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Elektrik üretimi ve dağıtımı 
kamulaştırılmalıdır

Türkiye 2022 yılına elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri baş-
ta olmak üzere temel ürünlere yapılan yüksek zamlarla girdi. 
Yılın ilk sabahı açıklanan zamlar arasında en çok tepki çeke-
ni kademeli olarak değişen elektrik zammı oldu. 1 Ocak’tan 
geçerli olmak üzere konutlarda 150 KW’a kadar olan elekt-
rik tüketiminin birim fiyatı yüzde 50 artırılarak 1,37 TL, 150 
KW’ın üzerindeki kısım için ise yüzde 125 zamlanarak 2,06 
TL’ye çıkarıldı. Tepkiler üzerine 150 KW’lık sınırın 210 KW 
olarak değiştirilmesi ise fahiş faturalarda ciddi bir düşüşe ne-
den olmadı.  
Birçok yerde kira fiyatlarını geçen elektrik faturaları, toplum-
sal kesimleri isyan noktasına getirdi. Ülkenin birçok kentin-
de halk sokağa çıkarak zamların geri alınması için gösteriler 
düzenlerken halkın önemli bir kesimi gelen zamlardan daha 
az etkilenmek için elektrik kullanmamaya, dolaplarının fişini 
çekmeye ya da elektrik lambalarını söndürmeye başladı. Top-
lumun değişik kesimlerince zamların geri alınması için çeşitli 
kampanyalar başlatıldı. 

Herkesi isyan ettiren ve tepkilere neden olan elektrik zammı-
nın nedeni her ne kadar iktidar çevreleri tarafından elektrik 
zammının küresel enerji piyasası ve döviz kurundaki artıştan 
kaynaklandığı iddia edilse de gerçek neden AKP iktidarının 
uyguladığı neoliberal, piyasacı ve özelleştirme politikalarının, 
enerji üretim ve dağıtım sisteminin bir sonucudur. 
Ülkemizde elektrik üretiminin önemli bir bölümü kömür ve 
doğalgaz kullanılarak yapılmaktadır. Yine kömür ve doğalga-
zın önemli bir kısmı ithal edilmektedir. Böyle olunca kur artı-
şına bağlı olarak doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artış enerji 
maliyetini artırmaktadır. Son aylarda dünya genelinde enerji 
krizinden kaynaklı enerji fiyatlarında bir artış söz konusu olsa 
da dünyanın hiçbir yerinde ülkemizdeki kadar fahiş fiyat artışı 
olmamıştır. 

Bu duruma nasıl gelindi?

Kapitalist sanayileşmeye bağlı olarak artan enerji talebini kar-
şılamak, elektriğin üretim, iletim ve dağıtımını yapmak üzere 
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1970 yılında bir kamu kuruluşu statüsünde kurulan Türkiye 
Elektrik Kurumu 1993 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim 
AŞ (TEAŞ)  ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ola-
rak ikiye ayrıldı. 2001 yılının başlarında çıkarılan bir kanunla 
Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ (TEAŞ), Türkiye Elektrik 
İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) adı altında üç ayrı 
yapıya dönüştürüldü. 
Kamuya ait olan elektrik üretimi ve dağıtımı AKP iktidarı 
döneminde yıllar itibariyle özel sektöre devredildi. Elektrik 
dağıtımı 21 bölgeye ayrılmış ve her bir bölgenin dağıtım hiz-
metleri, kamu bankalarından verilen kredilerle yandaş şirket-
lere peşkeş çekilmiştir. 2004’te TEDAŞ’ın hissedarı olduğu 18 
elektrik dağıtım şirketi özelleştirme kapsamına alındı. 2012’de 
Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ’deki yüzde 20 oranındaki 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesi özel sektöre devredil-
di. Daha sonra üç elektrik dağıtım şirketi de 2016’da Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından özelleştirildi. Elektrik 
dağıtımında özel sektör payı yüzde yüze ulaştı. TEDAŞ’a ait 
tüm dağıtım şirketlerinin özelleştirme işlemleri 2013 yılında 
tamamlandı. Halen Elektrik üretiminin % 80’i, dağıtımın ise 
tamamı özel şirketler tarafından yapılmaktadır. İktidar, dağı-
tım şirketlerinin ardından TEİAŞ’ı da özelleştirme kapsamı-
na aldı. Bu, sistemin tamamen özel sektöre devri anlamına 
geliyor.
Dağıtım şirketlerinin yatırımları ve sistemin işleyişiyle ilgili her 
türlü periyodik kontrolleri yapılmak zorunda. Sorumluluk ba-
kanlıkta ancak denetim kağıt üzerinde yapılıyor, bakanlık bu 
yetkisini kurum ve kuruluşlara devredebiliyor. 2016 yılında 
denetimleri yapan TEDAŞ’ın mevcut personelinden 400 kişi 
başka kurumlara gönderildi. 
Üretim ve dağıtım özel şirketlere devredilirken şirketleri de-
netlemekle yükümlü olan kamu kurumları şirketlerin dene-
timini yapmamıştır. Yıllardır enerji hatlarına ve altyapısına 
herhangi bir yatırım yapmayan şirketler, halktan topladıkları 
paralar ile kasalarını doldurdukları gibi yenilenmemesi nede-
niyle enerji hatlarında yüzde 15’i bulan kaçakları bile fatura-
landırarak halkın sırtına yüklediler. Bazı yerlerde hatların ye-

