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İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nde AKP dönemindeki yolsuzluklar açığa çıkıyor
Ankara’da Melih Gökçek dönemine
ait 3 milyar liralık 40 farklı yolsuzluk
dosyası savcılığa verildi.
İstanbul’da AKP döneminde kamunun 15 milyon lira zarara uğratıldığı
ilk büyük yolsuzluk dosyası yargıda.
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“

AŞI ÇIPLI MI OLSUN?

Aşı tartışmaları son
dönemde iyice hız
kazandı. Etkili olduğu
söylenilen aşılar ile ilgili
yapılan açıklamaların
sonrasında gelen faz
3 tartışmaları ve sonuçları ile beraber “Ne
zaman aşı olacağız?”
tartışmaları arttı. Bununla beraber Avrupa’da aşıya duyulan
güvensizlik giderilemiyor.

”

Geçen hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında aşılama çalışmalarına ilişkin daha net
bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Toplantı sonrası
yapılan açıklamada bir aşı için sözleşme imzalandığını ve 11 Aralık’tan sonra Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Aşılamanın dört aşamada yapılacağı da açıklamada yer alan bir başka başlık.
Açıklamanın devamında ise “Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralık’tan
sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı
ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)
Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen
tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler
yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik
testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta
olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının
açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından
değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına
uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni
verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir. Bir inaktif virüs aşısının
temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir
mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor” denildi. Takribi bir süre verilmezken en erken
Ocak ayı içerisinde uygulamanın başlayabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Doz miktarının
belirsizliği, yapılan anlaşmanın içeriği, aşılama
süresinin toplum da baskılaması için ne kadar
olduğu gibi başlıklarda ise Sağlık Bakanlığı hiçbir
açıklamada bulunmuyor. Sağlık kuruluşları ise
bu konuda sürecin şeffaf ve ortak yürütülmesi
konusunda açıklamalarda bulunuyor.
AŞI NE KADAR SÜRE KORUYOR?
Toplumda komplo teorilerinin karşılık bulması ve
aşı konusundaki bir dizi belirsizlik, aşı ve sonuçları konusunda sosyal medyada tartışmaları da
beraberinde getirdi. Çin aşısının güvensiz olduğundan tutun, eski teknoloji olduğuna, içinde çip
olan aşının gelmesinden yeni teknoloji açıların
belirsizliğine kadar bir çok konuda akıl dışılığın
sınırlarını zorlayan tartışmalar yürütülüyor. Bu
tartışmaların rasyonel bir kanalda yürümemesi
sadece ülkemize özgü bir durum değil. Avrupa
basınında her gün aşıya karşı oluşan güvensizliği

yıkmak için çeşitli makaleler ve test sonuçları yayınlanıyor. Kapitalizmin insanlık tarihini getirdiği
yer açısından akıl dışılığa bu kadar prim vermiş
olması, bugün toplum sağlığını tehdit eder noktaya varmış durumda.
Aşının hızlı geliştirilmesi ve acil ihtiyaç olması,
kafalardaki belirsizlikleri yok edecek cevapların
gecikmesi olarak gözüküyor. Toplum sağlığı ve
salgının etkisinin azaltılabilmesi için yapılması
gereken aşılamanın süresi ise bu belirsizlik içinde
hangi aşı ne kadar süre koruyor tartışmalarını da
beraberinde getiriyor. Aşılama ile birlikte ortaya çıkacak birçok etkenin değerlendirilmesi ile
birlikte aşının koruma süresinin belirleneceğini
bildiren uzmanlar bu konuda tedbirlerin elden
bırakılmaması gerektiğini söylüyorlar. İngiltere’de
yayınlanan bilimsel bir makalede ise ABD menşeli Moderna’nın Covid-19 aşısının uygulandıktan
sonra en az üç ay boyunca koronavirüse karşı
bağışıklık oluşturduğu açıklandı. Bu test sonuçlarının çok yüksek rakamlarda denemediğini de
bildirmek gerekiyor.
ENDONEZYA TEST SONUÇLARI
Çinli aşı üreticisi Sinovac Biotech Ltd.’nin sözcüsü, koronavirüs aşısının, Endonezya’daki Faz-3
denemesine katılanlarda %97 oranında antikor
oluşturduğunu açıklamıştı.
Endonezya’nın PT Bio Farma adlı şirketinin yetkilisi ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinovac’ın aşısının %97 etkili olduğuna dair ilk verilerin
doğrulanmış olduğunu söylemişti.
Türkiye’nin de sipariş ettiği Çin’in koronavirüs
aşısı Sinovac’ın Faz 3 deneylerinde yüzde 97
antikor ürettiği açıklaması Endonezya devlet ilaç
kurumu Bio Farma tarafından geri çekildi. Şirket,
aşının başarı oranının henüz belirlenemeyeceğini
belirtti. Sinovac aşısının Türkiye’de devam eden
faz-3 çalışma sonuçları henüz açıklanmadı.
AŞININ MILLIYETI OLUR MU?
Şu an dünya üzerinde farklı ülkelerdeki şirketler
tarafından faz 3 denemeleri yapılan ve koronavirüs salgınına karşı üretilen aşılar mevcut
olduğu biliniyor.
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Bu noktada aşı karşıtlığının bir çeşidi olan “Amerika, İngiltere, Almanya menşeli aşılar iyidir ama
Çin ya da Rusya menşeli aşılar kötüdür” gibi bir
yanlışa düşmemek gerekiyor. Aşı çalışmalarında
güvenilirlik ve etkinlik esas olup bunun kanıtlanabilmesi için farklı basamaklardan geçen
bilimsel araştırmalar yapılması gerekiyor.
Şu an dünya üzerinde koronavirüs salgını nedeniyle gündeme gelen bir dizi aşı bu çalışmalarda
son noktaya yani faz-3 adı verilen insan deneylerinin sonuçlarını dünya ile paylaşma aşamasına gelmiş durumda. Nihai karar bu sonuçlara
göre verilebilir. Dolayısıyla aşının milliyeti olmaz.
TTB NE DIYOR?
Türk Tabibler Birliği ise aşılama çalışmaları konusunda ise bir açıklamada bulundu. Açıklamada
“Türkiye’deki aşılama süreçleriyle ilgili yapılan
açıklamaya rağmen, kamuoyunda belirsizliğin
sürdüğü vurgulanarak, aşının, ne kadar sürede,
kaç doz, öncelikle kimlere yapılacağı, aşılama
ile ilgili programlarının olup olmadığının hızla
toplumla paylaşılması” istendi.
AKP’NIN AŞI POLITIKASI HALKTA TEDIRGINLIK
YARATIYOR
Salgın yönetiminde sermayenin ve kendi iktidarının çıkarı dışında bir şey düşünmeyen AKP’nin
aşı politikası ise halkta tedirginlik yaratıyor ve
dolayısıyla aşı karşıtlığının zemini ortadan zor
kalkacak gibi görünüyor. Salgının başından beri
salgınla mücadele yerine algı yönetimine başvuran AKP şimdi de aşı uygulaması ile birlikte yeni
bir normalleşme dalgası yaratmaya çalışacak
gibi görünüyor. Oysaki tüm toplumun aşılanması hedefi ile birlikte salgına karşı her düzeyde mücadelenin de devam etmesi gereken bir
dönemde olduğumuz açık. Bununla birlikte AKP
iktidarı şu ana kadar toplumun ancak üçte birini
aşılayabilecek miktarda bir aşının sözleşmesini
yapabildiğini açıkladı. Bu bile AKP’nin derdinin
halkın sağlığı değil sermayenin bekası olduğunu
göstemek için yeterli.
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İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYELERI
AKP DÖNEMINE AIT YOLSUZLUK DOSYALARINI YARGIYA TAŞIDI

