
Sen de Anadolu’nun her köşesinde TKP’nin örgütlerini kurabilir, 
mahallende semt evleri, köyünde köy evleri, işçi havzalarında 
işçi evleri açılması için öncülük edebilirsin. #TKPHerYerde! 
TKP gönüllüsü ol, bulunduğun yerleşimde, işyerinde 
#TKPyiTemsilEt. https://tkp.org.tr/gonullu/
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Asırlık koç Partisi
AKP’nin bu açılımını unutmayın!

Koç Holding, 95. yaşını kutluyormuş… Öyle di-
yor gazeteler. Koç gibi olmak isteyenlere tavsiye-
ler veriyorlar bir de. Tavsiye deyip geçmeyin. 83 
milyon 614 bin nüfuslu ülkemizde, Koç ailesinin 
üyeleri gibi yaşamak istemeyen azdır herhalde. 
Dinleyin tavsiyeleri…

Mesela, eli sıkı olmayı önemseyin; tıpkı Vehbi 
Koç gibi. 

Gittiğiniz lüks restoranda, yemeğe başlama-
dan önce yemek fiyatlarını sorun. Hesabı öde-
meden önce, hesaba fazla bir kalem eklenip ek-
lenmediğini kontrol edin. Ya da arkadaşlarınızla 
yemeğe mi çıkacaksınız; ısmarlama sırası size 
geldiğinde dışarıya çıkmayın, evinizdeki aşçıları-
nıza yemek hazırlatın. Boşa israf olmasın. 

Mesela, sağlıklı yaşamaya önem verin, tıpkı 
Vehbi Koç gibi.

Her öğlen mutlaka bir saat uyuyun. Sekreteri-
nize söyleyin, kimse rahatsız etmesin sizi o saat-
lerde. Uyku saatini de aman sakın kaçırmayın. Bir 
toplantıdaysanız mesela, uyku saatinizin geldiği-
ni söyleyerek toplantıdan kalkın. Çalışma saatle-

rini uyku saatinize göre planlayın. 
Mesela, tanıdıklarınıza yardımcı olun, tıpkı 

Vehbi Koç gibi.
Müteahhitlik işlerinden büyük paralar kaza-

nan ama orman işlerine girince bankalara bor-
cunu ödeyemez hale gelen Emin Sazak isimli bir 
tanıdığınız mı var… Hemen onun haline üzülün 
ve müsaade buyurarak, aklınızda hiç emlak alma 
niyeti olmasa da, satın alın mülklerini. Hem em-
lak fiyatları düşmeyeceği için siz üzülmezsiniz, 
hem de arkadaşınızı mutlu etmiş olursunuz. 

Mesela, emeklilik için para biriktirin, tıpkı Rah-
mi Koç gibi.

Emekliliğe kadar sıkı çalışın… Çalışın ki, zamanı 
geldiğinde, yaklaşık 40 metrelik tekneniz ile 2 yıl 
sürecek bir dünya turuna çıkabilin. Ama yanınıza, 
iki kaptan, bir makinist, bir güverteci, bir aşçı, bir 
temizlik görevlisi, bir gazeteci ve bir doktor alma-
yı sakın unutmayın. – Dünya’ya bakışınızı değişti-
rin.-

Mesela, geleneksel değerlerinizi bir kenara 
bırakmayın, tıpkı Rahmi Koç gibi.



İlk yaptırdığınız yatınıza Nazenin adını mı ver-
diniz… Her yeni yatınızda onun adını yaşatın. De-
niz maceralarınızın bir hafızası olsun. Hedefleriniz 
büyüdükçe yatlarınız da büyüsün. Yaptığınız ge-
ziler Nazenin I’den Nazenin V’e kadar bir sürekli-
lik kazansın…

Mesela, aile içerisindeki kuşak çatışmalarını iyi 
yönetin, tıpkı Koç ailesi gibi. 

Özel bir jet alacaksınız ve babanız, Vehbi Koç 
gibi itiraz mı ediyor! Hemen dönemin ihtiyaçla-
rını, günümüzde temsilin ne anlama geldiğini, 
zamanın değerini anlatın. Anlayışlı davranın. Aile 
büyüklerinin tutucu yanlarının sizin tercihlerinizi 

engellemesine izin vermeyin. Onların da zama-
nında aileleri ile aynı gerilimi yaşadıklarını bilin.

Mesela, tüm siyasiler ile aranızı iyi tutun, tıpkı 
Koç ailesi gibi.

İsmet İnönü’den Adnan Menderes’e... Darbe 
olduğunda da generallere mektup yazın. Holding 
yönetim kurulu başkanınız değişince önce AKP’li 
Cumhurbaşkanı’nı, yerel seçimler sonrasında ise 
Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmeyi atlamayın. 
Her kurduğunuz ilişkide, makamların kalıcı, ma-
kamdakilerin geçici olduğunu hissettirin. Böylece 
sizin ev sahibi, onların da misafir olduğunu iyice 
öğretin.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısına sürücüsüz otobüs 
Karsan Otonom Atak Electric ile gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ‘Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin 
adını da markalarımızın adını da duyuracaklar’ dedi.”

1 Şubat 2021 tarihli bu haberin ardından Karsan’ın ortaklık yapı-
sında bir değişiklik oldu. Aslında yine bir değişiklik oldu demek daha 
uygun olur. Lüksemburg merkezli Silcolux Investment Karsan’ın bü-
yük ortağı Kıraça Holding’de yüzde 45 hisse sahibiyken, SBK 
Holding tarafından satın alınmıştı. Şimdi SBK Holding 
Silcolux’deki hisselerini satmadı ama Silcolux Kıra-
ça Holding’deki hisselerini İnan Kıraç’a sattı. Bu 
gelişli gidişli hareketleri ilginç kılan ise SBK Hol-
ding’in “kara para aklama” iddialarında adının 
geçmesi ve şimdi sahip olduklarını elden çıkar-
makta olan sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın, 
bir dönem Erdoğan’ın burnunun dibinden ay-
rılmazken şimdi bu nedenle “kaçak” olması.

koçlArın DAmADı sBk’nın 
ortağı ve borçlusu çıktı

Dünya Koç’a güzel

https://haber.sol.org.tr/haber/sezgin-baran-korkmazin-uzerinde-durulmayan-satisi-ve-inan-kirac-307447

(https://haber.sol.org.tr/haber/turkiye-koca-calisiyor-12100

2019 yılı sonuçlarına göre Koç grubunun kom-
bine gelirlerinin Türkiye GSYH’sına oranı yüzde 8, 
grubun ihracatı ülke ihracatının yüzde 9’unu oluş-
turuyor, Borsa İstanbul’un piyasa değerinin yüzde 
15’i de grubun piyasa değeri. İSO’nun En Büyük 500 

Sanayi Kuruluşu listesindeki ilk 10 kuruluşun 4’ü, 
Tüpraş, Ford Otosan, Tofaş ve Arçelik, Koç grubu 
şirketleri. Yine aynı 4 şirket Türkiye’nin en fazla ih-
racat yapan 10 şirketi arasında. Doğrudan grupta 
çalışan sayısı ise 93 bin.

türkiye koç’a çalışıyor



Koç Holding, geçen yıl konsolide bazda toplam 183,8 milyar TL 
ciro elde ederken, konsolide net kârı ise 9,27 milyar TL oldu. Böyle-
likle 2020’de holdingin konsolide net kârı 2019 yılına göre yüzde 111 
artış kaydetti.

koç Holding’den 2020 yılında 9,27 milyar tl kâr

https://haber.sol.org.tr/haber/patronlarin-keyfi-yerinde-koc-holdingden-2020-yilinda-927-milyar-tl-kar-26232

https://haber.sol.org.tr/haber/koc-holding-seki-satti-23273

https://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/hep-patron-hep-karli-akp-iktidarinda-koc-gibi-semirdi-176662

Koç Holding’e bağlı TAT Gıda, Kamuyu Ay-
dınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 
SEK Süt’ün Çallı Gıda’ya satışının gerçekleştiğini 
duyurdu.

SEK, 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakan-

lığı’na bağlı olarak kurulmuş, Eylül 1995’te özel-
leştirilmişti. Kurum 1968’de Türkiye’de pastörize 
edilmiş ilk gıda ürününü üretmişti.

1997 yılında Koç Holding SEK hisselerinin yüz-
de 68’ini satın aldı.

2006’da TÜPRAŞ 4.1 milyar dolara Koç Hol-
ding’e satıldı. Bugün TÜPRAŞ’a biçilen değer 35 
milyar dolar!

Ve TÜPRAŞ yıllardır değişmeyen bir şekilde 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu.

Satıldığı günlerde birkaç yıllık kârı karşılığında 
“taksitle” satılan rafinerinin ülke tarihinin en bü-
yük peşkeşine konu olduğunu herkes biliyordu.

Böyle bir peşkeşi birlikte kotarmış olan Koç ve 
AKP’nin birbirine düşman olduğuna kim inanır!

koç Holding, sek’i sattı

tüPraş Peşkeşi

“emekçiler gün yüzü görebilecekse eğer,  
bir sınıf olarak burjuvaziden kurtulmalıdır”
Vehbi Koç’un aşağıdaki satırları yazdığı rivayet edilir: 
“Dostum,
evin varsa bir sıfır koymalısın varlıklar hanene,
işin varsa bir sıfır daha koymalısın,
iş seninse üç sıfır daha koymalısın,
işin iyi gidiyorsa üç sıfır daha,
araban varsa bir sıfır,
yazlığın varsa bir sıfır daha,
daha sıralanabilir sıfırlar hanesi...
ancak, sağlığın varsa bir koyarsın başına, bütün sıfırlar anlamlı bir değere ulaşır.
yoksa sonuç sıfırdır, hiç uğraşmayasın boş yere...”
Ve bu satırlar, girişimciler için bir hayat dersi olarak sunulur. 
Oysa, o “sıfır”ların emekçilerin alın terinin, yitirilen yaşamlarının netice-
sinde elde edildiği, “bir” sınıfın – burjuvazinin- zenginliği için geri kalan 
bütün insanlığın “sıfır”laştırıldığı unutulur. Açıktır ki, emekçiler gün 
yüzü görebilecekse eğer, tek tek o Koçlardan değil belki ama bir 
sınıf olarak burjuvaziden kurtulmalıdır. 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv4vj0qEC46PcJlNkM1YaNvCcifWO_7Dzh7okklwcgmDqpsg/viewform

https://www.youtube.com/watch?v=Y2Fm7KdaeQMhttp://ankara.tsf.org.tr/turnuva-haberler/1277-umutgunduz

umut gündüz için çevrimiçi satranç turnuvası

komünist lgbt’lerden anket çalışması
Komünist LGBT’ler özel sektör ve kamuda ça-

lışan LGBT emekçilerin, çalışma hayatlarında ve 
iş yerlerinde yaşadıkları sorunlara dair mücadele 
haritası çıkarmak için bir anket düzenliyor. Tüm 
emekçilerin ekonomik, siyasi ve sosyal baskıların 
hızla tırmandığı bir kriz döneminden geçtiğini belir-
ten Komünist LGBT’ler düzenledikleri anketin giri-
şinde şöyle diyorlar:

“(...) fakat her türlü zorluğun, ayrımcılığın, fo-
binin ve nefret suçunun üstesinden gelebilmemiz 
için, çok önemli iki silaha sahip olduğumuzun da 
bilincindeyiz: dayanışma ve örgütlülük. Dolayısıyla, 
sizden bu anketi özel sektörde veya kamuda çalış-
tığını bildiğiniz LGBT’ler arasında da yaygınlaştır-
manızı rica ediyoruz.”

Anket ne kadar çok LGBT emekçiye ulaşırsa, 
maruz kaldıkları sorunlarla ilgili o kadar çok veri 
elde edilmiş ve mücadele zemini o kadar netleşmiş 

olacak. Siz de aşağıdaki linkten ankete katılıp çev-
renizdekilerle de paylaşarak bu mücadeleye destek 
olabilirsiniz.

’den haberler...

Geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücünün neden 
olduğu trafik kazasında yaşamını yitiren TKP 
üyesi Umut Gündüz’ün ardından ailesinin ve ar-
kadaşlarının yürüttüğü mü-
cadele, bisikletli ölümlerinin 
yeniden gündeme gelmesini 
ve geniş kesimlerde konuyla 
ilgili hassasiyetin artmasını 
sağladı. 

Önceki gün arkadaşla-
rı Umut’un Perşembe günü 
görülecek davasına dikkat 
çekmek için bisikletli eylem 
düzenleyen Solcu Liseliler’in 
ardından Türkiye Satranç 
Federasyonu da TKP üyesi 
Umut Gündüz’ü anmak için 
27 Haziran 2021 Pazar günü 
çevrimiçi satranç turnuvası 

düzenliyor. “chess.com” platformu üzerinden 
yapılacak turnuvada sporcular Açık Kategori 
(2014 ve önceki yıllarda doğan sporcular) olmak 

üzere tek kategoride yarı-
şacak. Son başvuru tarihi 26 
Haziran olan turnuvaya sol-
daki link üzerinden kayıt yap-
tırabilirsiniz.  

Umut’un katilinin yargı-
landığı davanın ilk duruşması 
yarın görülecek. Dava için 24 
Haziran saat 11:00’de Ankara 
Sıhhıye adliyesinin önünde 
buluşulacak.

Solcu Liseliler’in Pazartesi 
günü İstanbul’da gerçekleş-
tirdiği bisikletli eylemi ise soL 
TV Youtube Kanalı’ndan izle-
yebilirsiniz.
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adresinden ulaşabilirsiniz.

“Son 20 yılda yapılan özelleştirmelerle kamuya ait 70 milyar dolarlık varlığın 
satıldığı düşünüldüğünde çöküşün boyutlarının ne olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Topluma ait olan 70 milyar dolar değerinde kamusal varlık özelleştirme adı 
altında gasp edilmiş ve sermayeye verilmiştir. Çökme bu değilse tam olarak 

nedir?”, Fatih Yaşlı, 23.06.2021, soL Haber

 “İktisatta Gresham Yasası olarak bilinen, önemli 
bir kural vardır. “Kötü para, iyi parayı kovar.” 
Nitekim bir ekonomide, hukuksuzluk, adaletsizlik, 
rüşvet ve kirli ilişkiler, kara paraya yol verirse, 
mülkiyet hakkını tehdit ederse, yeni istihdam 
yaratacak, işi ve aşı büyütecek “nitelikli sermaye” 
başka yerlere kaçar. Sonunda dönersiniz 
dolaşırsınız kara paraya mahkum olursunuz. 
Bugün Türkiye’de yaşanan ne yazık ki tam da 
budur.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik 
Öztrak, 21.06.2021, CHP Basın Toplantısı

“Kim yolsuzluk ve hırsızlık 
yapıyorsa Allah belasını 
versin. Bugün 27 mayıs 

Türkiye’de yalan ve iftiralar 
üzerinden başbakan asıldı 

bakanlar asıldı. 27 mayıs süreci 
günceldir. Hiçbir şey gizli 

kalmaz kalmayacaktır. Ekşi 
yemedim karnım ağrımıyor. 

Biz intikam alınacak 
adamlarız. Bu ülkeyi terörün 

vesayeti altına almak istediler 
müsaade etmedik. Kimin 

ayağına bastığımızı biliyoruz, 
organize suçlarla ilgili.” AKP 
İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu, 27.06.2021

üç tarz-ı 

siyaset

“Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, 
şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör 

kamplarına sevk eden milis işbirlikçisidir.” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22.06.2021

günün sözkarası

Her hafta soL TV’de yayınlanan Dünya’nın Politika-
sı programında bu hafta Küba Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez ile Küba’ya dönük 
ABD ablukası konuşuldu. 

Ablukanın altmış yılı aşkın süredir Küba halkına diz 
çöktürmeyi amaçlayan bir savaş olduğunu belirten Bü-
yükelçi, bunun diğer ülkeleri Küba ile ticaret yapmaktan 
da men ettiğini ve Küba halkının ilaç, temel ihtiyaç mal-
zemeleri ve yakıta erişimini kısıtladığını açıkladı. Trump 
döneminde ablukanın daha da ağırlaştırıldığını belirten 
Büyükelçi, beş aydır iktidarda olan Biden yönetiminin 
de seçim vaadine rağmen bu yaptırımları hafifletmek 
için hiçbir adım atmadığını söyledi. Büyükelçi yaklaşık 
30 yıldır BM’de dünyanın ezici çoğunluğunun Küba 
ablukasına karşı ABD’yi mahkum ettiğini, bu dayanış-
manın Küba için çok önemli olduğunu söyledi.  

Pandeminin Küba’daki seyriyle ilgili de bilgiler veren 
Büyükelçi, şu an itibariyle Küba’da yaklaşık bin civarı 
Covid vakası olduğunu, tedavilerin etkenliğinde Kü-
ba’nın biyoteknoloji endüstrisinin yattığını ifade etti. 

Büyükelçi, Mayıs ayının başında kendi geliştirdiği yük-
sek etkililik düzeyindeki aşılarla yurttaşlarını aşılamaya 
başlayan Küba’nın, Ağustos sonunda toplumun yüzde 
70’ini aşılamayı hedeflediğini belirtti. 

Siz de soykırım niteliğindeki ablukaya karşı Küba 
halkının yanında yer almak isterseniz, Jose Marti 
Küba Dostluk Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Der-
neğe sosyal medya hesapları veya site üzerinden ula-
şabilirsiniz. 

http://www.kubadostluk.org/bize-ulasin/  

’den yansıyanlar

DüNYANıN POLİTİKASı: ablukaya Hayır

https://www.youtube.com/watch?v=2YJmTK3BSYU