raltına alınması gerekiyor. Bunun ciddi bir maliyeti var. Bu da 
faturalar üzerinden yurttaşa yansıyor. Enerji hatlarında bakım 
ve onarım yapılmamasının en büyük faturasını ise kar ve so-
ğukla mücadele etmek zorunda kalan Isparta halkı 4 günden 
fazla süren elektrik kesintisiyle ödedi.

Olağan şüpheliler

Bir yandan kamuya ait elektrik üretim ve dağıtımı özelleşti-
rilirken, diğer yandan “elektrik ihtiyacı var” denilerek enerji 
şirketlerine her türlü kolaylık sağlandı, çeşitli teşvikler verildi, 
vergi indirimleri uygulandı, dereler, ormanlar, tarım alanları 
sermayenin emrine sunuldu. Ekolojik yıkıma yol açan ener-
ji politikaları ile yandaşlara rant ve kaynak aktarıldı. Elektrik 
üretim ve dağıtım şirketlerinin kimlere ait olduğuna baktığı-
nızda AKP’nin enerji politikasını daha iyi anlayabiliriz. Birçok 
yıkımda karşımıza çıkan beşli çeteyi ve birçok yandaş şirketi 
enerji alanında da görüyoruz.
İşte dağıtım bölgesi nüfusuna göre şirketler ve şirketlerin sa-
hipleri:
• BEDAŞ: 17. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Boğa-

ziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nda faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı yapılan 
bölge 9 milyon 162 bin 919 nüfusa sahip. BEDAŞ, Cen-
giz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat tarafından 
işletiliyor.

• TOROSLAR EDAŞ: 7. dağıtım bölgesinde faaliyet 
gösteren Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (TOROSLAR 
EDAŞ), Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve 
Kilis şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı ya-
pılan bölge 7 milyon 830 bin 105 nüfusa sahip. TOROS-
LAR EDAŞ, Sabancı Holding bünyesindeki Enerjisa ta-
rafından işletiliyor.

• BAŞKENT EDAŞ: 9. dağıtım bölgesinde faaliyet gös-
teren Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BAŞKENT EDAŞ), 
Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, 
Çankırı ve Bartın şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik 
dağıtımı yapılan bölge 6 milyon 899 bin 700 nüfusa sahip. 
BAŞKENT EDAŞ, Enerjisa tarafından işletiliyor.

• DİCLE EDAŞ: 1. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DİCLE EDAŞ), Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt şehirlerin-
de faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 5 
milyon 526 bin 144 nüfusa sahip. DİCLE EDAŞ, Eksim 
Holding Enerji Grubu tarafından işletilmektedir.

• GEDİZ EDAŞ: 11. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
Gediz Elektrik Dağıtım AŞ (GEDİZ EDAŞ), İzmir ve 
Manisa şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı 
yapılan bölge 5 milyon 420 bin 537 nüfusa sahip. GE-
DİZ EDAŞ, Bereket Enerji tarafından işletiliyor.

• AYEDAŞ: 14. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İs-
tanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’nin (AYE-
DAŞ), elektrik dağıtımı yaptığı bölgede 4 milyon 997 bin 
548 kişi yaşıyor. AYEDAŞ, Enerjisa tarafından işletiliyor.

• ULUDAĞ EDAŞ: 12. dağıtım bölgesinde faaliyet gös-
teren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (ULUDAĞ EDAŞ), 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova şehirlerinde faaliyet 
gösteriyor. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 4 milyon 626 
bin 181 nüfusa sahip. ULUDAĞ EDAŞ, Limak Holding, 
Cengiz Holding ve Kolin İnşaat tarafından işletiliyor.
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• MEDAŞ: 8. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Meram 
Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ), Konya, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Karaman ve Kırşehir şehirlerinde faaliyet gös-
teriyor. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 3 milyon 552 bin 
586 nüfusa sahip. MEDAŞ, Alarko Holding ve Cengiz 
Holding tarafından işletiliyor.

