
Ülke ekonomisinin kaynaklarını planlama açısından kritik 
unsur olan bankaların, sermayenin ihtiyaçları için değil, 
halkın çıkarları doğrultusunda çalışmasını sağlamak 
için bütün özel banka ve finans kurumları tamamen 
devletleştirilmelidir. (Türkiye Komünist Partisi’nin “Banka 
ve Finans Kurumları Devletleştirilmelidir” açıklamasından)
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MEMLEKETİN 
ÜZERİNE ‘ÇÖKTÜLER’

Kuruluşu Cumhuriyet’ten önceye uzanan Zi-
raat Bankası, Cumhuriyet’ten sonra dönemin en 
önemli kurumlarından birisi haline geldi. Toprak 
ağalarına karşı destek alımlarıyla yoksul çiftçiye 
destek oldu. Şeker, iplik ve bez fabrikalarının ku-
ruluşlarına omuz verdi. 

Aradan geçen yıllarda AKP’nin tüm kurum 
ve değerleriyle birlikte Cumhuriyet’e karşı açtığı 
savaş, Ziraat Bankası’nın işlevini de dönüştürdü. 
Artık çiftçilere, yurttaşa verdiği düşük faizli kredi-
lerle değil, göz göre göre şirketlere hibe ettiği ba-
tık kredilerle gündeme gelir oldu Banka. 2012’de 
Garanti Bankası Ora AVM için verdiği krediyi 
geri çekerken, 285 milyon dolarlık krediyle Ora 
Gayrimenkul’ün imdadına yetişen Ziraat Banka-

sı’ydı. Doğan Medya’yı alırken verdiği iki yıl geri 
ödemesiz, on yıl vadeli, 750 milyon dolarlık kredi; 
Demirörenlere ilk kıyağı değildi Ziraat’in. 2016 
yılında Total Akaryakıt’ı alırken özel bankalardan 
kredi bulamayan Demirörenlere yine Ziraat Ban-
kası kredi vermişti. 

Bugün Demirörenlerin aradan üç yıl geçme-
sine rağmen çektikleri kredinin tek kuruşunu 
ödemedikleri söyleniyor. Ve sıkça deniyor ki: “De-
mirörenler Doğan Medya’ya çökmüş”. Oysa... Do-
ğan Medya’ya değil, halkın emeğine, birikimlerine 
çöktüler yine. 

Tepki çeken kredi desteğini Ziraat Bankası 
Genel Müdürü Hüseyin Aydın o günlerde, “Para-
mız vardı verdik. Adam tek medya işi yapmıyor. 

Onun marinasına, bunun medyasına değil



Petrolü var, gazı var.” diyerek savunmuştu. Yalan 
değil. Milangaz, Likitgaz, Güneş Gaz, Mutfakgaz, 
MOil, Total, Türkpetrol… Demirörenlerin gazı var. 
Azerbaycan’ın en büyük petrol dağıtım şirketi Az-
petrol ve bölgenin en büyük ağır sanayi fabrikala-
rından Azerelektroterm… Demirörenlerin petrolü 

de var. Böyle büyük sermayedara verilen kredinin 
geri ödemesi mi olur, böylesine kredi vermek Zi-
raat Bankası için olsa olsa şeref olur. 

Bu düzende Demirörenler çöker, Koçlar çöker, 
Sabancılar çöker. Birbirlerine değil, halkın malına, 
emeğine çökerler. En iyi bildikleri iştir.

