SAYI:181 /2020 - 1 ₺

GÜNDEM

02 Aralık 2020

SOL TAVIR

PANDEMİ EĞİTİMDE
EŞİTSİZLİĞİ
DERİNLEŞTİRDİ

TOPTAN SERMAYE
DÜŞMANIYIZ!
Bilinen bir şeyi bir kez daha tekrar
edelim servetin, sermayenin düşmanıyız. Komünistler hiçbir zaman
fikirlerini saklamadı, her zaman
açık açık söylediler, arkadan iş çevirmediler, tekrar edelim servetiniz
bizden çaldıklarınızdır!
Geçen hafta Borsa İstanbul’un
%10 payı Türkiye Varlık Fonu (TVF)
ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA)
arasında, devrini içeren işlem
tamamlandı. Pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip
olduğu yüzde 80,6’lık payla Borsa
İstanbul’un
büyük sahibi
konumunda
kalacakmış. QIA
yüzde 10’luk pay
ile Borsa İstanbul’un küçük
ortağı olurken,
önde gelen
ulusal sermaye
piyasaları aktörlerinden oluşan
diğer hissedarlar
payların kalan
kısmını tutmaya
devam edecek.
Bununla beraber
10 adet anlaşma
ile bir çok alım
yapılması imza
altına alındı.
Bunların içinde
diğer bir önemli
bir diğer anlaşma Haliç projesi.
Ülkenin hisse hisse satışına tepkiler
bu devir işlemleri ile birlikte arttı.
Ülkenin birikmiş tüm kaynaklarını
Osmanlı idaresi altındaki kapitülasyon bağımlılığı gibi geleceği
ipotek altın koyulması tepkileri
arttırdı. Tepkilerin artması hem
AkTrol diye geçen sosyal medya hesaplarından olsun hem de
sağın önemli isimleri tarafından
kısa sürede savunmaya geçilmesine neden oldu. Klasik sağ
pespayeliği ile cevap yetiştirme
işine girilmesinin sonucu ise, eldeki
barutun azlığını ortaya çıkardı, sorun ideolojik olarak ellerinde fazla
bir materyalin olmamasından
kaynaklanıyor. Malzeme azlığını
sola saldırarak, solun değerlerini
karşıya alarak iç konsolidasyonu
sağlama üzerine kurulu, rezillik
kısmını perdeler mi bilmiyoruz ama
gemi azıya aldıkları kesin. Kapitalizmin baki bir yapılanma olduğunu ileri sürmek ellerindeki tek malzemeleri, sermaye düşmanlığı ile
suçlamak, sermayenin artık tüm

Yapılan araştırmalar
pandemi öncesinde tüm
dünyada okula devam
edemeyen çocuk sayısının 250 milyondan fazla
olduğu, ilkokul çağındaki
çocukların ise %50’sinin
temel okuma becerisinden yoksun olduğunu
gösteriyor.

dünyada dolaşım içinde olduğu
bizim bundan ve gerçeklikten çok
uzak olduğumuz tezini ısıtıp ısıtıp
önümüze getirdiler.
Sermaye gelişini zannediyorlar
ki gelen para halkın ihtiyaçlarına
gidecek, yeni yatırımlara aktarılacak, ya da sosyal devlet uygulamaları için harcanacak. Ne yazık
ki kapitalizm içinde bile çok naif
olarak tarif edilecek bu gibi fikirler
bile sokaktaki insan için komik
tanımlamasından öteye gitmiyor.
Gerçekler ile yüzleşirsek durum
sağcılar için
içler acısı bir hal
almış durumda.
Dün açıklanan
rakamlar gösterdi ki pandemi sürecinde
bankaların karı
50 milyar TL’ye
gelmiş, Sanayi
işletmesindeki
karlılık amortisman payları
düşüldüğünde
%55’lere çıkmış
bu güne kadar
ki en yüksek
karlılık rakamları.
Türkiye’nin dış
borcu 421,4 milyar dolar, gelen
paraların nereye
gittiğini sanıyor
bu arkadaşlar. Bir ek daha
yapalım; bu yıl
içinde hazine garantili ödeme
rakamları 12 milyar dolara gelmiş
durumda. Sonuç açık; gelen para
yok, olan şey ise yok pahasına bu
ülkenin kaynaklarını yağmalama
girişimidir. Bunların hepsi yeni kapitülasyonlardır.
Bunlara bakıp sermaye düşmanı
olmamak mümkün müdür? Birikimlerimizden alınanlar ile oluşturulmuş değerlerimizin satılması
söz konusu. Her gün ağır sömürü
altında çalışan işçilere bu saldırganlık hakaret geliyor. Ürettiğiniz
değerlerin sermayeye peşkeş çekilmesi ülke insanını umutsuzluğa
sürüklüyor. Komünistlerin sermaye
düşmanlığı buradan gelir, komünistler insanın insanı sömürmesinden ve birinin diğerinin emeğini
çalmasından nefret ettikleri için
sermaye düşmanıdırlar. Bir numaralı kuralımız tekrar hatırlatalım;
tarihsel olana sorumluluğumuzdan
dolayı sermaye düşmanıyız.