• SEDAŞ: 15. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Sa-
karya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli, Sakarya, 
Düzce ve Bolu şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik 
dağıtımı yapılan bölge 3 milyon 228 bin 580 nüfusa sahip. 
SEDAŞ, Akenerji, Cez Energy tarafından işletiliyor.

• YEDAŞ: 21. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Yeşi-
lırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Samsun, Ordu, 
Çorum, Amasya ve Sinop şehirlerinde faaliyet gösteriyor. 
Elektrik dağıtımı yapılan bölge 3 milyon 051 bin 887 nü-
fusa sahip. YEDAŞ, Çalık Holding tarafından işletiliyor.

• AYDEM EDAŞ: 19. dağıtım bölgesinde faaliyet gös-
teren Aydem Elektrik Dağıtım AŞ (AYDEM EDAŞ), 
Aydın, Denizli ve Muğla şehirlerinde faaliyet gösteriyor. 
Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2 milyon 851 bin 086 nü-
fusa sahip. AYDEM EDAŞ, Bereket Enerji tarafından 
işletiliyor.

• AKDENİZ EDAŞ: 10. dağıtım bölgesinde faaliyet gös-
teren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AKDENİZ EDAŞ), 
Antalya, Isparta ve Burdur şehirlerinde faaliyet gösteri-
yor. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2 milyon 833 bin 306 
nüfusa sahip. AKDENİZ EDAŞ, Cengiz Holding, Kolin 
İnşaat ve Limak Holding tarafından işletiliyor.

• OEDAŞ - OSMANGAZİ EDAŞ: 16. dağıtım bölge-
sinde faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ 
(OEDAŞ - OSMANGAZİ EDAŞ), Eskişehir, Afyon, 
Kütahya, Uşak ve Bilecik şehirlerinde faaliyet gösteriyor. 
Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2 milyon 634 bin 302 
nüfusa sahip. OEDAŞ - OSMANGAZİ EDAŞ, Zorlu 
Enerji tarafından işletiliyor.

• ARAS EDAŞ: 3. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
Aras Elektrik Dağıtım AŞ (ARAS EDAŞ), Erzurum, 
Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt şehirle-
rinde faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 
2 milyon 207 bin 602 nüfusa sahip. ARAS EDAŞ, Çalık 
Holding, Kiler Holding tarafından işletiliyor.

• VEDAŞ: 2. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Vangölü 
Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), Van, Muş, Bitlis ve Hak-
kari şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı ya-
pılan bölge 2 milyon 092 bin 863 nüfusa sahip. VEDAŞ, 
Türkerler Holding tarafından işletiliyor.

• ÇORUH EDAŞ: 4. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (ÇORUH EDAŞ), Trabzon, 
Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane şehirlerinde faali-
yet gösteriyor. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1 milyon 
822 bin 195 nüfusa sahip. ÇORUH EDAŞ, Aksa Enerji 
tarafından işletiliyor.

• FIRAT EDAŞ: 5. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FIRAT EDAŞ), Malatya, 
Elazığ, Bingöl ve Tunceli şehirlerinde faaliyet gösteriyor. 
Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1 milyon 681 bin 719 nü-
fusa sahip. FIRAT EDAŞ, Aksa Enerji tarafından işleti-
liyor.

• AKEDAŞ: 20. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Ake-
daş Elektrik Dağıtım AŞ (AKEDAŞ), Kahramanmaraş 
ve Adıyaman şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik da-
ğıtımı yapılan bölge 1 milyon 672 bin 890 nüfusa sahip. 
AKEDAŞ, Kipaş Holding tarafından işletiliyor.

• ÇEDAŞ: 6. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Çam-
lıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Sivas, Tokat ve Yoz-
gat şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı ya-
pılan bölge 1 milyon 666 bin 743 nüfusa sahip. ÇEDAŞ, 
Kolin İnşaat, Limak Holding, Cengiz Holding tarafından 
işletiliyor.

• TREDAŞ: 13. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Tekirdağ, Kırk-
lareli ve Edirne şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik 
dağıtımı yapılan bölge 1 milyon 613 bin 616 nüfusa sahip. 
TREDAŞ, IC İçtaş Enerji tarafından işletiliyor.

