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TEK ADAM REJİMİNİN EKONOMİ KARNESİ 

 

‘ERDOĞAN “TÜRKİYE’Yİ UÇURACAĞIM” DEDİ, ÜÇ YILDA EKONOMİYİ BATIRDI’ 

9 Temmuz 2018’de uygulamaya konan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, aradan geçen üç yıllık 

sürede ülke ekonomisini çökertti. 

Tek Adam Rejiminde kaynaklar; Saraylara, Savaşlara ve Yandaşlara harcandı. 

Ülke ekonomisi; döviz, faiz, enflasyon sarmalına girdi. 

Halkın payına; işsizlik, açlık, yoksulluk, yüksek enflasyon, borçluluk ve güvencesizlik düştü. 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye uçacak” diyen Erdoğan, üç yılda ekonomiyi batırdı. 

 

“Ekonominin sorumlusu benim, ben!” diyen Erdoğan’ın 3 yıllık Ekonomi Karne notu sıfırdır.  

 

Tek Adam “Ben Ekonomistim” dedi.   

Ekonomiyi ve Ekonomik Kurumları İşlemez Hale Getirdi. 

Tek Adam ‘ekonominin başına şahsını’, ‘kasanın başına damadını’ getirdi. Denetlenemeyen tek 

adam Rejimi ekonomik krizi derinleştirdi. Damat Bakan Merkez Bankası kasasını boşalttı.  

Erdoğan “Faiz neden, enflasyon sonuç” saplantısıyla üç yılda dört Merkez Bankası Başkanı değiş-

tirdi. Bu dönemde; enflasyon ve işsizlik rakamlarını yeterince düşük göstermeyen dört TÜİK baş-

kanı da görevinden oldu. Ekonomik kurumlara liyakat dışı atamalar yapılarak kurumlar çökertildi. 

Ülke ekonomik kriz sarmalına girdi. Bu dönemde yatırımlar azaldı, işsizlik, yoksulluk katlanarak 

arttı.  

 

Tek Adam “Ekonomi Büyüyecek” dedi. 

Büyüyen Halkın Ekonomisi değil, Yandaşın Ekonomisi Oldu. 

Tek Adam Rejiminde geçen üç yılda bir avuç yandaş servetine servet kattı. Bütün kamu ihaleleri 

beş yandaş müteahhitte verildi. Üç yılda yolsuzluk katlandı. Denetim mekanizmaları devre dışı bı-

rakıldı.  

Bu dönemde büyüyen yalnızca yandaşların serveti oldu. Halkın ekonomisi küçüldü.  
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Tek Adam “Bu Kardeşinize Yetkiyi Verin, Ondan Sonra Faizle, Dolarla, Şunla, 

Bunla Nasıl Uğraşılıyor Göreceksiniz” dedi.  

Faiz Patladı. Paramız Pul Oldu. 

Ülke faiz lobisine çalışır hale geldi. Bu yıl, halk tarafından ödenen her 5 TL verginin 1 TL’si faize 

ödeniyor.  

Halkın Bütçesinden, Faiz Lobisine her saat 20 milyon TL faiz aktarılıyor! 

- Dolar 4,55 TL’den 8,70 TL’ye yükseldi.  

- Avro 5,30 TL’den 10,35 TL’ye yükseldi.  

 

Tek Adam “Türkiye’yi Dünyanın İlk 10 Ekonomi Arasına Sokacağım” dedi.  

Türkiye Ekonomisi Çakıldı. 

- Türkiye ekonomisi dünyada 18. sıradan 20. sıraya düştü.   

- Milli Gelir 860 milyar dolarlardan, 2021 yılında 700 milyar dolarlara düştü.  

- Kişi başına düşen milli gelir 10.600 dolarlardan, 2021 yılında 8.500 dolarlara düştü.  

 

Tek Adam “Refahı Artıracağım” dedi.  

Refah Azaldı, Yoksulluk Arttı. 

Tek Adam Rejiminin üçüncü yılında 2.825 TL olan asgari ücret, 2 bin 865 TL olan açlık sınırının 

dahi altındadır. Asgari ücretle çalışan milyonlarca yurttaşımız maaşı ile karnını bile doyuramamak-

tadır.  

Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun geliri 9.219 TL olan yoksulluk sınırının altındadır. Tek Adam 

Rejimi halkı daha da yoksullaştırmıştır.  

 

Tek Adam “Bölgeler Arasındaki Gelişmişlik Farkını Azaltacağım” dedi.  

Bölgeler Arası Eşitsizlik Arttı.  

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üç yılda yoksulluk ve işsizlik arttı. 

Bölgeler arası eşitsizlik derinleşti.  
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Tek Adam “Çiftçiyi ve Esnafı Kalkındıracağım” dedi.  