TÜYÜ BITMEMIŞ YETIMIN
HAKKINI YEMIŞLER!

“

Ankara’da Melih Gökçek dönemine ait 3
milyarlık yolsuzluk
dosyası savcılığa verildi. İstanbul’da ise
AKP dönemine ait 40
farklı yolsuzluk dosyası üzerinde çalışıldığı, kamuoyunun 15
milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle
yargıya başvuruda
bulunuldu.

”

AKP dönemindeki belediyecilik harcamaları İstanbul
ve Ankara üzerinde ciddi bir tartışma konusu oluşturmaya devam ediyor. Özellikle Ankara Büyükşehir
Belediyesindeki harcamalar dudak uçuklatıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında, geçmiş dönemde belediyede gerçekleşen yolsuzluk ve
usulsüzlüklere ilişkin dosyaların üzerinde çalışıldığını
açıkladı. İmamoğlu, 40 civarında dosya üzerinde çalışmaların devam ettiğini, İstanbul Valiliği’nden teftiş
kurulu raporu doğrultusunda soruşturma izni istendiğini, ilk yolsuzluk dosyasının ise yargıya taşındığını
açıkladı. Aralarında Ulaştırma Bakanı’nın da bulunduğu 23 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.
Dosyaların ayrıntılarına bakıldığında durum çıplak bir
şekilde görülebiliyor. Bunlardan bir tanesi örneğin, İBB
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 30 Ekim 2018’de
gerçekleştirilen “İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve
bağlı birimlerin yatırım organizasyonlarının tanıtım
ve medya çalışmaları işi” ihalesi. İşlerin tamamına
yakınının sözleşmeye uygun olmadığı ve yapılan 15
milyon 458 bin lira tutarındaki ödemenin kamu zararı
yarattığı belirlenmiş durumda. Dönemin harcama ve
ihale yetkilisi olan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı
ve şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun
da aralarında bulunduğu 8 İBB görevlisi, 6 Medya
A.Ş. görevlisi ve alt yüklenici şirketin 9 yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Suç duyurusuna konu olan raporda “ihale sözleşmesindeki hükümlere göre tüm işlerin yüklenici tarafından yapılmasının, alt yüklenicilere yaptırılmamasının
imza altına alındığı ancak Medya A.Ş’nin sözleşme
dışına çıkarak işleri alt yüklenicilere yaptırarak hak
edişler düzenlendiği, bu durumdan haberdar olan
İBB’nin duruma itiraz etmediği gibi alt yüklenicilerin
temsilcileri ile gizlilik anlaşmaları imzaladığı, ortak çalışmalara yapıldığı tespit edildi” ifadelerinin yer alması