AKP DEMİRÖREN’İ BIRAKTI AMA GENÇLERİN PEŞİNDE

ZİRAAT BANKASI GÜCÜNÜ ÇİFTÇİDE DENİYOR

Melisa, Yıldız Teknik öğrencisi
Hayatımızın belki de en güzel 

çağında işsizlik, gericilik ve geçim 
sorunları ile boğuştuğumuz yetmez-
miş gibi KYK borcu önümüze dağ 
gibi çıkıyor. İş arayıp bulamazken bir 
de genç yaşta borçlanmış olmanın 
verdiği sıkıntı içimizdeki karanlığı 
arttırıyor. Bugünümüz elimizden 
alınırken bu memleketin geleceği ol-

mamız bekleniyor. Bizler bu sıkıntı-
ları yaşarken patronların borçları bir 
kalemde siliniyor. Bizi yarı zamanlı 
güvencesiz çalışmaya mâhkum eden 
patronların “büyükleri” tek kalemde 
milyarlarca borçlarını devlete sildi-
riyor. Bizi bu karanlığa boğanlara 
öfkeliyim ve bizleri bu karanlıktan 
aydınlığa çıkaracak olan kendi elleri-
mizdir.

Ziraat Bankası’nın patronlara saçtığı kredi-
ler gündemi meşgul ederken, bankanın en çok 
ilişkide olduğu nüfus bölmelerinden birisi olan 
gençlerden de büyük tepki geldi. Geçtiğimiz 
sene yapılan bir çalışmaya göre, kredi borcunu 

ödeyemeyen gençlerin sayısı 5 milyonu aştı. 
Yaklaşık 300 bin kişi de KYK borcunu ödeyeme-
diği için icraya verildi. “Demirören borcunu öde-
miyorsa biz de ödemiyoruz” diyen öğrencilere, 
konuyla ilgili görüşlerini sorduk:

Ozan Can, İTÜ
İstanbul Teknik üniversitesi ma-

den mühendisliği öğrencisiyim. Üni-
versiteli yıllarımı devam ettirmek 
için “ihtiyacım olan para” karşılığında 
borçlandırılıyorum. Borçlandırıldığım 
para ise yemek masrafımı bile karşı-
lamıyor. Bu yüzden okurken aynı za-
manda kısa zamanlı işlerde çalışmak 
zorundayım. Üniversiteden mezun 
olduğumda nasıl iş bulacağım endişesi yaşar-

ken aynı zamanda borcumu ödeme 
endişesini de yaşıyorum. Üniversite 
öğrencilerini komik miktarlarla borç-
landıran, okumak ve çalışmak ikilemi 
arasında bırakan bu düzen ülkenin 
bütün servetlerine sahip olan pat-
ronların borçlarını birer birer siliyor. 
Geleceğimiz, bizleri bu kaygıyla üni-
versite yıllarını layık gören düzeni 
değiştirerek memleketimize, insanı-

mıza, kendimize olan borcuumuzu ödeyeceğiz. 

Ziraat Bankası’nın Demirören Holding’e Do-
ğan Medya’yı satın alırken verdiği 750 milyon 
dolar, Sedat Peker’in iddiaları ile yeniden gün-
dem oldu. Ziraat Bankası’nın verdiği bu kredinin 
geri ödemesinin yapılıp yapılmadığı tartışıladur-
sun, asli görevi olan çiftçinin desteklenmesinde 
havlu attığı görülüyor.

AKP’li yıllarda emperyalizme bağımlılığın 

artmasıyla, çiftçilerin yaşadıkları zorluklar da 
katmerlenerek arttı. Bir yandan gübre ve mazot 
fiyatlarındaki fahiş artış, diğer yandan tohumda 
dışa bağımlılık ve büyük kârlar elde eden aracı 
firmaların belirlediği zorlu piyasa şartları ülke-
mizde tarımı bitme noktasına getirdi. Her geçen 
gün yeni zorluklarla karşı karşıya kalan çiftçiler, 
bu yükü borçlarla çevirmeye çalışıyorlar. 



AKP iktidarının sıkıştığı tüm başlıklarda, 
havuz medyasının meseleyi ya uluslararası 
bir komploya bağlaması ya da yokmuş gibi 
davranması adettendir. Havuz medyasının en 
önde gelen kuruluşlarından A Haber, bolca 
mehter marşı çalarak bir süredir bu yaklaşı-
mın ilginç bir pratiğini ortaya koyuyor.

Demirören-AKP iktidarı-Ziraat Bankası üç-
geninde ortaya saçılan akçeli ilişkilerde ise ne 
yazık ki bu yöntem kullanılamadı.

Çünkü Mehter takımı geçtiğimiz günlerde 
Avrupa’ya kaçtı!

Evet, yanlış duymadınız. Birçok AKP’li be-
lediyede patlayan gri pasaport skandalının 

bir benzeri de Adana 
Karataş’taki MHP’li be-
lediyede gerçekleşti. 
Pasaport ve vize işlem-
leri belediye tarafından 
yapılarak Karataş Bele-
diyesi’ni uluslararası bir 
festivalde temsil etmek 
üzere gönderilen 30 ki-
şilik mehter takımından, 
20 kişi geri dönmedi.

BU SEFER MEHTERİ VEREMEDİLER

Borç ve kredi işlemleri için en çok başvurduk-
ları bankalardan biriyse Ziraat Bankası oluyor. 
Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, çiftçi-
lerin bankalara toplam 136 milyar lira borcu bu-
lunuyor. Bir başka ifadeyle, bankalar çiftçilerin ve 
ülkemiz tarımının sadece bugünü değil, yarınını 
da ipotek altına almış durumda.

Vergisini ödemeyen büyük tekellere her gün 
yeni aflar çıkarılıyor. Büyük firmalara yeni teşvik 
paketleri hazırlanıyor. ABD’li tekellerin ürünleri-
ni destekleyecek yeni kotalar belirleniyor. Tüm 
bunlar olurken, çiftçilerin ödeyemedikleri borçlar 
günü gelir gelmez icraya koyuluyor. Önce mesaj 
ve aramalarla taciz edilen çiftçiler, hemen ardın-
dan hacizle karşılaşıyorlar.

Hacizli traktörlerini ormanlarda saklayan, yeni 

borçlarla tek geçim kaynağını elde tutmaya çalı-
şan çiftçiler bu duruma karşı büyük bir öfke birik-
tiriyorlar. Topladığı mahsülünü veya ürettiği sütü 
Ziraat Bankası önüne getiren çiftçiler, tam da bu 
öfkenin dışa vurulmuş halini yansıtıyorlar.

Çiftçinin isyanına üstteki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=71L-pXEoyo4



ŞEKERBANK ÇALIŞANLARIN 
BİLGİSAYARINA YAZILIM KURDU

“TARİKAT, MAFYA, PATRON DÜZENİNİ İSTEMİYORUZ” 
ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

2020 yılında rekor kâr 
açıklayan, 2021 yılının ilk çey-
reğinde açıkladıkları kârlar ile 
yeni bir rekorun sinyallerini 
veren bankalar, uzaktan çalı-
şan emekçiler üzerindeki bas-
kı ve denetimi artırmak için 
her yolu deniyor. Yöneticilerin 
‘evde hiçbir şey yapmıyorsunuz zaten’ baskıla-
rını yetersiz bulan Şekerbank patronu ise de-
netlemenin yolunu çalışanının her hareketini 
yazılımla izlemekte buldu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bil-
giye göre çalışanlardan herhangi bir onay alın-
madan ve duyurulmadan geçtiğimiz hafta gizli 
bir bilgisayar izleme yazılımı yüklendiği iddia 
edildi. Bu işlemin gerçekleştirilmesinin ardın-

dan sistemlerde yavaşlık 
görüldüğü ve emekçilerin 
çalışamaz duruma geldi-
ği belirtildi. Konuyla ilgili 
açıklama yapan PE Banka 
Emekçileri Dayanışma Ağı, 
yazılımın kullanıcıların bil-
gisayarlarındaki aktiviteleri 

izlemeyi sağladığını, bankanın emekçilere bu 
şekilde performans baskısı kurmayı hedefledi-
ğini belirtti.