Çiftçi Üretimden Koptu. Esnaf Kepenk Kapattı. 

Tek Adam Rejiminde çiftçi ve esnafın yalnızca borcu katlandı. Çiftçiler ve esnaf bu üç yıllık dö-

nemde iflasa sürüklendi. Yüzbinlerce çiftçi üretimden koptu. Pandemi döneminde desteksiz bırakı-

lan çok sayıda esnaf kepenk kapattı. 

 

Tek Adam “İşsizliği Azaltacağım” dedi. 

İşsiz Sayısı 10 Milyonu Aştı.  

Temmuz 2018’de 29 milyon 265 bin kişi olan çalışan sayısı, son açıklanan Nisan 2021 verisine göre 

28 milyon 83 bin kişiye düştü.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istihdamda üç yılda artış sağlayamadığı gibi, bu dönemde ça-

lışan sayısı 1 milyon 182 bin kişi azaldı. 

Üç yılda; İşsizlik yüzde 10,8 seviyesinden, yüzde 13,9’a; Genç işsizliği yüzde 19,9 seviyesinden 

yüzde 27,4’e tırmandı.  

TÜİK işsiz sayısını sadece 4,5 milyon olarak açıklamaktadır. Ancak iş aramaktan umudunu kaybe-

denleri de içeren geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon kişinin üzerindedir. Geniş tanımlı işsizlik ra-

kamlarına göre her iki gençten biri işsizdir.  

 

Tek Adam “Enflasyonu Ülkemizin Gündeminden Çıkaracağız” dedi.  

Temel İhtiyaçlara Zam Yağdırdı. Halkın Alım Gücünü Bitirdi.  

TÜİK Haziran 2021 Tüketici Enflasyonunu yüzde 17,53; Üretici Enflasyonunu yüzde 42,89 olarak 

açıkladı. Halkın enflasyonu ise yüzde 30’un üzerindedir. İktidar her gün doğalgaz, elektrik gibi te-

mel ihtiyaçlara zam yağdırmaya devam etmektedir. 

Üç yılda: 
- Elektrik yüzde 97  

- Doğalgaz yüzde 93 

- Ayçiçek yağı yüzde 108 

- Mercimek yüzde 94 

- Salça yüzde 82 zamlandı.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdiğinden bu yana, halkımız zam yağmuru altın-

dadır. Sistem, Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizlerinden biri yaşanırken ve pandeminin ya-

kıcı etkileri devam ederken; uygulamaya konan yeni rekor zamlarla, dar gelirli işçiye, memura, çift-

çiye, emekliye, esnafa darbe vurmaya devam etmektedir.  
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Zam yağmurlarıyla dar gelirlilerin alım gücünü bitirmeye devam eden iktidar, zamlarla topladığı 

paraları bir avuç yandaşına aktarmaktadır. 

 

Tek Adam Rejiminde Vatandaşın Borcu İkiye Katlandı! 

Tek Adam Rejimi, yurttaşlarımız açısından temel ihtiyaçları dahi ancak borçlanarak karşılayabilir 

hale getirdi.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girdiği 2018 yılından bu yana, ihtiyaç kredileri 

ve kredi kartı borçluluğu yaklaşık iki kat arttı. Enflasyonun ve zamların tavan yaptığı, yurttaşları-

mızın gelirini ve refahını kaybettiği, alım gücünün neredeyse sıfıra indiği mevcut koşullarda kredi 

kartı borçlusu olmayan kalmadı.  

- İhtiyaç kredileri, 3 yılda; 213 milyar TL’den 413 milyar TL’ye yükseldi.  

- Kredi kartı borçları, 3 yılda; 94 milyar TL’den, 164 milyar TL’ye yükseldi. 

- İcra dosyaları Tek Adam Rejimi döneminde iki kat artarak, 24 milyona ulaştı. 

 

Tek Adam Rejimi Devam Ettikçe Ekonomik Kriz Derinleşecektir! 

Ülke ekonomisi, Tek Adam Rejimi ile geçen her gün kan kaybetmeye devam etmektedir.  

Ekonomik kriz; sokakta, evde, işyerinde, tarlada, mutfakta en yakıcı biçimde etkisini artırmaktadır.  

Halkımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geçen üç yılda; işini, aşını, gelirini, güvencesini, 

kısacası geleceğini kaybetti.  

 

“Ekonominin sorumlusu benim, ben!” diyen Erdoğan’ın  

3 yıllık Ekonomi Karne notu sıfırdır! 

Ekonomik krizden çıkışın tek yolu:  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden ve Tek Adam Rejiminden  

bir an önce kurtulmaktır. 

 

 

Halkların Demokratik Partisi 

Ekonomi Komisyonu 

5 Temmuz 2021 


