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“AşıdA pAtente hAyır!”
Dünya komünist ve işçi partilerinin “Aşıda patente hayır” başlığı 
taşıyan ortak açıklamasından: Kullanılmakta ve geliştirilmekte 
olan tüm COVID-19 aşıları ve tedavi formülasyonları üzerindeki 

fikri mülkiyet hakkı, yani patentler, kaldırılmalıdır. Bunun için 
tüm ülkelerde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İnsanlar soruyor! 
NEDEN HÂLÂ AŞI OLAMIYORUZ?

Pandeminin birinci yılını geride bıraktığımız şu 
günlerde dünyada ölüm sayısı üç milyonu aştı, 
milyonlarca insan geride nasıl etkiler bırakacağını 
bilemediğimiz şekilde enfekte oldu, hastalandı. 
Kapitalizmin büyük bir böbürlenmeyle ulaştığımızı 
iddia ettiği uzay çağında ortaçağ karanlığını 
yaşıyoruz.

 Sürecin en başında alınacak radikal kapanma 
tedbirleriyle pandeminin önüne geçilebilirdi. Ama 
kapitalizm koşullarında kapanmanın çare olmadığını 
artık biliyoruz; patronların kâr hırsının gölgesinde 
yaşanan plansız programsız kısmi kapanmalar 
emekçilerin sağlığını korumadığı gibi milyonlarcasını 
işsizliğin, yoksulluğun, açlığın kucağına itti.

Sadece yüzde 2 aşılandı!
Şimdi daha fazla hastalık, ölüm, işsizlik ve 

yoksulluğun önüne geçmek için tek çare halkın 
derhal yaygın şekilde aşılanması. Fakat bunun 
önündeki engel de yine patronların kâr hırsı. 
Günümüzde hastalığa karşı etkisi ispatlanmış 
çok sayıda aşı bulunmasına karşın bu aşıların 

patentlerini büyük şirketler ellerinde tuttukları için 
yeterli üretim yapılamıyor, yeterli hızda aşılama 
gerçekleştirilemiyor. Bugün dünya nüfusunun 
yalnızca yüzde 2,16’sı aşılanmış durumda. Bu 
gidişle aşılama sürecinin ortasına bile gelinmeden 
virüsün mutasyonu nedeniyle mevcut aşılar etkisini 
yitirecek.

Patent kalksa herkese yetecek aşı 
üretilebilir

İnsanlığın önündeki tek seçenek aşıda patent 
uygulamasının derhal kaldırılması. Bu talep aynı 
zamanda son derece meşru. Çünkü toplum sağlığı 
birkaç şirketin kâr hırsına kurban edilemez. Çünkü 
üretilen aşıların hiçbiri bu şirketler tarafından 
sıfırdan icat edilmedi; hepsi insanlığın yüz yıllara 
uzanan bilimsel bilgi birikiminin ürünü. Çünkü büyük 
şirketlerin “imza attığı” tüm bu aşılar devasa kamu 
fonlarıyla, emekçilerin parasıyla finanse edildi.

Pandemiye son vermenin tek yolu, emekçilerin 
kendilerine ait olana sahip çıkması, aşıda patent 
hakkının kaldırılması için mücadele etmesi.



DünyA SAğlIK 
Örgütü:  
‘Aşıdaki 
adaletsizlik 
şok edici’

11 milyonluk 
sosyalist 
Küba beş çeşit 
Covid-19 aşısı 
geliştirdi

TüRKiYE’DE COviD-19 
AŞILAMASINDA DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayı sonuna kadar ülkedeki 40 yaş 
üstü nüfusun tamamının aşılanacağını iddia ediyor ama şimdiye kadarki 
aşılama rakamlarına bakılırsa Bakan’ın sözleri inandırıcı olmaktan uzak:

Tüm aşıları tamamlanan

7.785.631 kişi, nüfusun yüzde 9,5’u
İlk doz aşıyı olan

4.366.097 kişi, nüfusun yüzde 5,3’ü

Dünya Sağlık Örgütü, 
dünya genelindeki aşıların 
yüzde 87’sinin yüksek ve 
orta üst gelirli ülkelere gittiği-
ni, yoksul ülkelere ise mevcut 
aşıların ancak yüzde 0,2’sinin 
ulaştığını açıkladı. Aşıdaki 
adaletsizliğin şok edici oldu-
ğunu ifade eden DSÖ, Hin-
distan ve Güney Afrika gibi 
bazı ülkeler ve çeşitli bilim 
insanları tarafından yapılan 
“aşıda patent uygulamasının 
askıya alınması” çağrısının 
ABD, İngiltere ve Avrupa Bir-
liği ülkeleri gibi devler tara-
fından engellendiğini belirtti.

ABD’nin ağır ekono-
mik ablukası altında bu-
lunan Küba, karşı karşıya 
bulunduğu zor ekonomik 
şartlara karşın beş çeşit 
Covid-19 aşısı geliştirmeyi 
başardı. Yaz ayları itiba-
riyle ülke nüfusunun aşı-
lanmasını tamamlayacak 
olan ülke, yaz sonunda 
yoksul ülkelere 100 mil-
yon dozun üstünde aşı 
sağlayacak.

“Toplumun bir kesimi ancak 
aşı olabildi, bir kesimi henüz 
bu hakka sahip değil, bazıları 
da iktidarın da sorumlu olduğu 
yıllardır aşıya dönük geliştirilen 
önyargı nedeniyle aşı olmadı. Bu 
tablo tehlikeli, çünkü nüfusun 
önemli bir bölümünün aşı olması 
lazım. Aşılama yavaş ilerledikçe 
virüs mutasyona uğruyor, bilim 
insanları buna işaret ediyor. 
Gerçekten de insanlık 
bir avuç ilaç tekelinin 
oyuncağı olmuş 
durumda” 

Kemal Okuyan,  
17 Nisan Cumartesi Tele1 
Ana Haber Bülteni

“Aşı konusu tabu! Aşıların güvenirliğini, etkinliğini gündeme 
getirmek iste yenler aforoz ediliyor. Kuşkusuz bütünüyle 

‘aşılar dan uzak durun’ diyemem. Ama aşı konusunda ‘çok 
dikkatli olun’ demek zorunda yım! Bakınız…ABD’de bir bebek 

6 yaşına kadar toplam 49 doz ve 14 çeşit aşı oluyor.  
Türkiye de farklı değil. Hepsini yaptırmak şart mı?”
Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, 9 Mart 2018

13 Nisan’da Bilim Kurulu toplantısının ardından bir 
gazetecinin “Artan vaka sayılarının sorumlusu gerçekten 

tedbir almayan vatandaş mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: 
“Sorumlu hepimiziz, 84 milyon. Bilim Kurulu başından beri 

bu salgının, bulaşın nasıl olduğunu hep anlatageldi.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

üç TARZ-I 

SiYASET



Dünyada “tarihin en büyük aşılama kampanyası” 
olarak sunulan aşılama çalışmalarında dünya 
nüfusunun sadece yüzde 2,16’sı tam olarak 
aşılanmış durumda. Aşının dağıtım ağı ise bilimsel 
verilerle değil yine kapitalizmin kurallarıyla 
belirleniyor. 

Aşılar üzerindeki patentler ve bu patentlerin 
paylaşılmaması, ilaç tekellerinin daha fazla 
kazanmasını sağlıyor, kazanmanın ötesinde 
zenginleştiriyor. Aynı nedenle aşıların üretim ve 
tedariğinde sorunlar görülüyor. Aşı üretimi yetersiz 
kalıyor.

Zengin ülkeler yoksul ülkelere göre 25 kat daha 
hızlı aşılanıyor... Bazı ülkelerde tek doz aşı dahi 

uygulanmış değil. İlaç tekellerinin kâr hırsı göz göre 
göre milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. 

Ülkemizde de yeterli aşı tedarik edilemediği için 
aşılama hızı oldukça düştü, salgın kontrol altına 
alınabilecekken kontrolden çıktı...

