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Bugün bilgisiz ve birikimsiz kadrolarla yönetilen, yolsuzluklara
batmış, sermayeden yana politikalarla emekçi halkı yoksulluk ve
işsizliğe mahkûm eden bir ekonomi anlayışı ile karşı karşıyayız. Son
tahlilde tek adamın ağzına bakan bu keyfi yönetimi, halk nezdinde
mahkûm etmeye, tüm yolsuzlukları, usulsüzlükleri tek tek ortaya
çıkarmaya, emekten yana çözüm önerilerimizi hayata geçirmeye
kararlıyız.
AKP başkanlık rejiminin alaşağı edilmesinin öneminin farkındayız.
Yolsuzlukların, soygun ve vurgunun üzerinde yükselen tek
adam rejimine son vermeyi en önemli sorumluluğumuz olarak
biliyoruz. Ancak çıkış yolunun düzen muhalefetinin dillendirdiği
restorasyoncu ekonomi politikalarından geçmediğini, neoliberal
kemer sıkma reçetelerinin halk yararına bir sonuç vermeyeceğini
gerek dünya, gerekse ülkemiz pratiğinden biliyoruz. Merkez Bankası
bağımsızlığını sürekli tekrarlayan, bütçe disiplinini diline pelesenk
etmiş, AKP’nin ilk yıllarına gönderme yapan söylem emekçi halkın
değil emperyalist tekellerin, sermayenin ve zenginlerin çıkarını
savunmaktır.
AKP devrinden önce de uzun yıllardır uygulanan neoliberal
politikalar büyük gelir ve servet adaletsizliklerine yol açtı. Pandemi
dönemi bu adaletsizlikleri derinleştirdi. Bu nedenle geçiş talepleri
olarak düşünülebilecek; ekonominin dengelerini emekten yana,
dayanışmadan yana değiştirecek, zenginlerin, büyük tekellerin pek
de hoşuna gitmeyecek açılımlar öneriyoruz.
Ekonomi piyasacıların sunduğu gibi teknik, alternatifsiz bir alan
değildir. Nasıl şimdi uygulanan politikaların arkasında sınırsız bir
sermaye egemenliği söz konusuysa, çubuğu emekten yana bükecek
seçenekler de vardır. Yalnız bizim önerdiğimiz sosyal programlar,
AKP’nin yardımları gibi minnet, itaat temelli değil, hak temellidir.
İnsanların bu ülkenin yurttaşı olma sıfatıyla eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik, temiz su, ısınma, parasız internet gibi hizmetlere erişimini
öngörmektedir.

Ekonomi politikası önerilerimiz, demokratik planlama anlayışımızın
bir parçasıdır. Demokratik planlamadan, bürokrat bir zihniyet değil
ekonomik kararlardan yaşamı ve çıkarı etkilenen tüm kesimlerin
katılacağı; sade yurttaşları, meslek odalarını, sendikaları, uzmanları
kapsayan, onları yönetim ve denetimde söz sahibi yapacak kolektif
bir süreci anlıyoruz.
Ekonomi politikalarımızı geliştirirken, demokratikleşmeyle
ekonomik kalkınmanın birbirini besleyen, güçlendiren iç içe
geçmiş iki önemli mücadele alanı olduğunu bir an bile aklımızdan
çıkarmıyoruz. Çünkü ancak demokratik bir toplumda korkmadan,
çekinmeden sendikalaşabileceğinizi, ekonomik haklarınızı
arayabileceğinizi biliyoruz. Eğer bir ekonomik güvenceniz varsa,
tencerenizi kaynatamama kaygınız yoksa, demokrasi mücadelesine,
siyasi süreçlere daha kolay katılabilirsiniz.
SOL Parti’nin kamucu, eşitlikçi, dayanışmacı, ekolojist ekonomi
anlayışının temel taşları şunlardır:
1. Özelleştirilen tüm kuruluşlar yeniden kamuya
kazandırılacak: PETKİM, TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik, Türk
Telekom gibi stratejik kuruluşlar ekonomiye tekrar kazandırılacak.
Emperyalist tekellerin topraklarımız ve doğamız üzerindeki yağmacı
tahakkümüne son verilecektir. Böylelikle demokratik planlamanın
daha kolay uygulanması sağlanacak. Bir yandan da toplumsal çıkar
yerine karı koyan, piyasanın tüm sorunları çözeceğini düşünen,
kendi gemisini kurtaran kaptan yaklaşımını benimseyen zihniyet
mahkûm edilecek.
2. Kamu hizmetlerinin ticarileşmesine son verilecek.
Eğitim, sağlık, ulaşım başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri
devlet eliyle ücretsiz olarak verilecektir. Özel okul ve hastaneler
kamulaştırılacaktır. Kamu kaynaklarıyla büyütülen tarikat yurtları
kamulaştırılarak gençlerin yurt ve barınma sorunları devlet
eliyle ücretsiz sunulacaktır. Gençler kredilerle borçlandırılmadan
ücretsiz eğitim ve burs imkanına sahip olacak, önceki kredi borçları
silinecektir.

