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AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 
56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katından Fazla 
Parayı 10,5 Yılda Kullandı

AKP’den Önce AKP Döneminde

Türkiye’de, çok partili yaşamın 

başından 2002’ye kadar geçen 56 

yılda iş başına gelen hükümetler:

• 95 milyar dolar iç borç,

• 130 milyar dolar dış borç,

• 8 milyar dolarlık özelleştirme,

• 542 milyar dolar vergi geliri olmak 

üzere,

Toplam 775 milyar dolar para 

kullanmıştır.

AKP iktidarı ise: 

• 138 milyar dolar iç borç,

• 220 milyar dolar dış borç,

• 46 milyar dolarlık özelleştirme,

• 1,2 trilyon dolar vergi geliri olmak 

üzere,

Toplam 1,6 trilyon dolar  para 

kullanmıştır. 

AKP, kendinden önceki 42 hükümetin 

kullandığının iki katından fazla 
parayı 10,5 yılda kullanmıştır.



AKP Kullandığı Bu Kadar Paraya Rağmen, 
Büyümede Kendinden Önceki 
İktidarlardan Başarısız

AKP’den Önce AKP Döneminde

Yaşanan savaşlara (Kore Savaşı, Kıbrıs 

Barış Harekâtı), depremlere, ihtilallere, 

küresel krizlere rağmen, 56 yılda iş 

başına gelen 42 Hükümet Türkiye’yi 

her yıl ortalama %5,1 büyüttü.

Kendinden önceki iktidarların 56 yılda 

kullandığı kaynağın 2 katını 10 yılda 

kullanmasına rağmen, AKP iktidarında 

ortalama yıllık büyüme %5 oldu.



AKP, Benzer Ekonomileri Yöneten,
Başka Ülkelerdeki 
İktidarlardan da Başarısız

Diğer Ülkeler Türkiye

Son 10 yılda 150 gelişen ve yükselen 

ekonominin ortalama büyüme hızı 

%6,6 oldu. 

Aynı dönemde Türkiye’nin büyüme 

hızı %5’te kaldı. AKP iktidarı aynı ligde 

mücadele ettiğimiz ekonomilerin 

ortalamasından daha düşük bir 

büyüme sağlayabildi. 

AKP, ONLARDAN DAHA YAVAŞ KOŞTU. 



AKP İktidarı Elinde Türkiye, Üretmeden Tüketti, 
Sıcak Paraya Mahkum Oldu

AKP’den Önce AKP Döneminde

1950’den 2002’ye kadar geçen 52 

yılda Türkiye’nin toplam cari açığı 44 
milyar dolar oldu.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında, 

Türkiye, dünyanın en yüksek cari 

açığına sahip 41. ekonomi idi.

1923’den 2002’ye kadar geçen 79 

yılda Türkiye’nin toplam dış ticaret 

açığı 247 milyar dolar oldu.

AKP elinde toplam cari açık 8,4 kat 

artarak 366 milyar dolar oldu. 

Türkiye 2011’de, ABD’den sonra, 

dünyanın en yüksek cari açığına sahip 

ikinci ekonomisi oldu; 2012’de ise en 

yüksek cari açığa sahip 8. ekonomi 
oldu.

AKP iktidarında Türkiye’nin toplam dış 

ticaret açığı 2,6 kat artarak 629 milyar 
dolara ulaştı.



Türkiye, AKP Döneminde, 
Dünya Sanayi Liginden Düştü

AKP’den Önce AKP Döneminde

AKP iktidara geldiğinde imalat 

sanayinin, milli gelir içindeki payı 

%18 idi.

Türkiye dünya imalat sanayi üretimi 

liginde, 1990’da 13.; 2000’de de 15. 
sıradaydı.

AKP elinde geçen 10 yılın sonunda 

imalat sanayimizin milli gelir içindeki 

payı %15,6’ya indi.

AKP iktidarı elinde Türkiye 2010’da 

dünyanın en büyük ilk 15 imalat 

sanayi ekonomisi liginden düştü.



6,5 İstanbul Büyüklüğünde 
Toprak Artık Ekilmiyor

AKP’den Önce AKP Döneminde

AKP iktidara geldiğinde çiftçilerimizin 

işlediği tarımsal alan 24 milyon 
hektardı.

