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Sovglll Vatandaşlar, 

25 Mart yerel seçimlerine girerken, Sosyal De
mokrasi Partisi, SODEP'in çeşitli konulardaki temel 
görüşlerini sizlere açıklamak istiyoruz. 

Vereceğiniz oylarla göreve gelecek adaylanmız, 
bu görüşlerimiz ışığında hizmetinize koşacaklardır. 

12 Eylül 1980'den beri, bütün ulusça, başta Si
lahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, hep birlikte, özveriy
le, inançla ülkemizde sağlıklı bir demokrasi düzeni 
kurmaya çalışıyoruz. 

25 Mart seçimleri bizi çok önemli bir aşamaya 
getiriyor. Çünkü, ilk defa olarak yurt çapında örgüt
lenmiş bütün partiler, bu arada SOOEP seçime giri
yor. 

Millî Iradaki oluşturan bütün siyasal 
•flilhnlar, oy sandıklarında kondilsrlni gös-
torocoklor. Halkımız, yerel yönetimlerde hangi 
adaylara güveneceğine karar verirken, bugünkü si
yasal partileri ne ölçüde beğendiğini de açıklayacak
tır. 

İnanıyoruz ki SODEP, bu secim sonucunda 
büyük gücünü gözler önüne serecek, hem sosyal 
demokrat görüşteki seçmenlerin oylarını, hem de ikti
darın politikasından hoşnut olmayan, bu politikanın, 
halkın çıkartan doğrultusunda değiştirilmesini isteyen 
seçmenlerin oylannı alacaktır. 



1- DEMOKRASİ 

Sosyal Demokrasi Partisi, 

• İnsana en üstün değeri veren, 

• Gücünü halktan alan, 

• İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygılı, 
• Demokratik bir yönetim içinde üretimi artırırken, 

sosyal adaleti gerçekleştirmeyi de amaçlayan, 
• Ulusun bütünlüğünü ve bağımsızlığını güçlendi

rirken, dünya banşına ve insanlığa hizmet et
meye çalışan, bir partidir. 
Atatürk ilkelerinin yönlendirdiği, sağlıklı bir de

mokrasinin yerleşmesi için uğraşmak, partimizin ku
ruluş amacıdır. 

önümüzdeki ilk önemli konunun, de
mokrasiyi MMln kurum ve kurallarıyla iş
letmek, zaman kaybetmeden yerleştirmek 
olduğuna inanıyoruz. 

Sosyal Demokrasi Partisi, Anayasa düzeni için
de, yasal yollardan bütün demokratik haklann kaza
nılmasını ve kullanılmasını istemektedir. 

Bu amaç gerçekleştirildiğinde ülkemizde: 

• Herkesin fikirlerine saygı gösterilen, 

• Kimseyi, inançlan, düşünceleri ve düşüncelerini 
ifade etmiş olması nedeniyle suçlamayan, 

• Demokrasiyi, toplumun sadece aydın kesiminin 
ve varlıklı insanlannm kullandığı bir oyuncak ol
maktan çıkanp, 



• Tarladaki köylüye, 
• Fabrikadaki işçiye, 
• Çarşıdaki esnafa, 
• Sokaktaki işsize, 
• Mutfaktaki kadına, 
• Dairedeki memura, 
• Evdeki emekliye, 

• Yataktaki hastaya kadar götüren bir düzen ku
rulmuş olacaktır. 

Çünkü, tarladaki köylü, fabrikadaki işçi, çarşı
daki esnaf, sokaktaki işsiz, mutfaktaki kadın, evdeki 
emekli, dairedeki memur, yataktaki hasta eğer in
sanca yaşamak için hangi haklara sahip olduğunu 
bilmiyorsa, o haklan elde etmek için yasal yoHardan 
ve güven içinde mücadele edemiyorsa, o ülkede 
demokrasinin varlığı sözde kalır. 

Böyle bir ortam ancak "hukuka bağlı ve hukukun 
üstünlüğünü kabul eden bir devlet" tarafından ger
çekleştirilebilir. 

Sosyal Demokrasi Partisi bu nedenle "Sosyal 
Hukuk Devleti" ilkesine bağlıdır, onun yorulmaz bir 
savunucusudur. 

Sosyal Demokrasi Partisi'ne göre hukuk devleti 
ancak: 

• Temel hak ve özgürlüklere herkesin saygı gös
termesini sağlayacak güvenceler getirilirse, 

• Adaletin bağımsızlığı sağlanırsa, 

• İdarenin haksız eylem ve işlemlerine yargı yo
luyla engel olunabilirse ve, 

• Yasalann Anayasaya aykın hükümler getirmesi, 
yargı denetimiyle önlenebilirse, 



Vatandaşı devletin hizmetinde gören anlayış terk 
edilir, davlati vatandaşın hizmatinda 
gören anlayış benimsenirse kurulabilir. 

SODEP, Türkiye'nin hangi olağanüstü koşullar
dan bugünlere geldiğinin bilincindedir. Türkiye'mizin 
imkânlannın bütün özlemlerimize derhal cevap vere
cek düzeyde olmadığının bilincindedir. Ancak daha 
da gecikmeden yapılabilecek olan birçok ve önemli 
düzenlemeler vardır. Bunlann pek çoğu, geçirdiğimiz 
olağanüstü dönemde çıkarılmış bazı yasalann getir
diği sınırlamalarla ilgilidir. 

Bu sınırlamalar artık kaldırılmalıdır. 

Sosyal Demokrasi Partisi 6 Kasım seçimlerine 
katılamadığı için, partimiz bugün Türkeyi Büyük Millet 
Meclisinde temsil edilmemektedir. O nedenle şimdi
lik SODEP'in yasal düzenlemeler gerektiren konu
larda etkinliği sınırlıdır. 

Ama Sosyal Demokrasi Partisi: 

• Basın Yasası 
• Üniversiteler (YÖK) Yasası, 
• TRT Yasası, 
• Siyasi Partiler Yasası, 
• Demekler Yasası, 
• Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası 
• Sendikalar Yasa») 
• Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası, 



Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rıyla ilgili kanun hükmüne kararnameler başta olmak 
üzere birçok yasada hem çağımızın gereklerine hem 
de ulusumuzun gelişmişlik düzeyine uygun düzen
lemeleri gerçekleştirme amacındadır. 

Kamuoyunda izleyicisi olacağımız başka bir 
istek de, geçirdiğimiz anarşi ve kargaşa döneminin 
yaralannı sarmak için, bazı istisnalarla, bir "genel af" 
yasasının çıkarılmasıdır. Bu yasa özellikle "fikir ve 
siyaset suçları" diye adlandırılan ve terörist eylem
lerle ilgisi olmayan suçlan, memurlar için disiplin ce
zalarını affetmeli, toplum düzenini yeniden tehlikeye 
atmayacak şekilde, terörist cinayetler gibi bazı istis
nalarla bütün cezaları kapsamalıdır. 

