HALK AÇ ONLAR SALTANAT SÜRÜYOR
ERDOĞAN Sadece Örtülü Ödenekten
1 YILDA 1 MİLYAR 858 MİLYON HARCADI

16 ARALIK

2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020 yılında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama 1 milyar
858 milyon liraya çıktı. 179 milyon lira da sermaye amaçlı gizli hizmet harcaması yapıldı.
Halk açlıkla, işsizlikle boğuşuyor onlar saltanat sürüyor.

TENCERELER BOŞ, BORÇ GIRTLAKTA
İŞ İÇİN AŞ İÇİN YAŞAMAK İÇİN BİRLEŞELİM

Saray saltanatı ve çevresi şatafat içinde yaşarken halkın ekonomik sorunları
giderek büyüyor. Yandaşlarına nasıl para aktaracağının hesabını güden iktidar, ağır

geçim sıkıntısı altında ezilen hatta intihara sürüklenen yurttaşları görmek bile istemiyor. İşçiler, köylüler, emekçiler iş istiyor, aş istiyor, yaşamak istiyor…
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HALKI
ÖLÜME TERK
CENGİZ’E 17 MİLYON TL’lik İHALE ETTİLER

HALKA KURU EKMEK

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, 'halkın midesine
sadece kuru ekmek giriyor' eleştirisine, 'o zaman aç
değil' diye cevap verdi. Kendileri lüks ve şatafat içinde
yaşayan iktidar sahipleri halka kuru ekmeği reva görüyor. Halktan aldıkları vergilerle biriken kamu kaynakları
ise ceplerine, yandaşlarına aktarılıyor. AKP iktidarının

ihale ve kamu kaynaklarıyla zenginleştirdiği Mehmet
Cengiz'e şimdi de TBMM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı ihaleleri verildi. M.Cengiz'e bu ihaleler
karşılığında 17 milyon TL ödeme yapılacak. Halka kuru
ekmeği reva görüp yandaşlara milyonlar aktaran bu
eşitsiz, adaletsiz düzeni değiştireceğiz.

BU İKTİDAR BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZ

Ülkenin tüm kaynaklarını Katar vb… ülkelere peşkeş
çekenler, bütçeyi yandaşlara aktaranlar, israfa ve şatafata
batanlar, salgında yurttaşlara en ufak desteği çok gördüler. Kira yardımı adı altında 500 TL, 750 TL birkaç aylığına

dağıtılacak sadakalarla ve faiziyle geri alınacak kredilerle
küçük işletmeler batma noktasına getiriliyor. Bir devlet
salgın felaketinde halkına destek olamıyorsa, o devletin
tepesindekiler o koltuklarda nasıl oturabilirler?

Açlık ve sefalete bir de yakıcı sağlık sorunları eklendi. COVİD-19 salgınında her geçen gün artan vaka sayılarını kontrol edemeyen hükümet, iki
günlük sokağa çıkma yasaklarından
medet umuyor. 14 ya da 21 günlük bir
tam kapanmanın ekonomik maliyetini
kaldıramayacağını gören Saray, aşıya
kadar durumu idare edip “ölen ölsün,
kalan kalsın” mantığına bürünüyor.
Bu arada test kitleri kara borsaya
düşüyor. Soğukta, parası olmayan
yoksul halk dip dibe test kuyruğunda
saatlerce bekliyor. Bu kuyruklarda
hasta olmayan da hastalanıyor.

ŞATAFATA, LÜKSE BATMIŞ

BU ZORBALIK DÜZENİNİ DEĞİŞTİRELİM
AKP-MHP koalisyonu, ekonomik kriz altında
boğulan halkın yükselen sınıfsal taleplerine adeta
kulaklarını tıkadı. Tepkileri bastırmak için etnik fay
hatlarını harekete geçirecek hamleler yapmaya
çalışıyor. Gücü tükenen iktidarın elindeki tek koz
muhalefete çeşitli operasyonlar düzenlemek. Böy-

le bir durumda halkın örgütlü gücünü yükseltmek
dışında bir seçenek yoktur. Şatafata, lükse batıp
halkı küçümseyenlere karşı iş, aş talebini yükseltelim, örgütlenelim. Parası olanın hayatta kaldığı
parası olmayanın ölüme terk edildiği bu düzeni
değiştirelim.

BİR İŞÇİ 365 GÜNDE 113 GÜN
VERGİLER İÇİN ÇALIŞIYOR
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILSIN
Asgari ücret belirleme çalışmaları sürüyor.
7.5 milyon insanın asgari ücretle geçinmek
zorunda kaldığı, 3.5 milyon insanın asgari ücretin de altında çalıştığı bu sömürü düzeninde
emekçilerin tenceresi kaynamıyor. AKP iktidarı
zenginlerden alınan vergi yükünü düşürürken
bunun yerine KDV ve ÖTV üzerinden alınan
vergileri arttırdı. Halkın cebini boşaltarak birik-

tirilen kamu kaynakları yandaşlara aktarılarak
birileri zenginleştirildi. Asgari ücrettin yüzde
33’ü vergi olarak kesiliyor. Bu vergi ve kesintiler aylık 982 TL civarında. Yani bir asgari
ücretli 365 günde 113 gün vergileri karşılamak
için çalışıyor. Asgari ücretteki vergiler kaldırılmalı, asgari ücret insanca yaşanabilecek ücret
olarak belirlenmelidir.

Halkın Sorunlarını Çözemiyorlar Kin, Nefret ve Düşmanlık Ekiyorlar
AKP ve MHP iktidarı altındaki ülkemiz dipsiz
bir uçuruma doğru sürükleniyor. Açlık, yoksulluk,
işsizlik derinleşiyor. Gırtlağına kadar borca batan
halkın tenceresi kaynamıyor. Salgında tel tel
dökülen, halkın hiçbir sorununu çözemeyen iktidar güçleri, muhalefeti ve tüm halkı baskı altına
almaya çalışıyor. Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması
çağrısıyla işaret fişeği attığı bu yeni dalga MHP

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın katliam
çağrısına uzanan tehditleriyle sürdürüldü.
HDP’yi ‘yok edilmesi gereken mahluklar’ olarak tanımlayarak yapılan çağrı, ırkçı bir nefret ve
düşmanlığın bir ifadesinden başka bir şey değildir. Meşru bir Partiye yönelik bu kapatma ve yok
etme çağrıları, iktidarın içine düştüğü acizliğin
son göstergesidir.

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

Bundan önce de Kürt halkını ezmek üzere
benzer baskılar uygulandı, Partiler kapatıldı. Bu
adımlar sonuçta toplumu ayrıştırmaktan, birarada
yaşam zeminlerini tahrip etmekten başka bir sonuç üretmedi. SOL Parti, açlık ve sefalete sürükledikleri halkı birbirine düşman etmeye çalışan
faşist zihniyete karşı birarada yaşamı kararlılıkla
savunacaktır.
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