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128 Milyar Dolar ve Ötesi
”Elbette 128 milyar doların nereye gittiğinin hesabını sormak 
önemlidir. Ancak hesabı sorulması gerekenler bundan ibaret 

değil. Bunun çok ötesi var. Yıllardır emekçilerin alın teriyle yaratılan 
cumhuriyetin tüm birikimi nereye gitti?”

Adalet ve Kalkınma Partisi buharlaşan 128 milyar 
doların hesabını veremiyor. Ana muhalefet partisinin 
“128 milyar dolar nerede” sorusuna iktidar temsilcileri-
nin verdiği yanıtlar birbirini tutmuyor. Bakan Albayrak 
döneminde dolar likiditesini arttırmak, dolardaki hızlı 
yükselişi durdurmak için Merkez Bankası döviz rezerv-
lerini dibine kadar harcamış; ya da Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile protokol imzalayarak kamu bankaları 
üzerinden bu rezervler bozdurulmuş; ihtimal ki düşük 
kurdan yapılan satışla bir kesimin vurgun yapması 
sağlanmış.

“AKP Kötü yönetiyor”
Muhalefet  döviz rezervlerinin “serbest kur rejimi-

ne” aykırı biçimde eritildiğini söylüyor. Yaşanan krizi 
iktidarın kendi siyasi hesapları doğrultusunda ekono-

miyi kötü yönetmesine bağlıyor. Hükümeti piyasaların 
güvenini sarsmakla suçluyor.

Doğrudur; Türkiye kötü yönetiliyor. Ancak kötü 
yönetimin nedeni AKP’nin piyasalara güven bunalımı 
yaşatması değil; tam tersine attığı her adımda serma-
ye sınıfının ihtiyaçlarını gözetmesi; onları ihya etmesi. 
Muhalefetin eleştirdiği “cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin” bile özünde patronlara halkın varlıklarını 
yağmalatmanın önündeki tüm pürüzleri kaldırma ar-
zusu yatıyor. 

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğu gün-
den bu yana büyük sermaye kuruluşlarının ve onların 
uluslararası tekellerle yürüttüğü ortaklıkların taleple-
rini karşılamak konusunda sınır tanımayan bir iktidar 
oldu. Patronlar büyük kamu işletmelerine göz dikti; 
AKP özelleştirmelerde gaza bastı. Avrupa Birliği pat-

bulundu



ronlar için önemli bir hedefti; AKP Avrupa’nın kapısın-
da yattı. ABD ile stratejik ortaklık büyük sermayeye 
yurtdışında yeni fırsatlar yaratacaktı: AKP soluğu Orta 
Doğu’da aldı.

Ülke bütünüyle yağmaya açıldı. Kamu kaynakları 
sermaye kuruluşlarına aktarıldı. Yer altı ve yer üstü 
zenginliklerimiz patronlara yağmalatıldı. İmar rantı şe-
hirleri yaşanmaz hale getirdi. İnsanların eğitim sağlık, 
ısınma gibi temel ihtiyaçları patronların kazanç kapısı 
haline geldi. Yetmedi emekçiler büyük bir vergi yükü-
nün altında ezilirken sermaye kuruluşlarına vergi afları 
ile kaynak aktarıldı.

Ülkemiz patronlar tarafından çok açık bir yağma-
ya uğramıştır. Bu akıl dışı düzenin böyle sürmeyeceği 
bilinen bir gerçekti. Büyük bir kriz kaçınılmazdı. Şimdi 
AKP’nin krizden çıkmak için yaptığı her hamle krizi 
farklı bir boyuta taşıyor.

128 milyAr dolAr nerede?
128 milyar dolar nerede mi? İktidar tarafından yağ-

ma düzeni devam etsin diye büyük bir keyfiyetle “pi-
yasaya sürüldü”. Yani döndü dolaştı yine patronların 
kontrolünde buharlaştı. Keyfiyet piyasa kurallarının 
ihlalinde değil, emekçi halkın parasını babalarının malı 
gibi kullanmalarında. AKP iddia edildiği gibi “ekono-
miyi iyi yönetse”, yani serbest piyasa kurallarını ihlal 
etmese, neo-liberal mali disiplinden milim sapmasa 
emekçi halk için sonuç değişecek miydi? Kaynaklar 
zenginlere değil yoksulların sofrasına mı akacaktı? Bu 

kaynaklar, onların gerçek sahipleri insanca yaşasın 
diye mi kullanılacaktı?