2- EKONOMİ POLİTİKASI 

Sevgili Vatandaşlar, 

SODEP'in ekonomi politikasının amaçları: 

• Üretimin artırılması, 
• Enflasyonun azalması, 
• işsizliğin en alt düzeye indirilmesi, 
• Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, 
• Gelir dağılımında adaletin sağlanması, 
• Sonuçta, "SOSYAL REFAH DEVLETİ "ne ula

şılmasıdır. 

Demokratik sistemden vazgeçmeksizin, özgür
lükleri kısmaksızın, insan onuruna saygı kavramını 
çiğnemeksizin bu amaçlara en kısa zamanda ulaşa
bilmenin tek yolu, kaynaklanmızı en iyi şekilde değer
lendirmek ve akla en uygun şekilde kullanmaktır. Bu 
da kaçınılmaz olarak "Planlı Ekonomi" ile sağlanabi
lir. "Devlet kesimi için zorunlu, özel kesim için yön
lendirici" bir planlı ekonomi. 



Planlı, düzenli kalkınma, hem ekonomik kesim
lerin birbirleri ile uyum halinde büyümesini, hem gelir 
ve servet dağılımının daha adil olmasını, hem de böl
geler arası gelişme farklarının azaltılmasını sağlaya
caktır. 

Demek ki, 24 Ocak 1980'den itibaren uygula
maya konulan ve bugünkü iktidar tarafından daha da 
hararetle savunulan "aşırı liberal" ekonomi politika
sının karşısında ciddi bir seçenek vardır ve bu seçe
nek, "Planlı Ekonomi Politikası "dır. 

Bu günkü iktidarın ekonorr politikası esasın
da: 

• Sıkı para politikasıyla enflasyonu durdurmaya, 
• ihracatın sürekli artırılmasına, 

dayanmaktadır. 
Artan ihracat sayesinde dış borçların ödeneceği 

hesap edilmekte, öte yandan devamlı dış borç bula
rak oluşturulan aldatıcı bir ferahlığa bel bağlanmak
tadır. Ancak üretimde önemli bir artış »ağ
lanmadığı için, işsizlik gibi. refahın artması 
ve yaygınlaşması gibi sorunlar, çözüm bu
lamamaktadır. 

Oysa Sosyal Demokrasi Partisi, yukarıda sayılan 
amaçları gerçekleştirerek, Sosyal Refah Devleti'ne 
ulaşabilmek için: 

• Üretim artışı ile birlikte gelir bolüşümünün daha 
dengeli ve adil olmasına, 

• Planlı ekonominin yükünü çekecek olan Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin düzeltilip geliştirilmesi
ne, 

• Banka kredilci ile plan ör ce tikleri arasında orga
nik bağ kurulmasına, 

• Büyük ölçekli kamu yatınmları ile uyum içinde 
yatınm yapan özel kesimin desteklenmesine, 



• Uzun dönemli ve riski büyük yatırımların kamu 
kesimi eliyle gerçekleştirilmesine, böylece oluş
turulacak kararlı bir gidişte, özel kesimin güven 
içinde atılımlar yapmasına, 

• Gönüllü ve zorunlu tasarrufların artırılması yo
luyla kaynak yaratılmasına, 

• Sosyal adalet ilkelerini göz önünde tutan bir vergi 
reformunun gerçekleştirilmesine, 

• Vergi kaybının en alt düzeye indirilebilmesi için 
etkin bir vergi yönetiminin kurulmasına, 

• Kıt olan döviz kaynaklannın plan hedefleri doğrul
tusunda kullanılmasına, 

• Eksik sosyal ve ekonomik alt yapının tamamlan
masına, önem veren bir partidir. 

Sosyal Demokrasi Partisi nin planlı ekonomiyi 
neden esas aldığının anlaşılabilmesi için belli başlı 
birkaç noktaya değinmekte yarar vardır: 

Türkiye, planlı ekonomi konusunda en fazla 
deneyimi olan ülkelerden biridir. Bugün "az geliş
miş" değil, "gelime aşamasında bir ülke" olmamızı, 
geçmişte uygulanan etkin ve düzenleyici plan anlayı
şına borçluyuz. Nitekim Birinci ve ikinci Beşer Yıllık 
Planların uygulandığı 1963-1972 yılları arasında orta
lama yüzde 6.7'lik bir hızla ülke ekonomisi büyümüş 
ve dünyanın da takdirini toplamıştır. Buna rağmen o 
dönemdeki dış borçlarımızın (kısa ve uzun vadeli özel 
ve devlet borçları birlikte) toplamı 3 milyar dolann 
altında olduğu halde, şimdi yani kalkınmamızın durak
ladığı dönemde dış borçlanmızın toplamı 22 milyar 
dolayındadır. 

Kısaca söylemek gerekirse, ülkemizde "planlı 
ekonomi" politikasının uygulandığı yıllarda, başarılı 



ve hızlı bir kalkınma dönemi yaşanmıştır. Sanayileş
memizi gerçekleştirecek temel yatırımlar, çok düşük 
sayılabilecek dış borçlarla yaratılmıştır. Buna karşılık 
5 yıllık ve yıllık planlann kenara itildiği, sınırsız dış 
borçlanmanın marifet sayıldığı, hesapsız kitapsız 
tüketim anlayışının teşvik edildiği, eldeki dövizin 
sanki bolmuşçasına harcandığı (ana çizgileriyle bu
günküne benzer) uygulamalardan 8-10 yıl sonra, 
hüsranla dolu, acı ve zor "kemer sıkma" zoruntuğu 
karşımıza çıkmıştır. 

O nedenle, gelecekte de bugünün "liberalizm" 
adı altında yürütülen "başıboş" ekonomisi, yerini özel 
sektörü çok daha iyi yönlendiren ve gerektiğinde ko
ruyan, toplumdan yana bir planlı, karma ekonomiye 
bırakacaktır. Bu model içinde enflasyon, üretimi artı
rıcı yatırım, para ve kredi politikasıyla, planlı biçimde 
azaltılacaktır. Enflasyonun dar ve sabit gelirliyi yıpra
tan etkilerinin hafifletilmesine öncelik verilecektir. Bu 
da yeni gelir dağılımı, ücret, vergi ve kamu harcama
ları politikalanyla sağlanacaktır. Ulusal sanayi, ve
rimli tanmsal üretim, gerçek sosyal adalet, etkin ve 
düzenleyici devlet üretimi planlı ekonomimizin temel 
ilkeleri olacaktır. 