Sağlık sistemi daha fazla piyasa kurallarıyla 
yönetilemez, aşı üretimi patentlerin sunduğu 
kârlardan vazgeçmek istemeyen ilaç tekellerine 
bırakılamaz. Aşıların formülleri ve üretim teknolojileri 
tüm ülkelerle paylaşılmalı, üretilmeleri patent 
yasakları ile engellenmemeli, aksine bu aşıların 
üretimi için gerekli ise teknolojik iyileştirmeler hızla 
desteklenmelidir. İnsanlık için aşı ücretsiz olarak 
üretilmeli ve yaygın ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır. 

AŞILAR üZERiNDEKi TüM 
PATENTLER KALDIRILMALIDIR!

Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada bugüne kadar 3 milyona yakın kişi yaşamını yitirdi... 

Bu formla imza toplayabilir, imzaları bulunduğunuz bölgede TKP büroları ile semt evlerine ulaştırabilirsiniz. 
Yaşadığınız yerellikte büromuz yoksa dijital olarak iletisim@tkp.org.tr’ye gönderebilirsiniz.



Babamın tavsiyesiyle dinimi hep nasıl yaşadım? Çelişkiler oluyor tabi; mesela 
bizim dinimizde faiz haram; işimizi yaparken de kısmen faizli finansman kullanmak zorunda 
kalıyoruz. İşimizin aslı helal ama bazı iş yapış şeklinde faiz bulaşıyor. Bundan kaçınmanın yolu: 
İş yapmamaktı! Zaten tüm global sistem böyle olunca bu durumdan kaçınmanın da 
pek imkanı yok. Rabbim bizi affeylesin. Amin.
# ÜLKER patronu Murat Ülker’den şirketin internet sitesinde takkiyecilik dersleri

GüNüN SÖZKARASI

ÖZEL ÖğRETiM KURUMLARINDA 
çALIŞAN TüM EMEKçiLERi AŞILAYIN!

GÜCÜMÜZ
BİRLİĞİMİZDİR

Geçtiğimiz bir ay içerisinde okullardaki vaka sayılarının ve hayatını 
kaybeden öğretmenlerin artışına dikkat çeken Birlik Sendikası, özel 
okul ve kurslarda çalışan tüm emekçilerin ayrım gözetilmeksizin derhal 
aşılanması çağrısı yaptı. Salgının başından beri yüz yüze eğitime devam 
eden özel okulların hiç bir biçimde denetlenmediğine işaret eden 
Sendika, iktidarın bu okullarda hem öğrencilerin hem öğretmenlerin 
sağlığını tehlikeye attığını belirterek özel okullardaki emekçilerin 
aşılanma sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

Bir süredir kapatılma 
tehdidi altındaki Verem Savaş 
Derneği’ne bağlı Ankara Prof. 
Dr. Nusret Karasu Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi, fiziki 
şartların uygunsuzluğu gerekçe 
gösterilerek kapatıldı. Uzun 
zamandır maaşlarını eksik ya 
da geç alan hastane emekçileri 
bir süre önce PE Sağlık 
Emekçileri Ağı ile temasa 
geçerek hakları için mücadeleye 
başlamıştı. Alınan kapatılma 
kararı ile işten çıkarılan hastane 
çalışanları, pandemi zamanı 
alınan bu karara karşı bir eylem 
düzenleyerek hastanenin Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmesini 
talep etti.

PANDEMiDE KAPATILAN HASTANENiN 
EMEKçiLERiNDEN EYLEM

pAtrOnLArınenSeSİndeyİZ

yArdıM İSte

ÖrGÜtLen...

Siz de işyerlerinizde 
yaşadığınız tüm hak 
gasplarını p.E. ağına ihbar 
edebilir, sürdürdüğünüz 
direnişinizi paylaşabilirsiniz. 
Sömürücüleri ihbar 
etmek için: 0541 940 
0514 nolu hattı arayabilir, 
patronlarinensesindeyiz.org 
adresine başvurabilirsiniz.
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