 Bunu iddia eden varsa, hadi oradan diyoruz.
Elbette 128 milyar doların nereye gittiğinin hesabı-

nı sormak önemlidir. Ancak hesabı sorulması gereken-
ler bundan ibaret değil. Bunun çok ötesi var. Yıllardır 
emekçilerin alın teriyle yaratılan cumhuriyetin tüm 
birikimi nereye gitti?

 tüPrAş nerede?
Patronlar ülkemizde birçok kamu işletmesine el 

koydu. Bunların başında Tüpraş geliyor. 2002’den 
bu yana 62 milyar dolarlık kamu varlığını satan AKP, 
ülkenin en büyük petrol işletmelerinden biri olan 
Tüpraş’ı 2005 yılında 4 milyar 140 milyon dolara Koç 
Holding-Shell ortaklığına hibe etti. Daha sonra Shell’in 
hisselerini de alan Koç Holding, Tüpraş ve bağlı işlet-
me OPET üzerinden elde ettiği kârlarla satış bedelini 
kısa sürede amorti etti. 2017’de yıllık kârını dörde kat-
layan Tüpraş, 2020’de İSO 500 listesine adını 1. sıradan 



yazdırarak her yıl Koç’a milyarlar kazandırıyor. Bunca 
kâr eden Koç’tan TÜPRAŞ işçilerine kalansa her yıl 
daha fazla sömürü, iş cinayetleri, esnek çalışma, mob-
bing oluyor.

teKel nerede?
Ülkenin tütün üretimindeki bağımsızlığının güven-

cesi Tekel, 2003 yılından itibaren parça parça satıldı. 
Alkollü içkiler bölümünü satın alan Limak-Nurol-Ö-
zaltın-Tütsab Girişim Grubu üç yıl sonra bu şirketi üç 
katından fazlasına Amerikan Texas Pacific Group’a 
sattı. Sigara fabrikaları ve markaları, 2008 yılında Bri-
tish American Tobacco (BAT)’ya satıldı. BAT’ın ilk işi, 
10 bin işçiden 8 binini işten çıkarmak oldu. Tekel’in son 
birimi Yaprak Tütün İşletmeleri ise 2009 yılında Özel-
leştirme İdaresi tarafından kapatıldı. Bu son hamleye 
karşı, binlerce Tekel işçisi Ankara’ye gelerek aylarca 
eylem yaptı, direndi. 

işsizliK fonundAn hArcAnAn 
43.4 milyAr nerede?

AKP doğrudan işçiler için ayrılan fona da musallat 
oldu. Geçen yıl fondan harcanan 50 milyar liranın yalnız-
ca 6.6 milyarının işsiz kalanlara aktarıldığı ortaya çıktı.

şehir hAstAnelerine, 
hAvAlimAnınA, dev otoyollArA 
ve KöPrülere ödenen PArAlAr 
nerede?

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) adı altında AKP’nin yatı-
rımcısına gelir garantisi verdiği ve halka hizmet olarak 
propagandasını yaptığı dev projeler halktan sermaye-
ye kaynak aktarımının en pervasız biçimlerinden biri 
olarak tarihe geçti. Hükümetin her yıl projelerin mü-
teahhitlerine milyarlarca dolar ödeme yaptığı biliniyor, 
ancak rakamlar kamuoyundan gizleniyor.
vArlıK fonunA AKtArılAn 
KAynAKlAr nerede?

Ziraat Bankası, BOTAŞ, BİST, PTT, Halkbank ve 
THY gibi kurumların mülkiyetinin ve çok sayıda hazi-
ne arazisinin devredildiği ve özel statüye sahip bir şir-
ket mantığıyla çalışan Varlık Fonu denetlenemiyor. Ne 
hikmetse fona devredildikten sonra şirketler borçlan-
maya ve zarar etmeye başladı. AKP ise bu fonu özel 
sektöre kaynak aktarmak için kurduğunu açık açık 
söylüyor.

yeşil AlAnlAr nerede?
19 yıllık iktidarı boyunca AKP gerek “çılgın pro-

jeler”le, gerekse de sermayeye peşkeş çekerek yeşil 
alanları talan etti. İstanbul’un yeşil alanları 3’üncü Ha-
valimanı, 3’üncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara 
otoyolu gibi ‘dev’ projelerle tahrip edilirken, Hasankeyf 
sular altında, Kazdağları ormansız kaldı. Her yaz çıkan 
onlarca yangınla, ormanlık alanlar sermayenin iştahı-
na açılmaya devam ediyor. 