Enflasyonla mücadele konusundaki düşüncele
rimizi biraz daha açıklayalım; 

Enflasyonun başta gelen felâketzedeleri işçiler, 
memurlar ve emekli, dul, yetim gibi dar ve değişmez 
gelirlilerdir. Çünkü onların gelirleri hiçbir zaman, hızlı 
fiyat artışlannı izleyemez. Bu nedenle enflasyonla 
savaş,- sosyal adalet İlkesinin de bir gere
ğidir. 

Bugünkü iktidar da enflasyonla mücadeleyi, 
ekonomik politikasının temeli saymaktadır. 

Her mücadelenin bir bedeli vardır. Hükümet bu 
bedeli işçiye, memura ve emekliye ödetmektedir. 
Ücretleri sınırlamakta, işçinin memurun ve emeklinin 



satın alma gücünü kısmaktadır, iktidara göre arz-
talep dengesini böyle kurmak doğrudur. Ancak bu 
yolun anlamı, ekonomik hayatta durgunluktur. Dur
gunluğun sonucu da işsizliğin artmasıdır. Ülkemizde 
"işsizlik sigortası" olmadığı için, işsizliğin artmasına 
yol açan her politika, ülkemizin toplumsal gereklerine 
aykırıdır. 

Sosyal Demokrasi Partisi, enflasyonla savaş 
için, işsizliği artıran politikalar yerine, daha çok yatı
rımı ve sanayinin var gücüyle çalışmasını yeğlemek
tedir. Çünkü böyle yaparak bir yandan daha çok 
üretmek, öte yandan da satın alma gücü canlı olan 
işçi, memur, emekli sayesinde, üretilen malların tüke
timini sağlamak mümkündür. Böylece hem arz-talep 
dengesi korunabilir hem de yeni iş alanlan yaratılarak 
ekonomi güçlendirilir. Güçlenen ekonomi, devlet ma
liyesini daha sağlıklı kılar. Ona daha büyük gelir sağ
lar. 

Devletin gelirleri çoğaldıkça, sosyal amaçlı har
camalar yapma olanağı doğar. Sosyal Refah Devleti 
özlemi daha çabuk gerçekleşir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Sosyal Demokrasi 
Partisi'nin enflasyonla savaş anlayışı da, yolu da 
bugünkü iktidarınkinden bütünüyle başkadır. Sosyal 
Demokrasi Partisi, enflasyonla savaşma gerekçe
siyle güçsüzleri ezen politikanın değil, güçsüzleri 
koruyan ve ekonomiyi dirilten politikanın yanındadır. 

SODEP'in benirhsediği "planlı ekonomi" anlayı
şının doğal sonuçlanndan biri de "Ulusal Sanayimizi" 
kurmak, korumak ve geliştirmektir. Çünkü sanayi
leşmeden kalkınma olmaz. Hele Türkiye gibi, 
büyük bir nüfusu ve iç pazarı olan bir ülke,- çok boyutlu 
bir sanayileşmeye dayanmadan bağımsızlığını koru
yamaz ve kalkınmasını gerçekleştiremez. 

içteki sanayi kuruluşlannın, dış pazarlarda da 
yarışabilecek ölçek ve verimlilikte kurulmalan ve işle-
tilmesleri gerekir. 



Ulusal sanayimizi kalite ve fiyat yönünden ıslah 
etmek bir zorunluktur. Ancak bunu sağlamak ister
ken, büyük miktarlarda ithal malı getirtip ulusal sana
yimizin ezilmesine yolaçmak yanlıştır. Kalite ve fiyat 
ıslahı için, tüketiciyi koruma yasaları çıkarılabilir. Ya
pısal değişiklikleri sağlayacak, teknolojik gelişmeleri 
devreye sokacak önlemler alınabilir. 

Bugün uygulanan ekonomik politikanın ise, ulu
sal sanayimizi geniş ölçüde baltaladığı açıktır. 

Lüks tüketime ayrılan dövizler, Türkiye'nin bazı 
altyapı eksikliklerinin giderilmesinde, yarım kalmış 
yatırımların tamamlanmasında kullanılabilirdi. 
SOOEP, ülkemizin büyük özverilerle sağladığı döviz
lerinin savurganca kullanılmasına izin vermeyecektir. 

SODEP, uzun yıllar boyunca, döviz tasarrufları 
ve çeşitli güçlüklerle kurulmuş, özel sektöre ve ka
muya ait ulusal sanayimizin birkaç yılda, üstelik ülke 
dövizinin israfıyla, yabancı sanayi şirketlerinin malları 
tarafından yerle bir edilmesine göz yummayacak, 
gerekli önlemleri alacaktır. 

3- TARIM 

Sosyal Demokrasi Partisi, tanmsal gelişmeyi, 
kalkınmamızın temeli olarak görmektedir. O nedenle, 
sosyal ve ekonomik gelişmenin "dengeli" ve "sosyal 
adalet" ilkelerine uygun olması için, köylünün ve 
köyün gelişmesine öncelik verecektir. 

Bu amaçla SODEP: 
• Toprağı, ormanı ve hayvansal birikimin verimlili

ğini artıracak her türlü önlemleri alacaktır, 

• Toprak ve su kaynaklannı koruyacak, geliştire
cek ve bu kaynaklardan çiftçinin hakça yarar
lanmasını sağlayacaktır, 



• ileri tarım teknolojilerinin uygulanmasını, verimli
liği artıran önlemlerin alınmasını özendirecektir, 

• Sulanan alanların genişletilmesini -bölgeler arası 
dengeyi de gözeterek- kamu yatırımlarıyla sağ
layacaktır, 

• Tarım kesimiyle sanayi kesimi arasında sağlıklı 
bir dengenin kurulmasına önem verecektir, 

• Tarımsal üretimin artması yanında, tanmsal geli
rin adıl dağılımını sağlayacak önlemler alacaktır, 

• Tarımda verimliliği artırmak, toprak ve gelir dağı
lımındaki dengesizlikleri gidermek ve mülkiyeti 
yaygınlaştırmak için, topraksız ve az topraklı çift
çinin yeterli toprağa kavuşturulmasını ve koope
ratifleşmesini sağlayacak etkin ve seçici bir top
rak ve tanm reformunu gerçekleştirecektir, 

• Destekleme alımlarının, tanmsal gelişmeyi hız
landırıcı doğrultuda olmasına önem verecektir, 

• Hayvancılığın geliştirilmesine, gerek halkımızın 
sağlıklı beslenmesi, gerekse dış satım olanakla
rının büyüklüğü nedeniyle özel bir ağırlık vere
cektir, 

• Su ürünleri üretimimizi, üç yanı denizle çevrili ve 
içeeride büyük göllere sahip bir ülkeye yakışacak 
düzeye çıkaracaktır, 

• Orman kaynaklarımızı, çevrede yaşayan köylü
müze iş alanı sağlamaya önem veren bir anla
yışla işletecek, bununla birlikte verimliliğe ve 
sanayi ile dışsatıma katkısının artmasına özellikle 
dikkat edecektir, 

• Tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi için 
pazarlama olanaklarını genişletecektir, 



• Tarımsal kalkınmada, gönüllü işbirliğine dayalı 
kooperatifçiliği özendirecektir. 