Koronavirüs salgını, yaşamın her alanını etkilemeye devam ediyor.
Pandemi ile birlikte sağlık sisteminin yanı sıra, eğitim de en çok tartışılan
başlıklardan...
Salgın pek çok ülkede yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime
geçilmesine neden oldu. Türkiye’de de ilk vakanın görülmesinin ardından tüm kademelerdeki okulların kapatılması kararı alındı ve uzaktan
eğitime geçildi. Bugün örgün eğitimde ki 18 milyondan fazla öğrenci ve
1 milyonu aşkın eğitim emekçisi pandemi ile birlikte süreci uzaktan eğitim ile sürdürmeye çalışıyor. Ancak bugün pek çok öğrencinin uzaktan
eğitime erişim olanakları yetersiz.
30 MILYAR DOLARLIK BAŞARISIZLIK HIKAYESI: FATİH PROJESI
2011 yılında AKP’nin büyük tanıtım kampanyalarıyla gündeme getirdiği FATİH projesi ‘’Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli
eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için
tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir’’
şeklinde tanıtlıyor ve her öğrenciye tablet vaad ediliyordu.
Ancak 30 milyar dolar harcanan proje bugün çökmüştür. Bu projeden
elde ne kaldığı bilinmiyor.
EMEKÇI AILELERIN ÇOCUKLARI KADERLERINE TERK EDILIYOR
Bugün uzaktan eğitim için gerekli erişim ve altyapıya sahip olamayan
çok sayıda çocuk var. Bu süreç içerisinde 6 milyona yakın çocuğun
uzaktan eğitime katılamadığı, katılanların yüzde 65’inin cep telefonundan bağlandığı görülüyor. Uzaktan eğitime katılım oranı kimi bölgelerde
çok daha vahim düzeylerde. Örneğin Mardin Mazıdağı ilçesinde EBA’yı
aktif kullanan öğretmen oranı %84,3, öğrenciler için oran ise %15,5.
‘’HERKES ÜNIVERSITE MEZUNU OLACAK DIYE BIR ŞEY YOK’’
Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte YÖK, eğitimden
yoksun kalmak bir hakmış gibi, internet erişimi olmayan üniversite
öğrencilerine okulunu bir yıl dondurma hakkı tanıdığını ilan etti. Erişim
sıkıntısı yaşayan öğrencilere ise üniversite eğitiminin zorunlu olmadığı
hatırlatıldı.
Trakya Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine programında canlı derse telefondan giren bir öğrencinin, “Çoğu öğrencinin
bilgisayarı yok. Telefondan sınava giriyorum, kamera açıkken sistemde
nasıl işaretleme yapacağım” ifadesine dersin akademisyeni Özer Özçelik, “Asgari koşulları sağlamak zorundasınız.Herkes üniversite mezunu
olacak diye bir şey yok” yanıtını verdi.
Eşitsizlik ve sömürüden beslenen bu düzende eğitim de ayrıcalıklı sınıfın
nimetleri arasına girmiş, milyonlarca emekçi aile için eğitim lüks haline
gelmiştir.
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Mızrak çuvala sığmıyor

AKP’NIN PANDEMI YALANLARI

“

VE GERÇEKLER

açık bir şekilde gösteriyor. Sayalım isterseniz:
Salgının başında maskelerin ücretsiz dağıtılacağını söylerek bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
şovuna endeksli hale getirilmesi, bu işlem bittikten sonra maskelerin parayla satılmaya başlanması AKP’nin en büyük yalanlarından biri olarak
ortaya çıkmıştır.

AKP iktidarı salgın
yönetimi adı altında
iki şey yapıyor: Birincisi algı yönetimi,
ikincisi ise süreçten
başarı öyküsü çıkartmak. Ancak artık
mızrak çuvala sığmıyor. AKP’nin yalanları
artık her anlamda
ayyuka çıkmış durumda.

”

VAKA, HASTA VE ÖLÜM SAYISI YALANLARI
AKP iktidarının manipüle ettiği en önemli başlıklardan bir tanesi vaka, hasta ve ölüm sayıları
üzerinden yapılan oynamalar ile ortaya çıktı.
Mart, Nisan aylarından itibaren PCR testi negatif
gelen ancak fizik muayene, görüntüleme ve laboratuar yöntemleri ile koronavirüs enfeksiyonu
tanısı konulan hastalar rakamlara dahil edilmiyordu ve hâlâ dahil edildiklerine dair bir veri
bulunmuyor. Dolayısıyla vaka ve hasta ayrımına
giderek sayılarla oynama dönemine gelmeden
önce hasta sayılarının ve dolayısıyla ölümlerin
de düşük gösterilmesini sağlayan en önemli manipülasyon olarak bu durum karşımıza çıkmıştır.
Bununla birlikte “milli çıkarlar” adı altında başta
turizm patronlarının ve sermaye sınıfının çıkarları adına yaz aylarında vaka ve hasta ayrımına
gidilerek sayıların düşük gösterilmesi işin ikinci
ayağını oluşturmuştur. Dolayısıyla özellikle yaz
aylarında yapılan manipülasyon siyasi iktidar
tarafından yayınlanan sayıların külliyen yalan
olduğu düşüncesinin daha da netleşemesini
sağlamıştır.
Son olarak geçtiğimiz haftadan itibaren 30
binli rakamlara ulaşan vaka sayılarının ortaya
konması ise Dünya Sağlık Örgütü’nün “aşıları
vakalara göre dağıtacağız” söylemine yanıt
olarak gündeme getirilmiş gibi görünüyor. Türkiye’nin 1950’li ve 60’lı yıllara kadar kendi aşılarını
üretebilen ve hatta Çin’e dahi aşı gönderebilen
bir ülkeden aşıya muhtaç hale gelmesi, sermaye
iktidarının ülkemizi içler acısı bir noktaya getirmesinin en temel göstergelerinden biri olmuştur.
Salgının başından beri yaygın test yapmayan,