Siz de uzaktan çalışma nedeniyle hak 
gasplarına, hukuk dışı ve özel hayatın gizliliği-
ni ihlal eden uygulamalara maruz kalıyorsanız 
0541 940 0514 no’lu hattan Patronların Ense-
sindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanış-
ma Ağları’na ulaşabilirsiniz. 

Türkiye Komünist Partisi’nin pek çok yerel-
likte açık havada yüz yüze düzenlemeye başla-
dığı “Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen 
İçin Bir Araya Geliyoruz” etkinlikleri devam 
ediyor. Perşembe akşamı saat 19.30’da İzmir 

Kuruçeşme Semt Evi bahçesinde gerçekleştiri-
len etkinliğe TKP MK Üyesi Başar Özer katıldı. 
Mahallelinin ilgi gösterdiği etkinlikte sermaye, 
devlet ve mafya ilişkileri konuşularak bundan 
çıkışın emekçilerin kendi seçeneğini yaratma-

sında yattığına dikkat çekildi.  
Etkinlikler önümüzdeki gün-

lerde de pek çok başka işyerinde, 
mahallede düzenlenmeye devam 
edecek. Pazartesi ve Salı günü 
TKP’nin gerçekleştireceği etkinlik-
lerin yer, saat ve katılımcı bilgileri 
şöyle:

 14 Haziran Pazartesi saat 
19.00 Doğukent Semt Evi- PMK 
Üyesi Özgür Şen

 15 Haziran Salı saat 19.30 - 
Çorlu Ali Paşa Semt Evi -  
541 965 5320

’den haberler...



TARİKATSIZ, MAFYASIZ, 
PATRONSUZ BİR DÜZEN İÇİN…

Geçtiğimiz Cumartesi Kaymakamlığın yasağına rağmen “Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir 
Düzen İstiyoruz” diyerek yüzlerce kişiyle Beşiktaş’ta buluşan Türkiye Komünist Partisi, bugün İs-
tanbul’un pek çok parkında etkinlikler düzenliyor. İstanbul’da düzenlenecek etkinlik yer, saat ve 
katılımcı bilgileri şöyle:

 Maçka Parkı - saat 12.00 - Akademisyen, yazar Nevzat Evrim Önal
 Florma Ormanı - saat 12.00
 Sarıyer Emirgan Korusu - saat 14.00 - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 
 Göztepe Özgürlük Parkı - saat 14.00
 Üsküdar Küçük Selimiye Parkı - saat 17.00 - TKP PMK Üyesi Aydemir Güler
 Zümrütevler Cüneyt Parkı - saat 17.00 - TKP MK Üyesi Alpaslan Savaş
 Kadıköy Yoğurtçu Parkı - saat 17.30 - TKP PMK Üyesi Selahattin Kural
 Cumhuriyet Mahallesi FSM Parkı - saat 18.00
 Tuzla Sahil Tören Alanı - saat 19.00 

istanbul’a ek olarak Cumartesi günü 
Ankara, İzmir ve Çanakkale’de de gerçek-
leştirilecek etkinlikler önümüzdeki hafta 
boyunca devam edecek:

 Çanakkale Kepez Sahil - saat 17:00
 Ankara İlker Semt Evi - saat 17:00 Ga-

zeteci, Fatih Yaşlı ve TKP Ankara İl Başkanı 
Devrim Koçak

 Ankara Ayrancı Semt Evi - saat 17:00 
Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Ali 
Rıza Aydın.

 izmir yeni mahalle semt evi-saat 
17:00 TKP MK üyesi Başar Özer katılımıyla.
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“Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaz ne kadar 
değerliyse madencilik de o kadar değerlidir. (...) Bu 

bölge başta olmak üzere yerin altını üstüne getireceğiz.” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Ağrı Diyadin’de maden tesisi temel atma töreninde konuştu.

