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KOMÜNİSTLERDEN “ASGARİ ÜCRET” AÇIKLAMASI:

“KRIZIN FATURASINI DA, SALGININ
HESABINI DA PATRONLAR ÖDESIN!”

“

Türkiye Komünist
Hareketi (TKH) tarafından, 2021 yılı asgari
ücret görüşmelerine ilişkin bir açıklama
yayımlanarak, “Ülkenin
kasasındaki
milyarlarca lirayı patronlara ve emperyalistlere işçiler aktarmadı. O yüzden
ceremesini de işçiler
çekmeyecektir” denildi.

”

TKH tarafından yapılan, “Asgari ücret görüşmelerine dair açıklamamızdır: Krizin faturasını da,
salgının hesabını da patronlar ödesin!” başlıklı
açıklamanın tamamı şöyle:
“Türkiye işçi sınıfının bütününü ilgilendiren asgari
ücret görüşmeleri devam ediyor.
Bugüne kadar patronların çıkarları dışında bir
şey düşünmeyen AKP iktidarının, bu görüşmeler sonucunda bir sürpriz yaparak emekçilerin
lehine bir karara imza atmasını kimse beklememelidir.
Ekonomik krizin zirve yaptığı dönemde pandemi kararları kapsamında ücretsiz izne çıkarılan
işçileri günlük 39 liralık sefalet ücretine mahkum
edenin AKP olduğunu unutmayalım. Kısa çalışma ödeneği ile patronlara kıyak geçen, işsizlik
fonundaki paraları patronlara aktaran, pandemi
döneminde krizin faturasını işçilerin sırtına yıkan
bir iktidarın ülkedeki tüm maaşların belirlenmesinde etkisi olan asgari ücret zammını minimumda tutacağı açıktır.
“Evimize ekmek götüremiyoruz” diyen yurttaşa
“Abartı buluyorum al şu keyif çayını iç” diyen
Cumhurbaşkanı ve “yoksulluk sorunu ortadan
kaldırdık” diyen Çalışma Bakanı insanlarımızın
gözünün içine baka baka yalan söylemektedir.
Dolayısıyla, asgari ücret bahsinde de karşımıza
çıkarak pişkince “neyinize yetmiyor” diyeceklerdir.
Pandemi dolayısıyla fiili olarak asgari ücreti yarıya indireceksiniz, sonra da enflasyona göre bir
rakam belirledik diyeceksiniz. Patronların temsil-

“Pandemi dolayısıyla fiili olarak asgari ücreti yarıya indireceksiniz, sonra da enflasyona göre bir rakam belirledik diyeceksiniz.
Patronların temsilcisi AKP iktidarının bu sene emekçilere oynayacağı oyun tam da budur.” denilen açıklamada, “Ancak bunları
yutmayız. Hiçbir emekçi kardeşimize yutturmanıza da izin vermeyeceğiz. Patronlar ve emperyalist şirketler ile el ele vererek
işçilerden çaldıklarınızı geri verin!” ifadelerine yer verildi.
cisi AKP iktidarının bu sene emekçilere oynayacağı oyun tam da budur.
Ancak bunları yutmayız. Hiçbir emekçi kardeşimize yutturmanıza da izin vermeyeceğiz. Patronlar ve emperyalist şirketler ile el ele vererek
işçilerden çaldıklarınızı geri verin!
Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk altında
yaşamaya mecbur bırakılan emekçi halkımızın
insanca bir yaşam ve ücrete kavuşması için atılması gereken adımlar bellidir:
Tüm ülkede yaygın bir kamulaştırma yapılırsa
emekçilerin ücret sorununun çözülmesi için ilk
adım atılmış olacaktır.
Bunun için özelleştirilen tüm kamu işletmeleri
devletleştirilmelidir. Özel sağlık, eğitim, ulaşım, enerji başta olmak üzere kamu hizmeti
kapsamına giren işletmeler devletleştirilmeli,
kamu hizmetleri emekçilere ücretsiz bir şekilde
sunulmalıdır.
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Ücretlerin belirlenmesinde enflasyon rakamlarının merkeze konulması büyük bir kandırmacadır.
Ülkemizdeki açlık ve yoksulluk rakamları, bir
kişinin aylık geçim maliyetleri bellidir. İnsanca
bir yaşam için ücret belirlenirken bu yoksulluk
rakamlarının alt limit olarak veri alınması gerekmektedir.
Pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan ya
da kısa çalışma ödeneğine bağlanan işçilerin
maaşlarında kesinti olmamalı, tüm işçiler için
ücretli izin uygulamasına geçilmelidir.
Ülkenin kasasındaki milyarlarca lirayı patronlara
ve emperyalistlere işçiler aktarmadı. O yüzden
ceremesini de işçiler çekmeyecektir.
Krizin faturasını da, salgının hesabını da patronlar ödemelidir.”
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“Sefalet ücreti”ne mahkum değiliz!

“

ASGARİ DEĞİL
İNSANCA YAŞAM

Asgari ücret tartışmaları
devam ederken, AKP iktidarının emekçiler için bir
sürpriz yapmasını beklemek hayal. Çalışma Bakanı’nın “yoksulluk oranını
azalttık” diyerek halkın
gözüne baka baka yalan
söylediği bir dönemde,
“asgari ücretin” sefalet ücreti olarak devam edeceğine emin olmak ama buna
boyun eğmemek ve mücadele etmek gerekiyor.