AKP iktidarı aynı zamanda salgını ihmaller silsilesi ile yönetmiştir. Salgının başında umreden
dönenlerin kontrolsüz bir şekilde topluma yayılmasının izin verilmesi, alelacele alınan bir kararla
ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağının
halkı galeyana getirmesi bunun en önemli örnekleri arasında sayılabilir.
Yine geçtiğimiz bahar aylarında özel sağlık
kurumlarının pandemi hastanesi ilan edilerek
koronavirüs hastaları için ücretsiz hale getirilmesi kısmi bir kamulaştırma olarak lanse edilse de
bu durum özel hastanelerin kurtarma operasyonuna dönüştürülmüştür. Kurtarma operasyonu
bittikten sonra buraları ihya etme operasyonu
başlamış, pandemi hastanesi tanımı kaldırılmış,
özel hastanelere dönük ödenekler arttırılmış,
başta PCR testi olmak üzere koronavirüs hastalarının sömürülmesinin önü açılmıştır.
semptomsuz vakalar dahil tüm hastaları tespit etmeyen ve etmek gibi bir derdi olmayan
AKP’nin, sayılarla oynayarak ortaya koyduğu
yalanlar aslında örtük bir şekilde yürüttükleri
“sürü bağışıklığı” politikası ile yakından ilgilidir.
Dolayısıyla bugün karşımıza çıkarılan vakaların
en azından beş kat üzerinde semptomlu ya da
semptomsuz vakalar toplum içerisinde dolaşmakta ve salgın AKP sayesinde kontrolsüz bir
şekilde devam etmektedir. Buna rağmen yaygın
test ve tarama yapılmaması da salgının başından beri yürütülen politikalar ile yakından
ilgilidir.
İŞÇI SINIFINA DÖNÜK YALANLAR
Salgın döneminde, AKP iktidarı ile sermaye sınıfının yönelimlerinin tamamen örtüştüğünün altını
çizmek gerekiyor. Bu noktada ücretsiz izin uygulaması ile işçilerin fiili olarak işten çıkartılması
mümkün hale gelirken, AKP iktidarının “işten atmaları yasakladık” diyerek işçileri asgari ücretin
yarısı bir ücrete mahkum etmesi ise başka büyük
bir manipülasyon olarak karşımıza çıkmıştır.
Kısa çalışma ödeneği ile işsizlik fonundan patronları kurtarma operasyonu yapan AKP iktidarının kimin yanında olduğu bellidir. İşsizliğin artık
tanımının yapılmasının anlamının kalmadığı bir
Türkiye tablosuna gittiğimiz bir dönemde, AKP
iktidarının maskesini bir kere daha düşürecek
olan gelişmenin Aralık ayı içerisinde yapılacak
olan asgari ücret tartışmaları olması beklenebilir.
AKP’NIN YALAN RÜZGARI
Salgının başından itibaren ülkemizde yaşananlar
AKP’nin yalan rüzgarında nelerin geçip gittiğini
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Eğitim alanında atılan adımlar ise AKP’nin yalanlarını artık örtmemekte hatta tersine daha da
görünür hale getirmektedir. Turizm patronlarının
çıkarları için üniversite sınavlarının tarihleri ile
oynanması, yeni derslikler yapmadan ve atamayı bekleyen binlerce öğretmenin ataması
yapılmadan okulların açılması, EBA rezaleti ve
gelinen noktada okulların tekrar kapatılarak tamamen uzaktan eğitime geçilmesi yine AKP’nin
salgın konusundaki sermaye yanlısı politikalarının sonucudur. Burada da yapılan şey özel
eğitim kurumlarının kurtarma operasyonu olarak
gündeme gelmiştir.
AKP iktiarının ve patronların salgın dönemindeki
en büyük yalanı ise sermaye iktidarının ve devletin maksimum düzeyde önlem aldığı, bunun
karşılığında emekçilerin yeterli bireysel önlem
almadığı için salgının yayıldığının söylenmesidir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgının başında beri halka şirin görünmeye çalışarak sürekli
propaganda ettiği şey budur.
AKP iktidarının tüm bu alanlarda attığı adımların
iki niyeti bulunmaktadır.
Birincisi, salgın değil algı yönetimi yapılması.
İkincisi, başarı öyküsü yazarak yalanların ve
yanlışların üzerinin örtülmesi.
Ancak artık mızrak çuvala sığmıyor. Ülkemizdeki
en büyük hastanelerin ameliyathaneleri dahi
yoğun bakım servisine çevriliyorsa artık AKP
iktidarının yalanlarının görülmesi için başka bir
neden bulunmadığı açıktır.
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Katar’ın en önemli müttefiklerinden biri AKP iktidarı

