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λίγα χρόνια. Επέστρεψε στην Τουρκία το 2002 
και άρχισε να εργάζεται ως υψηλόβαθμο στέ-
λεχος στον οικονομικό κολοσσό Calik Holding, 
με τον οποίο η οικογένεια Ερντογάν διατηρεί 
στενούς δεσμούς. Ενας από τους δύο γιους του 
Τούρκου Προέδρου κατέχει μέχρι σήμερα υψη-
λή θέση στον όμιλο, πρόεδρος του οποίου είναι 
ο αδερφός του Μπεράτ, Σερχάτ Αλμπαϊράκ.

Τον Ιούλιο του 2004 παντρεύτηκε την κόρη 
του Ερντογάν, Εσρά, με την οποία έχουν απο-
κτήσει τέσσερα παιδιά. Αν και μέχρι πρότι-
νος δεν είχαν υπάρξει φήμες για προβλήματα 
στον γάμο τους, αμέσως μετά την παραίτησή 
του από το υπουργείο Οικονομικών, δημοσί-
ευμα της γερμανικής εφημερίδας «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» ανέφερε πως οι σχέσεις 
Ερντογάν - Αλμπαϊράκ έχουν «παγώσει» από 
την άνοιξη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οι-
κογένεια Ερντογάν ανακάλυψε πως ο Αλμπα-
ϊράκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την 

πανέμορφη μπαλαρίνα, μοντέλο, ηθοποιό και 
Μις Τουρκία το 2003 Οζγκέ Ουλουσόι. Σύμφω-
να με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Τούρκος Πρόε-
δρος φέρεται να έβαλε μέλη της φρουράς του 
να τον δείρουν.

Τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστό πως ο 
Μπ. Αλμπαϊράκ βρίσκεται σε διαρκή σύγκρου-
ση με τον μικρότερο γιο του Ερντογάν, Μπι-
λάλ. Η οικογένεια Ερντογάν φαίνεται πως έχει 
αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι ο Μπεράτ προ-
σπαθεί να παρακάμψει τον Τούρκο Πρόεδρο, 
καθώς εποφθαλμιά την εξουσία. Σε αυτό συ-
νηγορούν μια σειρά από κινήσεις του ίδιου και 
της οικογένειάς του. Κατ’ αρχάς, ο αδελφός 
του, Σερχάτ, είναι επικεφαλής του ομίλου που 
ελέγχει τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Daily 
Sabah», η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή στις εν-
δοπαραταξιακές συγκρούσεις και τον τελευ-
ταίο καιρό παίρνει σαφή θέση υπέρ του Μπε-
ράτ. Πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενη-

μέρωσης θέλουν την οικογένεια Αλμπαϊράκ να 
έχει δεσμούς με την «Ομάδα Πελικάν» και τη 
μη κυβερνητική οργάνωση Bosphorus Center 
for Global Affairs, οι οποίες στηρίζουν την προ-
ώθηση του Μπεράτ στην εξουσία. Επιπλέον, ο 
42χρονος Μπεράτ διατηρεί άριστες σχέσεις με 
τους Γκρίζους Λύκους του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, 
που στηρίζουν την κυβέρνηση χωρίς να συμ-
μετέχουν σε αυτή.

Σκάνδαλα
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως η 
αποχώρηση του Αλμπαϊράκ από την κυβέρνηση 
γλιτώνει τον Τούρκο Πρόεδρο από ένα μεγάλο 
βάρος. Το όνομα του γαμπρού του εμπλέκεται 
σε αρκετά οικονομικά σκάνδαλα και είναι λογικό, 
από τη στιγμή που αλλάζει η ηγεσία στις ΗΠΑ, 
να θέλει να πάρει αποστάσεις. Ο Αλμπαϊράκ δι-
ατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον γαμπρό του 
Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και αυτή 
η «διπλωματία των γαμπρών» φαίνεται πως είχε 
ως αποτέλεσμα να μην έχουν επιβληθεί κυρώ-
σεις από τις ΗΠΑ στην Τουρκία για το σκάνδα-
λο της Halkbank, της τουρκικής τράπεζας μέσω 
της οποίας φέρεται να γινόταν ξέπλυμα χρήμα-
τος για να παρακαμφθούν οι αμερικανικές κυ-
ρώσεις κατά του Ιράν. Η εμπλοκή του Αλμπαϊ-
ράκ ξεκινά από το γεγονός ότι χρησιμοποιήθη-
κε η Aktif Bank, που ανήκε στην Calik Holding, 
για «να διευκολυνθούν» ιρανικοί τραπεζικοί λο-
γαριασμοί που κανονικά δεν μπορούσαν να δέ-
χονται συνάλλαγμα. Σύμφωνα με τα τουρκικά 
ΜΜΕ, αναμένεται να «σκάσουν» και άλλα οικο-
νομικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον Αλμπα-
ϊράκ τώρα που δεν έχει την εύνοια του πεθερού 
του. Αλλωστε, το όνομά του φιγουράρει ήδη στα 
γνωστά Panama Papers μαζί με άλλα πρόσωπα 
και οργανισμούς που χρησιμοποιούσαν παρά-
κτιους φορολογικούς παραδείσους για να κρύ-
βουν ή να ξεπλένουν χρήματα.

Το «άδειασμα» του Τούρκου Προέδρου στον 
γαμπρό του γίνεται ακόμη πιο ηχηρό, αν αναλο-
γιστεί κανείς πως ο νέος διοικητής της κεντρικής 
τράπεζας της Τουρκίας, Μ. Ουισάλ, αλλά και ο 
νέος υπουργός Οικονομικών, Ν. Αγμπάλ, είναι 
πρόσωπα με τα οποία ο Αλμπαϊράκ βρίσκεται 
σε διαρκή αντιπαλότητα. Μάλιστα, έχουν ήδη 
ξεκινήσει αμφότεροι να «καρατομούν» από θέ-
σεις-κλειδιά άτομα της απολύτου εμπιστοσύ-
νης του Αλμπαϊράκ, ενώ του ασκούσαν σφο-
δρή κριτική όσο διατηρούσε το χαρτοφυλάκιο 
του υπουργείου Οικονομικών. 

η οικογενεια ερντογάν ανακάλυψε 
πως ο αλμπαϊράκ διατηρούσε 
εξωσυζυγική σχέση με την πανέμορφη 
μπαλαρίνα, μοντέλο, ηθοποιό και 
Μις Τουρκία το 2003 οζγκέ 
ουλουσόι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να έβαλε 
μέλη της φρουράς του να τον δείρουν

ο Μπεράτ 
αλμπαϊράκ 

στον γαμο του 
με την κόρη του 
ερντογάν, εσρά


