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“Ülkemizi yağmalayan, insanlarımızın yoksullaşmasına neden olan büyük sermaye grupları-
nın karşısında yer almaya hazır mısınız? Yerli ve yabancı sermaye gruplarına peşkeş çekilmiş 
kaynakları devletleştirecek misiniz? Yoksulluk ve işsizliğin özel sektörün, piyasa ekonomisi-
nin egemen olduğu bir düzende çözülebileceğine gerçekten inanıyor musunuz?” 

Yıl 2019, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı, Er-
doğan’ın damadı Berat Albayrak katıldığı bir açılış 
töreninde kontrolden çıkan döviz kuruyla ilgili şun-
ları söylüyor:

“Birileri Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7 lira, 
8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kuruyor. Cumhur-
başkanımızın liderliğinde güçlü yumruğumuzu vur-
duk, doları 5 liraya düşürdük!..”

Damat bakan bu sözleri söyledikten sonra, yakla-
şık bir buçuk yıl daha hazinenin başında kaldı. Ama 
ne döviz kuru normale döndü, ne kurla birlikte eko-
nomideki diğer göstergeler. 

Damat bakana göre dövizin yükselmesi önemli 
değildi, yurttaşa “Maaşını dövizle mi alıyorsunuz?” 
diye sorsa da emekçinin maaşı, parası kısa sürede 
pul oldu.

Damat şimdilerde ortada yok. Sırra kadem basan 
damadı gören eden kimse yok. Ama onun da söy-
lediği gibi Erdoğan’ın liderliğinde ekonomi yönetimi 
yumruğu masaya vurmaya devam ediyor. Her vu-

ruşta döviz hızla yükselerek rekor kırıyor. Dolar 10, 
avro 11 liraya dayandı.

Ne diyelim...
Bu da hayaldi, AKP iktidarında gerçek oldu!

DOLARIN BU HAFTAKİ MACERASI 
Geçtiğimiz hafta döviz kuru yine rekordan rekora 

koştu. Doların tırmanışı Merkez Bankası’nın politika 
faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürmesiyle baş-
ladı. Hemen ardından bu kararın alındığı toplantıda 
karşı oy kullanan üç başkan yardımcısı görevden 
alındı. Görevden almaların ardından gözler Erdo-
ğan’ın atadığı 3. Merkez Bankası Başkanı Şahap 
Kavcıoğlu’na kaydı. Acaba fatura başkana mı kesi-
lecekti? Herkes bu sorunun yanıtına odaklanmışken 
Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaktığı Suri-
ye’ye harekat sinyali, doları bir kez daha fırlattı. 

Dün akşamüstü verilerine göre Dolar 9,27 TL, 
Euro 10,75 TL’ydi. Böylece Türk lirası, yılın başından 
beri yüzde 18 değer kaybetmiş oldu. 

HAYALDİ GERÇEK OLDU

https://www.tkp.org.tr/aciklamalar/iktidara-talip-olan-siyasi-partilere-soruyoruz/

BOYUN EğME  
GüNLüK SİYASİ BüLTEN 

İmtiyaz Sahibi:  
Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Ltd. Şti 

Sorumlu Müdür: Mesut Gülçiçek  
Tasarım: Uğur Güç  
ISSN: 2564-7385

Adres: Osmanağa Mh. 
Osmancık Sk. No:9/16 

Kadıköy - İstanbul 

İletişim ve dijital abonelik için
boyunegme@tkp.org.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

‘İKTİDARA TALİp OLAN SİYASİ pARTİLERE SORUYORUz’

Dolar 9,5 Euro 11 lira...
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