“

NE ISTEDIYSE VERILEN
ÜLKE: KATAR

AKP’nin Katar sevdası bitmiyor. Son
on yılda birçok hastane, fabrika, AVM,
TV kanalı, banka,
otel, kıymetli arazi
ve Borsa İstanbul’un
da içinde bulunduğu onlarca işletme
ve gayrimenkul AKP
tarafından Katar sermayesine satıldı

”

Türkiye’nin son yıllarda Katar’la olan siyasi ve ticari yakınlaşması her geçen gün artarak devam
ediyor. AKP iktidarının her ticari adımında Katar
sermayesinin izini bulmak mümkün. Katar’ın
her isteği AKP iktidarının ‘öncelikli yapılacaklar
listesi’nin başında yer almış durumda. Türkiye’nin,
daha doğrusu AKP iktidarının Katar’a bu denli
yakın durmasının siyasi ve ticari birçok nedeni
bulunuyor.
İLK ORTAK NOKTA: KATAR VE İHVANCI SIYASET
AKP ve Katar yönetiminin ilk ortak noktası siyaseten İhvancı gelenekle kurdukları yakın ilişkiyle
açıklanabilir. 20 yüzyılın ilk çeyreğinde Mısır’da
Hasan El-Benna tarafından kurulan İhvânü’l-Müslimîn (Müslüman Kardeşler) dinci gericiliğin siyasal ve toplumsal alanda etkili örgütlenmelerinden biriydi. Kısa zamanda birçok ülkede
siyasal İslamcı ideolojiye uygun İhvancı siyasi
partiler ve yönetimler ortaya çıktı. Tunus’taki
Nahda Hareketi, Bahreyn’de el-Menber, Irak’ta
Irak İslam Partisi, Yemen’deki Yemen Yenilik Hareketi gibi siyasal örgütlenmeler bunlara örnek
olarak gösterilebilir. İhvancı partiler dönem
dönem birçok ülkenin dolaylı ya da doğrudan
yönetiminde pay sahibi oldular. Ürdün’deki İslami Çalışma Cephesi, Ürdün Krallığı tarafından
doğrudan desteklenen İslamcı partilerin başında bulunuyordu. İhvancıların doğrudan iktidarı
hedefledikleri Mısır ve Suriye’de ise iktidar olma
denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. AKP’nin
Arap coğrafyasındaki siyasi müttefiki konumundaki İhvancı hareketler özellikle 2010 yılında Arap

Baharı olarak adlandırılan süreçteki Katar’dan
önemli ölçüde destek aldılar. 2012 yılında Mısır’da İhvancı Özgürlük ve Adalet Partisi’nin
iktidara gelmesinin ardından, harekete önemli
desteklerde bulunanlar yine AKP ve Katar’dı.
Hareketin lideri Muhammed Mursi’ye o dönem
Katar’dan milyarlarca dolarlık yardım sözü
verildi. Yapılan sokak gösterilerin ardından 2013
yılında Mursi ve İhvancı hareket askeri darbe ile
iktidardan indirildi ve üst düzey İhvan yöneticileri
Katar’da “misafir” edildi. Bu gelişmeler AKP ve
Katar’ın daha fazla yakınlaşmasına neden oldu.
Diğer yandan birçok ülke terörizme destek
verdiği gerekçesiyle İhvancı örgütleri yasaklama
kararı aldılar. Katar, Körfez ülkeleri tarafından
İhvancı hareketlere destek vermekle suçlandı
ve bu ülkeler tarafından tüm diplomatik ilişkileri
askıya alındı. Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin içinde bulunduğu
Körfez ülkeleri 5 Haziran 2017 tarihi itibariyle Katar’la diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Bu
ülkelerin ardından Yemen, Libya ve Maldivler de
benzer açıklamalarda bulundu. Yaşanan “Katar
krizi”nin ardından Türkiye Katar ilişkileri de farklı
bir boyut kazandı. Türkiye ekonomik kuşatma altındaki Katar’a açık destek vererek ekonomik ve
askeri alanda destek vereceğini duyurdu. Türkiye
gönderdiği gıda ve askeri yardımlarla Katar’a kol
kanat gerdi. Türkiye’nin halen Katar’da 2 askeri
üssü bulunmaktadır.
EKONOMI KATAR SERMAYESINE TESLIM EDILDI
Türkiye ve Katar, 19 Aralık 2014’te Ankara’da
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imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti
Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına
İlişkin Ortak Mutabakat” çerçevesinde uzun
süreli iş birliği kurmuş durumda. Oluşturulan mutabakat çerçevesinde kurulan, “Yüksek Stratejik
Komite” iki ülke arasında bankacılık, eğitim, çevre, güvenlik, basın, bilim ve teknoloji, denizcilik,
enerji gibi sektörleri kapsayan 15 ayrı anlaşmaya
imza atmış bulunuyor. Bu toplantıların altıncısı
geçtiğimiz günlerde Katar Emiri Şeyh Temim bin
Hamad Al Sani ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Toplantının
ardından geçmişteki anlaşmalara ilave olarak 10
ayrı anlaşmaya daha imzalandı.
AKP iktidarının Katar’a olan düşkünlüğü sıradan
bir ekonomik iş birliği olarak düşünülmemeli. AKP
bugün, Katar sermayesine muhtaç durumdadır.
AKP ülkenin tüm değerlerini Katar sermayesine
peşkeş çekiyor. Araziler, işletmeler, yeraltı ve üstü
kaynakları, limanlar birer birer Katar’a satılıyor.
Katar sermayesinin satın aldığı tüm kamu değerleri, ülkenin ve halkın birikimlerinin yağmalanması anlamına geliyor. “AKP ‘yerli ve milli’ edebiyatı
yaparken, ülkeyi parsel parsel Katar’a satmaktan çekinmiyor. İzmir büyüklüğündeki Katar,
ülkenin tüm önemli işletmelerini ve taşınmazlarını
satın alıyor.
Yapılan anlaşmalarla birlikte son yıllarda Katar’a
satılan bazı işleme, kuruluş ve gayrimenkuller ise
şöyle:

GÜNDEM

02 Aralık 2020

Antalya
Limanı’nı
Katarlılar
İşletecek

Antalya limanı, İzmir Mersin
arasında bulunan yaklaşık 700
deniz mili kıyı şeridi üzerindeki en
büyük organize liman olma özelliğini taşıyor. Antalya limanının
işletme hakkı 140 milyon dolar
karşılığında Katarlı QTerminals
WLL’ye satıldı.

Süleymaniye
de Katar’a
teslim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KİPTAŞ ve Fatih
Belediyesi iş birliğiyle geliştirdiği
Süleymaniye Yenileme Alanı
Projesi’nin birinci etabında yer
alan 700 bağımsız bölümün inşaatını Katarlı Diar Süleymaniye
Gayrimenkul AŞ. gerçekleştiriyor.
Maliyeti 2.9 milyar lira olan ve üç
yılda tamamlanması planlanan
700 dönümlük Süleymaniye Yenileme Projesi’nin 102 dönümlük
birinci etabına 30 Kasım 2018
tarihinde başlandı.

Haliçport

Katar’ın İstanbul Haliç Altın
Boynuz Projesi’ne yatırım yapmasına dair bir anlaşma önceki
yıllarda imzalanmıştı. Haliçport
olarak bilinen projenin ihalesi 1.3
milyar dolar bedelle Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’ye
verilmişti. Proje, 250 dönümlük
alanda 70’er yat kapasiteli iki
yat limanı, 400’er oda kapasiteli
iki 5 yıldızlı otel, 1000 kişilik cami,
AVM ve otoparkın inşa edilmesini
kapsıyor.

Borsa İstanbul

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve
Katar Yatırım Otoritesi (QIA),
Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk
payının QIA’ya devretti. Borsa
İstanbul’un yüzde 10’luk payının
Katar’a hangi şartlarda satıldığı
henüz bilinmiyor.

“

Sakarya Tank
Palet
Fabrikası

Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilen Sakarya Tank Palet
Fabrikası 2019 yılında, önce
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme
Anonim Şirketi’ne (ASFAT AŞ.)
devredildi. İşletme daha sonra
Ethem Sancak ve Katar Ordusu
ortaklığı bulunan BMC firmasına
50 milyon dolar gibi düşük bir
ücretle 25 yıllığına kiralandı.

“AKP ‘yerli ve milli’ edebiyatı yaparken, ülkeyi parsel parsel Katar’a
satmaktan çekinmiyor. İzmir büyüklüğündeki Katar, ülkenin tüm
önemli işletmelerini ve taşınmazlarını satın alıyor.”

Finansbank
ve A-Bank

2016 yılının Haziran ayında Katar’ın en büyük bankası Qatar
National Bank, Finansbank’ı 2
milyar 750 milyon Euro’ya satın
aldı. Commercial Bank of Qatar,
2013 yılında ABank’ın yüzde 71’ini
460 milyon dolara satın aldı.
2016 yılı sonunda da 224 milyon
dolar daha ödeyerek ABank’ın
tüm hisselerinin sahibi oldu.

İstinye Park

Doğuş Holding, İstinye Park’taki
yüzde 42’lik hissesini dünyanın
en büyük fonlarından olan Qatar
Holding’e sattı. Anlaşma El Sani
ve Erdoğan’ın huzurunda Ankara’da imzalandı.

“AKP ülkenin tüm değerlerini
Katar sermayesine peşkeş çekiyor. Araziler, işletmeler, yeraltı
ve üstü kaynakları, limanlar birer birer Katar’a satılıyor.”
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Katarköy

TOKİ Ataköy sahilin neredeyse
tamamını oluşturan 125 dönümlük arazinin tamamını Katar’a
sattı. 250 bin metrekare inşaat
hakkı olan arsaya toplamda 547
bin metrekare inşaat yapıldı.
Turizm imarlı olan araziye toplam 1400 konut yapıldı. Projenin
değeri 2.7 milyar dolar.

Digiturk
İhalesiz
Satılmıştı

2016 yılında Katarlı Nasser Al-Khelaifi’nin sahibi olduğu BeIn Media
Grup’a ihalesiz satılan Digiturk’ün
170 milyon dolar indirimle 937 milyon
dolara el değiştirdiği iki yıl sonra
Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkmıştı.

