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AKP iktidarı salgını algıyla yönetmeye çalışıyor. Aşı konusunda da aylar öncesinden başlayarak
umut dağıtıldı. Sağlık Bakanı 11 Aralık’ta aşılama başlıyor demişti, üzerinden 1 ay geçti halen aşılama
başlayamadı. Asıl sorun ise aşılama için tutmayan tarihler, yeni vaatler ortalıkta dolaşırken aşı yok!
Şimdiye kadar alınabilen aşı miktarı sadece 3 milyon doz. Aşı ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin
somut bir açıklama da yapılmıyor. Bu da ülkemizde aşılamanın yaygınlaşmasının uzun zaman alacağını gösteriyor. Aşılama yapılamadığı için her gün insanlarımız ölmeye devam ediyor.
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Halka Yalan Söylemeyi Bırakın, Cevap Verin

AŞI NEREDE?

Salgında mücadelenin her
aşamasında başarısız yönetimle karşı karşıyayız. Salgının
kontrol altına alınabilmesi
yaygın aşılama yapılabilmesine
bağlı. Ancak ülkemizde aşı da

bir muammaya dönüştürüldü.
O yüzden salgın bir felakete
dönüştü ve her gün insanlarımız ölmeye devam ediyor.

Covid 19 pandemisini bu den-

li ölümcül kılan şey, sistemin
adaletsiz doğası ve ülkeyi yönetenlerin izlediği politikalardır.
Salgının en başından bu yana
test ve tedavi süreçlerindeki
eksiklik giderilemedi, şimdi aşı

VİP Testten Sonra
VİP Aşı Dönemi
Para İçin Değil
Halk İçin Sağlık
Sağlık para kazanma, servet biriktirme kapısına çevrildi.
Emekçiler, yoksullar, işçiler
sağlığa erişmiyor. Teste ulaşamayan milyonlar şimdi de aşı
beklemeye başladı. Aşılanmaya
ilişkin şimdiden VİP aşı uygulaması haberleri gelmeye baş-

ladı. Zenginlerin, yandaşların,
AKP’li bürokratların özel aşı
getirtilerek aşılandığı bilgileri
hiç şaşırtıcı gelmiyor. Salgının
en başından bu yana bu ayrıcı
ve adaletsiz uygulamalarla karşı
karşıya kaldık.

Sağlık Tepeden Tırnağa
Kamulaştırılmalıdır
Aşı ve ilaç üretimden sağlık
hizmetinin tüm aşamalarına kadar
her kademesi, tepeden tırnağa
kamulaştırılmalıdır. İlaç ve aşı

tekeli şirketlerin, özel hastenelerin
egemenliğine son verilmeli, sağlık
herkesi için ücretsiz, erişebilir ve
nitelikli olarak sunulmalıdır.

getirilemiyor. Sağlık hizmetleri
herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir şekilde organize
edilmedi. O yüzden salgın bir
felakete dönüştü.

AKP Türkiye’yi
Dışa Bağımlı Kıldı
Aşısız Kaldık

Sağlık kamusal bir
hizmet olmaktan çıkarıldı,
servet biriktirme alanına
dönüştürüldü. Aşı ve ilaçlar tekellerin kontrolüne
geçti. İnsanlar Covid nedeniyle ölüm kalım şavaşı
verirken, şirketler aşıyı patentleme ve aşı üzerinden
servetlerine servet katma
derdinde.
Zengin Kapitalist Ülkeler
Aşıyı Yağmalıyor
Üretilen aşılar ise zengin
kapitalist ülkeler tarafından depolanıyor. Şu ana
kadar üretilen aşıların
yüzde 70’i ABD, Kanada
ve İngiltere başta olmak
üzere bu aç gözlü kapitalist merkezler tarafından
satın alındı. Bunun en

önemli sonucu ise yoksul
ülkelere aşının ulaşabilme
koşullarının ortadan kalkması. Aç gözlü emperyalizm çirkin yüzünü bir kez
daha gösterdi.
AKP Türkiye’yi Aşısız
Bıraktı
AKP iktidarı sağlıktaki
özelleştirme dalgası içinde
aşı üretim merkezlerini de
kapattı. Bunun sonucunda
Türkiye aşıda tam anlamıyla dışa bağımlı hale
geldi. Şimdi, tıpkı aşının
gelip geleceği muammasına benzer biçimde yerli
aşı üretiminden söz edilse
de gerçek olan şu ki aşı alt
yapısı ortadan kaldırılarak
Türkiye, bu zor koşullarda
tümüyle savunmasız kaldı.
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SÖZ HAKKINI ELİNDEN ALDIĞINIZ
GELECEĞİNİZİ ÇALDIĞINIZ GENÇLER
HAYATLARINA TAKTIĞINIZ KELEPÇELERİ
KIRIP ATACAK