özellikle dikkatleri çekiyor. Bunun dışında raporda öne
çıkan bazı başlıklar şu şekilde:
“15 adet mobil uygulama tanıtım filmi: İşin içeriğine
ulaşılamıyor. Ödemeler ise tamamlamış durumda.”
“50 adet grafik tasarım hazırlama işi: İşin onay kısmı
bulunmadığı ve nelerin yapıldığına dair içerik yok.
Ödeme ise yapılmış.”
“25 adet mobil uygulama geliştirme işi, 20 adet web
uygulamaları uı/ux tasarımı geliştirme ve yayınlama hizmeti, 3 adet sanal gerçeklik projesi hazırlama
hizmeti, 2 adet mobil uygulama bildirim yazılı lisansı,
30 adet dijital dergi tasarım uygulama ve yayınlama
hizmeti vb… bir dizi kalemin akıbeti belli değil.”
ANKARA’DA RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) aylık olağan meclisi
toplantısı, AKP’li meclis üyeleri salonu terk ettiği için
ertelendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Konuşmamı
sabote ediyorlar. Yalanlarının ortaya çıkmasından
korkuyorlar. Konuşmamı engelleyemezsiniz” diyerek,
düzenlediği basın toplantısında “batık” proje olarak
nitelendirdiği kendinden önceki dönemin dosyalarını
savcılığa verdiklerini ifade etti. Belediye başkanının
önceki döneme ait olduğunu söylediği 3 milyar TL’lik
yolsuzluk dosyaları ise şu şekilde sıralandı:
Ankapark: 5.8 milyar lira
Kapılar: 95.3 milyon lira
Gökkuşağı projesi: 20 milyon lira
Samanyolu projesi: 19.5 milyon lira
Kedi heykelleri: 1 milyon lira
Robot heykeli: 326 bin lira
Metal robot heykel: 2.1 milyon lira
Hayvan heykelleri: 17.2 milyon lira
Futbolcu heykelleri: 679 bin lira
Işıklı palmiye: 398 bin lira
1996 adet heykel: 25.4 milyon lira
Kol saati heykeli: 1.5 milyon lira
Heykel, saat ve plastik kent mobilya ve kapılar: 1.3
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milyar lira
Toplam cironun kat be kat üzerindeki işlerin içerisinde
olan bu işler ABB bütçesinin yıllık gelirinin de çok üzerinde yer alıyor. Melih Gökçek dönemine ait bir diğer
dikkat çekici gelişmenin ise kurulan tezgahın kimler
ve nasıl olduğuna ilişkin bilgilerden oluşuyor. Belediye
Başkanı Yavaş, yolsuzluk dosyaları hakkında “Ankara’dan 28 milyarlık ihale 20 firma arasında kalmış. Teleferik ihalesinde hem usulsüz iş artışları yapılmış, hem
de yüklenici ihaleyi daha önce ele geçirmiş. Sadece
6 yolsuzlukta kamu zararı 2,8 katrilyondur, 40’a yakın
suç duyurusunda toplam kamu zararı da 3 katrilyonluk olarak belirlendi” açıklamasını yaptı. Gökçek döneminde Belediye ihaleleri için şirketler kurulduğu ve
ihalelerin bu şirketlere verildiği; bu şirketlerde Çorum
ve Çankırı gibi illerden kişilere iş verildiği, bu organizasyonun mafyatik bir şekilde kullandığı ise yıllardır
bilinen bir gerçek.
CHP’NIN ZAMANLAMASI
AKP kanadından ise yapılan yolsuzluk raporlarına
ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Sadece kayıt
altında olduğuna ilişkin yorumlar yandaş medyaya
sızdırılıyor. İşin dikkat çeken bir diğer yanı ise CHP’nin
neden bu dönemi beklediği sorusu ile gündeme geliyor. Belediyelerin 17 aydır neden bu konuların üzerine
gitmediği ise sorulan bir diğer soru. Düzen muhalefeti
cephesinde erken seçim tartışmalarının gündemde
olduğu bir dönemde bunların gündeme gelmesi bir
taraftan strateji olarak değerlendirilirken, bir diğer
yorum ise CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının
ön plana çıkma çabası olarak görülüyor. CHP’den bu
konuda yükselen ses “etkin muhalefet” olarak vücut
bulurken, seçimler başta olmak üzere yolsuzluk dosyalarının muhalefet tarafından kullanılacağının ancak
düzen muhalefetinin de sermayenin kuralları ile kavga
etmesinin sınırları olduğunun bilinmesi gerekiyor.
“YETIM HAKKI YIYENIN AKP’DE YERI YOK” DIYEN
ERDOĞAN NE AÇIKLAMA YAPACAK?
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2008 yılında
AKP Güneysu İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada
“AKP kadroları popülizm tuzağına düşmedi, aldatan
ve aldanan bir yönetim anlayışı sergilemedi. Bölünmüş, parçalanmış ve çamur atan siyaset geleneğini
bertaraf etti. Mafyalar, çeteler bu dönemde çökmeye
başladı. Verdiğimizin nerelere harcandığını denetledik. Zira tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemedik
ve yedirmeyeceğiz. Aksi varsa, yiyen varsa onu da
aramızda barındırmayacağız. Bunun için otokontrolümüzü yapacağız.”
Son yıllardaki siyaset tarzını söylediğinin tam tersi
uygulamalar olarak hayata geçiren AKP iktidarının bu
konuda özel bir açıklama yapmasını kimse beklemiyor. Beklenilen ise CHP yerel yönetimleri üzerinden
yolsuzluk dosyaları açıklayarak kendisi aleyhine
gündeme getirilen yolsuzluk dosyalarının üzerini
kapatmaya çalışacağı, yeri geldiğinde bu dosyaların
sermayenin el değiştirmesi için kullanılacağı ve ihale,
rant ve peşkeş mantığının değişmeyeceğidir.
Bugün Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’nde
ortaya çıkan yolsuzluklar emekçilerin tepesine binen
sermaye iktidarının yansımasıdır. O açıdan bu yolsuzluklarının üzerine gidilmesi kadar bir daha böylesi bir
rant ve sömürü sisteminin kurulmaması için verilecek
mücadele de önem taşımaktadır. Bunun için kapitalist rantiyecilik yerine sosyalist bir anlayışın yerleştirilmesi ise mutlak görülmelidir.
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AKP’LI BELEDIYEDEN MILYON
LIRALIK SAAT DAĞITIMI