GÜNÜN SÖZKARASI

AKP 2002 yılında hükümet olduğunda Türkiye’de parlamenter sistem yürürlükteydi. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği 9 Temmuz 2018 tarihine kadar, ülkemiz 

emekçilerine dönük son derece ağır bir saldırı gerçekleşti, uluslararası tekellerin ekonomimiz 
üzerindeki ağırlığı arttı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sermaye tarafından talan edildi, 

kamuya ait işletmeler özelleştirme adı altında patronlara devredildi, emperyalist ülkelerle 
hem halkımız hem de komşu ülke halklarının zararına anlaşmalar imzalandı, ortaklıklar 

kuruldu. Aynı süre içinde laiklik tamamen bir kenara kondu, ülke tarihinin en karanlık, en 
gerici dönemine girildi. AKP iktidarının parlamenter sistemi değiştirip Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’ne geçmesinden önce yaşandı tüm bunlar. Bu nedenle AKP ile 
hesaplaşma “parlamenter sisteme geri dönüş” hedefi ile sınırlı tutulamaz. Bilinmelidir ki, 
AKP’nin karşı devrimi, parlamenter sistemde gerçekleşti. Türkiye Komünist Partisi 

2023 İçin Çağırıyor broşüründen, 16 Şubat 2021

Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların sebebi olan 
bu ucube sisteme son vereceğiz. Hukuksuzluğu, 
adaletsizliğe dur diyerek milletimizin huzuru, 
gençlerimizin refahı için İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistemi milletimizle birlikte inşa edeceğiz.
İlkemiz, çoğulcu demokrasi, katılımcı yönetim, güçlü 
meclis. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 
çoğulculuğa dayanacak. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem de ülke yönetimi tek bir kişinin değil 
Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun yetkisinde olacak.
İYİP Başkanı Meral Akşener, 26 Mayıs 2021

Millet İttifakı kazansa bile, 
parlamenter sisteme geri 

dönmenin artık imkanı 
kalmamıştır. İnsanlar, 

tüm dünya milletleri, tüm 
ülkeler, demokratik gelişim 
içinde değerlendirildiğinde, 
aldığı bir hakkı geri verme 

örneği yok. Örneğin tek 
partili sistemden çok partili 

sisteme geçtiğimizde, 
öyle bir çalışma yapalım ki 

tekrar çok partiliden tek 
partili sisteme geçelim, 

imkanı olmadığı gibi; 
parlamenter sistemden 

de halkın direkt oy verme 
anlamına gelen başkanlık 

sisteminden geri dönüp 
eski sisteme geçme imkanı, 
ihtimali, dünyada olmayan 

bir örnek. AKP Grup 
Başkanvekili Bülent 

Turan, 10 Haziran 2021

ÜÇ TARZ-I 

SİYASET

Türkiye Komünist Partisi yüreği bağımsız-
lık, laiklik, eşit, özgür ve adil bir ülke için atan 
herkesi 19 Haziran’da Ankara’da düzenleyeceği 
mitinge çağırdı. Salgın sonrası yapılacak ilk mi-
ting olma özelliğini taşıyan halk buluşmasının 
gündemi AKP iktidarının ortaya çıkardığı büyük 
yıkıma karşı halkın tepkisini görünür kılmak. 

Siz de kan-yalan-talan üzerine kurulu bu 
düzenden bıktıysanız, 

“Böyle gelmiş böyle gider” diyenlere bir itirazınız 
varsa, 

Halka karşı suç işleyenlerin hesap vermesi ge-
rektiğini düşünüyorsanız,

Ülkenin tüm zenginliğinin bir avuç azınlığın elin-
de toplanması size göre de büyük bir haksızlıksa, 

Gelin 19 Haziran Cumartesi saat 16.00’da Anka-
ra’da ‘Suçlara Karşı Halk Kürsüsünü’ beraber kura-
lım!

HAYDİ MİTİNGE!