Eşe Yalı,
Anneye Arazi
Katar Emiri Al Sani, Türkiye’ye
Mart 2015’te yaptığı ziyarette eşine Türkiye’nin en pahalı
yalısını olan Erbilgin Yalısı’nı 100
milyon Euro’ya satın alıp hediye
etmişti.
Al-Sani’nin annesi Şeyha Moza
bint Nasır el-Missned ise 8 Kasım
2018’de Triple M Gayrimenkul
Turizm Ticaret AŞ.’yi kurdu. Şirket
kurulduktan 1,5 ay sonra Kanal
İstanbul projesine nazır Baklalı
Köyü’ndeki 44 bin 702 metrekare
araziyi satın aldı. İmar planlarında tarla olarak görünen arazi
kısa süre sonra turizm-ticaret
alanına çevrildi.
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TKH’DEN AÇIKLAMA

AKP’NIN SALGIN YÖNETIMI
FIRSATÇILIK VE YALAN SIYASETIDIR!

Koronavirüs salgını karışışında ülkemizde AKP
iktidarı tarafından atılan adımlar gerçek anlamda sermayenin çıkarlarını ve sömürü düzeninin
bekasını korumaktan başka bir anlama gelmemektedir.
Bugün ortaya çıkan gerçekler AKP’nin manipülasyon ve yalan siyasetinin tel tel dökülmesi
olarak görülmelidir.
Bu yalan siyaseti, ekonomik kriz ve salgın yönetimini her şekilde emekçilerin sırtına yıkmış olup,
gelinen noktada hiçbir şey olmamış gibi davranmaktadır. En azından ülkemizdeki vaka/hasta
ve koronavirüs nedeniyle yaşanan ölüm sayıları
üzerinden yapılan münipülasyonlar bile bunu
açık bir şekilde göstermektedir.
Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasakları devam ederken fabrikaların tam gaz işlemeye devam ettiğini ve gözü dönmüş patronların işçileri
hasta hasta fabrikalara hapsederek çalıştırmak
istediğini unutmayalım.
Bugün ise normalleşme adı altında Türkiye işçi
sınıfının bütünü salgınla açık bir pençeleşme
politikasına kurban edilmiş durumdadır.
AKP iktidarının patronlara çektiği kıyakları, salgın
nedeniyle işçilere dayatılan ücretsiz izin uygulamalarını, işten çıkarmaları, “işten çıkartmalar
yasak” denilerek emekçilerin asgari ücretin
yarısına mahkum edilmesini hala güncel olarak
yaşamaktayız. AKP’nin kriz yönetiminden anladığı tam da budur.
Ücretsiz dağıtılamayan maske rezaletini, IBAN

numarası vererek halktan devlet adına para
istenmesini, patronların çıkarları adına üniversite sınavlarının tarihleri ile oynanmasını, yaz
aylarında hasta sayılarının düşük gösterilmesini,
hiçbir önlem almadan ve hazırlık yapılmadan
okulların açılmasını, parlatılan EBA’nın çöküşünü,
başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nınki olmak
üzere pandemi fırsatçısı özel hastanelere çekilen
kıyakları, salgının tüm yükünün sağlık emekçilerin
üzerine yıkılmasını ve tüm emekçilerin yaygın test
ve koruyucu olanaklarından mahrum bırakılmasını unutmadık.
Mesele ekonomik kriz ve salgın olunca patronlarla AKP iktidarının çıkarlarının ve yollarının nasıl
ortaklaştığını açık bir şekilde görmekteyiz.
İşte bu yüzden tüm emekçi halkımızın da kriz
fırsatçısı iktidara karşı aşağıda ifade ettiğimiz
politik talepler etrafında yan yana gelmeye ve
örgütlenmeye çağırıyoruz.
· Tüm Türkiye’de yaygın bir kamulaştırma
programı uygulanmalı, özelleştirme adı altında
yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilen tüm
işletmeler devletleştirilmelidir. Başta eğitim ve
sağlık olmak üzere özel sektörün cirit attığı tüm
alanlar bu programa dahil edilmeli, özel sağlık
ve eğitim kurumları da devletleştirilmelidir. Eğitim
ve sağlık hizmetleri her düzeyde ücretsiz hale
getirilmelidir.
· Salgınla mücadelenin temeli yayılımı engellemektir. Ülkemizde salgın kontrol dışına çıkmıştır.
Bunun için en azından 14 günlük ve tüm ülkeyi
kapsayan bir karantina dönemi ilan edilmelidir.
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· Buna paralel olarak, kölelik anlayışı olan
ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, ücretli
izin uygulamasına geçilmeli, bugün işçilere reva
görülen sefalet ücreti uygulamasına son verilmelidir.
· Sağlık ve eğitim alanında seferberlik başlatılmalı, tüm sağlık ve eğitim kurumlarının mahalli
ölçekte yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Koronavirüs hastaları ile diğer hastalar için
hizmet veren sağlık kurumları mutlak olarak
ayrılmalı, birinci basamak hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve personel planlaması yapılmalıdır.
· Aynı şekilde eğitimin aksamaması için
uzaktan eğitimin olanaklarının geliştirilmesinin
yanında mutlak olarak yeni derslikler yapılması
ve ülkemizdeki atanamayan on binlerce öğretmenin atanması önem taşımaktadır.
Bugün AKP iktidarının salgını yönetemeyeceği,
aslında yönetmek gibi bir niyeti de olmadığı
ayyuka çıkmıştır.
Böylesi bir tabloda ekonomik krizin ve salgının
sonuçlarının sırtımıza yüklenmesine izin vermeyelim.
GELIN EMEKÇILERIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE NELERI
DEĞIŞTIREBILECEĞINI GÖSTERELIM.
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100. YIL KITABI
HAZIR