• KCETAŞ: 18. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Kay-
seri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ), Kayseri şe-
hirlerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik dağıtımı yapılan 
bölge 1 milyon 295 bin 355 nüfusa sahip. KCETAŞ, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor.

Zamlar geri alınsın

Dağıtım şirketleri yapacakları yatırımları, periyodik bakımla-
rı, işletme giderlerini toplayarak bir gelir tavanı oluşturuyor. 
Bölgeye, coğrafi şartlara göre her şirket için ayrı bir tutar be-
lirleniyor.
Elektrik faturalarında iki bileşen var. Biri enerji, diğeri de da-
ğıtım bileşeni. Dağıtım bileşeninin içerisinde dağıtım sistemi 
kullanım bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, kayıp kaçak 
bedeli ve sayaç okuma bedeli var, ancak faturada göremiyo-
ruz. Kayıp-kaçakta EPDK bir hedef  belirliyor. O hedefin 
altında kalınırsa şirket bundan ekstra kâr sağlıyor. Dağıtım şir-
ketlerinin yanında görevli tedarik şirketleri yurttaşa satılan her 
bir kw elektrik üzerinden yüzde 2,38 oranında kâr elde ediyor. 
Kamuya ait Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 1 Ocak’tan itibaren 
ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine 31,86 kuruşa satarken, 
dağıtım şirketleri ise sadece dağıtım işi yaparak EÜAŞ’ın üre-
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timden kazandığından fazlasını kazanıyor. Elektrik dağıtım 
şirketleri, elektriğin kilowattını devletten 31,86 kuruştan alı-
yor, ortalama 165 kuruşa satıyor. Kâr oranı yüzde 415. Ara-
daki fark ise hazineye gitmiyor, beşli çete ve birtakım yandaş 
firmaların cebine iniyor. Bu fiyatların üzerine bir de devletin 
uyguladığı vergiler eklenince faturalar şişiyor. 
Zam demek aynı zamanda şirketlere sermaye transferi anla-
mına gelmektedir. Bu son zamlarla transfer edilen sermayenin 
miktarı iyice büyüdü ve hatta katlandı. Zamdan önce elektrik 
faturaları için 19,5 milyar TL para ödenirken, yeni zamla bir-
likte bu tutarın 42,5 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. Sadece 
son yapılan zamlarla halk her ay 23 milyar TL fazladan ödeme 
yapılmış olacak. Tabi ki bu paralar enerji dağıtım işini alan 
başta beşli çete olmak üzere enerji şirketlerine aktarılmaktadır. 
Kısacası iktidar ve yandaş şirketler elbirliği ile halk soyuyor. 

Ekolojik ve adil enerji

Sürdürülebilir, doğayla barışık, ademi merkeziyetçi ve top-
lumsal adalet ilkesi ile örtüşür enerji politikaları, aynı zaman-
da ekolojik bir toplumun kurulması için kaçınılmazdır. Fosil 
yakıtlara, nükleer enerjiye, barajlara ve ekolojik olmayan diğer 
enerji kaynaklarına dayanan tercihler yerine enerjiyi daha az 
ve yerinde tüketmeye ve dolayısıyla daha az üretmeye, enerjiyi 
verimli kullanmaya ve güneş, rüzgar gibi temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayanan ve gerek duyduğu altyapı dönüşü-

mü sayesinde ekonomiyi canlandıran ve istihdam yaratan bir 
enerji politikası zorunludur.
Ekonomik krizin ayak sesleri her geçen gün daha yüksek du-
yulur hale geldi. Şimdiye kadarki bütün krizlerin sorumlusu 
zenginleri ve şirketleri kayıran piyasa sistemi olmasına rağmen 
fatura hep sıradan insanın, çalışanın önüne kondu. Bu krizin 
yükü gerçek sorumluların; şirketlerin ve zenginlerin omuzla-
rına bindirilmeli.
Başta kömür ve petrol olmak üzere kirletici kaynaklara doğru-
dan ya da dolaylı tüm teşvikler kaldırılmalı, petrol ve yeni nesil 
fosil kaynak aramaları durdurulmalı, fosil yakıt kullanıma bağlı 
elektrik üretiminden vazgeçilmeli. İklim krizine neden olan, 
havayı, suyu, toprağı kirleten termik santraller kapatılmalı. 
Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı kamuya ait olmalı.  
Sosyal bir devlette enerjiye ulaşmak en temel insan hakkıdır. 
Gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak yaşamımızın her 
alanında ihtiyaç duyduğumuz bir ürün olan elektrik, kamusal 
hizmeti zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle elektrik piyasasında-
ki soygun düzenine son verilmesi, elektrik üretim ve dağıtım 
şirketleri kamulaştırılması gerekmektedir. 
Doğalgaz, akaryakıt, ulaşım, iletişim gibi kalemlerde 
KDV, ÖTV  kaldırılmalı. Yapılan tüm zamlar geri alın-
malı. Her haneye 250 KW’a kadar ücretsiz elektrik sağ-
lanmalıdır.

