Beceriksiz, liyakatsiz, boğazına kadar yolsuzluğa batmış kadroların yönettiği ekonomi çöktü. AKP-MHP
iktidarı ülkenin tüm birikimlerine ve emekçilerin alın terine el koyarken halktan “sabır” bekliyor! Sabredecek
tek bir saniye daha kalmadı, bu iktidara son vermek boynumuzun borcudur. Ancak çözüm tüm kamu
birikimlerinin özelleştirilmesinin, emeğin haklarının yok edilmesinin arkasındaki sermaye zihniyetinde,
emperyalist merkezlerde aranamaz. Çözüm SOL’da, sol politikalarda.
Zenginler Her 8 Saniyede, Bir Asgari Ücret Kazanıyorlar

ÖTV’si, KDV’si

Servetleri Bizden Çaldıklarıdır

Fatura Halkın Sırtında

için 2 milyar yıl çalışması
gerekiyor. Murat Ülker’in 8
saniyelik kazancı 4 kişilik bir
ailenin aylık gelirine denk geliyor. İşte bu zenginlik ülkenin
birikimlerine ve alın terimize el
koyarak kazanılan birikimdir.
Onların servetleri bizden
çaldıklarıdır.

Halkın parasının sokağa atılmasına izin vermeyeceğiz. Artan oranlı gelir vergisiyle emekçilerin dolaylı vergilerinin payını hafifleteceğiz.
Yurttaşın sadece ÖTV ve KDV gibi dolaylı
vergi kalemleri bütçenin yarısını oluşturuyor. Bütçenin üçte ikisi çalışanların dolaylı
vergileriyle oluşturuluyor. Faturayı emekçi
halk değil, zenginler ödeyecek.

AKP iktidarı sermayenin, zenginlerin iktidarıdır. AKP döneminde
karunlaşarak ülkenin en zengin
insanlarından birisi olan Murat
Ülker’in toplam serveti 70
milyar lira. Bu servetin yalnızca
günlük faiz getirisi 34 milyon lira
yapıyor. Bir yurttaşın Murat
Ülker’in zenginliğine ulaşması

SOL VARSA
ÇÖZÜM VAR
Zenginler
Vergilendirilecek
Servet Vergisi
Uygulanacak
Hak temelli programları 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 oranla yeniden düzenlenecek. Son tahlilde; emekçilerin ödediği dolaylı vergilerin toplam
vergiler içerisindeki payı azaltılacak.

İşsizlik Önlenecek
Türkiye’de işsizlik kronik bir sorun
haline gelmiş, özellikle kadınlarda ve
gençlerde 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.

Herkese
Yurttaşlık
Temel Geliri
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.

Özelleştirilen Kamu Varlıkları
Yeniden Kamulaştırılacak
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, tüm sorunları piyasanın
çözeceğini düşünen, kendi gemisini kurtaran kaptan
yaklaşımını benimseyen zihniyet mahkûm edilecek.

Eğitim, Sağlık Ücretsiz Olacak
Kamu hizmetlerinin ticarileşmesine son verilecektir. Eğitim,
sağlık, ulaşım başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri devlet
eliyle ücretsiz olarak sağlanacaktır. Özel okul ve hastaneler
kamulaştırılacaktır. Kamu kaynaklarıyla büyütülen tarikat
yurtları kamulaştırılarak gençlerin yurt ve barınma sorunları
devlet eliyle çözülecektir. Gençler kredilerle borçlandırılmadan ücretsiz eğitim ve burs imkanına sahip olacak, önceki
kredi borçları silenecektir.