“

AKP’li Gaziantep Şahinbey
Belediyesi yeni evlenen
çiftlere dağıtmak için 5
milyon 790 bin liraya 15
bin adet kol saati satın
aldı.

”

Ülke ekonomisi gün geçtikçe kötüye giderken
AKP ülke varlıklarını yağmalamaya devam ediyor. AKP’li Şahinbey Belediyesi tarafından yeni
evlenen çiftlere verilmek üzere 15 bin adet kol
saati alındı. Alınan saatler toplamda 5 milyon
790 bin liraya mal oldu.
Geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine de
gelen saat alımı AKP’nin ülke kaynaklarını
nasıl fütursuzca nasıl harcadığını bir kez daha
gösterdi. AKP’li belediye tarafından yapılan kol
saati alımına ilişkin ihaleye tek firmanın katılması ise dikkat çekici.
AYNI FIRMA BAŞAKŞEHIR BELEDIYESI’NE DE
SAAT SATMIŞ
İhaleyi alan Serhat İthalat ve Pazarlama
AŞ.’nin istenilen özellikteki saatleri envanterinde bulundurması, ihalenin adrese teslim bir
ihale olduğu şüphesini artırıyor. İhale şartnamesinde saatlerin kordonlarının deri, çelik veya
hasır örgülü olacağı; suya, buğuya, çizilmeye
karşı dirençli olacağı; saatlerin ahşap veya
ceviz kutuya konulacağı ve antibakteriyel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda “Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 yakın temasta 14
günlük karantina süresini 10 güne indirdi. PCR
testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7.
günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8.
günde işe dönüş sağlanabilecek” dedi.
Hisarcıklıoğlu, gelen tepkiler üzerine bu açıklamasının ardından “Yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum” diyerek bir paylaşım daha
yaptı ve şunları yazdı:
“Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Amerikan
Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan karantina süresi güncellemelerine Türkiye de uyum sağlamıştır. İş dünyasının
talebi de bu yöndeydi.”

ve antialerjik olacağı gibi ifadeler yer alıyor.
Şartnamede ayrıca, Revello, RMS Romanson,
Dice Kayek, Grand Romanson gibi marka isim
ve modelleri de belirtilmiş durumda. Serhat AŞ.
isimli firmanın daha önce AKP’li İstanbul Başakşehir Belediyesi’ne de 580 bin lira karşılığında 4
bin adet saat sattığı öğrenildi.
5 Kasım’da imzalanan alım sözleşmesini imzalayan Şahinbey Belediyesi, geçmişte seccade,
fincan takımı, aşure malzemesi, top, çamaşır
makinesi alımlarına da milyonlar harcamıştı.

Karantina Süresi artık yedi gün

PATRONLARIN DEDIĞI OLDU

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık
Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa
Bu hafta işçilere saldırı paketinden karantiHastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC)
na süresi kısaltılması çıktı. Türkiye Odalar ve
tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz
tarafından anlık olarak takip edilmekte ve
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
rehberlerimize entegre edilmektedir. Salgın
koronavirüse yakalanan bir işçiyle yakın
yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri
temasta olan işçilerin 14 gün karantinada
ile ve ortak akılla hareket edilmektedir.
kalmak yerine 7 gün sonra işbaşı yapacağını
Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili
duyurdu.
yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır” şeklinde bir açıklama yapılması ise
kafalardaki soru işaretlerini arttırdı.
PATRONLAR ISTIYOR AKP YAPIYOR
sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin İşçilerin çalışma ve dinlenme koşulları
açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, “uluslararası güncellemele- açısından en alt sıralarda bulunulan bir
Sağlık Bakanlığı gün içerisinde yeni tip koülkede bu gibi açıklamalar ve uygulamalar
rin takip edildiğini” bildirdi. Açıklamanın, TOBB Başkanı Rifat
ronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişilerle
Hisarcıklıoğlu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın “işletmelerde yaşanan “işçiye öl” denilmenin ötesine gitmemekyakın temaslıların karantina süresi 10 gün
sıkıntıları çözmek için karantina sürelerini düşürdüğü” yönün- tedir. Ağır çalışma koşulları olan ülkemizde
olarak değiştirdiğini açıklamıştı. PCR testi ne- deki dünkü paylaşımının ardından gelmesinin ise tepkileri
salgın koşulları altında daha fazla çalışgatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerin
manın ve sömürünün önünü açmak için her
sindirmek için arayış olduğu gözlerden kaçmadı.
karantinası 7. günün sonunda sonlandırılabi- Sağlık Bakanlığı tarafından “Koronavirüs Bilim Kurulu tarayolu deneyen patron sınıfından hesabını
lecek açıklamasında bulunmuştu.
sorana kadar bu saldırılar devam edecekfından ‘yakın temaslıların karantina süresine’ ilişkin yapılan
Yakın temaslıların karantina süresinin 14
tir.
değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür.
günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi
4