SAVAŞA HAYIR!

Ukrayna’daki muhalif  Luhansk ve Donetsk bölgelerinin ba-
ğımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
bölgeye barış gücü göndermeye karar vermesiyle Ukrayna ile 
Rusya arasında devam eden gerginlik, savaş çığırtkanlığına dö-
nüşmüş durumda.
Moskova ile Washington arasında Ukrayna üzerinden NA-
TO’nun genişlemesi pazarlıkları başta AB ve bölge ülkelerinin 
dış politikalarında hareketliliği artırmıştır.
Yeşil Sol Parti olarak bu krizin kıvılcımını çakan Rusya dev-

let başkanı Vladimir Putin’in askerlerini Ukrayna sınırında 
yoğunlaştırmasını doğru görmediğimiz gibi Rusya’nın silah 
gücüyle toprak İlhakı yapmasını kabul etmemiz mümkün de-
ğildir.
ABD’nin NATO’yu ve Avrupa Birliği’ni doğuya doğru geniş-
letme politikası,  emperyalist-kapitalist sistemin yeniden kendi 
nüfuz alanını genişleterek savaş kışkırtıcılığı boyutuna taşıma-
sı da kabul edilemez
Türkiye’de AKP hükümetinin Rusya’ya karşı ABD’yi, ABD’ye 
karşı Rusya’yı kullanma stratejisi kendine hareket alanları açsa 
da nihai olarak iki taraftaki zorlu ilişkiler açısından başarı ad-
dedilebilecek sonuçlar üretmesi mümkün değildir. 
Türkiye gerginliğin ve savaşın tarafı olacak politikalardan bir 
an önce vazgeçmelidir.
Yeşil Sol parti olarak diyoruz ki;
• Halkların kendi kaderini tayin hakkı emperyalist pazarlık-

ların, savaşların konusu değildir!
• Yoksulluk ve iklim değişimi ile mücadele için gerekli olan 

kaynakları tüketen silahlanma yarışlarını durdurun!
• Ukrayna için savaşa hayır!
• Hem Rus hem de NATO güçleri geri çekilsin!
• NATO’yu genişletmeyin, dağıtın!
• Avrupa’yı silahsızlandırın!