Liste uzar gider. Bütün bunların hesabını bu ülkede 
sorabilecek tek bir güç var: Türkiye işçi sınıfı.

chP Kendisini KAPAttı

CHP binalarına asılan “128 milyar dolar nerede?” pan-
kartları AKP’nin kolluk güçleri tarafından hukuksuz bir şekil-
de indirildi. Hemen sonrasında AKP’nin valileri illerde siyasi 
partilerin faaliyetlerini yasakladı. Birçok ilde pankart asmak, 
afiş ve sticker yapıştırmak, bildiri dağıtmak salgın gerekçe-
siyle yasak. Bu yasakların 1 Mayıs öncesi açıklanması 1 Ma-
yıs’a yönelik bir engelleme anlamına geliyor. Bu yasaklama-
lara karşı ana muhalefet partisi suskun. Geçen hafta itibari 
ile CHP salgın gerekçesi ile binalarını kapatma kararı verdi.

yolsuzluk düzeni
Her geçen gün yeni bir 

AKP’linin lüks yaşamı, yolsuzlu-
ğu, salgın fırsatçılığı deşifre olu-
yor. Emekçiler salgının sonuçları 
ile boğuşurken AKP’liler salgın-
dan çıkar elde etme derdinde. 
AKP’li Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın bakanlıklara 9 milyon 
değerinde dezenfektan sattığı 
iddia ediliyor. Kendi özel şirketi 
aracılığıyla başında olduğu ba-
kanlığa dezenfektan satan bir 
bakandan bahsediyoruz. Yolsuz-
luk düzeni daha nasıl anlatılır.



soL BAKIŞ:  
Bir dayanışma 
ve örgütlenme 
hikayesi

AnkArA’dAn Bir FizYotErApist        ’YE AnlAttı: 

Düşük ücretler, sigortasız çalışma

Birlik sEndikAsı’ndAn imzA kAmpAnYAsı:

Direksiyon eğitmenleri 
aşılansın

Birlik Sendikası, daracık araçların içinde “sosyal mesafe” 
olmaksızın çalışan direksiyon eğitmenlerinin derhal aşılanması 
için bir imza kampanyası başlattı. 2020 Haziran’ından bu yana 
açık olan kursların hiçbir biçimde denetlenmediği belirtilen 
metinde, 70 binin üzerinde eğitmenin günde en az sekiz saat 
risk altında düşük ücretlerle çalıştırıldıklarına işaret edildi. Di-
reksiyon eğitmenlerinin aşılanmasına destek vermek için bir 
imza da siz verin:  
https://birliksendikasi.org/index.php/imza-kampanyasi 

soL TV’de dün akşam, her-
kesin maske bulmakta zorlan-
dığı pandeminin ilk aylarında 
Mamak’ın emekçi bir mahal-
lesinde maske üreterek yola 
koyulan Doğukent Semt Evi 
vardı. 2021 yılıyla birlikte eko-
nomik krizin zorlaştırdığı ha-
yat koşullarına karşı mahalle 
içi dayanışma ile umuda ışık 
olan Doğukent semt 
evini, mahallede-
ki kadınlar, işsizler, 
emekçiler anlattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı 
Nurettin Canikli: Piyasada dolara talep varsa, dolar 

talebi piyasa dinamikleri tarafından karşılanamıyorsa, TL’nin konvertibil olması yüzünden bu talebi Merkez 
Bankası’nın karşılaması gerekiyor. Bu taahhüdünün gereği talep edilen dövizi vermek zorunda. 
Bir talep var TL’den dövize geçme talebi, piyasa karşılamıyorsa Merkez Bankası karşılıyor. Aksi 
halde temerrüde düşer. Temerrüd ne demektir? İflas demektir.
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Ankara’da çalıştığı spor merkezinde yaşadığı hak gaspla-
rını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbar eden bir fizyote-
rapist, pandemi döneminde alanda yaşanan sorunları daya-
nışma ağına anlattı. Türkiye’deki seksen sekiz üniversitenin 
her yıl dört bin beş yüz mezun verdiğini belirten fizyoterapist, 
bunlardan yalnızca yüzünün kamuya atandığını, geri kalan-
laraysa spor merkezlerinde, özel hastane ve eğitim kurumla-
rında düşük ücretlere, güvencesiz bir şekilde çalışmak dışında 
seçenek kalmadığını belirtti. Pandemide risk al-
tında çalıştırıldıklarını belirten fizyoterapist, kötü 
koşullara ve dayatmalara karşı meslektaşlarını PE 
Ağı ile temasa geçmeye çağırdı. 

Pe