ÜNIVERSITE VE
AYDINLANMA
SÖYLEŞILERI
BAŞLIYOR

“

Üniversitelerde sosyalizmin tartışılması ve üretilmesi için yola çıkan, üniversiteli gençliği bilim,
sanat, edebiyat, tarih ve siyaset gibi alanlarla
buluşturan Sosyalist Düşünce Toplulukları(SDT),
“Üniversite ve Aydınlanma Söyleşileri” düzenlemek için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz dönem yüzlerce üniversite öğrencisiyle etkinlikler düzenleyen SDT, pandemi ile
birlikte etkinliklerine internet üzerinden devam
ediyor, gençliği alanında uzman birçok isimle
yan yana getirmeye hazırlanıyor.
15 oturumdan oluşan ve Cumartesi günleri düzenlenecek Üniversite ve Aydınlanma Söyleşileri’nin içeriği ve takvimi şu şekilde:

Yeni Ülke Yayınları’nın Türkiye Komünist Partisi’nin 100.Yılı nedeniyle
hazırladığı “TKP’nin 100 Yılı: Dünümüz, Bugünümüz, Yarınımız” kitabının
dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacak.
TKP’nin 100 yıllık tarihindeki önemli siyasal çalışmaların ve verilen mücadelelerin de özetlendiği kitap, bu çalışma ve mücadelelere eğilen
farklı makalelerden oluşuyor. TKP’nin tarihindeki bazı öncü kadroların portrelerinin de aktarıldığı kitabın TKP’nin 100 yıllık tarihinin köşe
taşlarının bütünlüklü bir okumasını sağlaması, 100 yılın deneyiminin
bugünkü sosyalizm mücadelesiyle sağlıklı bağlar kurması noktasında
işlev görmesi bekleniyor.
Kitabın sunuş yazısının bir kısmında şunlar söyleniyor:
“Türkiye Komünist Partisi yüz yaşında. Yüz yılın mücadele deneyimi,
yarattıkları, ürettikleri, eksiklikler, yarım kalanlar, bugüne kalanlar, unutulanlar, hep hatırlananlar ve daha birçoğu bir asırlık büyük bir miras
artık. Bu mirası bir bütün olarak nasıl ele alacağız? Sorunun yanıtı bir
yanıyla oldukça kolay (ve doğru), fakat başka bir yanıyla, bu mirası
sahiplenen öznelerin güncel politik pozisyonları ve birbirlerine olan
mesafeleriyle ele alınırsa ortaya zorluklar çıkıyor. Öyle ki, bazen, ortaya ‘hangi TKP?’ sorusu bile çıkabiliyor.
Miras, siyasi mücadele içerisinde ‘devredilen/bırakılan’ değil ‘sahiplenilen/hak edilen’ bir olgudur. Şüphesiz, siyasi mücadeleyi yürüten
öznenin teorik-ideolojik bütünlüğü kendine bir kanal yaratıyor ve
kendinden sonra gelenleri de biçimlendiriyor. Bu anlamıyla, mirası
sahiplenen açısından, bütünlüğü ifade eden o kanalın da sahiplenilmesi gerekiyor. Peki öyleyse, TKP’nin 100 yıllık mirasını sahiplenenler bu
bütünlüğü nerede görüyorlar?
Elinizdeki kitap bu soruya yanıt arıyor.”
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ASGARI ÜCRET DEĞIL,
INSANCA BIR YAŞAM
SENIN HAKKIN!
Salgın ve ekonomik kriz günlerinden geçen
Türkiye’de, emekçiler için geçim derdi en önemli
gündem olmayı sürdürüyor. Yapılan kamuoyu
yoklamalarında “geçim derdi” ve “işsizliğin”
insanların temel gündemi olduğu bir kez daha
gözler önüne serilirken, yeni yılın gelmesiyle
gözler bir kez daha “asgari ücret” tartışmalarına
döndü. Her yıl toplanan ve asgari ücret düzeyinin belirlendiği “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”
önümüzdeki günlerde toplanacak. Komisyonda
iktidarı temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, patronları temsilen TİSK ve işçileri
temsilen TÜRK-İŞ bulunuyor.
Komisyonun toplanması öncesi asgari ücret
düzeyinin yeni yılda ne olacağı üzerine tartışma-

larda yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda
asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde “enflasyon” belirleyici olurken, son Yeni Ekonomik Program (YEP) ile enflasyonun belirleyici değil, yol
gösterici olacağı belirtilmişti. 2020 yılında asgari
ücret net 2 bin 324 lira olarak belirlenmişti.
Yeni yılda, YEP düzeyinde belirlenen enflasyon
esas alınırsa asgari ücret düzeyi 2 bin 500 liranın
biraz üzerine çıkmış olacak. Eğer Merkez Bankası tarafından belirlenen enflasyon düzeyi esas
alınırsa, bu düzey 2600 lira olarak bekleniyor.
Merkez Bankası’nın beklentisi üzerine “refah düzeyi” payı eklenirse asgari ücret düzeyi 2670 lira
olarak belirleniyor.