https://yesilsolparti.org/savasa-hayir

https://yesilsolparti.org/savasa-hayir
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Bültenimizin önceki sayılarında Aysel Tuğluk’un sağlık duru-
muna dikkat çekerek bu konuda yapılan kampanya ve eylemleri 
anlatmış, “Aysel Tuğluk’tan Sorumluyuz” demiştik. “Aysel Tuğ-
luk’a Özgürlük için 1000 Kadın” kampanyasında toplanan 6000’i 
aşkın imza ve “Aysel Tuğluk’a Özgürlük” çağrı metni 5 Şubat 
Cumartesi günü Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve TBMM 
Başkanlığı’na gönderildi. Tuğluk için basın açıklamaları ve sosyal 
medya paylaşımları yapılmaya, dayanışma kartları yollanmaya de-
vam edildi. Bu arada 31 Ocak Cumartesi günü Aysel Tuğluk’un 
Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek gözlem altında tutulması ve 
kesin teşhis için rapor verilmesi kararı alınmıştı. Tuğluk’un tetkik-
leri 5 Şubat’ta tamamlanarak Kandıra Cezaevi’ne geri gönderildi. 
Hasta mahpuslar için eylemler sürerken Manisa Cezaevi’nde tu-
tuklu bulunan, çoklu hastalıkları nedeniyle günde 14 ilaç kulla-
nan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta hatta yürümekte zorlanan, 
günlerce karantina hücresinde kalan 84 yaşındaki Nusret Muğla, 
Coronavirüs enfeksiyonu sonucu öldü(rüldü). Hasta tutsakların 
yeterli sağlık hizmeti alması ve insan onuruna yakışır bir bakım/
tedavi süreci yaşaması temel bir insan hakkı olduğu gibi hukukun 
da gereği. Ancak işkenceye dönen hak ihlalleri sonucunda hapis-
hanelerden tabutlar çıkmaya devam ediyor. 
Sorunların çözümü için daha güçlü bir ses yükseltme ihtiyacı ar-
tınca İzmir’de KBG çevrimiçi bir toplantı çağrısı yaptı. 6 Şubat 
Pazar günü bireyler, partiler, çeşitli kadın, LGBTİ+, emek ve hak 
örgütleri bu toplantıda bir araya geldi. Katılımcılar Aysel Tuğluk 
şahsında tüm hasta mahpuslar için mücadele etme iradesi ortaya 
koyarak “Aysel Tuğluk ve Hasta Tutsaklara Özgürlük Platfor-
mu”nu kurdular. 9 Şubat Çarşamba günü yapılan basın toplantısı 
ile platformun kuruluşu ilan edildi ve 11 Şubat Cuma günü çevri-
miçi olarak organize edilen toplantıya tüm demokratik kamuoyu 
davet edildi. Basın metnini parti üyemiz Meltem Işık okudu; Yeşil 
Sol Parti olarak da platformun bileşenleri arasında yer alıyoruz. 
11 Şubat’taki toplantıya parti temsilcilerimizin yanı sıra TÖP, 
TİP, KBG İzmir, İHD, ÇHD, ÖHD, YDK, HDK, Mor Sarma-
şık, 78’liler Derneği, Özgür Baretliler, TJA, Partizan, İzmir Der-
simliler Derneği, Bornova Dersimliler Derneği, Muğla HDK ve 
bağımsız bireyler katıldı, Ege Dayanışma Derneği ve Halkevleri 
mazeret bildirdi. Toplantı sonunda alınan kararlar özetle şöyle: 
Masalar açılarak hapishanelerdeki hak ihlalleri konusunda farkın-
dalık yaratacak görseller eşliğinde konuşmalar yapılması, broşür 
dağıtılması, imza toplanması; aydın, sanatçı, akademisyenlerden 
de imza alınması; mektup ve kartlar göndererek hasta mahpuslar-
la dayanışma; afiş ve pankartlar asma yoluyla görünürlüğün sağ-
lanması; İHD’nin iki haftada bir cumartesi günleri hasta tutsaklar 
için gerçekleştirdiği basın açıklamasına katılımın artırılması; ba-
rolarla işbirliği yapılması; kampanya boyunca “Hasta Mahpuslara 
İnsanca Yaşam hakkı” sloganının kullanılması; sosyal medya aya-
ğının güçlü tutulması ve sık hastag eylemleri yapılması.
Aysel Tuğluk’la ilgili etkinlikler sürerken 15 Şubat’ta Adli Tıp 
Kurumu’nun raporu açıklandı: ATK bir kez daha siyasi bir ka-
rar vererek Tuğluk’un “cezaevinde kalabileceği” yönünde görüş 
bildirdi. Kararın ardından sosyal medyada #AdliTıpSuçİşliyor 
etiketiyle tepki gösterildi. Kadın hukukçular da 18 Şubat Cuma 
günü saat 12.30’da İstanbul Barosu önünde bir basın açıklaması 
yapacak. 16 Şubat Çarşamba günü Aysel Tuğluk’un avukatları bir 
basın açıklaması yaparak Tuğluk’un İstanbul Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Nöroloji ABD Başkanlığına sevkinin sağlanarak tedavisi-
nin ve bilimsel raporun hazırlanması için girişimde bulundukları-
nı ilettiler. Ayrıca tıp etik kurallarına aykırı, bilimsel objektiflikten 

uzak ve mahkemenin ara kararlarına aykırı hazırlanmış raporlarda 
imzası ve sorumluluğu bulunan hekimlerle ilgili cezai ve idari so-
ruşturma yapılması için gerekli hukuki sürecin başlatıldığını du-
yurdular.
Aysel Tuğluk ve tüm hasta mahpuslar için adalet mücadelesi sü-
recek, Yeşil Sol Parti olarak bu çabanın parçası olmaya devam 
edeceğiz.