”

ASGARI ÜCRET TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
2021 yılı için belirlenecek asgari ücret için tartışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun
ikinci toplantısı patronları temsilen komisyonda
bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezi’nde çevrimiçi usulle
yapıldı. Toplantı sonrasında konuşan TİSK Genel
Sekreteri Akansel Koç tarafından toplantı sonrası
yapılan açıklamada “dengeli asgari ücret” çağrısı yapıldı.
TİSK Genel Sekreteri’nin açıklamasında “dengeli”
olarak ifade ettiği miktarın üzerinde durulmazken, genel olarak ücret artışlarının “rekabetteki
avantajların” yitirilmesine sebep olduğu üzerine
duruldu. Aksansel Koç tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kovid-19 önlemleri nedeniyle hizmetler sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere,
birçok işletmenin geçici olarak kapanmak veya
faaliyetlerini daraltmak zorunda olduğu yadsınamaz bir gerçek. 2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, bu işletmelerin durumu ve geleceğinin
de dikkate alınması büyük önem taşıyor. Son
yıllarda özellikle Doğu Avrupa kaynaklı iş gücü
maliyetlerinde ciddi rekabet ile karşı karşıyayız.
1,3 milyon genç işsizimiz var ve üzülerek belirtmeliyiz ki her iki yükseköğrenim mezunu gençten
biri işsiz. Asgari ücret artışlarıyla paralel artışını
sürdüren kayıt dışılık bugün yüzde 33 seviyelerinde seyrediyor.”
TÜRK-İŞ OYUNA DEVAM EDIYOR
Patronlar tarafından komisyonda 2500 TL ve

üzeri bir asgari ücretin kabul görmeyeceği tartışılırken, komisyonda işçileri temsilen bulunan
Türk-İş, “patron” tarafının teklifini beklediklerini
duyurdu. Türk-İş Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamada, “anlaşma sağlanması için yeterli adımlar atılması gerektiği” belirtildi. Türk-İş
tarafından resmi olarak istekler duyurulmasa da,
en az açlık sınırı düzeyinde bir asgari ücretin belirlenmesi isteniyor. Türk-İş açıklamalarına göre
açlık sınırı Kasım 2020 ayı için 2700 TL sınırında.
Türk-İş ile birlikte hareket etme kararı alan DİSK,
geçtiğimiz hafta Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu
tarafından yapılan açıklamada “asgari ücret”
teklifini duyurdu. Asgari ücretin net 3800 TL
olması gerektiğini belirten DİSK, işçilerin asgari
ücret düzeyinde vergiden muaf tutulmasını ve
asgari ücrete sigorta prim desteği sağlanmasını
da savunuyor.
SINIF TAVRI: BU OYUNA SON VERILMELI
Konuyla ilgili kampanya başlatan Sınıf Tavrı, “Asgari değil, insanca bir yaşam istiyoruz” adlı bir
çağrı yayınladı. Çağrıda “bu oyuna son verilmeli”
denilirken, açıklamada şunlar söylendi:
“Bir yanda patronların ve iktidarın, diğer yanda
sarı sendikaların ‘orta oyunu’ oynadığı, “asgari
ücret belirleme tiyatrosu” artık karın doyurmuyor.
Beş para etmez bu oyun artık sahneden kaldırılmalıdır! Başrol emekçilerin olmalıdır!
Sınıf Tavrı olarak tüm emekçilere ve işçi sınıfı
mücadelesi yürüten sendikalara çağrı yapıyoruz;
‘asgari ücret’ değil, insanca bir yaşamın gereklilikleri için mücadele verelim. Bu doğrultuda;
-Ortalama maaşların asgari ücret düzeyine
çekilmesi kabul edilemez! Barınma, sağlık, bes3

lenme, ısınma ve insani tüm ihtiyaçların karşılanacağı yoksulluk seviyesinin üstünde bir ücret
belirlenmelidir.
- Bir avuç para babasından vergi toplayamayan
devletin, asgari ücretliden ‘doğrudan vergi’ toplamasına son verilmelidir. Asgari ücretlinin maaşı,
vergiden muaf tutulmalıdır.
- Asgari ücret bir işçinin alabileceği ve insanca
yaşayabileceği en düşük düzeydir. Dolayısıyla
asgari ücretten maaş alan işçi oranı sınırlandırılmalıdır. Ortalama maaşlar asgari ücretin en az
iki katına çıkarılmalıdır.
-Emekçilerin yaşam seviyesini belirleyen patronlar olamaz! Asgari ücret tiyatrosuna son verilmeli, asgari ücret emekçilerin doğrudan katılımıyla
‘referandum’ ile belirlenmelidir.
Tüm emekçileri bu talepler doğrultusunda mücadele etmeye çağırıyoruz.
Gelin, asgari bir yaşamı hep birlikte reddedelim,
insani bir yaşamı, eşitlikçi bir düzeni kuralım!”
Sınıf Tavrı tarafından yapılan açıklamanın ardından, bir eylem takvimi de duyuruldu. İstanbul
ve İzmir’de eş zamanlı olarak 21 Aralık günü saat
14:00’de eylem yapma kararı alan Sınıf Tavrı, İl
Çalışma Müdürlükleri önünde asgari ücret tespit
komisyonunun aldığı tutum eleştirilecek. Asgari
ücret değil, insanca bir yaşam talebinde bulunan Sınıf Tavrı, tüm emekçileri bunun için harekete geçmeye çağırdı.
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AKP-MHP’de “HDP kapatılsın” tartışması büyüyor

KAPATILSIN MI,
KAPATILMASIN MI?

“

)İktidar bloğunda HDP’nin
kapatılması tartışılmaya
devam ediyor. MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli 10
Aralık İnsan Hakları Günü’nün ardından sosyal
medya HDP’nin kapatılması çağrısında bulunmuştu. Üst üste yapılan
açıklamaların ardında
HDP’nin kapatılmasına
dönük tartışmalar gündemini korumaya devam
ediyor.

Devlet Bahçeli’nin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde yayınlanan ortak bildiriye karşı HDP’nin
kapatılması çağrısında bulunması siyasi çevrelerde tartışılmaya devam ediliyor. Bahçeli yaptığı ilk açıklamada, “10 Aralık İnsan Hakları Günü
münasebetiyle, yine bildik aydın müsveddeleri,
kiralık kalem, sözde gazeteci ve kimliksiz akademisyenlerden mürekkep 805 çürük şahıs sipariş
bir zillet bildirisine ortaklaşa imza atmışlardır”
diyerek, açıktan HDP’nin kapatılması çağrısında
bulunmuştu.
Bu açıklamadan birkaç gün sonra açıklamasını
yineleyen Bahçeli bu sefer, “Etnik bölücülüğü ve
terörü referans alan hiçbir parti kuruluşuna da
müsaade edilmemelidir. Gerekirse Anayasa’da
düzenleme yapalım, gerekirse Siyasi Partiler
Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda reform yapalım, bu kanayan yarayı durduralım” ifadelerini
kullanmıştı.
Bu sert çıkışın ardından AKP’nin bu konudaki
tutumu merak konusu olmuştu. İlk açıklama AKP
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi.
Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında
konuya ilişkin olarak, “Parti kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi” açıklamasında bulundu.
Diğer yandan BBP, CHP ve İYİP’den de HDP’nin
kapatılma çağrısına dönük kimi değerlendirme
ve açıklamalar yapıldı. HDP’nin kapatılmasına
dair diğer açık bir çağrıyı ise Vatan Partisi yaptı.
Birçok yerde imza kampanyaları düzenleyen Vatan Partisi, konuyu yargıya taşıyarak fiilen adım
atmış oldu.

HDP’NIN KAPATILMASI GÜNDEMI
SEÇIM HAZIRLIĞI MI?
HDP’nin kapatılmasına yönelik söylem özellikle Türkiye’de milliyetçi, şoven siyasetin zaman
zaman dile getirdiği başlıklardan biri olarak
biliniyor. HDP’nin siyasi varlığı birçok kez milliyetçi oyların konsolidasyonu için kullanılan argümanlardan biri olarak sık sık gündeme getiriliyor.
Bahçeli’nin bu çıkışını MHP’nin yaşadığı sıkışmanın bir yansıması olarak okumak mümkün.
Ancak HDP’nin kapatılması ya da kapatılmaması gündemi yalnızca bundan ibaret değil. AKP
ve MHP’nin yaklaşan bir olası bir seçime dair
pozisyonlarını HDP gündemi üzerinden almaları
da olasılık dâhilinde. Özellikle ABD seçimlerinin ardından AKP’nin hızlıca kullanıma soktuğu
“reform” söylemiyle birlikte değerlendirildiğinde
HDP’nin kapatılması gündemi, AKP tarafından
“zamansız” bir çıkış olarak düşünülüyor olması
mümkün. Tüm bu başlıkların dışında, AKP için
siyaseten HDP’nin kapatılması seçim aritmetiği
açısından da olumsuz sonuçlara neden olabilir.
Konuya dair Hürriyet gazetesindeki köşesinde
HDP gündemini değerlendiren Abdülkadir Selvi,
“Türkiye reformlara yönelmişken HDP kapatılacak mı sorusu gündeme geldi. Bahçeli’nin
HDP’nin kapatılması yönündeki çağrısının cumhur ittifakının ortak politikası olmadığı belli oldu”
diyerek gerekçelerini şöyle sıralıyor:
“1- AK Parti, kapatma davasına muhatap olmuş,
ayrıca geçmişte partileri kapatılmış bir siyasi
gelenekten geldiği için parti kapatmayı zorlaştıran yasal düzenlemeler yapan bir iktidar oldu.
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kapatmaya
sıcak bakmadığı biliniyor.
3- HDP, parti kapatmalar nedeniyle oluşan
mağduriyetten beslenerek büyüdü. HEP ve
4

”

DEP’in kapatılmasıyla başlayan süreç sonucunda HDP bugün yüzde 10 seçim barajını aşan bir
parti konumuna ulaştı.”
AKP PARTI KAPATMAYI
ANTI-DEMOKRATIK MI BULUYOR?
AKP’nin parti kapatmaya demokrasi çerçevesinde yaklaştığını söylemek pek mümkün değil.
AKP’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin koyduğu rezerv dönemsel bir tercihin ürünü olduğu
kadar, çeşitli siyasi hesapların çıktısı olarak da
okunabilir. Bir önceki dönem Kürt siyasi hareketi
ve HDP ile masaya oturan AKP’nin süreç bitince, “çözüm sürecinde” masadaki aktörlerden
biri olan HDP’nin eski lideri ve Cumhurbaşkanı
adaylarından Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması bu hesaplarla ilgili görülmeli. Benzeri
şekilde, Demirtaş dışında HDP’nin birçok milletvekili ve yöneticisi de tutuklanmış durumda. 31
Mart yerel seçimlerinin ardından HDP’nin elinde
bulunan 8 il belediyesinin tamamına kayyum
atandı. HDP’nin kazandığı toplam 65 belediyeden ise birkaç ilçe belediyesi haricinde neredeyse tamamı kayyum atanarak elinden alınmış
bulunuyor.
Bu tabloya bakıldığında, AKP’nin geçmişte
masaya oturduğu aktörlere karşı “demokratik
normları” korumak konusunda pek bir hassasiyeti ve ilkesi olmadığını söylemek mümkün.
AKP’nin HDP’ye yönelik değişken politikası “havuç bitti, biraz da sopa gösterelim” anlayışıyla
açıklanabilir. AKP’nin ilerleyen günlerde havucu
mu yoksa sopayı mı tercih edeceğini ise siyasi
konjonktür belirleyecek.
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TÜRKIYE’DE FON KAYNAKLARI
NEREYE HARCANIYOR?

“

yüzde 44 olarak gerçekleşti.
İşsizlik Sigorta Fonu’nun kaynaklarının bu şekilde
harcanabilmesi ise şimdiye kadar AKP’nin fonda
yaptığı düzenlemelerin sonucu olarak ortaya
çıkıyor.

Türkiye’de kurulan fonların büyük
bölümü kuruluş
amacı dışındaki
alanlarda kullanılıyor. Türkiye Varlık
Fonu TBMM denetiminden kaçırılırken, İşsizlik Fonu
işçilere değil bankalara aktarılıyor.

”

2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu (TVF), 8
farklı sektörden 23 şirket ve birçok taşınmazdan
oluşan bir varlık fonu. Yönetim Kurulunda AKP’li
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu TVF’nin
bünyesinden birçok kamu ve özel kuruluş bulunmaktadır. Bunlar arasında, Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Botaş, Türkiye
Petrolleri, Eti Maden, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir
Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri,
Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker gibi
işletmeler ve birçok taşınmaz bulunuyor.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ.’nin 6741 sayılı
kanunda bulunan demetim maddesine göre
mali tablo ve raporlarının her yılın Ekim ayında
denetlenmesi gerekiyor. TVF’nin 2019 yılına ait
tablo ve raporları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından denetlenmesi gerekirken şimdiye kadar TBMM’ye sunulun herhangi bir rapor
bulunmuyor.
TVF’nin Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan olurken, diğer üyelerin kimlerden oluşacağına ilişkin
bir standart ise bulunmuyor. TVF’nin denetimden TBMM denetiminden kaçırılması ise kamu
kaynaklarının nerelere, nasıl kullanıldığı konusunda belirsizliğe neden oluyor. Varlık Fonu’nun
bu haliyle kendi işlevi dışında yerlere kullanıldığı
yönünde birçok soru işareti bulunuyor.
Türkiye Varlık Fonu 26 Kasım’da imzaladığı mutabakata göre Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk
payını Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devrettiğini duyurmuştu.

DIĞER FONLAR NE DURUMDA?
TVF dışındaki fonların kaynakları da amaçları
dışındaki yerlere harcanmış durumda. İşsizlik Sigortası Fonu’nda bulunması gereken kaynaklar
da farklı amaçlar için kullanılıyor. İşsizlik Sigortası
Fonu’nda 2002-2018 yılları arasında toplam 6
milyon 306 bin 996 işsize, 20 milyar 661 milyon
lira ödenirken, fondan harcanan miktar ise 48
milyar 719 milyon lira oldu. Başka bir ifadeyle,
işsizlik fonunda biriken paranın yaklaşık 28 milyar
lirası işsizler için kullanılmadı ve başka alanlara
aktarıldı.
İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2020 Şubat ayı itibariyle toplam bütçesi 131 milyar lira iken, 2020
sonuna kadar bu bütçenin 138 milyar lira olması
bekleniyor. Fakat fonun kasasındaki paranın 122
milyar lirası devlet tahvillerine yatırılmış durumda. DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre yıllarca işçilerin maaşlarından alınarak
oluşturulan milyarlarca liranın önemli bir bölümü
işçilere değil patronlara aktarılmış bulunuyor.
2018 yılında işsizlik sigortasından harcanan toplan bedel 24 milyar lirayken, bu bedelden işsizlik
ödeneği için yalnızca 6 milyar lira ödeme yapıldı.
Patronlara teşvik olarak ödenen miktar ise 10,7
milyar lira oldu. 2019’da 37 milyar TL olan toplam
giderden işsizlik sigortası için 10,4 milyar harcanırken, patronların teşviklerine ayrılan miktar
16 milyar liraya çıktı. 2019’daki İşsizlik Sigortası
Fonu’nda patronlara verilen teşviklerinin payı
5

•
2008 yılında “sigortalılara işsiz kalmaları halinde” ibaresi yasadan çıkarılarak işsizlik
sigortasının amacı değiştirildi.
•
Fonun prim gelirleri öncelikle Türkiye İş
Kurumu’na aktarılmaya başlandı, kurum personel maaşlarını bile işsizlik fonundan ödedi.
•
Fonun gelirleri zaman içerisinde azaltıldı. Devamında ise fon gelirleri vergi kapsamına
alındı. Yasanın ilk halinde “Bu fon bütçe kapsamı
dışında olup, gelirlerinden hiç bir şekilde kesinti
yapılamaz ve genel bütçeye gelir kaydedilemez” denilirken, 2012’de yapılan değişiklikle
“vergi kesintileri hariç” ibaresi eklendi.
•
Fonun giderleri ise çeşitlendirildi. Doğum
ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği,
stajyerlerin masrafları, patronların sigorta primi,
krizde üretimi duran işyerinde işçinin maaşı
ödemesi gibi pek çok harcama işsizlik fonundan
harcandı.
•
Patronlara teşvik amaçlı kullanılması
sağlandı. İşbaşı eğitimi adı altında işsizler, “Bir
işçi sizden bir işçi bizden” denilerek, patronlara ödemeleri işsizlik fonundan ödenmek üzere
haftalık 45 saatlik çalışma karşılığında sunuldu.
•
Fonun kaynakları hazineye aktarıldı.
5763 sayılı kanunun 19. maddesi ile 4447 sayılı
kanuna geçici 6. madde eklendi. Madde fonun
nema gelirlerinin hazine hesabına aktarılmasına
olanak sağladı.
•
Kanunda fon, işçi konfederasyonu
temsilcisinin de olduğu 4 kişilik yönetim kurulundan oluşurken 2003 yılında fonun idaresi önce
Türkiye İş Kurumu’na sonra Cumhurbaşkanı’na
bağlandı.
DEPREM VERGILERI NEREDE?
Oluşturulan fonlara deprem vergilerini de ilave
etmek mümkün. Son olarak İzmir’de meydana
gelen depremde yeniden gündeme gelen deprem vergileri de sorgulanmaya başlandı.
2000 yılında toplanan Özel İletişim Vergisi’nden
2 milyar 694 milyon lira, 2003 yılına kadar ise
toplam 7 milyar 275 milyon lira gelir elde edildi.
Yine 2003 yılında bir değişiklik yapıldı ve radyo,
televizyon uydu platformu ve kablolu yayınlar da
vergi kapsamına alındı.
2003 yılında 1 milyar 48 milyon lira olan özel
iletişim vergisi gelirleri, 2004 yılında 2 milyar 15
milyona, 2005 yılında 3 milyar 54 milyona yükseldi. 1999’dan 2019’a kadar 20 yılda elde edilen
toplam gelir ise 66 milyar 379 milyon liraya oldu.
2011 yılında dönemin Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, toplanan deprem vergilerinin duble
yollara harcandığını söyledi.
Bir fonda toplanması gereken paralar vergi
olarak toplandığı için yasa gereği doğrudan
bütçeye aktarılabiliyor. Bu sebeple vergiden
elde edilen gelirlerin nereye harcandığı tam
olarak bilinmiyor.

GÜNDEM

17 Aralık 2020

SERMAYENIN VE AKP’NIN “ALI
CENGIZ OYUNU” BITMIYOR

“

Neredeyse her hafta bir
ihalenin daha “Cengiz İnşaat”a verildiğini okuyoruz.
İş öyle bir noktaya geldi
ki kimse artık şaşırmıyor.
Neden bütün ihaleler Cengiz’e gidiyor?

”

Cengiz İnşaat, gündeme TBMM ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın 17 milyon TL’lik elektrik
ihalesini Cengiz Holding’in alması ile geldi. 13
Kasım’da elektrik enerjisi alımı için düzenlenen
ihale, Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz
Elektrik Şirketi’nin oldu. TBMM ile şirket arasındaki sözleşme 3 Aralık’ta imzalandı. Başka birinin
girmediği, kapalı oturum ile yapılan ihale ile
sonuç malum aktörde kaldı.
AFFEDILEN BORÇLAR
Cengiz İnşaat’ın 2016 yılında Meclis’te verilen
soru önergesi ile vergi borçlarının silindiği öğrenilmişti. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda “Miletin a…. koyacağız” şeklinde sözleriyle
halka küfreden ve son olarak Artvin Cerattepe’deki bakır madeni projesiyle gündeme gelen
işadamı Mehmet Cengiz’in vergi borcunun
silindiği, dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından da doğrulanmıştı. Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Merkezi Uzlaşma
Komisyonu, Cengiz İnşaat’ın 2005-2009 yıllarına
ait 424,4 milyon TL’lik vergi cezasını “sıfırlamıştı”.
Açıklamaların gerisi geldiğinde ise kimse şaşırmamıştı. Hatırlanacağı üzere bu uzlaşmalardan
büyük sermaye de vergi borçlarını sıfırlamıştı.
En bilinen örneklerden biri Güler Sabancı’nın
holdingine aitti.
Son olarak yine 1 milyar 370 milyonluk Rize İyidere Limanı inşaat ihalesini “pazarlık usulüyle” alan
Cengiz İnşaat’ın dünyada en fazla kamu ihalesi
alan üç şirketten biri. Cengiz İnşaat, dünyada en
fazla kamu ihalesi alan üç şirketten biri olmasına
karşın Türkiye vergi sıralamasında ise ilk 10 şirket
içinde yer almıyor. AKP iktidarındaki tüm “mega
projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde
yer alarak üstlenen Cengiz Holding’in yaptığı
işlerden bazıları şöyle:

-İSTANBUL ÜÇÜNCÜ HAVALIMANI
-HASANKEYF ILISU BARAJI
-KUZEY MARMARA OTOYOLU
-YUSUFELI BARAJI VE HES
-AKKUYU NÜKLEER SANTRAL LIMANI
-ORDU-GIRESUN HAVALIMANI
-RIZE-ARTVIN HAVALIMANI
-HÜSEYIN AVNI PAŞA KORUSU
“HAVUZ EKONOMISI” NASIL IŞLIYOR?
Ülkemizde de çok gündeme gelen havuz sistemi,
dünyada şu şekilde tanımlanıyor: Kuzey Atlantik coğrafyasında sömürgecilikle palazlanmış
kapitalist ekonomilerinin dışında kalmış, geç
ama hızlı kapitalistleşme arzusundaki az ve orta
gelişkinlikteki kapitalist ülkelerin iktidarlarının
uyguladığı bir model olarak bu sistem ön plana
çıkıyor. Bu adlandırma Türkiye’ye özgü olmakla
birlikte, benzer model Rusya ve Latin Amerika’daki bazı yeni “küreselleşen kapitalist ekonomiler”de de görülüyor. Model, hükümet eliyle
-imar yasalarında yapılan değişiklik yoluylayaratılan rantın yandaş şirketlere ihale yoluyla
devredilmesine ve bu şirketlerin kârlarının bir
kısmına el koyarak oluşturulan “finansal havuz”a
dayanıyor.
Bu şirketler borsalara gelen uluslararası sıcak
parayla finanse edilen banka-kredi sisteminden
aktarılan bol kredilerle besleniyor. Şirketlerin
6

ürettikleri konutlar, ofisler, alışveriş merkezleri ve
ticaret merkezlerinin inşaat sektörünü büyütmesiyle oluşan konut ve diğer dayanıklı tüketim
malları, özellikle “mortgage” türü devlet garantili
kredilerle fonlanarak uzun vadeli borçlandırılmış
vatandaşlara/tüketicilere satılıyor. “İmar-ihale-kredi” çarkını yöneten ve burada oluşan artıktan pay alan hükümet aktörlerinin farklı amaçlarla kullanabileceği büyük tutarlar oluşuyor. Bu
durum da, hızlı artık üretme kapasitesi olmayan
güçsüz kapitalist ekonomilerde ortaya çıkan bir
“artık biriktirme modeli” olarak ortaya çıkıyor.
Doğrudan kapitalist piyasanın işleyişiyle oluşan
ve üretim sürecinden transfer edilen artıklardan
değil, siyasal süreçlerde, devletin tek yanlı yetkilerini kullanarak el koyduğu rantlardan oluşan bu
“rant havuzu”nun paylaşımına dayalı bir model.
Cengiz modelinde ise gerçek sahiplerin arka tarafında Erdoğan ailesinin de bir yerlerde olduğu
artık çok fazla dillendirilen bir konu.
Tarihsel olarak geç kapitalistleşen ve yukarı
tırmanmaya çalışan her ülkede olduğu gibi siyasi
iktidarın bu gibi durumları yönetebilmesi için çaresinin sermayenin daha da fazla merkezileşmesi
ve tek elden yönetilmesi gerektiği görülüyor.
Ülkemizde kurulmaya çalışılan yeni rejimin ve yönetim biçimi olan Başkanlık sisteminin sermaye
iktidarının geleneksel yönleri ile çeşitli sürtünmeler yaşasa da konu emekçi düşmanlığı olduğunda bir uyumun gözetildiğini gözden kaçırmamak
gerekiyor.
Emekçilerin yarattığı değerleri bu kadar pervasızca yağmalayan sistemden hesap sormak
emekçilerin örgütlü gücüyle mümkün ve aynı
zamanda sosyalistlerin en önemli görevi olarak
karşımızda duruyor.

SOL ŞERİT

17 Aralık 2020

HALKIN PARASI DERNEK
VE VAKIFLARA AKIYOR
Meclis’te bütçe görüşmeleri, komisyonda asgari
ücret tartışmaları devam ediyor. Pandemi ve
ekonomik kriz ile birlikte işçiler ücretsiz izne çıkarılır ve günlük 39 liraya mahkum edilirken bakanlıklar üzerinden dernek ve vakıflara aktarılan
paraların haddi hesabı yok. Bakanlıkların hangi
dernek ve vakıflara para aktardığı açıklanmıyor.
Ancak AKP içerisinden pek çok ismin yönetim
kurulunda bulunduğu yandaş dernek ve vakıfların yanı sıra tarikat ve cemaatlere de aynı
yöntemle para akışı sağlandığını tahmin etmek
güç değil.
AKTARILAN MIKTAR 840 MILYON LIRA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
tarafından yayımlanan Faaliyet Raporu’nda
çok sayıda bakanlığın, “dernek ve vakıflara yardım” adı altında 2019’da 840 milyon lira aktardığı ortaya çıktı.
Bakanlıkların hangi derneklere para aktardığına ilişkin Meclis’te verilen soru önergesine
sadece Sağlık Bakanlığı yanıt verdi ve Yeşilay
ile Kızılay’a para aktardığını açıkladı. Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) ise 428,5 milyon lira aktardığı
dernek ve vakıf isimlerini vermezken, Turizm Ba-

kanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da soruyu
yanıtsız bıraktı.
MEB EĞITIME DEĞIL DERNEK VE VAKIFLARA
BÜTÇE AKTARMIŞ
Eğitimin adım adım ticari faaliyete dönüştürüldüğü, okulların gerekli donanıma sahip olmadığı, atanamayan binlerce öğretmenin atama
beklediği bir tabloda MEB derneklere yatırım
yapmayı tercih ediyor. MEB’in tarikat ve cemaat uzantısı dernek ve vakıflarla yakın işbirliği
içinde olduğu ve protokoller imzaladığı biliniyor.
Dolayısıyla 428,5 milyon tutarındaki paranın bu
kuruluşlara hibe edildiği düşünülüyor.
Açıklanan rapora göre diğer bakanlıkların ve
kurumların aktardığı paralar şöyle:
•
•
•
•
•
•
•

Emekçilere kuru ekmek reva
görülürken, dernek ve vakıflara
devasa miktarlarda para aktarıldığı ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 129 milyon TL
Sağlık Bakanlığı: 111,3 milyon TL
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 81 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanlığı: 29,3 milyon TL
İçişleri Bakanlığı: 27 milyon TL
Dışişleri Bakanlığı: 10,3 milyon TL
Cumhurbaşkanlığı: 7,5 milyon TL

DIYANET ŞAŞIRTMADI…

KURAKLIĞA KARŞI YAĞMUR DUASI

Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
aldığı kararla 81 ilde camilerde kılınan cuma
namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Diyanet
ayrıca okuttuğu “Su: Hayat ve şifa kaynağımız”
konulu hutbede suyun bilinçli kullanılması ve
israf edilmemesine ilişkin uyarılarda bulundu.
Okunan hutbede “Bugün yeryüzünde bir damla
berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir” ifadelerine yer verildi.

ceğimiz için yağmur duasına çıkılıyor. Oturduğunuz yerden başkalarının çıktığı yağmur duası
ile suya kavuşacaksınız. Yağmur duasına çıkıyoruz, gerçekten de yağmur da yağıyor. Hatta
duaya çıkılacağı açıklandıktan sonra yavaştan
yavaştan yağışlar başlıyor” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJI AYARLI DUA

AKP iktidarı ile birlikte gericiliğin ideolojik merkezi haline gelen Diyanet’in pek çok bakanlığı
geride bırakan bütçesi, dernekler ve vakıflar
aracılığıyla tarikatlara aktardığı hibeler ve verdiği akıl dışı fetvaların yanı sıra bir diğer misyonu da bilimsel düşünceyi iğdiş etmek.
İnsanlığın çok erken dönemlerde doğa olayları
karşısında gerçekleştirdiği ritüelleri bugün bilimsel gerçeklerin karşısına çıkarmak gericiliğin bir
başka ifadesidir. Yağmurun yağmasını doğaüstü güçlere bağlayan çok tanrılı inançların
yaygın olduğu topluluklar 4000-5000 yıl önce
doğa tanrılarına adadıkları kurbanlarla ve dinsel törenlerle kuraklıkla baş etmeye çalışmışlardır. Aradan geçen binlerce yıllık süreç içerisinde
insanlığın yarattığı bilimsel birikimi yok saymak,
kuraklığı doğaüstü güçlerin bir cezası olarak nitelendirmek ve ilkel ritüelleri bilimsel gerçeklerin
karşısına çıkarmak gericiliktir.

Diyanet’in yağmur duası kararının meteorolojik tahminlerin yağışlı bir haftayı gösterdiği
zamana denk gelmesi ise manidar. Diyanet’in
yağmur duası çağrısı yaptığı gün meteoroloji
ise pek çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı,
dört günlük hava tahminlerinde de yine ülkenin
genelinde yağmur beklendiğini duyurdu.
ARA BAŞLIK: Gerici Akit gazetesi yazarı bildiğiniz
gibi
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Büyükşehirlerin ‘bereket sorunu’ olan CHP’li adaylar
tarafından yönetilmeye başlanması ile birlikte
1989-1994 döneminde olduğu gibi yine büyük
illerimizde susuzluk başladı” dedi.
Karahasanoğlu, “E, buyrun… Siz bu kafaya
kalmayın… Ne yaptınız, söyleyin. Başkanlık sizin
elinizde. 25 yıldır İstanbul’u yöneten Milli Görüş
çizgisinin başkanlarının hiçbirisinde yaşanmayan azlıkta su rezervi ile karşı karşıyayız. Sol kafa
ile birlikte, susuzluğun cezasını bizler de çeke-

BILIMSEL GERÇEKLERI YOK SAYMAK,
KURAKLIĞI CEZA OLARAK GÖRMEK
GERICILIKTIR.
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Günümüzde bilim insanları
yaşanan iklim krizinin etkilerini,
azalan temiz su kaynaklarının
yaratacağı sonuçları ve çözüm
önerilerini tartışırken, Diyanet
İşleri Başkanlığı çözümü yağmur duasında buldu.

ARKA MANŞET

02 Aralık 2020

Komünistlerden ABD yaptırımlarına karşı çağrı:

NATO’DAN ÇIKILSIN, İNCİRLİK KAPATILSIN,
KÜRECİK ÜSSÜNE EL KONULSUN

ABD Senatosu’nda onaylanan Türkiye’ye yönelik
yaptırımlara karşı eylem çağrısında bulunan Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ABD Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek tarafından
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’ABD YAPTIRIMLARINA BOYUN EĞMEYECEĞIZ
EMPERYALİST ABD ÜLKEMİZDEN DEFOL!
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’ndan
Türkiye’ye dönük yaptırımların uygulanmasının
geçmesi ve bunun ABD Başkanı’nın onayına
sunulması, emperyalizmin ülkemize dönük bir
saldırganlığı olarak görülmelidir.
ABD’nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı
Koyma Yasası’nda (CAATSA) yer alan yaptırımlar
ekonomik boyutları da ağır basan bir dizi kararı
içermektedir. ABD emperyalizminin ülkemize karşı uygulamayı gündeme getirdiği bu yaptırımlara
boyun eğilemez.
ABD’nin siyaseti tehdit ve şantaj siyasetinden
başka bir şey değildir. Bu siyasetteki amacın
Türkiye’nin emperyalizmle tam boy işbirliğinin
devamlılığının sağlanması olduğu da açıktır.
Bu açıdan ABD’nin ülkemize gözdağı verdiğini ve
bunun sonucunda pazarlık edilmesi gerektiğini
söyleyen anlayış elimizin tersiyle itilmelidir.
Açık bir şekilde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S
400 füzeleri üzerinden gündeme getirilen yaptırımlara dönük, Türkiye sermaye sınıfı, AKP iktidarı
ve sermaye devletinin emperyalizmle pazarlık
etmek dışında bir yolu ya da niyeti olmadığı
açıktır.
Son yirmi yılda yaşananlar emperyalizmin ülke-

mizin de içinde bulunduğu bölgeye nasıl bir müdahale içerisinde bulunduğunu açık bir şekilde
göstermektedir.
ABD’nin Irak işgali ile birlikte açılan perde, Arap
Baharı’na dönük emperyalist manipülasyon ile
devam etmiş ve devamında Suriye’nin parçalanması siyaseti devreye sokulmuştur. Büyük Ortadoğu Projesi’nin ne anlama geldiği ve sonuçları bellidir. Emperyalizmin petrol ve doğalgaz
kaynakları ve boru hatları üzerinde hegemonya
kurma arayışı, İsrail’in güvenliği ve İran’ın geriletilmesi.
İşte böylesi bir dönemde Büyük Ortadoğu
Projesi’nin eşbaşkanlığına soyunan AKP iktidarı
tam da emperyalist planların bir parçası olmuş,
Türkiye ABD’nin çıkarları adına bir dizi pozisyon
almıştır. Türkiye sermayesi ise tüm bu gelişmeleri
birer rant ve zenginleşme alan olarak görmekten
geri durmamıştır.
Şimdi ise ABD tarafından Türkiye’ye karşı gündeme getirilen yaptırımların açık bir şekilde emperyalizmin çıkarları ile ilgili olduğu bellidir. NATO
üyesi Türkiye’nin S 400 füzeleri almasının ABD’nin
güvenliğini tehdit ettiği söylenmekte, F 35 uçak
anlaşması tek taraflı iptal edilmekte ve yaptırımlar bu zeminde gündeme getirilmektedir.
Ancak bize göre tam tersi geçerlidir. Ülkemizin
güvenliği ve bağımsızlığı için emperyalizmin güdümünden mutlak olarak çıkılmalıdır!
İşte tam da bu yüzden ülkemiz emekçilerinin tek
bir mücadele yolu bulunuyor. O da emperyalizme karşı mücadelenin yükseltilmesi. Çünkü emperyalizme karşı verilen mücadele aynı zamanda
eşitsizliklere, bizleri sömüren patronlara, onları
temsil eden siyasi iktidara ve hepsinin içinde

palazlandığı kapitalist sisteme karşı bir mücadeledir.
Emperyalizmle mücadelede pazarlık olamaz.
Emperyalizmle “onurlu uzlaşma” denilen şey
yalandan ibarettir.
Emperyalizme şirin gözükerek emperyalizme
karşı mücadele verilemez!
Çünkü emperyalizmin hedefi bir bütün olarak
ülkemiz ve Türkiye emekçileridir.
Bu bağlamda tüm emekçi kardeşlerimizi aşağıdaki talepler doğrultusunda emperyalizme karşı
mücadele bayrağı altında toplanmaya çağırıyoruz.
•
NATO’dan çıkılmalıdır. Başta İncirlik
olmak üzere ABD’nin bütün askeri üsleri kapatılmalıdır. Kürecik üssüne el konulmalıdır.
•
Emperyalizm ile yapılan tüm gizli anlaşmalar ifşa ve iptal edilmelidir.
•
Ülkemizi ahtapot gibi saran emperyalist
sömürünün iktisadi mekanizmaları dağıtılmalı,
tüm stratejik ekonomik ve altyapı kurumları devletleştirilmelidir.
•
Avrupa Birliği’ne yanaşma siyasetine ve
“onurlu üyelik” gibi safsatalara son verilmeli, Avrupa Birliği emperyalist bir oluşum olarak karşıya
alınarak mücadele edilmeli ve Gümrük Birliği’nden çıkılmalıdır.
Ülkemizin bağımsızlığı ve kurtuluşunun yolu
budur: ABD emperyalizminin askeri, siyasi ve
ekonomik tehditlerine boyun eğilmemelidir!
Emperyalizme bağımlı olmayan bir Türkiye mümkündür!’’
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