10 yıllık AKP iktidarında işlenen 

tarım alanı 3,4 milyon hektar 

azaldı. Çiftçimiz 6,5 İstanbul 
büyüklüğündeki tarım alanını 

ekemez hale getirildi. 

Tarımda kendi kendine yeten Türkiye, 

AKP iktidarında karnını doyurmak 

için Arjantin’den mısır, Ukrayna’dan 

buğday, Şili’den Angus ithal ediyor. 

Tüm Cumhuriyet tarihinde ilk kez “sap 

ve saman” AKP iktidarında ithal edildi. 



AKP’nin Kullandığı Bu Kadar Paraya Rağmen 
Vatandaş İşe Kavuşamadı

AKP’den Önce AKP Döneminde

AKP iktidarından önceki 22 yılda 

(1980–2002) Türkiye’de ortalama 

işsizlik %8,3 düzeyindeydi.

AKP iktidarı elindeki son 10 yılda 

ortalama işsizlik %10,9 oldu. 

Yine bu dönemde çalışmak isteyen 

gençlerin beşte biri iş bulamadı.



AKP ktidarnda Vatanda  Borç Bata na Sapland
AKP’den Önce AKP Döneminde
AKP İktidara geldiğinde tüketicilerin 
bankalara borcu 2,2 milyar TL idi.

AKP İktidara geldiğinde vatandaşların 
bankalara kredi kartı borcu 4,3 milyar 
TL idi.

AKP İktidara geldiğinde ailelerin her 100 
TL’lik gelirine karşı 4,7 TL borcu vardı.

AKP iktidara geldiğinde kişi başına dış 
borç 1.963 dolar idi.

2013’ün Mayıs ayında tüketicilerin 
bankalara borcu 97 kat artarak 218 
milyar TL’ye ulaştı.

2013’ün Mayıs ayında vatandaşların 
bankalara kredi kartı borcu 18 kat 
artarak 77,2 milyar TL oldu.

AKP elinde geçen 10 yılın sonunda 
ailelerin her 100 TL’lik gelirine karşı 
51 TL borcu var. 

2013’ün ilk 3 ayında kişi başına dış borç 
4.615 dolara çıktı. 
Bugün doğan her çocuk kaşını, gözünü, 
burnunu anne veya babasından, 
2.652 dolar fazladan dış borcu da 
Tayyip Amcasından alıyor. 
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Mahkemeler ve İcra Daireleri Dolup Taştı
AKP’den Önce AKP Döneminde

AKP İktidara geldiğinde (2002) İcra 

Dairelerindeki toplam dosya sayısı 10 
milyon idi.

AKP iktidara geldiğinde mahkemelere 

gelen toplam dava sayısı 5,4 milyon 

idi.

AKP iktidara geldiğinde tek bir Hakim 

başına düşen dava sayısı 922 idi.

AKP iktidara geldiğinde protesto 

edilen senetlerin tutarı 816 milyon 
TL idi.

AKP iktidarı elinde geçen yılların 

ardından, 2011’de, bu dosya sayıları 

iki kattan fazla artarak 20,8 milyona 

ulaştı.

2011’de açılan dava sayısı 6,6 
milyona ulaştı. 

Yıl 2011, tek bir Hakim başına düşen 

dava sayısı 1057’ye çıktı.

Yıl 2012, protesto edilen senetlerin 

tutarı 8,5 kat artarak 6,9 milyar TL’ye 

ulaştı.



Ekonomide Döviz Açığı Arttı
AKP’den Önce AKP Döneminde
AKP’nin iktidara geldiği yıl Türkiye’nin 

yurt dışına olan borçları ile alacakları 

arasındaki fark, yani açık pozisyonu 85 

milyar dolardı.

2002’de reel sektörün döviz açık 

pozisyonu 6,5 milyar dolardı.

16,4 milyar dolar kısa vadeli dış borç, 

626 milyon dolar da cari açığa karşılık, 

Merkez Bankası kasası 28,3 milyar dolar 

rezervle, AKP iktidarına emanet edildi. 

Yani her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç 

ve cari açık için, Merkez Bankası kasası 

166 dolar rezervle AKP’ye verildi.

AKP elinde açık pozisyon 5 kattan fazla 

artarak 450 milyar dolara ulaştı.

AKP iktidarında reel sektörün döviz açık 

pozisyonu 23 kat artarak 152 milyar 

dolara ulaştı.