GÜNDEM

09 Aralık 2020

“

DIYANET
HARCAMAYA
DOYMUYOR:

PEYZAJ IÇIN
2,7 MILYON LIRA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Denizli’de
yapımına devam
eden Dini Yüksek
İhtisas Merkezi’nin
çevre düzenlemesi
için bir inşaat firmasıyla 2,7 milyon liralık
sözleşme imzaladığı
ortaya çıktı.

”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Denizli’de
yaptırılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi inşaatının
çevre düzenlemesine geçildi. Diyanet yalnızca
peyzaj uygulaması için bir inşaat firması ile 2,7
milyon liralık sözleşme imzaladı. 2018 yılında
inşaatına başlanan merkezin 40 milyon liralık
yüksek bir bütçesi bulunuyor.

sine geçilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü’nce 12 Ekim’de Pazarlık yöntemi
kullanılarak çevre düzenlemesi için ihale yapıldı.
İhaleye katılan 5 firma içinden 2 milyon 749 bin
TL ile en düşük teklifi veren firma ihaleyi aldı.
Çevre düzenleme işinin ek harcamalarla birlikte
3 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

eski Menderes Kaymakamlığı binasının olduğu
bölgeye de Kur’an kursu açılması planlanırken,
bölgedeki ilköğretim okulu ihtiyacı ise devam
ediyor. AKP, lüks dini tesisler için ayırdığı bütçeyi
okullar için ayırmış değil.

YURTTAŞLARA TASARRUF ÖNEREN DIYANET
LÜKS HARCAMALARINA DEVAM EDIYOR

2021 yılında tamamlanması düşünülen projenin
giderleri, Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı içinde Denizli’ye ayrılan bütçenin önemli bir
kısmını oluşturuyor.

Diğer bir proje olan Diyanet’in Elazığ Harput
Külliyesi için şimdiye kadar 90 milyon lirayı aşan
bir bütçe ayrıldı. Yapımına 2018’de başlanan ve
19 bin 250 metrekarelik alanı kapsayan külliye
“tasarruf tedbirleri” gerekçesiyle bir süre durdurulmuştu. Yapımına devam edilen Harput
Diyanet Külliyesi için 2018 yılında 63 milyon 420
bin TL’lik proje bütçesi ayrılmış, 2020 yılındaki 13
milyon 761 bin TL ilave ile toplam bütçe 90 milyon
TL’yi aşmıştı.
Diyanet’in yalnızca İstanbul ve Ankara’daki binalarının 2019 yılı bakım ve onarım masrafı 8 milyon lira civarında. Yatırım Programı’ndaki bilgiye
göre Diyanet’e ait tesislerin bakım ve onarımı
için 2020 yılı içinde 16 milyon liralık harcama
öngörülüyor.

Yurttaşlara her fırsatta azla yetinmeyi bilmeleri
ve tasarruf etmeleri yönünde önerilerde bulunan
Diyanet, elindeki devasa bütçe ile lüks harcamalarına devam ediyor. Yapımı devam eden
Denizli Yüksek İhtisas Merkezi 28 bin metrekarelik
alana inşa edilirken, ihtisas merkezi projesinin
maliyeti 40 milyon 657 bin TL olarak açıklanmıştı.
2019 yılı içerisinde 35 milyon TL harcanan merkezin içerisinde sekiz adet süit oda, Türk hamamı
ve spor salonları bulunuyor.
İnşaatı tamamlanmak üzere olan Denizli Yüksek
Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin çevre düzenleme-

Diyanet için yapılan harcamalar bunlardan ibaret değil. Denizli’de yapılan Dini Yüksek İhtisas
Merkezi’nin aynısı İzmir’de de yapılıyor. İzmir’in
Menderes ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait yaklaşık 50 dönümlük arazi de Diyanet
İşleri Başkanlığı’na devredilmiş durumda. Diyanet’e verilen araziye Denizli’de olduğu gibi “Dini
Yüksek İhtisas Merkezi” yapılacak. Düzenlenen
yeni imar planına göre, yaklaşık 50 dönümlük
arazide lojman, eğitim tesisi, cami ve külliye
bulunacak. Yapılacak dini tesisinin yakınındaki

DIYANET’E BÜTÇE DAYANMIYOR

SALGIN BAHANESIYLE ALKOL SATIŞLARI YASAKLANDI
Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan tüm gün sokağa çıkma yasağıyla
birlikte alkol satışlarına da yasak getirildi.