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan AKP’li
rektöre karşı üniversite öğrencileri ve
öğretim üyeleri tepkilerini günlerdir
eylemlerle ortaya koyuyor. Kendileri söz
konusu olduğunda ‘seçilmişliğe kutsiyet
atfeden’ iktidar üniversitelere rektörlerini
seçme hakkını tanımıyor. Üniversite rektörleri Saray eliyle, AKP’lilerden seçilerek
atanıyor.

SOL’a KATIL

YAŞAMLARIMIZIN HER BOYUTUNDA
BÜYÜK VE ONURLU BİR DEĞİŞİMİN
YOLUNU BİRLİKTE AÇALIM
Büyük ve onurlu bir değişime ihtiyacımız var. Değişime ihtiyacı olanlar sefalet
ücretlerine geçinmek zorunda bırakılan
işçiler, emekçilerdir. Değişime ihtiyacı olan
geleceği elinen alınan, en baştan işsizliğe
mahkum edilen gençlerdir. Değişime ihtiyacı olan ürettiği şirketler tarafından yutulan
köylülerdir. Değişime ihtiyacı olanlar şiddet
ve sömürü sarmalında iki kez sömürülen
kadınlardır...
Değiştirmemiz gereken lüks ve şatafat
içinde yaşayan, yandaş müteahhitlerin
milyonluk vergilerini af edip gençlerin KYK
borçlarını silmeyen iktidardaki bir avuç
zorba ve onların düzenidir.

Gençlik Kelepçiyi Kıracak

Üniversiteleri KHK’larla, baskılarla
kontrol altına almaya çalışan iktidar, sonunda Boğaziçi’nin kapısına kelepçe de
taktı. Üniversite kapısına takılan kelepçe
iktidarın üniversite politikasının çarpıcı
bir özetidir. Gençlik günlerdir polis bas-

kısına, ev baskınları ve gözaltılara karşı
direnerek üniversitesine sahip çıkıyor.
Üniversiteler ve hayatları için söz hakkı
talep eden gençler bu ucube tek adam
rejimine karşı demokratik bir gelecek için
mücadele ediyor.

Geleceksizlik Çemberi Kırılacak
Bugün üniversite mezunu milyonlarca
genç işsiz. Gençler ya işsizliğe mahkûm
ediliyor ya da mezun oldukları bölümler
dışında ucuz iş gücü olarak çalışmak
zorunda kalıyor. Yandaş müteahhitlerin
milyonlarca vergi borcu affedilirken işsiz

bırakılan gençlerin KYK borçları iptal
edilmiyor. Yüz binlerce gencin evine
haciz gönderiliyor. Gençliği bu geleceksizlik çemberine hapsetmeye çalışanlara
karşı gençlik birleşecek bu ablukayı
dağıtacak.

Yeni Bir Hayatın Şarkısı
Boğaziçi’nden ülkenin
dört bir yanına birleşen
gençler iktidarın tükenmiş
sesine karşı hayatın umutlu

Bu büyük ve onurlu değişimin yolunu
birlikte açabiliriz. SOL Parti’de birleşelim.
Mahallemizde, iş yerimizde, okulumuzda
hayatın her alanında haklarımızı, özgürlüklerimizi birlikte savunalım.

yeni şarkısını mırıldanıyor.
Üniversitelerdeki söz hakkının yok edilmesine, geleceksizliğe karşı gençliğin

SOL Bülten
Yaygın Süreli Yayın-Haftalık (Türkçe)
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SOL Parti adına Önder İşleyen

yükselen sesini ülkenin her
yanında yükselterek mücadele etmeliyiz.

DİJİTAL EYLEM
İMAM HATİPLER
KAPATILSIN

Artvin Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ülkemizin
Gelişme Sürecinde İmam Hatip Okullarının
Yeri’ adlı Zoom üzerinden gerçekleştirilen
bir etkinlik düzenledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil
Kışla’nın da katıldığı söyleşiye bağlanarak
‘İmam Hatipler Kapatılsın’ yazılı dövizler
açın SOL Partili gençler, kamera açarak
sloganlarla etkinliği protesto etti.
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