faizli 

borçlanmalarla, vatandaşın ödediği vergilerin faize gittiğini göstermektedir. 2021 yılı dahil olmak 

üzere, sadece 2016 yılından bu yana, son 5 yıldaki faiz harcaması toplamı 599,2 milyar TL olmuştur.  
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5 Liralık Verginin 1 Lirası Vergiye Gidiyor 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2000-2019 

dönemi verilerine göre; Kamu, 5 trilyon 283 milyar lira vergi geliri elde ederken, faize 1 trilyon 72 

milyar lira ödenmiştir. Yani bu dönemde vergi gelirlerinin yüzde 20'si faize gitmiştir.  

2019 yılında, vergi gelirleri 673 milyar TL’de kalırken, faiz ödemeleri 100 milyar liraya çıkmış, vergi 

gelirlerinin yüzde 15'i faiz ödemelerine harcanmıştır. 2021 yılında ise vergi gelirlerinin yüzde 

19,4’ünün faiz ödemelerine gitmesi beklenmektedir. 2021 yılında, vatandaşın ödediği her 5 liralık 

verginin 1 lirası faize gidecektir. 

Türkiye’nin CDS Risk Priminin Yüksek Olması, Faiz Maliyetini Artırıyor  

Türkiye ekonomisinin kötü yönetimi sonucu ortaya çıkan kaynak ihtiyacı, borçlanmayı zorunlu 

kılmış, yüksek riskler barındıran bir ekonomi olması, Türkiye’nin CDS risk priminin artmasına sebep 

olmuştur. Dünya genelinde merkez bankaları, pandeminin etkisini kırmak amacıyla, para basarak 

piyasaya sürmüşken, bu para bolluğunda dahi Türkiye, hem yabancı sermayeyi çekememiş hem de 

artan döviz ihtiyacını karşılamakta zorlanmıştır. ABD’de dolar faizi sıfırken, Türkiye Hazinesi CDS 

risk priminin çok yüksek olması nedeniyle, dolar bazında yüzde 7 gibi tefeci faizleriyle borçlanmak 

zorunda kalmıştır.  
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Erdoğan’ın 2021 Yılında Faiz Lobisine Bütçeden Ödeyeceği 180 Milyar TL’nin: 

• 50 Milyarı ile; 10 milyon işsize ve esnafa 5 bin TL doğrudan gelir desteği sağlanabilirdi. 

• 25 Milyarı ile; Emeklilikte Yaşa Takılanların tamamı emekli edilebilirdi. 

• 8 Milyarı ile; KYK borçları tamamen silinebilirdi.   

• 15 Milyarı ile; yeterli sayıda nitelikli aşı sağlanabilirdi.  

• 40 Milyarı ile; Ev içi emeği görülmeyen bütün kadınların emeklilik primleri ödenebilirdi.  

• 20 Milyarı ile; Ataması yapılmayan öğretmenler atanabilirdi.  

• 22 Milyarı ile; Çiftçi destekleri iki katına çıkarılabilirdi.  

 

 

BİZLER, HDP OLARAK; 

 

• İşçileri, esnafları, çiftçileri faiz yükünden kurtaran ekonomi politikalarını hayata geçireceğiz. 

Yurttaşlarımızın 50.000 TL’ye kadar olan borçlarının faizlerini silip, ana parayı faizsiz ve 

uzun vadeli olarak olarak yapılandıracağız. Böylece yurttaşlarımız Borçsuz ve Faizsiz 

Yaşam’a geçireceğiz.  

• Esnaf ve KOBİ’lerin faiz lobisinin insafına bırakılmadığı bir ekonomik düzeni hep birlikte 

inşa edeceğiz. 

• Faiz Lobisine akan kaynakları; gençlere, kadınlara, emekçilere, işsizlere aktaracağız.  

• Türkiye’yi; enflasyon, faiz, kur sarmalından kurtaracağız.  
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