“

İşletmelerin satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10.00-17.00 saatlerinde açık olan
bakkal ve marketler müşterilerine içki veremeyecek. Satış yapanlara idari para cezası
uygulanacağı bildirilirken, alkol yasağının salgını önleme konusunda nasıl bir işleve
sahip olduğu ise merak konusu.
ANKARA’DAN SONRA İSTANBUL’DA DA AYNI YASAK

Ankara’nın ardından İstanbul’un birçok semtinde de benzer yasakların uygulandığı
görülüyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklamaya ulaşılamazken, yasaklama konusunda keyfi uygulamalara devam ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları sürerken, 12-13 Aralık tarihinde uygulanacak hafta sonu yasağında uygulamanın genişletilip genişletilmeyeceği ise bilinmiyor.
AKP’nin son yıllarda alkollü içkilere getirdiği fahiş vergiler ve bu tür yasakçı uygulamalar birçok yurttaş tarafından yaşam biçimlerine dönük baskı ve müdahaleler olarak
görülüyor.
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Ankara’da sokağa çıkma yasağı
bahane edilerek alkol satışına
yasak getirildi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde alkol satışlarına ilişkin bir kısıtlama bulunmazken, hafta sonu Ankara’da
alkol satışları yasaklandı. Ankara’nın ardından İstanbul’un çeşitli semlerinde de aynı yasağın
uygulandığı görüldü.

”
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Bu yıl da kredilere çalışacağız

HAZINE GARANTILI KREDILER
YUTMAYA DEVAM EDIYOR!

“

BMM Genel Kurulu’nda
2021 Yılı Bütçe Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Bu yıl salgın sebebi
ile pek hararetli geçmeyen oturumlar, garanti
ödemelerin gündeme
gelmesi ile tekrar hareketlendi.

”

Bütçe görüşmelerinin başladığı ilk gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunu
gerçekleştirirken, AKP, MHP, CHP, HDP ve İyi Parti
temsilcileri de partilerinin bütçeye dair görüşlerini açıkladı. Çifte standartın yaşandığı görüşmelerde, Meclis’te grubu bulunmayan BBP’nin
Genel Başkanı Mustafa Destici’nin konuşmasına
imkan verilirken grubu bulunmayan diğer siyasi
parti temsilcilerine söz hakkı tanınmadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şirketlere
yardımın ön planda tutulduğu bütçe teklifini
savundu. Şirketlere yapılan “garanti ödemelerinin” gelecek yıl da süreceğini anlatan Oktay,
İstanbul Havalimanı örneğini verdi. Kamu özel
işbirliği yöntemiyle yapılan İstanbul Havalimanı’nın pandemi sürecinde kapasitesinin altında çalıştığını kaydeden Oktay, 2021 yılında bu
havalimanını işleten şirkete “uçmayan yolcular
için” ödeme yapılacağını bildirdi. Oktay, “2020
yılında Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası
ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan,
ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir
garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme
gelebilecektir. Bu durum salgın dönemine özgü
olup, hava trafiğinin normale dönmesiyle birlikte
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), garanti ödemesi yapmayacağı gibi kira ile birlikte
hasılat payı almaya da devam edecektir” dedi.
Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşürülmesi için çalışacaklarını anlatan Oktay, işsizlik
rakamlarının ise çift hanelerden aşağı düşmeyeceğini kaydetti. Ekonomideki daralmayı anlatan
Oktay, “2021 yılında 2020 yılına göre istihdamın
1 milyon 598 bin kişi artması ve işsizlik oranının
yüzde 12,9’a gerilemesini bekliyoruz” dedi. Resmi
rakamlarda bile istatistiği tutturamayan hükümetin beklentisinin de bu rakamların çok üzerin-

de olacağı biliniyor.
BÜTÇENİN KARA DELİĞİ
CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin “geçiş
garanti”li projelerinin bütçeye maliyetiyle ilgili
bir rapor hazırladı. Raporda bütçenin kara deliği
olarak nitelendirilebilecek ödemelerin sadece
kur farkı ile neler yapılabileceği de sıralandı.
Buna göre 2014 yılında Hazine’nin kasasından
2 milyar 652 milyon dolar, 2015’te 3 milyar 959
milyon dolar, 2016 yılında 1 milyar 274 milyon
dolar çıktığı belirtildi. Yine aynı projeler için 2017
yılında Hazine 2 milyar 489 milyon dolar, 2018’de
6 milyar 670 milyon dolar, 2019’da ise 1 milyar 897
milyon dolar kur farkı ödemesi gerçekleştirdi.
Raporda kur farkı ödemelerinin
toplamda 18 milyar 434 milyon
doları bulduğu belirtilerek
bunun günümüz dolar kuru ile
(7.79 lira) 143 milyar 603 milyon
lirayı bulduğu belirtildi.
Yapılan sözleşmeler gereği,
şirketlere yapılan ödemeler Merkez Bankası’nın ocak
ayının ikinci günündeki alış
kuru üzerinden hesaplanıyor.
Osmangazi, Yavuz Sultan
Selim köprüleri ve otoyollar için
Hazine’nin kasasından 2020
için 7 milyar 876 milyon 980 bin
lira çıktı ve 2021 için 14 milyar
49 milyon lira ödenmesi planlanıyor. Bu rakamın 2022’de 16
milyar 901 milyon lira ve 2023
için ise 17 milyar 395 milyon lira
olacağı öngörülüyor.
Yıllık 25 milyon 125 bin araç
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garantisi verilen Avrasya Tüneli’nin maliyeti 1
milyar 245 milyon dolar idi. 2020 için başlangıç
ödeneği olarak 458 milyon lira ayrıldı ancak
Haziran sonuna kadar 295 milyon 76 bin liralık
kısmı aktarıldı. 2021’de bu tutarın 540 milyon lira
2022’de 308 milyon lira, 2023’te ise 248 milyon
lira olması bekleniyor.
Emekçilerinden cebinden çıkacak bu ödemeler, hükümetin yakın adamları olarak bilinen
bir diğer ismi ile “beşli çete” olarak tabir edilen gruplara veriliyor. Bu ihalelerin sonuçları ve
ödemlerin nasıl paylaşıldığı ise kamuya açıklanmıyor. 90’lı yıllarda “bay yüzde 10” olarak ifade
edilen kişilerin şekil değiştirdiği ve “havuz” içinde
paylaştırıldığı herkes tarafından biliniyor.

