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Önümüzdeki 1 Kasım gunu yurdumuzda Genel Seçim 
var Korsan yöntemlerle Buyuk Millet Meclisi nden geçiri
len Seçim Yasası, 12 Eylül sonrasında getirilen TRT Yasa
sı, partizanca kullanılan sınırsız devlet olanaklarıyla iktida
ra haksız avantajlar sağlayan bir seçim 

— SHP bu seçimde, 

— Bağımsız Cumhuriyetimizi her yönüyle dışa bağımlı 
kılanlara karşı halkına güveniyor, 

— Laik ve çağdaş Cumhuriyet yerine, yobazlığa öze
nenlere, ülkede bağnaz yoz ve korkuya dayalı bir hava es
tirenlere karşı halkına güveniyor, 

— Halk istemini kusursuz yansıtan bir seçimle oluşa
cak bir Buyuk Millet Meclisi ne dayalı bir Cumhuriyet Hü
kümeti yerine, azınlık oylarına dayalı bir Hanedan yönetimi 
kurmak isteyenlere karşı halkıha güveniyor, 

— Okul ve hastane hizmetlerini paraya bağlayan, hal
kın hakkını ve emeğini tefecilere, hayalı ihracatçılara, hıle-
kâr müteahhitlere, vurgunculara ve bir avuç tekelci serma
ye sahibine peşkeş çekenlere karşı halkına güveniyor, 

— Aydınlık geleceğimizin güvencesi gençlerimizi, tari
kat tuzaklarına, köşeyi dönme temeline dayalı açgözlü, pa
ra gonullu, kaderci bir eğitimin kör yollarına düşürmek is
teyenlere karşı halkına güveniyor, 

— Karanlık maksatlarla gerçekleri karanlığa boğmak is
teyenlere karşı halkına güveniyor, 

Hanedan zıhnıyetlı iktidar ve ondan çeşitli çıkar sağla
yanlar, dışarıyla içli dışlı vurguncu bazı ış çevrelen, devlet 
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olanaklarıyla yapılan yoğun propagandalara karşın sonuç 
alamayacaklar ve halkımızın şaşmaz yargısından kurtulama
yacaklardır Gerçek ile yalanın, azınlıkla çoğunluğun, Ha-
nedancılık ile demokrasinin çekişeceği bu seçimde, kaza
nan, mutlaka gerçek çoğunluğuyla Halk ve Demokrasi ola
caktır Halkımızın ezici çoğunluğunun bu onurlu zaten, SOS-
YALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ ile birlikte gelecek, halka 
dayalı bir sosyal demokrat iktidar bu zafer ile 1 Kasım dan 
başlayıp kurulacaktır 

Ancak, şurası açıktır kı, dışa karşı teslimiyetçi, vurgun
cu ve sömürücülere arka çıkan, para ve maddi güçlerini ar
tırma yolunda ne halkı, ne Cumhuriyetin temel yapısını ve 
ne de en doğal ahlak ilkelerini dikkate alan bu iktidar ola-
ğandıçı koşullardan yararlanarak maceracı yolculuğunu sür
dürmek istemektedir 

— Herşeyden once, hakim sınıfların ve iktidarın bora
zanı haline getirilen ' televizyon ve radyo yönetimi halk
tan ve haktan yana olan her sesi kısmıştır Radyoda ve te
levizyonda yabancı dizilerden Afrika çöllerine, şeriat özlem
lerine kadar herşey vardır, ancak Türkiye yoktur, Türkiye -
nın gerçeklen yoktur ve halk yoktur. 

— Halkın oyuna ipotek koyan, devletin doğal görevi olan 
hizmetleri Anavatan Partısi'ne verilecek oylara bağlı kılan 
ve bu yöntemini gün geçtikçe daha da ilerleten partizan bir 
iktidar vardır. 

— Ülkenin gelecekteki gelir kaynakları şimdiden kuru
tulmuştur. Bu yıl bütçenin yüzde 44'u sınırsız, hesapsız ve 
gereksiz biçimde alınmış olan borçların ödenmesi için kul
lanılacaktır Bu oran 1990 yılında yüzde 66'ya çıkacak, ya
nı, 1990'da bütçeden çıkacak her 3 liranın 2 lirası borç öde
meye gidecektir 

— 1982 Anayasası ve 12 Eylül den bu yana çıkarılan 
ondan da gen yasalarla özgürlükler kısılmış, toplumsal or 
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gutlenmeler saf dışı edilmiş, politika bir avuç çıkar çevre
sinin eline terkedılerek halk siyasetin dışına itilmiştir 

— Ayrıca her gun biraz daha artan hayat pahalılığı üc
retlileri, çiftçi, esnaf ve zanaatkarı bunaltmış, geçim derdi
ne düşürmüş Geniş halk kitleleri bu nedenle siyasetle uğ
raşmaktan, kurtuluş yollarını aramaktan alıkonulmuştur 

Bunlara ek olarak, 

— Solda kurulmuş bir parti, sol oyları bolsun diye ikti
dar desteğiyle güçlendirilmiş ve gerçek SOSYAL DEMOK
RASİ yı temsil eden en guçlu Sol Partinin oylarının, kafalar 
karıştırılarak, seçim barajlarını aşamayacak DSP ye akta
rılması ve böylece işe yaramaz hale getirilmesi yolları 
tutulmuştur 

— Ancak, hakkını, onurunu, demokrasiyi savunan hal
kımız kendi önündeki bu engellen mutlaka aşacaktır. Yeterkı, 
emeği en yüce değer sayan, demokrasiye inanan yeterli 
yetenekli ve durust kadrolara sahip Sosyaldemokrat Halk
çı Parti iktidar olsun 

SOSYALDEMOKRAT HALKÇİ PARTİ 
— Tam bağımsızlığı, 
— Çağdaş sosyal demokrasiyi, 
— Hızlı kalkınmayı, 
— Hakça gelir boluşumunu, 
— Huzur ve güveni gerçekleştirmek için, 
— Hayat pahalılığına son vermek, 
— İşsiz ve güvensiz kimse bırakmamak, 
— Herkesin çocuğunun fırsat eşitliğinde okuluna gide

bilmesini sağlamak, 
— Hastanın derdine, düşkünün çaresizliğine son 

vermek, 
— Yurdumuzu her yanı sulanmış, taşından toprağından 

bereket fışkıran bir ülke yapmak için, 
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— Baskı, pahalılık, zam değil ış olanakları, insanca ge
çim, ayrımsız saygılı bir yönetim getirmek için halkımızdan 
görev istemektedir 

TÜRKİYE'Yİ YÜCELTMEYE TALİBİZ, 
ÇAĞDAŞ, DEMOKRAT, BARIŞÇI BİR TÜRKİYE İÇİN 

TALİBİZ, 
İYİ OLANIN DAHA İYİSİNİ, VAR OLANIN DAHA 

FAZLASINI, 
TEKNOLOJİNİN EN İLERİSİNİ, YAŞAMIN EN 

INSANCASINI, 
HALKIMIZA SUNMAYA TALİBİZ. 
GÜVENLİK İÇİNDE GELİŞMEK, DAHA ÇOK ÜRET

MEK VE DAHA ADİL PAYLAŞMAK İÇİN 
İKTİDARA GELİYORUZ. 