Aysel Tuğluk ve hasta mahpuslara özgürlük

Uzun süredir kadınların kazanımlarını tırpanlama çabasın-
da olan, geçen yıl İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca fes-
heden iktidar şimdi de gözünü nafaka hakkına dikti. Önü-
müzdeki günlerde meclis gündemine getirilmesi beklenen 
6. yargı paketinde nafaka hakkıyla ilgili düzenlemeler yer 
alıyor. Boşanma ile yoksulluğa düşecek tarafa (ki neredeyse 
her durumda bu kişi kadındır) süresiz olarak ödenen yok-
sulluk nafakasının süreye bağlanması ve aile hukukunda 
arabuluculuk sisteminin getirilmesi planlanıyor. Erkeklerin 
mağdur olduğu iddiası üzerinden yürütülen bu süreçte asıl 
mağdurun kadınlar olduğu gizleniyor. Eldeki veriler nafa-
kaların aylık ortalamasının 300 TL’nin altında olduğunu ve 
çoğu zaman bu miktarın bile ödenmediğini ortaya koyuyor. 
Bu düzenlemenin kadını şiddet ve yoksulluk sarmalındaki 
evliliklere mahkum etmek ve boşanmalarını engellemek 
amacıyla yapıldığı ortadadır. Kadınların ya zarar gördüğü 
bir evliliği sürdürme ya da boşanma sonrası derinleşecek 
artacak bir yoksulluğa razı olma arasında seçim yapmak 
zorunda bırakılacağı bu düzenlemeye karşı alanlarda ve 
sosyal medyada eylemler düzenleniyor. Son olarak 12 Şu-
bat Cumartesi günü Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısı 
ile Kadıköy Eminönü İskelesi’nde toplanan kadınlar “Na-
faka hakkımızdan vazgeçmiyoruz” “Nafaka haktır gasp 
edilemez!” diye seslendi. Yeşil Sol Kadınlar da oradaydı. 
Nafakanın lütuf  değil hak olduğunu vurgulayan kadınlar, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanana, kadınların yoksulluk 
nafakasına ihtiyaç duymadığı, ev içindeki cinsiyetçi iş bö-
lümünü dönüştüren ve kadın yoksulluğunu önleyen politi-
kalar üretilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini bir 
kez daha haykırdılar. 

Nafaka hakkına dokunmayın
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HDP İzmir İl Örgütü’nün 4. Olağan Kongresi 13 Şubat Pazar 
günü Fuar Celal Atik Spor Salonu’nda binlerce kişinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Baştan sona coşkuyla devam eden etkin-
lik türküler ve halaylarla başladı. HDP il binasında katledilen 
Deniz Poyraz’a ithaf  edilen kongrede Poyraz’ın fotoğrafları ve 
“Denizek Biçe Hezar Deniz Ben (Bir Deniz Gider Bin Deniz 
Gelir) yazısının yanı sıra “Aysel Tuğluk İçin Adalet, Tüm Has-
ta Tutsaklar İçin Adalet”, “AİHM Kararları Uygulansın, Siyasi 
Tutsaklara Özgürlük”, “Soygun Varsa Direniş de Var, Direnen 
Emekçinin Yanındayız”, “Doğa ve Kent Talanına Karşı Eko-
lojik Yaşamı Savunuyoruz”, “Erkek-Devlet Şiddetine, Savaşa, 
Yoksulluğa Karşı Her Yerdeyiz” sloganlarının yazılı olduğu 
pankartlar asılıydı. Barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesin-
de yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşu sonrasında 
divan oluşturuldu. HDP Milletvekili Murat Çepni’nin başkan-
lığını yaptığı divanda üyemiz Meltem Işık da yer aldı. Havanın 
ezilenlerden yana döndüğü belirtilerek işçi sınıfı, kadınlar, LG-
BTİ+lar, ekolojistlere hoş geldiniz denildi. Zulmü, talanı, kadı-
na şiddeti, işçilerin ve gençlerin geleceksizliğini HDP’nin bitire-
ceği söylendi. “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” şiirinden 
bir bölümün okunması ile açılış konuşması sona erdi. 
HDP il örgütü etkinliklerinden karelerin yer aldığı sinevizyon 
gösterisine sloganlar, alkışlar ve zılgıtlarla eşlik edildi. Gösterim 
“İzmir’de HDP Zamanı” sloganıyla sona erdi. Katılımcı ku-
rumlara teşekkür edilmesini takiben İzmir İl Eşbaşkanı Besriye 
Tekgür söz aldı. Deniz Poyraz’ı andıktan sonra Aysel Tuğluk, 
ve tüm siyasi tutsaklara selam yolladı. Selahattin Demirtaş’ın 
adının geçmesiyle birlikte salonda yoğun bir alkış koptu. Tek-
gür, birlikte mücadele verdikleri demokrasi güçlerine, vekillere 
ve üyelere teşekkür etti. Eşbaşkan Abdülkadir Baydur da Kürt-
çe ve Türkçe olarak salonu selamladı, katılımcıların coşkusu-
na dikkat çekerek HDP’nin asla diz çökmeyeceğini, geri adım 
atmayacağını vurguladı. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal-
bay HDP’nin demokrasi ve birlikte mücadele dersi vermekte 
olduğunu söyleyerek “iyi ki HDP ve dostları var” diye seslendi. 
Süregelen işçi eylemlerini anarak HDP’nin emekçilerin, kadın-
ların, tüm halkların partisi olduğunu anlattı. Yaratılmaya çalışı-
lan karanlığın halkların elbirliği ile aşılacağını ve demokratik bir 
cumhuriyetin birlikte kurulacağını vurguladı. 
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan konuşmasına Kürtçe seslene-
rek başladı. Halklar bahçesi İzmir’e her geldiğinde gözlerdeki 
umut, cesaret ve ışığı gördüğünü, tüm inanç ve kimlikleriyle 
çok önemli olan bu kentte bulunmaktan onur ve mutluluk 
duyduğunu belirtti. Bir arada özgürce yaşama fikriyatını ortaya 
koyan tek partinin HDP olduğunu, HDP’nin barış, özgürlük, 
demokrasi ve adalet mücadelesinden asla taviz vermeyeceğini 
aktardı. Deniz Poyraz cinayetini örtbas etmeye çalıştıklarını, 
duruşmayı Kayseri’ye taşıma kararı aldıklarını ancak ne yapar-
larsa yapsınlar hakikatin ortaya çıkmasını engelleyemeyecek-
lerini söyledi. Çarşı pazarın yangın yerine döndüğünü anım-
satarak bu talan düzenini sona erdireceklerini belirtti. AİHM 
kararlarının uygulanmadığını, belediyelerine kayyum atandı-
ğını, ülkeyi bir tecrit ülkesi haline getirdiklerini anlatarak bu 
karanlığı aşmak için güçlü bir muhalefete ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti. Bir araya gelen 6 siyasi partinin HDP’yi yok saydığını, 
kendilerinin ise 3. Yolda yürümeye devam edeceğini söyledi. 