SOL ŞERİT

09 Aralık 2020

“

BERKİN İÇİN ADALET
MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Gezi eylemleri, milyonlarca yurttaşın AKP’nin
gerici ve işbirlikçi politikalarına karşı sokaklara döküldüğü, Türkiye tarihinin
en kitlesel hareketi olarak
kayıtlara geçti. İktidarın
her fırsatta Gezi eylemlerini karalama çabaları
korkunun ürünüdür. Gezi
eylemlerinde öldürülen
genç yurttaşlarımızın
dava süreçleri ise adeta
birer hukuksuzluk örneğine dönüşmüş durumda.

”

15 YAŞINDA KATLEDILEN BERKIN IÇIN ADALET
MÜCADELESI
Gezi eylemleri sırasında 16 Haziran 2013’te
İstanbul Okmeydanı’nda polis saldırısı sonucu
gaz fişeğiyle yaralanan Berkin Elvan, Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 269 gün kaldı.
11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybettiğinde 45
kilodan 16 kiloya düşmüştü.
Elvan ailesi avukatları “14 yaşında bir çocuğun
kafatasında çökme ve beyin kanaması geçirmesine sebep olacak fiilin, kamu düzeninin tesisi ile
açıklanamayacağını, yasal sınırlarda kalındığının
iddia edilemeyeceğini, kolluk görevlilerinin hedef
gözeterek Berkin’i öldürmeye teşebbüs ettiklerini” belirterek polislerle ilgili olarak “kasten adam
öldürme” suçlamasıyla İstanbul Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu
işleme koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,
yapılan suçlamayı “zor kullanma yetkisine ilişkin
sınırın aşılması” olarak değiştirerek kabul etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERINE
AYLAR SONRA ULAŞILDI
Soruşturma kapsamında emniyetten istenen ve
“Arşivimizde bulunmamaktadır” denilen kamera
görüntüleri ise olaydan aylar sonra ortaya çıktı.
Altı savcı değiştirerek devam eden Berkin
Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma 2016’da tamamlandı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderilen 11 sayfalık iddianamede polis memuru Fatih Dalgalı “şüpheli” olarak yer aldı. Dalgalı’nın “olası kastla adam öldürmek” suçundan
müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken
hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis
hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davada sanık Fatih Dalgalı duruşmalara SEGBİS
sistemi ile katılıyor.