4- ENERJİ 

Kıt enerji, her türlü gelişmenin önündeki temel 
engeldir. Bu nedenle Sosyal Demokrasi Partisi enerji 
üretimine hayatî önem verecek ve: 

• Başlanmış enerji projelerini en kısa zamanda 
sonuçlandırmaya, 

• Enerji üretmek kadar, enerji ve hammadde tasar
rufuna önem vermeye, 

• Kurulu güçlerden etkin bir biçimde yararlanabil
mek için gerekli önlemleri almaya, 

• Büyük ölçüde öz kaynaklara dayalı uzun dönemli 
pUanlar yaparak enerji sıkıntısını gidermeye, 

• Yeni enerji kaynaklarından yararlanabilmek için, 
doğal gazlar, jeotermal enerji kaynakları ve 
güneş enerjisini devreye sokmaya 

• Nükleer enerji santralleri kurmaya 
özen gösterecektir. 

5 - DOĞAL KAYNAKLAR 

Ülkenin doğal kaynakları, ulusun varlığıdır. O 
nedenle bu kaynaklardan bütün ulusun âdilâne yarar
landırılması gerekir. 

Sosyal Demokrasi Partisi, bir yandan bilinen 
kaynakların en verimli biçimde kullanılmasına, öte 
yandan da yeni kaynakların bulunması için araştırma
ların hızlandırılmasına ve geliştirilmesine çalışacaktır. 



Bu nedenle; 

• Ulusal ekonominin işlerliği bakımından hayati (st
ratejik) önem taşıyan madenlerle, 

• Uluslararası tekellerce verimli şekilde değerlen
dirilmeyen ya da ulusal çıkarlarla bağdaşır bi
çimde işletilmeyen madenlerde, 

devlet işletmeciliği esas alınacaktır. Bunlar dışında 
kalan ve devlet tarafından işletilmesinde yarar gö
rülmeyen maden alanlarının, işletme sırasında yo-
kolmaması konusunda devlet gözetim ve denetimi 
altında özel kesimce işletilmesine izin verilecektir. 

Türkiye'nin kıta sahanlığındaki ve denizlerdeki 
ulusal hakları korunacak ve kullanılacaktır. 

6- İŞSİZLİK: 

işsizlik, bir ülkenin karşılaşabileceği en ağır sos
yal ve ekonomik hastalıklardan biridir. Ülkemiz bu 
bakımdan "ağır hasta" durumundadır. Çünkü işsizle
rimizin sayısı 5 milyona tırmanmaktadır. 4 milyonu 
geçmiştir. 

işsizlik geçim olanaklannın yitirilmesidir. işsizli
ğin kişi yaşamında ağır bunalımlar doğuran olumsuz 
etkisine ek olarak ülke bakımından da ağır sonuçlan 
vardır, işsizlik ülke ekonomisi bakımından; ekono
mide yer alması gereken en değerli üretim faktörü 
olan insan emeğinin boşa harcanması demektir. Bu 
nedenlerle işsizlikle savaşım "Sosyal Devlet'in başta 
gelen görevidir. 

Ülkemizde uygulanan ve ücretle geçinenlerin 
satın alma gücünü kırarak enflasyonu aşağıya çekme 
amacını güden politika, hem işsizliği daha artırmakta 
hem de sosyal adalet ilkelerine ters düşmektedir. 



öte yandan bu politika ülkemizde pazar arayan 
yabancı ürünlere, dolayısıyla yabancı üreticilere alan 
açmakta ve sonuç olarak içerideki çalışma alanlarını 
daha da daraltmaktadır. Böylece bir bölüm sanayimi
zin çökmesi kaçınılmaz hale gelirken, işsizlik, top
lumsal bir karayıkım boyutuna doğru tırmanmaktadır. 

Sosyal Demokrasi Partisi, her türlü sömürüye, iç 
ve dış tekellere karşıdır. İç tekellerin halkı sömürme
sine engel olmak için, bazı sanayilerin çökertilmesine 
ve işsiz sayısının artırılmasına izin verilmesi yerine, 
halkı sömüren tekellerin karşısına, onlarla rekabet 
gücü olan yeni işletmeler kurarak çıkılmalıdır. Bu poli
tika üstelik, tekel oluşmuş alanlarda devleti yatırımcı 
ve işletmeci olarak etkinliğe kavuşturur. 

İşsizlikle savaşımın kısa dönem içindeki akılcı 
çözümü SODEP'e göre budur. Orta ve uzun dönemli 
yaklaşımlar, bir yandan emek yoğun (emeğe dayalı) 
yatırımları gerçekleştirmeyi, öte yanda da ulusal kal
kınmamızın lokomotifi görevini yapacak büyük "yeni
den inşa" programını uygulamayı zorunlu kılar. 

Yeniden inşa programı, SODEP programında da 
belirtildiği gibi, "büyük kalkınma projeleri"nin gerçek
leştirilmesini esas almaktadır. 

7- İŞÇİ SORUNLARI 

Yakın geçmişteki anarşi döneminin talihsiz bir 
sonucu olarak, "Sendika, Toplu İş Sözleşmesi ve 
Grev" hakları, demokrasinin temel ilkeleri ile bağ
daşması olanaksız ölçülerde kısılmış bulunmaktadır. 
Hükümetlerce aşırı denetlenebilen ve siyasal yaşa
ma, kendi işlevi doğrultusunda katkılarda bulunmak
tan dahi alıkonularak, toplumdan soyutlanan bir sen
dikacılığın "özgür" olduğu söylenemez. 

Bugünkü iktidar, işçi-işveren ilişkilerini bu nitelik
teki yasalarla yürütmekten yanadır. Bu şaşırtıcı de-



ğildir. Çünkü, işçi hakları ve özgürlükleri, bugünkü 
iktidarca önemli görülmüyor. Bu yüzden yürürlükteki 
yasalara dokunmasını, onları iyileştirici değişiklikler 
yapmasını bekleyemeyiz. 

Oysa işçi haklarını düzenleyen yasalar bu şe
kilde kalırsa, işçilerin yoksulluğu sürüp gidecektir. Bu 
da sosyal barışa engel olacaktır. 