Demokrasi ittifakının tarihsel ve toplumsal bir ihtiyaç oldu-
ğunu anlatarak çoklu krizden çıkış yolu en güçlü birliktelikte 
buluşmaktır dedi. Umut kadınlarda, gençlerde, Türkiye halk-
larında; umut HDP’dedir vurgusuyla sözlerine son verdi. 
Yeni dönem HDP İl Eşbaşkanlığına Berna Çelik ve Vedat Çı-
nar seçildi. İl yürütmesine seçilen tüm üyeleri kutluyor ve ça-
lışmalarında başarılar diliyoruz. Coşku ve umut kaynağı olan 
bu kongre dolayısıyla HDP’yi selamlıyor, birlikte mücadelemi-
zi daha da yükselteceğimize dair inancımızı ve kararlılığımızı 
iletiyoruz.

Şimdi HDP zamanı

2021 Ekim ayından bu yana özlük haklarının iyileştirilme-
si için eylem sürecinde olan sağlık çalışanları en son 26 
Ocak’ta Beyaz Nöbet eylemine başlamışlardı. 4 Şubat’a ka-
dar söz verilen tasarının meclise gelmemesi halinde 8 Şu-
bat Salı günü G(ö)REV’e gidileceğini belirtmişlerdi. Sağlık 
emekçileri, taleplerinin karşılanmaması üzerine (TTB) ile 
sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla 8 Şubat 2022 
günü G(ö)REV eylemine gitti. Eylem kapsamında hastane-
lerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlen-
di. Açıklamada 8 Şubat’ta son defa tek günlük G(ö)REV’e 
gidildiği ve haklar alınana kadar mücadelenin büyütülerek 
devam ettirileceği vurgulandı. Hastaların ve hasta yakın-
larının da büyük destek verdiği G(ö)REV eylemi, kamu-
oyunda ve basında da oldukça geniş yer aldı (basın açık-
lamasının tam metni: https://www.ttb.org.tr/userfiles/
files/8subataciklama.pdf). Yeşil Sol Parti üyeleri de bulun-
dukları illerde basın açıklamalarına katılım sağladı. Bu ara-
da Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası tarafından yapılan 
açıklamada aile hekimlerinin haklarında kayıplara neden 
olan, iş güvencesini ortadan kaldıran, “ceza yönetmeliği” 
olarak nitelenen “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yö-
netmeliği”nin geri çekilmesi ve özlük haklarında iyileştir-
me yapılması talebiyle 17-18 Şubat’ta iş bırakma eylemine 
gideceği duyuruldu. Talepler karşılanmazsa 14-15-16 Mart 
tarihlerinde yeniden iş bırakılacak. 
Sağlık emekçilerinin mücadelesinin yanında olmaya devam 
edeceğiz.

Beyaz g(ö)revler sürecek