JANDARMANIN RAPORUNDA BERKIN ELVAN
TALI KUSURLU OLARAK GÖSTERILDI
5 Şubat 2020 tarihli duruşmadan bir önceki
celse mahkeme heyeti sanık Fatih Dalgalı’nın
kusurunun tespit edilebilmesi için jandarmadan
bilirkişi raporu istemişti. Jandarma 24 Ocak
2020’de mahkemeye dört sayfalık bir rapor gönderdi. Bu rapora göre polisin müdahalesi “yasal
mevzuata uygundu”. Buna göre Berkin Elvan’ın
“yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun
olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili
gerekli özeni göstermediği için” tali kusurlu olduğu öne sürüldü. Gaz fişeğinin namlu çıkış hızının
75 m/sn olduğu ve bundan kaynaklı çocuğun
vurulmasının “istem dışı ve anlık” olduğu yorumu
ileri sürüldü.
Berkin Elvan davasının 9 Aralık günü görülen 18.
duruşması Savcının koronavirüse yakalanması
nedeniyle 29 Ocak’a ertelendi.
TKH’DEN AÇIKLAMA
9 Aralık’ta görülen duruşmaya çağrı yapan
Türkiye Komünist Hareketi yaptığı açıklamada
‘’Karar aşamasına gelen davayı yürüten mahkeme başkanının Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun
kararıyla geçtiğimiz hafta Yargıtay’a atanması,
Berkin Elvan davasında yargıya müdahaleyi ve
adil yargılamanın çiğnenebileceği hususunu
açık bir şekilde gündeme getirmektedir. Böylesi
bir sonucun çıkması “tetiği çekenin yanında emri
verenin” de yargıya müdahale ederek aklanma
arayışından başka bir şey olmadığını ortaya
koyacaktır’’ ifadelerini kullandı, yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekti.
ABDULLAH CÖMERT DAVASINDA SANIK POLIS
MEMURUNA 6 YIL HAPIS CEZASI VERILMIŞTI
Gezi eylemleri sırasında atılan gaz fişeği ile
katledilen Abdullah Cömert’in davası da hukuk
sisteminin nasıl işlediğinin açık bir göstergesi
oldu.
Abdullah Cömert, Hatay’ın Antakya ilçesinde 3
Haziran 2013’te Gezi eylemleri sırasında “Akrep”
adı verilen zırhlı araçtan atılan biber gazı fişeğiyle başından vurularak hayatını kaybetmişti.
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Dava güvenlik bahanesi ile apar topar gözden
kaçırılarak Balıkesir’e taşındı. Ailenin ve avukatların adalet arayışlarının önüne set çekilmeye
çalışıldı. Cömert’in ailesi her duruşma için 1200
kilometre yol gitmek zorunda bırakıldı. Dava
boyunca yargılama yapan mahkeme heyeti olay
yerinde keşif dahi yapmadı.
YARGITAY 13 YIL HAPIS CEZASINI ÇOK BULDU:
BUNDAN SONRAKI YARALANMA VE ÖLÜMLERDE
ÖRNEK TEŞKIL EDER
Mahkeme heyeti ‘’kastın aşılması suretiyle adam
öldürmek’’ suçundan 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık polis Ahmet Kuş hakkında
13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ancak Yargıtay
mahkemenin verdiği kararı çok buldu. Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan
tebliğnamede, polisin kasten değil ‘bilinçli taksirle’ hareket ettiği ileri sürüldü. Kuş’a olası kast
suçundan ceza verilmesi halinde bundan sonra
biber gazı atımından kaynaklı yaralanma ve
ölümlerde örnek oluşturacağı kaydedildi.
Dava sırasında tutuksuz yargılanan polis memuru, mahkemeye SEGBİS sistemi ile katıldı.
Abdullah Cömert’in ölümünden yedi yıl sonra
mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma kararına
uydu ve Ahmet Kuş 6 yıl 10 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından Kuş
tutuklandı.
Cömert ailesinin avukatı Hatice Can kararı şu
sözlerle değerlendirmişti;
‘’Kasten işlenen bir fiil olduğu açıkken sanık kasten öldürmeden alması gereken cezayı almamıştır. Abdullah Cömert bir ara sokakta hedef
gözetilerek gaz fişeği ile başının arka kısmından
vurulmuştur.
Dosyada ceza alan kişi sadece bir tane polis
memurudur. Oysa o gün gaz kullanımı konusunda emir talimat veren amirlerin dosyaya dahil
edilmesi gerekirken, başka kimse yargılanmamıştır.”
Gezi eylemlerinde katledilen yurttaşlarımız için
adalet arayışı devam ediyor. Tetiği çekeni de,
talimatı vereni de unutmadık.

ARKA MANŞET

09 Aralık 2020

LISELILER BULUŞUYOR:
AYDINLANMA OKULLARI
ZOOM TOPLANTILARI
BAŞLIYOR!
Liseli gençliğin yan yana gelerek okuyup, tartışıp,
ürettiği bir okul olma işlevi gören Aydınlanma Okulları,
ülke çapında internet üzerinden oturumlarını yapmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar boyunca oturumlarını
sürdüren, birçok ilde liseli gençliğin katılımıyla gerçekleşen Aydınlanma Okulları dört oturumluk programını geçtiğimiz gün ilan etti.
Eğitim sisteminin niteliği düşünüldüğünde, okullarda
anlatılmayan ya da çarpıtılarak anlatılan birçok konu
Aydınlanma Okulları’nda temelleri açılarak işlenecek, liseli gençlik “Sosyalizm hayal midir?”, “Devrimler
Tarihi”, “Sağ ve Sol kavramları”, “Türkiye Tarihi” gibi
başlıklarla buluşturulacak.
Oturumlar iki haftada bir Pazar günleri 20.00’de
yapılacak.
Oturumlara katılmak isteyenler için oluşturulmuş bir
kayıt formu da bulunuyor. Aydınlanma Okulları’na
katılmak isteyen liseli gençlik 0532 201 0616 no’lu
telefonla temasa geçebilir ve Sosyalist Liseliler sosyal
medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

GENÇLIK, ÜNIVERSITE
VE AYDINLANMA
SÖYLEŞILERI’NDE
BULUŞUYOR!
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.
Akademinin her geçen gün niteliğini kaybettiği, bilimsel düşüncenin ve aydınlanmanın üniversitelerden
silinmeye çalışıldığı bugünlerde, düzenlenecek olan
etkinlikler ayrıca önem taşıyor. Gençliğin ve aydınların bu çabası, aynı zamanda geleceğe dair umudumuzu da diri tutuyor.
15 oturumdan oluşan ve Cumartesi günleri düzenlenecek Üniversite ve Aydınlanma Söyleşileri’nin içeriği
ve takvimi şu şekilde:

Etkinlikler hakkında bilgi almak için 05392998885
no’lu telefonla temasa geçebilir, Sosyalist Düşünce
Toplulukları sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
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