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Halkın sorunlarına halkın dayanışmasıyla çözüm bulmak için mahalle
mahalle dayanışma seferberliği başlatıyoruz. Dayanışma ağları oluşturarak,
yaşadığımız sorunlara ortak çözüm-

ler bulmak için sizleri de bu ağlara
katılmaya davet ediyoruz. Yeteneklerimizi, birikimlerimizi, imkanlarımızı
birbirimizin eksiğini tamamlamak için
kullanacağımız bu dayanışma ağları

salgının yarattığı ağır sorunlarla baş
etmek için halkın mücadele zeminleri
olacak. Unutma hepimizin yapabileceği bir şey var, birlikte yapabileceğimiz
çok şey var!

PARA ONLARA AÇLIK VE ÖLÜM HALKA

BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELEYE KATIL
Bu ülkenin tüm yurttaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti
sunabilecek, temel ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kaynağı var.
Bu kaynağı emeğiyle geçinen
milyonların üretimi, ödedikleri
vergiler sağlıyor. Ancak, böyle
zor bir zamanda dahi kaynaklar
halk için değil patronlar, yandaşlar için harcanıyor. Halk ise
açlık ve ölüme terk ediliyor.

Örgütlü Toplumlar Sorunlarına Çözüm Bulabilir
ve Gerçek Bir Değişimin Yolunu Açabilir
Salgında da gördük ki ancak örgütlü ve dayanışma içinde olabilen toplumlar bu zor koşullarda
ayakta kalabiliyor. İzmir depreminde de bunu yaşadık. Biliyoruz ki bu düzende halka açlık ve ölümden
başka bir şey düşmüyor. Peki nasıl değiştireceğiz?
Değiştirmek için bir kurtarıcıyı gelecekteki bir zamanı bekleyemeyiz. O zaman değişeceğini sandığımız

hiçbir şeyin gerçekten değişmediğini göreceğimiz
yeni bir hayal kırıklığımızdan başka bir şey kazanamayız. Değiştirmek için mücadele bugün, salgının
yarattığı sorunlara karşı bulunduğumuz iş yerinde,
mahallede, sokakta birleşerek mücadele ettiğimizde
başlayacak. Örgütlü toplumlar sorunlarına çözüm
bulabilir ve gerçek bir değişimin yolunu açabilir.
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Apartmanında, Sokağında, Mahallende, İş Yerinde

Mücadele, Dayanışma ve Değişim İçin Örgütlen
Acil sorunlarımız var. Bunlara çözüm bulmak için mahallemizde, sokağımızda bir araya gelebiliriz. Sorunla-

rımızın çözümü için birlikte mücadele
edebilir, dayanışmamızla birbirimize
destek olarak sorunlarımızı çözebiliriz.

Halkı ölüm ve açlıkla sınayan bu kötülüğün iktidarına karşı şimdi mahalle
mahalle büyüttüğümüz Değiştirelim

COVİD TESTİNE ÜCRET ÖDEMEYİN

ÖDEDİYSENİZ GERİ İSTEYİN

Covid testi karaborsaya düştü. Kamu hastanelerinin
önlerinde uzun test kuyrukları oluştu. Özel hastaneler
ise krizi fırsata çevirip, testten kasasını doldurmanın
derdinde. Oysa Covid testi özel hastaneler de dahil tüm
sağlık kuruluşlarında ücretsiz yapılmak zorunda.
Bu bir talep değil iktidarın şimdi uygulamadığı 9 Nisan tarihli kararı. Kamu veya özel hiçbir sağlık kuruluşu
Covid-19 testleri için 2399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ve 09.04.2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği Hükümlerine göre Covid-19 ön tanı/tanılı hastalardan hiçbir
suretle yapılacak herhangi bir işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret alamaz.
Ücretsiz test hakkımızı kullanmak için, en yakın SOL
Parti il-ilçe örgütüyle iletişime geçerek ya da sitemizden https://solparti.org/yayin-oku/20 adresine girerek
dilekçiyi indirebilirsiniz.

çağrısına sahip çıkmaya, dayanışma
ağlarında örgütlenerek sorunlarımıza
ortak çözümler aramaya çağırıyoruz.

HER MAHALLE
HER SOKAK BİZİM
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
SESİNİ YÜKSELT
SOL Parti, bu salgının yarattığı kısıtlar içinde halk sağlığını da koruyarak mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin
dört bir yanında yükselttiğimiz
Değiştirelim çağrısını, şimdi sokak
sokak mahalle mahalle sürdüreceğiz. TV’lerde yasak ettikleri, yandaş
gazetelerde göstermedikleri halkın
sesini ve çığlığını her sokakta, her
mahallede, her duvarda çoğaltmaya
devam edeceğiz.

SAĞLIK BAKANI HALKA YALAN SÖYLEDİ
BAKANI DA İKTİDARI DA TOPYEKÜN DEĞİŞTİRME ZAMANI
Pandeminin duyurulduğu
ilk günden itibaren, salgınla
mücadelede bilginin şeffaf
paylaşılmasının öneminin altını
çiziyoruz. İktidar ise rakamlarla
oynayarak bir başarı hikayesi yaratma derdine düştü.
Sonunda salgın kontrolden
çıktı. Sağlık bakanı geçtiğimiz
hafta, yeni rakamlar açıklamaya
başladı ve saklanan gerçeğin
bir yanını görmüş olduk. Salgı-

nın başından bu yana 1 – 2 bin
civarında açıklanan rakamlar,
bir anda 30 binlere yükseldi.
Bu 30 bin rakamının ne kadar
gerçek olduğu da ayrı bir soru
olmakla birlikte, bu itiraf başarı
hikayesi yazmak adına aylardır
halka nasıl yalan söylediklerini
ortaya koydu. Bu yalana karşı
SOL Parti olarak Sağlık merkezleri önünde basın açıklaması
yaparak, istifa çağrısı yaptık.

Şimdi de Zümrütevler’de

Çocuk İstismarı
TARİKATLAR KAPATILSIN

İstanbul Maltepe Zümrütevler Kuran Kursu’nda çocuk
istismarı yaşandı. Her zaman
olduğu gibi bunun da üzeri
kapatılmaya çalışıldı. BirGün
gazetesinden duyurulan habere
hızla yayın yasağı getirildi. Bu
SOL Bülten
Yaygın Süreli Yayın-Haftalık (Türkçe)
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SOL Parti adına Önder İşleyen

karanlık odaklar yine karanlık
tezgahlarla korunmaya, aklanmaya çalışıldı. SOL Parti bu sesi
duyurmak için tüm mahalle
sakinleriyle birlikte bir eylem
gerçekleştirdi. Bu yaşanan
cinsel istismar ne ilk biliyoruz ki

bu karanlık odakları dağıtmadığımız sürece ne de son olacak.
O yüzden laiklik mücadelesini
güçlendirmek, tarikatlar kapatılsın çağrısını her yerde daha
güçlü biçimde ifade etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.
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