Sosyal Demokrasi Partisi, bu yasaların çoğulcu 
demokratik sistemin gereklerine göre değiştirilmesini 
acil bir görev saymaktadır. 

8- EÖİTİM 

Sosyal Demokrasi Partisine göre eğitim, insanın 
düşüncesini, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirir; ona 
bilgi, hüner ve dünya görüşü kazandınr. Kişinin top
lumsallaşması ve özgürleşmesi, toplum düzeninin 
gelişerek sürdürülmesi, eğitim sayesinde mümkün 
olur. Aynca kalkınma eğtilmiş, nitelikli insan gücünü 
ve çeşitli meslek elemanlannı gerektirir. Ancak bu 
işlev, sadece eğitim kurumlarınca yerine getirilmez. 
Aileden işyerine ve meslek örgütlerine kadar pek çok 
kurumun "eğitici" işlevi vardır. 

Bu nedenle Sosyal Demokrasi Partisi: 

• Eğitimin her yaşta, herkese açık olmasına, 

• Eğitimin gerektirdiği malî yükün, bundan yarar
lanmak isteyenlerin ekonomik olanaklarını aş
mamasına. 

özen gösteren bir eğitim politikası izleyecektir. 
SODEP, eğitimin ana okulundan yüksek öğre

time kadar, ülkenin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlanna 
göre düzenlenmiş bir plana bağlanmasını sağlaya
caktır. Bu plan: 



• Her kademedeki öğrencilerin yurt ve dünya ge
reklerini bilen vatanını seven, yaratıcı insanlar 
olarak yetiştirilmesi, 

• Eğitim kurumlarının yurdun her köşesine yaygın
laştırılması, 

• Eğitim sistemi içinde mesleki ve teknik eğitimin 
ağırlığının artırılması, 

• Okul dışı her yaştaki yurttaşlarımızın da eğitimle
rini sağlaması, 

• Okul-işyeri işbirliğine dayalı, ortaklaşa eğitim pro
jelerinin uygulanmasını kolaylaştırması, 

mümkün olacak şekilde hazırlanacaktır. 
SODEP'in gözünde öğretmen toplumun miman, 

geleceğin güvencesidir. O nedenle öğretmeni bu 
önemli işlevine uygun olanaklara ve lâyık olduğu 
saygınlığa kavuşturma, SODEP'in temel amaçların
dan biridir. 

Sosyal Demokrasi Partisi, Yüksek öğretim işle
vinin, özerk üniversiteler eliyle yerine getirilmesini 
öngörür. Üniversite öğretim elemanlannın bilimsel 
çalışma ve araştırmaları, öğrenim ve eğitimi özgürce 
yapabilmeleri için herşeyden önce kendilerinin mes
leki güvenceye sahip kılınmaları zorunludur. 

Oysa iki yıldır uygulanmakta olan Yüksek öğre
tim Kanunu, öğrenci ve öğretim elemanları kesi
minde büyük bir huzursuzluğa yol açmış bulunmak
tadır. 

Yüksek öğretim Kurumu Kanununun uygula
maya girmesiyle, öğretim elemanlarının yurt düze
yinde daha dengeli bir biçimde dağılımının sağlandığı 
ileri sürülmektedir. Ne var ki, yasanın ve uygulamala
rın yarattığı huzursuzlukların bir an önce ortadan kal
dırılması gerekir. Bunu, yeni yasal düzenlemelerle 
gerçekleştirmek zorunludur. Bunun için; 



• ikide bir çıkarılan ve sık sık değiştirilen yönetme
liklerle genelgelerin sebep olduğu kargaşa ön
lenmelidir, 

• Kargaşanın yol açtığı başansızlık ortadan kaldı
rılmalıdır, 

• Eğitim düzeyinin sürekli düşmesine izin veril
memelidir, 

• YÖK yasasının doğurduğu huzursuzluk nede
niyle meydana gelen ve sayısı bin'i geçen öğre
tim üyesi kaybı önlenmelidir. 

Belirtilmeye değer ki, Türk bilim hayatının bu 
kadar büyük kan kaybına dayanması çok zordur. 

Sosyal Demokrasi Partisi, bu konunun sürekli 
izleyicisi olacaktır. 

9- GENÇLİK SORUNLARI: 

Gençlik, yaşamın bir geçiş dönemidir. Bu dö
nemde insan, geleceğe yönelik umut ve amaçlarını 
belirlemekle ilgili sorunları yaşar. Daha önce benim
sediği değer yargılannı tartışır. Kendi kimliğini bul
maya çalışır. Bu sırada, başka etkenlerin yanında, 
çevresel koşutlar, kişilik gelişiminde önemli rol oynar. 

Türkiye'de genç bir insanın, kendi istek ve yete
neklerine uygun bir mesleğe yönelmesi çok zordur. 
Üstelik Türkiye'de aşın işsizlik, genç insanın gelece
ğini belirsizlik ve umutsuzlukla karartmaktadır. Bu 
nedenlerledir ki, her toplumdan daha çok Türki
ye'deki gençlik sorunlannın özel ağırlığı vardır. Top
lumun geleceğinin güvencesi gençliktir. SODEP. işte 
bu nedenle, "Gençlik Sorunları"na özel bir önem 
verir. 



SODEP gençlik sorunlannı: 
a) öğrenci gençliğin, 
b) Okul dışı gençliğin, 

sorunları olarak çözmeye çalışacaktır. 
a) öğrenci gençliğin, Yüksek Öğretim Kurumla

rında öğrenim yapan kesimi, %80 ailesinin yaşadığı 
yerin dışında eğitim yapmak zorundadır. Bu nedenle
dir ki, bunların başlıca sorunları, beslenme, barınma 
ve ulaşım ile, mali olanaksızlıklar ve değişen toplum 
koşullarına uyum göstermekteki zorluklardır. 

• Beslenme, barınma ve ulaşım sorunları, Yüksek 
öğretim Kurumlarında merkezî bir örgüt eliyle 
çözülecektir. Ancak kampus tipi üniversiteler, 
sorunları kendi bünyeleri içindeki düzenlemelerle 
çözecekler, birden çok yerleşim merkezi bulunan 
üniversitelerde yurtların yatak kapasiteleri artırı
larak, ucuz ve dengeli beslenme olanakları sağ
lanacaktır. Ulaşım sorunlan, öğrenci servisleriyle 
çözülecektir. 

• Sağlık ve sosyal hizmetleri, Mediko-Sosyal Mer
kezlerinde karşılanacaktır. 

• Yüksek öğretim kurumları, öğrencilerine her türlü 
öğretim ve eğitim araçları sağlayacaktır. 

• Spor tesisleri ile sosyal ve kültürel etkinliklere 
önem verilecektir. 

• Yüksek öğrenim gençliğine sunulan mali destek 
(burs, kredi, bağış v.b.) olanaktan artırılacaktır. 

• Hem çalışıp hem okumak isteyenlere olanak sağ
layacak düzenlemeler yapılacaktır. 

b) Okul dışı gençlik, toplum içinde çok geniş bir 
kitleyi oluşturduğu halde, bu kesimin sorunları henüz 



sağlıklı bir biçimde belirlenmiş değildir. SODEP, bu 
geniş kitlenin sorunlarına ışık tutup çözümler getire
bilmek için, ciddî araştırmalar yapacak ve yapılmasını 
sağlayacaktır. 

öte yandan SODEP, eldeki bilgilere dayanarak 
bu gençlik kesiminin: 

• Okur yazarlık oranını yükseltecek önlemler al
maya, 

• Kırsal kesimde "Yatılı bölge okullan" eliyle bu 
gençlerin eğitimini sağlamaya, 

• "Üretim içinde eğitim ve eğitim içinde üretim" 
ilkesi doğrultusunda, pratik eğitim yöntemleri 
uygulayarak bu gençlerin bilgi, beceri ve meslek 
sahibi olmalannı gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

10- KONUT: 

Sosyal Demokrasi Partisi, "konut" sorununun 
ivedi çözüm beklediğine inanmaktadır. SODEP için 
konut, bireylerin sadece başlannı sokacaktan bir çatı 
altı değildir. Konut, bir "yaşam çevresi "nin de yaratı
cısıdır. O nedenle ulaşım, tüketim, eğitim, sağlık 
başta olmak üzere temel hizmetleri karşılanmamış bir 
"konut", ondan yararlanacaktan için bir "çözüm" 
değil, bir sorundur. 

SODEP, konut konusunda çözüm ararken 
"toplu konut" girişimlerine özellikle önem verecektir. 

Toplu konut yapımında özel kesim, kamu kesimi 
ve kooperatif kesimi olabildiğince özendirilecek ve 
konut sorununun bir an önce çözümü sağlanacaktır. 

Konut yapımında, "lüks"e yahut "gösterişe"e 
değil, toplumun gerçek ihtiyacının ve olanakların en 
iyi şekilde değerlendirilmesine önem verilecektir. 



SODEP için "gecekondu" toplumsal ve ekono
mik bir olgudur. Bu nedenle SODEP, gecekondu 
alanlarına kazma ve kürekle değil, oradaki şartları 
iyileştirme ve sağlıklı bir ortam yaratma amacına 
dönük önlemlerle yaklaşacaktır. 

11 SAĞLIK 

Sosyal Demokrasi Partisi, sağlık hizmetinin sağ
lıklı bir yaşam ortamı yaratmakla başlaması gerekti
ğine inanır. Bu inanç içinde öncelikle, temiz su, kana
lizasyon, sağlıklı konut, dengeli beslenme ve huzurlu 
bir çevre olanaklarını sağlamaya önem verecektir. 

Sosyal Demokrasi Partisinin sağlık politikasının 
temel ilkesi koruyucu hekimliktir. Ana-Çocuk sağlığı, 
aile planlaması ve bağışıklama (aşılarla hastalıklara 
karşı bağışıklık sağlama) hizmetleri yurt düzeyinde 
etkin bir biçimde uygulanacaktır. Bu konuda aile plan
lamasına parti olarak büyük önem verdiğimizi belirt
mek isteriz. Partimiz, bir ülkenin en büyük gücünün 
"beden ve ruh sağlıklı insan" olduğuna inanır. Sağlık
lı, eğitilmiş ve nitelikli çocuklar yetiştirilmeleri için aile
lerin, istedikleri ve bakabilecekleri kadar çocuk sahibi 
olmak hakları vardır. Ailelerin bu haklannı kullanabil
meleri için çağdaş bilgi, eğitim ve tıp yöntemlerini 
yaygın bir aile planlaması programı içinde kadın ve 
erkek yurttaşlann hizmetine sunacağız. 

işçi sağlığı ve meslek hastalıklanna, iş kazalan-
nın önlenmesine öncelik ve ağırlık verilecektir. 

Tedavi edici hekimlik, hastaya bulunduğu yerde 
hizmet verebilme ilkesine göre düzenlenecektir. Bu 
amaçla ülkemizin çok büyük bir kısmında uygulanan 
(sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri programı) na işler
lik kazandırılacaktır. Tam teşekküllü bölge hastaha-
neleri geliştirilerek bunların bölgesel tıp fakülteleri ile 
bağlantılı çalıştırılmaları sağlanacaktır. 
24 



Hekimler sürekli hizmet için eğitim programlan 
ile güçlendirileceklerdir. 

Nitelikli hasta bakıcı, hemşire ve sağlık teknis
yeni "destek sağlık elemanlan"nın çoğaltılmasına 
yönelik, sağlık meslek teknik eğitimine ağırlık verile
cektir. 

Sosyal Demokrasi Partisi, sağlık hizmetinde 
büyük bir özveriyle görev alan başta hekimler, bütün 
personelin onurlarını koruyacak ve yaşam düzeylerini 
yükseltecek önlemleri alacaktır. 

I 

12 - YERİL YÖNETİMLER: 

Sosyal Demokrasi Partisi, insana en üstün de
ğeri veren, insanca yaşamanın bütün koşullarını ger
çekleştirmeye çalışan, Sosyal Demokrat bir partidir. 
Yerel yönetim sorunlanna da öncelikle bu açıdan 
bakmaktadır. 

Demokratik hayatın en küçük ölçekteki örneği, 
yerel yönetimlerdir. O nedenle yerel yönetimlerin 
başansı, büyük ölçüde halkla iyi ilişkiler kurulmasına, 
yoğun bilgi alışverişi yapılmasına bağlıdır. 

Şehirde ya da kasabada yasayan vatandaş; 
• Evinde suyunun akmasını, kesilmemesini, 

• Elektriğin, havagazının ve her türlü yakrtlann her 
yere aksamadan ulaşmasını, 

• Çöpünün zamanında toplanmasını, 

• Şehir İçinde istediği yere kolayca ve en ucuz 
şekilde gidebilmeyi, 

• Konut sıkıntısına çare bulunmasını, 

• Tanzim satıştan veya denetleme yollanyta fiyat
ların kontrol edilmesini, 



• Yolların gecikmeden onarılmasını, yenilerinin 
yapılmasını, 

• Parkların, yeşil atanların, dinlenme yerlerinin, 
çocuk yuvalarının yapılmasını, 

• Hava ve çevre kirliliğinin önlenmesini, 

• Beldesinin güzelleştirilmesini, 

• Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin geliştirilme
sini ve yaygınlaştırılmasını, 

v e daha başka birçok hizmetin getirilmesini ister. 

Köylümüz de, benzeri bir çok hizmetin gerçek
leşmesi için, kısaca köyünde insanca yaşamak için, İl 
Genel Meclisinden büyük katkı bekler. 

25 Mart 1984 seçimlerinde göreve gelecek Sos
yal Demokrasi Partisi adayı Belediye Başkanları, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri, 
halkımızın bu beklentilerini en iyi şekilde karşılama 
azmiyle çalışacaklardır. 

Sosyal Demokrat Belediyeler: 

• Konut sorununa örgütleyici, üretici bir tutumla el 
atacaklardır, 

• Gecekondularda oturanların, şehir hayatıyla bü
tünleşmesine, kentin bütün hizmetlerinden yarar
lanmasına çalışacaklardır, 

• Şehrin gelişme alanlarında arsalar alarak ve bu 
alanlara alt yapı getirerek, yeni yerleşim alanları 
yaratacaklardır, 

• Çöplerin sık sık ve düzenli toplanması için, top
lama araçlannı çoğaltacaklar, vardiya sayılarını 
artıracaklar, çöpün tasfiyesi için çağdaş yöntem
ler getireceklerdir, 



• Kent içindeki inşaat alanlarının bütün çevrelerini 
çamura boğmaları gibi uygulamalann önüne 
geçeceklerdir, 

• Öncelikle gecekondu alanlarında yeni yol yapı
mına, elektrik, su gibi temel ihtiyaçların karşılan
masına önem vereceklerdir, 

• Kente sağlanan suyun miktarının artırılması, 
hakça dağıtılması ve en yararlı şekilde kullanıl
masını düzenleyecek önlemler alacaklardır, 

• Sağlıklı bir kanalizasyon ağının oluşumu için, 
uzun vadeli yatırımlara girişeceklerdir, 

• Kentlerde "merkezî ısıtma" projeleri geliştirecek
ler, uluslararası yollardan kaynak sağlamayı 
deneyerek, bu projeleri gerçekleştireceklerdir, 

• Hayat pahalılığı ile savaş için, tüketiciyi koruya
cak denetim, üretim ve tanzim satışı gibi önlemler 
alacaklardır, 

• Halleri,.üreticiyi, pazarcıyı, tüketiciyi koruyacak 
biçimde örgütleyeceklerdir, 

• Pazar alanlarının sayasını artıracaklar. Üreticile
rin ve üretici örgütlerinin engelle karşılaşmadan 
pazara ulaşmalarını kolaylaştıracaklardır, 

• Kentlerde, halkın yararlandığı yeşil alanlann 
azalmaması, tersine artırılması için çalışacaklar
dır, 

• Çocukların yakın çevrelerinde oyun alanlarına 
sahip olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapa
caklardır, 

• Kültür ve sanat faaliyetleri ile sosyal çalışmaları 
destekleyecekler, halkın gönüllü katılımından da 
bu konuda yararlanacaklardır, 



• öğrenim saatlerinin dışında boş duran okullarda, 
halkın ilgi duyacağı türden (Yabancı dil, müzik, 
resim, fotoğrafçılık, marangozluk, vb.) kurslar 
açacaklar, böyelece hem isteyenlerin yeni bece
riler kazanmasına hem de öğretim kadrolarının 
ek gelir sağlamasına yardımcı olacaklardır. 

13- KAMU YÖNETİMİ: 

Sosyal Demokrasi Partisinin "kamu yönetimi" 
anlayışına göre, vatandaş davlatin değil, dev-
lat vatandaşın hizmetini görmek için var
dır. 

SODEP, vatandaşın devlete, devletin de vatan
daşa güven duymasını sağlamaya çalışır. Bunu ger
çekleştirmeyi, kamu yönetimi politikasının temeli 
sayar. O nedenle kamu yönetiminin daha etkin hale 
getirilmesini, vatandaşla sağlıklı ilişkiler kurulmasını 
ve kamu görevlilerinin toplumda, lâyık olduktan say
gınlık, refah ve olanaklara kavuşturulmasını amaçlar. 

Kamu görevlilerinin başında "memurlar" gelir. 
Memur da aslında bir "emekçi"dir. İşverenin 

devlet olması ve kamu hizmeti görmesi, onun bu 
temel niteliğini değiştirmez. 

Ülkemizde enflasyondan en çok yıkıma uğrayan 
kesimlerden biri, memurlardır. Memurun yaşam dü
zeyi, dramatik ölçüde düşmüştür. Bunun başlıca 
nedeni, devletin yetersiz bir işveren durumunda kal
masıdır. Kamı tok ve sorunsuz yurttaştan, güleryüzlü, 
çalışkan, işine bağlı memur olur. 

Haklar ve özgürlükler bakımından yaratılan eşit
sizlikler ülkemizde yapay bir işçi-memur ayınmı so
runu çıkarmıştır. SODEP, çalışanlar arasında haklar 
ve özgürlükler açısından eşitlik sağlamanın önemine 
ve yararına inanmaktadır. 



14- ESNAF VE SANATKARLAR: 

Esnaf ve sanatkârlar güvenliklerini ve özgürlük
lerini, kendi başlanna iş tutmakta bulurlar. Onlann 
kendi özgürlüklerini korumak için verdikleri mücade
le, aynı zamanda demokratik sistemin canlılığını ko
rumasına yârdım eder. Buna karşılık ekonomik hayat
taki değişiklikler, öncelikle esnaf ve sanatkarları etki
ler. Onları tehdit eder. Bu nedenle demokratik siste
min dayanaklarından biri olan ve toplumun sağlıklı bir 
kesimini oluşturan esnaf ve sanatkarlann sorunlarına 
çözüm bulmak, Sosyal Demokrasi Partisi'nin temel 
görevlerinden biridir. 

Sosyal Demokrasi Partisi esnaf ve sanat
karların: 

• Kredi olanaklannı artıracaktır, 

• Kooperatifleşmelerini veya daha büyük işletme
ler kurma amacıyla örgütlenmelerini özendire
cektir, . 

• Kendi meslek odatennı kurmalarını sağlayacak
tır, 

• Pazarlama olanaklannı kolaylaştıracak ve yeni 
teknolojilere uyum sağlamalannı kolaylaştırıcı 
kurslar açacaktır, 

• Vergi işlemlerini basitleştirecektir. 

15-DIŞ İLİŞKİLER: 

Sosyal Demokrasi Partisinin dış politikasının 
temeli ulusal güvenliğimizi sağlam dayanaklara otur-
turkeriil>Watürk!ürf öY^rttaJSül^iOinanda^siıltıö Hken 
sine bağlı kalmaktırŞ^oY'^d ınıaermısv Eounos ı??n 



Türkiye'nin dış politik dengeler bakımından dün
yadaki en hassas bölgelerden birinde bulunduğunu 
biliyoruz. Böyle bir bölgede yaşarken, ulusal güvenli
ğimizi başka ulusların kararına, ya da kararsızlığına 
bırakamayız. Bu nedenle, ortak savunma örgütü olan 
Kuzey Atlantik Andlaşması (NATO) içinde kalmaya 
devam etmesi gerekliliğine inanıyoruz. Başta sınır 
komşularımız ve bölge ülkeleri olmak üzere bütün 
ülkelerle karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama esas
larına dayanan dostluk ilişkileri içinde olmak istiyoruz. 
Ayrıca ilişkileri yalnız siyasal boyutta görmüyoruz, 
ekonomik boyuta da aynı ölçüde önem veriyoruz. 

SODEP, başka ülkelerle girişilen ekonomik ilişki
leri, ülkemizin ekonomik gelişmesine ve bağımsızlı
ğına etkileri açısından değerlendirecektir, özellikle 
Avrupa ve Orta Doğu arasında önemli bir konumda 
bulunan Türkiye'nin her iki bölge ile sıkı ekonomik, 
kültürel ve siyasal ilişkiler kurması gerektiğine, inanı
yoruz. Siyasal ve ekonomik bakımdan Avrupa'nın dı
şında kalmamız yararlı olmayacaktır. Bu görüşle Av
rupa Ekonomik Topluluğu (A.E.T.)'na ekonomimizin 
gelişmesini engellemeyecek bir biçimde, aşamalı 
olarak katılmadan yanayız. 

Son yıllarda Birleşmiş Milletler topluluğu içinde, 
özellikle üçüncü dünya ülkeleri denilen, gelişmekte 
olan ülkelerle oluşturulan çok taraflı siyasal, ekono
mik ve kültürel ilişkilerin yarannı belirtmek isteriz. 

özetle Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk'ün gös
terdiği yollarda gelişmiş olan ulusal dış politikasına 
bağlıyız. Bu politikanın önemli bir unsuru, Kıbrıs'tı 
soydaşlarımızın en doğal haklannın korunması için, 
otuz yıla yakın bir süredir verilen ulusal uğraştır. Çok 
özveri, kan ve can pahasına kaçınılmaz bir şekilde 
vanlan son aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin varlığını destekliyoruz ve ikili görüşmelerle kuru
lacak bir federasyonla bu ulusal dâvanın mutlu, ba
rışçı sonuca varmasını bekliyoruz. 



önemle vurgulamak isteriz ki, izlenen dış politi
kanın ulusal bir politika olarak benimsenmeye devam 
edilmesi için hükümet sözcüleri tarafından Parla
mento içindeki ve dışındaki partilere son gelişmeler 
hakkında bilgi verilmesi, özellikle harp olasılıklarının 
bulunduğu hallerde Büyük Millet Meclisinde geniş 
görüşme yapılması gereklidir. Bugünkü iktidar bu 
konuda dikkatsiz ve ihmalci davranmaktadır. Son 
zamanlarda Orta Doğu, iki sıcak savaşın hüküm sür
düğü bir çatışma alanı haline girmiştir, bu savaş kıvıl-
cımlannın Türkiye'ye sıçraması olasılıkları bizi kaygı
landırmaktadır. Komşumuz Yunanistan'la aramız
daki sorunlann ne ölçüde çözülmekte olduğu ciddi 
merak konusudur. Hükümetin bütün bu gelişmeleri 
ve izlenen politika hakkında parlamentoda bulunan 
ve bulunmayan partilere açıklama yapmasını hayati 
bir zorunluluk olarak görüyoruz. 

Bu arada son yıllarda, haksız, anlamsız, alçakça 
saldınlara uğrayarak görev başında şehit olan veya 
yaralanan dış görevlilerimizi saygıyla anıyoruz. Ulus
lararası terörün insanlık dışı bir belirtisi olarak gördü
ğümüz bu cinayetlerin son bulması için uluslararası 
çabaların ve girişimlerin artmasını diliyor ve bekliyo
ruz. 

Sevgili Vatandaşlar, 

Sosyal Demokrasi Partisi olarak çeşitli ülke so? 
runlarını, bunlara partimizin bakış açısını ve getirmeyi 
önerdiği çözümleri açıkladık. 

SODEP gibi bazı partilerin katılma olanağı bula
madığı 6 Kasım seçimlerinde işbaşına gelen Anava
tan Partisinin sorunlara yaklaşımı ve icraatı açıkça 
göstermiştir ki; bu parti işçinin, köylünün, memurun, 
emeklinin, esnaf ve sanatkarın ve bütün dar gelirlile
rin yanında değildir. Esasen, 24 Ocak 1980'den beri 



uygulanan ekonomik politikanın toplumumuza ve 
ülkemize bir yarar sağlamayacağını artık herkes an
lamış bulunmaktadır. 

Elli milyon nüfusu, zengin doğal kaynaklan bulu
nan ülkemizin kalkınma için sürekli ve artan dış borca 
mahkûm bırakılması ve her geçen yıl ekonomik açı
dan daha çok dışa bağımlı kılınması ve yoksullaştırıl-
ması kabul edilemez. 

Aziz Vatandaşlarım, 

Sorunlarınıza en iyi çözümleri bulacak, ülkemi
ze, öz kaynaklanmıza insanımıza, ulusumuza sahip 
çıkacak, sosyal banşı, birlik ve bütünlüğü sağlaya
cak, mutlu bir Türkiye'yi yaratacak Sosyal Demokrasi 
Partisini destekleyiniz, oylannızı SODEP'e veriniz. İş 
başına getireceğiniz Sosyal Demokrat Belediyeler 
yerel yönetimler eliyle günlük yaşantınızı kolaylaştı
racak, geçim sıkıntınızı hafifletecek çözümler yarata
caktır. Oylannızla "en güçlü" parti kılacağınız 
SODEP, yerel yönetim seçimlerinden sonra ülkede 
iktidar partisinin uyguladığı, ülkemizin ekonomik ve 
dolayısıyla siyasal bağımsızlığını da tehlikeye sokan 
yanlış ve zararlı politikalara "dur" diyebilecek güce 
erişecektir. 

Banş, mutluluk ve kardeşlik dolu günlere ulaşa
bilmek için, 25 Mart yerel yönetim seçimlerinde oy
lannızı Sosyal Domokrasi Partisi (SODIP)s 
voriniz. 

Irdal İNÖNÜ 
Sosyal Domokrasi Partisi 
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