3. Tiksindirici dış borçlar ödenmeyecek: Alınan dış
borçlardan toplum yararına kullanılmayan veya yüklediği maliyet
ile sunduğu hizmetin bağı kopmuş olan, yolsuzluklarla bağlantısı
bulunan borçlar gözden geçirilerek, gerektiğinde iptal edilecektir.
Bu bağlamda büyük bir rant kaynağı, iktidara finansman misyonu
bulunan KÖİ projeleri geriye dönük masaya yatırılacak, kamu
zararları tahsil edilecektir. Bu süreç halkin borç denetimi komiteleri
tarafından yönetilecektir.
4. Herkese yurttaşlık temel geliri ödenecek: Her kişiye ülkenin
yurttaşı, toplumsal varlıkların paydaşı olma sıfatıyla bütçeden
yurttaşlık temel geliri ödenecek. Böylece mutlak yoksulluk, açlık
ortadan kaldırılacak. Yaşlılık, fiziksel veya zihinsel engeller nedeniyle
emek piyasasına katılamayanlara da düzenli bir gelir sağlanacak. Bu
ödeme sayesinde emekçilerin sermaye kesimi karşısında pazarlık
gücü artacak, işe girerken seçici davranabilecekler.
5. Servet vergisi uygulanacak: Hak temelli programların
hayata geçirebilmek, yurttaşlık temel gelirini finanse edebilmek
için zenginlerin elini cebine atması gerekecek. Ancak sermayenin
el değiştirmesine yol açabilecek yüksek oranlı servet vergileri
yerine, makul oranlı zamana yayılan bir vergi uygulanacak. Gelir
vergisi dilimleri artan oranlı yeniden düzenlenecek. Son tahlilde
emekçilerin ödediği dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki
payı azaltılacak.
6. Katılımcı bütçe uygulanacak: Bu öneri de demokratik
planlamayla doğrudan bağlantılı. Kamu bütçesinden yerel
yönetimlere kadar değişik düzeylerde hem gelirlerinin hem de
harcama kalemlerinin belirlenmesinde yurttaşların, sendikaların,
yerel halkın, meslek örgütlerinin söz sahibi olduğu demokratik bir
müzakere süreci yaşanacak. Bu sayede eşit, parasız, nitelikli eğitim,
sağlık, sosyal güvenlik hizmetlerinin verilmesi, kamu yatırımlarının
önceliklerinin belirlenmesi sağlanacak.
7. İşsizlik önlenecek: Türkiye’de işsizlik kronik bir sorun
haline gelmiş, kadınlarda ve gençlerde özellikle yaygınlaşmıştır.

Planlı ekonominin, yaygın kamu yatırımlarının yeni istihdam
olanakları yaratması beklenmelidir. Mevcut istihdam potansiyeli
de, ücretler düşürülmeden çalışma saatlerinin paylaşımı, çalışma
günlerinin azaltılması yoluyla çalışmak isteyen her yurttaşa iş kapısı
açılması için değerlendirilecektir.
8. İnternete ücretsiz ulaşılacak: Bilginin
demokratikleştirilmesi 21.yüzyılda çok önemlidir. Yaygınlaştıkça
değerini yitirmeyen, maliyeti artmayan bir kamusal mal olan
bilgi ve enformasyona erişimin bir kar kapısı olmasının önüne
geçilecek, olabildiğince herkesin eşitçe hizmetine sunulması
sağlanacaktır. Parasız internet hizmeti özellikle yoksul aile çocukları
için hem eğitimin verimini artıracak, hem de kişilerin bilgilenme,
enformasyondan yararlanma hakkına katkı sağlayacaktır.
9. Yoksulluk kesinlikle ortadan kaldırılacak: Yerel yönetimler
aracılığıyla semt mutfakları üzerinden, okullarda ücretsiz
yemek sağlayarak, tanzim satışları yoluyla, temel gıda ve ihtiyaç
ürünlerinden KDV’nin kaldırılması şeklinde çeşitli düzenlemelerle
ülkede yoksulluğun ortadan kaldırılması yönünde sosyal
düzenlemelere hız verilecektir.
10. Döngüsel ekonomiye geçilecek: İnsanları gereksiz
tüketime ve israfa yönelten pazarlamacı zihniyetinin yerine kıt
kaynakların idareli kullanımı, gösterişe yönelik anlayışın terk
edilmesi yolunda çaba sergilenecektir. Gıda ürünlerinin, giysilerin
idareli kullanımı, bozulan araç ve gereçlerin tamir edilerek
olabildiğince uzun ömürlü olması amaçlanacaktır. Bu yaklaşım hem
Sol Parti’nin ekolojik yaklaşımının bir yansıması, hem de ekonomik
kaynakların etkin kullanımı açısından önemlidir.
11. Yurtdışı sermaye akımlarına denetim getirilecek:
Sıcak para diye adlandırılan vur-kaç sermaye akımlarına denetim
getirilmesi, dış borçlanmaya bel bağlamaktan vazgeçilmesi halinde
faiz, dövizdeki istikrarsızlık azaltılacak, enflasyonun denetim altına
alınması kolaylaşacaktır. Kalkınma hedeflerine uzun vadeli istikrarlı
dış fonlarla ve iç tasarruflarla ulaşmak temel amaçlanacaktır.
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#SOL’daÇözümVar

Ekonomi piyasacıların sunduğu gibi teknik, alternatifsiz
bir alan değildir. Nasıl şimdi uygulanan politikaların
arkasında sınırsız bir sermaye egemenliği söz konusuysa,
çubuğu emekten yana bükecek seçenekler de vardır.
SOL Parti’nin kamucu, eşitlikçi, dayanışmacı, ekolojist
ekonomi anlayışının temel taşları; AKP’nin yardımları gibi
minnet, itaat temelli değil, hak temellidir.
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