2013 Mart ayında Merkez Bankası’nın 

kasasında 127 milyar dolar rezerv, buna 

karşılık 115 milyar dolarlık kısa vadeli dış 

borç ve 47,7 milyar dolarlık cari açık var.

Yani her 100 dolarlık dış borç ve cari açık 

karşılığında devletin kasasındaki rezerv 

78 dolara düştü.



AKP, İç ve Dış Borcu 2,5 Kat Artırdı
AKP’den Önce AKP Döneminde
AKP iktidara geldiğinde,

• Devletin iç borcu 95 milyar dolar,

• Türkiye’nin dış borcu 130 milyar 

dolardı.

AKP,

• Devletin İç Borcunu 2,5 kat artırarak 233 

milyar dolara,
• Türkiye’nin dış borcunu 2,7 kat artırarak 

350 milyar dolara çıkardı.

Türkiye’nin dış borcuna 220 milyar dolar ekleyen AKP, 22 milyar dolarlık IMF borcunu 
ödemekle övündü.

AKP faiz lobisi ile kol kola, omuz omuza yürüdü…
AKP’den Önce AKP Döneminde

• 1975–2002 arasında devletin toplam faiz 

ödemesi 251 milyar dolar idi. 

• 2003–2013 Haziranı arasında devletin 

toplam faiz ödemesi 353 milyar dolar.
28 yılda yapılan faiz ödemesinin neredeyse 

1,5 katını AKP, 10,5 yılda yaptı. 

Sadece 2012’de Türkiye’ye 1 milyon dolar getiren Londralı Bankacının parası:
Borsa da 1 milyon 620 bin dolar, borç kâğıdında 1 milyon 220 bin dolar oldu.
AKP iktidarı faiz lobisine ve sıcak paracıya dünyanın en yüksek kazançlarını verdi.  



AKP Kullandığı Bu Kadar Paraya Rağmen 
Yoksullukla Mücadelede Benzer Ekonomileri 
Yöneten İktidarlar Kadar Başarılı Olamadı

AKP’den Önce AKP Döneminde
Günde 2$’dan az kazanan nüfusun 

toplam nüfus içindeki payı 2002’de:

• Türkiye’nin de içinde yer aldığı 

Gelişen Avrupa ve Orta Asya 

Ekonomilerinde %7,9 

• Arjantin’de %23,1; 

• Meksika’da %13,5; 

• Tayland’da %13,4; 

• Brezilya’da %20,2; 

Türkiye’de ise %9,6 idi.

Geldiğimiz noktada günde 2$’dan az 

kazanan nüfusun toplam nüfus içindeki 

payı:

• Gelişen Avrupa ve Orta Asya 

Ekonomilerinde 5,7 puan düşerek 

%2,2’ye

• Arjantin’de 21,2 puan düşerek 

%1,9’a;

• Meksika’da 9 puan düşerek %4,5’a;

• Tayland’da 8,4 puan düşerek %5’e;

• Brezilya’da 8,9 puan düşerek 

%11,3’e indi.

Türkiye’de ise sadece 4,9 puan düşerek 

%4,7’ye geriledi.



AKP Kendinden Önceki İktidarların 56 Yılda 
Kullandığı Paranın 2 Katından Fazla Para Kullandı. 
Buna Rağmen Bugün Türkiye’de:

• 44 milyon kişi iki günde bir, bir kap et yemeği yiyemiyor,

• 26 milyon kişi kendine yeni bir elbise alamıyor, eskilerle idare 
ediyor,

• 58 milyon kişi evinde eskiyen masa, sandalyesini değiştiremiyor,

• 61 milyon kişi konut masrafl arı altında eziliyor,

• 42 milyon kişi borçlarını ödemekte zorlanıyor,

• 63 milyon kişi evinden uzakta bir hafta tatil yapamıyor,

• 49 milyon kişi ucu ucuna geçiniyor ve beklenmedik bir harcama 
çıkarsa karşılayamıyor.



EY RECEP TAYYİP ERDOĞAN,
10,5 YILDA KULLANDIĞIN 1,6 TRİLYON DOLAR 

NEREYE GİTTİ?

KEDİ BURADAYSA, CİĞER NEREDE?
CİĞER BURADAYSA, KEDİ NEREDE?

CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI




