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AKP DÖNEMİ UCUBESİ

Her yeri betona boğulmuş, atılan her yeni 
adımla daha da çirkinleştirilen İstanbul’da, “bu 
kentin siluetine zarar veren unsurları temizle-
yeceğiz” dediler ve Çamlıca Kulesi’nin yapımına 
karar verdiler. Kentin güzelleştirilmesine, daha 
yaşanılır bir yer haline getirilmesine kim itiraz 
edebilirdi ki? Ama yedi yılın sonunda ortaya çı-
kan daha güzel bir İstanbul değil, daha beton-
laşmış bir İstanbul oldu. Bu süreçte sermayeye 
aktarılan milyonlarsa halkın cebinden çıktı.

İstanbul’u güzelleştireceğiz dediler, öte yan-
dan AKP iktidarındaki her eylem, her adım gibi 
bu da gerçek niyeti yansıtmıyordu. Çünkü öne-
rilen proje, Küçük Çamlıca’da bulunan, doğal ve 
kentsel SİT Alanı statüsündeki korunun tahrip 
edilmesini ve bölgenin, sadece İstanbul’un değil 
aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük betonar-
me binalarından biriyle doldurulmasını içeriyordu.

İlk ihale 2014 yılında açıldı. Ve o günden, açıl-
dığı bu yıla kadar toplam tam dört ihale açıldı. 
Her yeni ihaleyle kulenin maliyetine yeni mali-
yetler eklendi ve başlangıçta yaklaşık 73 milyon 
dolara mal edilmesi öngörülen kule, toplamda 
121 milyon dolara bitirilmiş oldu. Bir başka ifa-
deyle, bu koca ucube, verdiği tüm diğer hasar-
ların yanında ülkemize yaklaşık 1 milyar TL yük 
bindirmiş oldu.

Çamlıca Kulesi, projesinden ihalesine, inşa-
atındaki cinayetlerden patronlara yapılan kı-
yaklara ve bittikten sonra da zenginlerin ziyaret 
edebilecek olmasına kadar, tipik bir AKP Türki-
yesi hikayesi.

Ülkemizi, doğamızı, emeğimizi ve gelece-
ğimizi yağmalayan bu hikayelerden kurtulma 
zamanı geldi de geçiyor, elimizi çabuk tutma 
zamanı!

Çamlıca Kulesi:



AKP’nin Çamlıca Kulesi’nde yaptıkları inşaatla da bitmiyor. Kulede bulunan 360 Kule Kafe & Res-
toran işletmesinin Hasan Yeşildağ’a verildiği ortaya çıktı. Hem de ihalesiz olarak!

Türkiye kamuoyu Hasan Yeşildağ ismini, Tayyip Erdoğan’ın cezaevine girdiği dönemde duydu. 
Sahte çek suçundan, Tayyip Erdoğan’dan önce içeri giren Yeşildağ, burada Erdoğan için gerekli hazır-
lıkları yaptı ve içeride olduğu süre boyunca da onun korumalığını yaptı. Yeşildağ’ın yıldızı da esas ola-
rak bundan sonra parladı. Hapisten çıktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı sayısız 
kafe, halı saha ve nargile kafe işletmesi ile zenginleşen Yeşildağ; özellikle de inşaat sektöründe olmak 

üzere devletten aldığı yeni ihalelerle yoluna devam etti. 
2017 yılında ise Ethem Sancak’tan Es Medya’yı devraldı 
ve Akşam, 360, Star ve Kanal 24’ü içeren havuz medya-
sının başına geçti.

Bu kısa özgeçmiş, böyle bir işletmeye ihalesiz sahip 
olabilmenin tüm temel unsurlarını açıkça ortaya koyu-
yor olsa gerek.

AKP’li patrona yeni bir kıyak kapısı olan kule, halk 
içinse açık bir kazıklanma alanı olmuş durumda. Giriş 
ücreti tam 60, indirimli 30 lira olan kulede, restoranda 
iki kişilik kahvaltı fiyatı da 180 lira olarak belirlenmiş du-
rumda. Herhangi bir yerde yazmasa da, kulenin halka 
kapatılmış olmasının başka bir ifadesi bu durum.

SARIDAĞLAR İNŞAAT: YEDİ YILDA 
BİR GÖSTERİP BEŞ ALDILAR

EŞE DOSTA KIYAK, HALKA KAZIK

Büyük Çamlıca Camii yapılır da, Çamlıca Te-
pesi’ne kule yapılmaz mı… Yapıldı, çünkü camii-
yi yaptıran kılıfını çoktan hazırlamıştı: Tepedeki 
verici direkleri kaldırılsındı da Çamlıca Camii’nin 
silüetini şöyle İstanbul görsündü. Böylece kule 
için ihaleye çıkıldı. Ancak nedendir bilinmez, 
onca firmanın başvurusuna rağmen açık ihale 
iptal edildi, gizli ihale açıldı. Seçmece firmalar 
çağrıldı, 31 Aralık 2014’te ihale bir nevi yılbaşı 
hediyesi niyetine 170 Milyon TL’ye Sarıdağlar 
İnşaat’a bırakıldı. Firma, ülkenin dört bir ya-
nında aldığı karakol binası, okul, köprü, has-
tane gibi kamu ihaleleri yanında 2011’de Erzu-
rum’daki Üniversite Kış Oyunları için inşa ettiği 
kayak kuleleri ile hafızalardaydı. İnşa edildikten 
sonra iki defa çöken kuleler bir mühendislik ha-
tası olarak halen belgesellere konu oluyor. Ama 
demek ki reklamın iyisi kötüsü olmuyor, çünkü 
Sarıdağlar yedi yıldır ceplerini doldurmaya de-

vam ediyor. Üç yılda yapılması gereken işi yedi 
yılda yapıp kulenin maliyetini beşe katlıyorlar. 
Ceplerine indirdikleri 1.1 Milyar TL ile şantiyede 
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri aldıklarını sa-
nıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sarıdağların kâr 
hırsı yüzünden, 2017’de kule inşaatında çalışan 
Vehbi Kara isimli inşaat işçisi 220 metre yük-
seklikten düşerek hayatını kaybetti. 



’den haberler...

Türkiye Komünist Partisi’nin 2023’e Çağrı 
çalışmaları kapsamında düzenlediği “Tarikat-
sız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen İçin” bu-
luşmalarının ilki, İzmir Seferihisar’da gerçek-
leştirildi. Seferihisarlıların yoğun ilgi gösterdiği 
etkinliğe, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 
konuşmacı olarak katıldı. 

Okuyan sözlerine halkın büyük çaresizlik 
içerisinde ülkücü mafya lideri Sedat Peker’den, 
gerici tarikatlardan, sermaye odaklarından 
medet umduğunu vurgulayarak başladı. Sa-
dece Erdoğan’ın gitmesine odaklanan çözüm 
önerilerinin sonuç vermeyeceğini belirten 
Okuyan, Erdoğan ile beraber AKP felsefesinin 
ve ülkedeki sermaye egemenliğinin bitirilme-

sinin tek çıkar yol olduğunu ifade etti. Bu doğ-
rultuda TKP’nin yoğun bir örgütlenme çabası 
içerisinde olduğunu ifade eden Okuyan, Hazi-
ran ayı içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında 
gerçekleştirilecek örgüt açılışları, eylem ve et-
kinliklerle emekçilerin umudunun büyütülece-
ğini belirtti.

Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen için  
SEFERİHİSARLILAR BİR ARAYA GELDİ

Covid-19 salgını ile birlikte, tüm sektörlerde hızla yaygınlaşan uzaktan çalışma; patronların iddi-
alarının aksine birçok emekçi için yeni sorumluluklar, yeni yükler, bitmeyen mesai saatleri ve yeni 
hak kayıpları getirmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili bir broşür hazırlayan

Patronların Ensesindeyiz Ağı, şimdi de konuyla ilgili uz-
manların katılımıyla bir çevrimiçi etkinlik düzenliyor. 6 Ha-
ziran Pazar günü saat 19:00’da gerçekleştirilecek etkinliğe, 
Birlik Sendikası Genel Sekreteri Banu Yıldırım, akademis-
yen Prof.Dr. Gamze Yücesan Özdemir, BMO İstanbul Tem-
silcilik Kurulu üyesi İlhami Türkdoğan ve akademisyen Doç.
Dr. Nevzat Evrim Önal konuşmacı olarak katılacaklar.

Etkinliğe katılmak için, 0541 940 05 14 numaralı tele-
fondan bize ulaşabilirsiniz.

UZAKTAN ÇALIŞAN EMEKÇİLER TARTIŞIYOR

Türkiye Komünist Partisi Cumartesi günü İs-
tanbul’da düzenleyeceği basın açıklamasına çağrı 
yaptı. “Yasaklara, yalanlara, yaşam ve emek düş-
manlığına mecbur değiliz. Suçla, gericilikle, sömü-
rüyle beslenen bu düzenin temellerini yıkalım!” 
diyen TKP, “Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir 
düzen için” çağrısıyla 5 Haziran Cumartesi günü 
saat 17.00’de Beşiktaş Barbaros Meydanı’na da-
vette bulundu.

TARİKATSIZ, MAFYASIZ, PATRONSUZ BİR DÜZEN İÇİN BULUŞALIM



Her hafta Çarşamba akşamı soL TV’de yayınlanan 
Ekoloji ve Sağlık programında bu hafta dev petrokim-
ya sermaye grupları ve gemi sökümü ile kuşatılmış 
olan Aliağa’daki çevre sorunları konuşuldu. Gemi sö-
küm işçilerinin insan sağlığını hiçe sayan çalışma ko-
şullarını anlatmasıyla başlayan program, Halk Sağlığı 
Uzmanı Zuhal Okuyan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. 
Ahmet Soysal ve Çevre Bilimci Enver Yaser Küçük-
gül’ün, Aliağa’nın yaşadığı çevre kirliliği ve halk sağlığı 
tehditlerini gözler önüne sermesiyle devam etti.

Bölgenin en büyük hava kirliliği kaynağı olan 

Aliağa’da yıllardır hava kirliliği ölçümlerinin kamuo-
yuyla paylaşılmadığını belirten Ahmet Soysal, hakim 
rüzgarla Aliağa’nın kirliliğinin doğrudan taşındığı 
Karşıyaka, Bornova, Çiğli ilçelerinde partikül sayısı-
nın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. 
Enver Yaser Küçükgül ise Aliağa söküm tesislerine 
gelen gemilerin en ilkel söküm tekniği olan oksijenle 
yakılarak söküldüğünü, işlem yapılırken denizi, kıyıyı, 
insan sağlığını koruyacak hiçbir önlem alınmadığını 
dile getirdi. Programın tamamınını yukarıdaki link-
ten izleyebilirsiniz. 
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AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, TBMM Kadına 
Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi 

Araştırma Komisyonu’nda: “Şiddet Allah’ın insana verdiği bir duygu, özellik, düşünce 
vesaire. Şiddetten yalıtılmış bir dünya düşünsek de uygulayamayız.”

GÜNÜN SÖZKARASI

’den yansıyanlar

“AKP, artık anayasa yapamaz. Ona bu yolu açacaklar da aynı gayri-meşruluğa ortak 
olurlar. Bundan böyle Türkiye’de sadece ‘başkancı rejim’i kaldırmayı hedefleyen bir anayasa 

değişikliği de hedeflenemez. Türkiye böyle bir kısırlığa mahkum edilemez.”  
Dayanışma Meclisi, AKP Anayasa Yapamaz Açıklaması, 25.02.2021, soL Portal

“Biz bugünkü sistemi daha 
da güçlendireceğiz’ diyorlarsa 
bizim için anlamı yok. Yok 
eğer, ‘Bu sistem yürümüyor, 
biz güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme geçmek 
istiyoruz’ diyeceklerse 
o zaman aynı masaya 
oturmayı düşünebiliriz” 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 11.03.2021, 
T24

“Anayasalar ihtiyaçlara göre 
onarılabilir. Ancak anayasaların 

her 3-5-10 veya 20 yılda bir 
sil baştan değiştirilmesi veya 

değiştirilmek istenmesi hadisesi 
hem dünyada eşine az rastlanır 

bir durumdur hem de son derece 
sakıncalıdır. 1982 Anayasası’nın 

çok büyük bir kısmı zaten 
değişmiş vaziyettedir.”  

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul 
Türkeş, 04.06.2021, Sözcü

ÜÇ TARZ-I 

SİYASET

 https://www.youtube.com/watch?v=nk9MCc2m1_Y