ASGARI ÜCRET GERÇEKLERI: AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALAN ASGARI ÜCRET
Asgari ücret tartışmalarında sendikaların aldığı tutumun kabul edilmemesi için asgari ücret ile ilgili
gerçekleri de ortaya koymak gerekiyor. Asgari ücretin AKP’li yıllarda artış gösterdiğine ilişkin ortak
kanı gerçekleri tam olara yansıtmıyor. 2003-2019 yılına kadar olan veriler incelendiğinde asgari ücretin reel olarak, enflasyon düzeyi hesaba katıldığında, yüzde 200 civarında artış gösterdiği dikkat
çekiyor. 2020 yılının ortalama enflasyon verisi henüz ortaya çıkmadığı için 2020 yılı henüz verilerin
içine dahil edilmemiş durumda.
Reel artış dışında net ücretler üzerinden genel bir hesap yapıldığında 2005-2020 arasında ücretlerin dört kata yakın arttığı gözlemleniyor. Ancak işin bir de “açlık ücreti” düzeyi var. Birleşik Metal
İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin araştırmasına göre, 2003-2020 yılları arasında “açlık düzeyi”
beş kat artmış durumda. Bir işçi ailesi 2003 yılında günlük 15 liraya aç kalmamayı başarırken, 2020
yılında bu düzey 75 TL civarına varmış durumda.
Bu duruma özellikle gıda fiyatlarındaki inanılmaz artışın ve temel ihtiyaçlardaki yükselişin neden
olduğu biliniyor. Bu nedenle enflasyon düzeyleri asgari ücretin düzeyini belirlemek konusunda yetersiz kalırken, genel olarak emekçilerin sömürü düzeyinin de arttığı gerçeği ortaya çıkıyor. Ortalama ücretler asgari ücret düzeyine doğru çekilirken, Türkiye bu oranda OECD içinde ikinci sırada.
Asgari ücret düzeyi ortalama ücret düzeyinin yüzde 60’na yakın. Düzey olarak incelendiğinde
asgari ücretin brüt ücreti karşılama oranı yüzde 50’lere dayanmış durumda. 2006’dan bu yana bu
oran sürekli bir biçimde yükseliyor.

SENDIKALARIN GENEL STRATEJISI:
SÖYLEMDE RADIKAL, MASADA UZLAŞMACI
Komisyon toplantıları öncesinde üç işçi sendikası, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, yan yana
gelerek “ortak hareket” etme kararı aldı.
DİSK, kamuoyuna yaptığı açıklamada 2021
yılı asgari ücret beklentisini 3200 TL olarak
ilan etmişti. TÜRK-İŞ’in geçtiğimiz yıllardaki
tutumu “en az açlık sınırı düzeyindeki artış”
kadar asgari ücret artışı olması gerektiği
olarak ilan edilmişti. TÜRK-İŞ’in bu yıl da benzer bir tutum alacağı düşünülüyor. Türk-İş’in
Kasım 2020 için belirlediği açlık sınırı 2517 TL.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde açlık sınırını
2103 TL olarak ölçen TÜRK-İŞ bu tutumuna
sadık kalırsa en az 2765 TL olarak teklif vermesi gerekiyor.
Her üç sendikanın TÜRK-İŞ öncülüğünde yan
yana gelmesi, bir TÜRK-İŞ stratejisi olarak
göze çarpıyor. TÜRK-İŞ’in masada “uzlaşma”
stratejisi, diğer sendikalar dışarıdan “ses”
çıkardığında zorlanabiliyor. TÜRK-İŞ yöneticileri bu durumun “pazarlık düzeyimizi” etkiliyor
olarak yansıtıyor. DİSK’in “üçlü birliği” kabul
etmesi ise “masada bulunma” isteği. HAK-İŞ
bu dengeyi iktidar lehine kurmak isterken,
DİSK ise “tanınma savaşı” veriyor.
Sonucunda tüm stratejilerin toplandığı nokta
ise “söylemde sertlik, masada uzlaşmadır”.
Söylemin ve açıklamanın radikalliğinin aksine
masadan patronların istediği bir sonuçla
kalkılması olağan sonuç olacak. Salgının ve
yoksulluğun sardığı işçi sınıfı açısından bu tür
bir asgari ücret tartışmalarına girmek kabul
edilemez.

“SIMIT-ÇAY” HESABI DEĞIL, “INSANCA BIR YAŞAM”
Dolayısıyla asgari ücret tartışmalarında “ücret düzeyi” tartışmasından önce emekçilerin yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tartışmanın
mutlaka yapılması gerekiyor. Emekçiler açısından temel belirleyenin açlık sınırı çerçevesinde bir asgari ücret belirlenmesi değil, insanca bir yaşamı karşılayacak ücretin belirlenmesidir.
İnsanca bir yaşam;
1- Asgari ücret değil, yoksulluk sınırı üzerinde ücretlerin belirlenmesi ve düzeyin nitelikli, üretim işleri için en az 1,5 kat olarak ifade edilmesi gerekli.
2- Bu ücret düzeyinden vergi kesintisinin kaldırılması zorunludur.
3- Her yurttaşın temel ihtiyaçlarının ücretsiz ve nitelikli bir biçimde sunulması gereklidir.
Bunlar karşılanmadığında, asgari ücret konusunda “simit-çay” hesabı yapmaya ve “1 simit-çaya” mahkum olmaya devam ederiz.
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