SHP, 

— Siyasal, ekonomik ve asken uluslararası alanlarda
ki ıkılı veya çok taraflı ilişkilerin tumunun Türkiye Cumhuri
yeti nın tam bağımsızlığını, Turk halkının onurunu ve çıkar
larını eksiksiz koruyacak biçimde yürütülmesini amaçlar 

— Türkiye'nin savunması öncelikle Türkiye nın kendi 
ısıdır Sosyaldemokrat Halkçı Parti butun bağlantılara ve 
paktlara bu açıdan yaklaşır ve değerlendirir 

Bu ilkelerin ışığı altında 

Pakt içinde NATO ilişkilerine aşağıdaki ilkeler 
uygulanacaktır 

1 Türkiye daima barışı savunan bir ülke olacaktır 
2 Ülkemizde bulunan tüm ortak güvenlik sistemleri her 

zaman Turk Savunma Makamlarının egemenliğinde 
bulunacaktır 

3 İttifakın coğrafi sınırları dışında Türkiye yı bağlama
dığı vurgulanmalıdır 

4 Ortak savunma sistemi içindeki malı yükler ulkele-
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rin ekonomik güçleriyle orantılı olmalıdır. 
— NATO ile ilişkilerimiz Türkiye'nin bu ittifaka kendi gü

venliğini artırmak için girdiği ilkesi gözardı edilmeden yürü
tülecektir. Bunu zayıflatan bir hareket ya da niyet nereden 
gelirse gelsin SHP bunun karşısında olacaktır. 

Sosyal demokrat Halkçı Parti uluslararası sorunların ka
ba kuvvet kullanılarak veya kullanma tehditi ile ve oldu bitti-
lerle çözümlenmesine kesinlikle karşıdır. Bu inançla Türki
ye'nin tarafı olduğu anlaşmalara aykırı eylem ve tutumlara 
izin vermeyecektir. Özellikle Yunanistan'ın Türkiye açısın
dan yaşamsal önemi olan Lozan Anlaşması'na aykırı tutum 
ve girişimlerini kesinlikle reddedecektir. 

— Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin barış tutkusu "her 
ne pahasına olursa olsun barış" anlamına gelen teslimiyetçi 
bir yaklaşım değildir. Sosyaldemokra* Halkçı Parti, tüm ulus
ların adalet ilkelerine dayanan sc .yal ve ekonomik bir dün
ya düzeni içinde yaşamalarını ister, büyük devletlerin küçük
leri, zengin devletlerin daha az zenginleri sömürmesine ve 
onlara kendi isteklerini zorla kabul ettirme çabalarına karşı 
çıkacaktır. 

— Sosyaldemokrat Halkçı Parti, kırk yılı aşan bir süre
den beri "büyük savaş" olmamasına karşın, sayısız "kü
çük savaşların" sürüp gitmesinden gelecek için büy A kaygı 
duymaktadır. Özellikle bölgemizde sürüp giden ee /aştan ol
duğu kadar, bölge devletlerinin birbirlerinin üll esel ve ulu
sal bütünlüklerine ve devlet felsefelerine yönelik, yıkıcı faa
liyetlerinden büyük tedirginlik duymaktadır. Bu faaliyetlere 
hiç bir şekilde ödün verilmeyecek, gerekli önlemlerin alın
ması ve bölgede barışın sağlanması için her türlı'ı çaba 
gösterilecektir. 

— Özetle, TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASI, NÜKLEER Sİ
LAHSIZ GELİŞMEYE ÇALIŞAN ÜLKELİĞE DESTEK VE
REN, SİLAHLANMA YARIŞI SONA ERft.lŞ, YEPYENİ BİF 
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DÜNYA KURULMASI YOLUNDAKİ ÇABALARDA ÖNCÜ
LÜK EDECEKTİR. 

— Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Türkiye'yi uluslarara
sı terörün odak noktalarından biri yapmak ve böylece ülke
mizi siyasal kararsızlığa iterek denetlemek ve yönetmek is
teyen güçlere her alanda ve her yoldan karşı koyacaktır. 

— Dünya barışına yapacağı katkılar nedeniyle Sosyal
demokrat Halkçı Parti, doğu-batı ilişkilerinde yumuşamayı, 
kuzey-güney diyalogunu, yeni ekonomik düzen kurulması 
çabalarını destekleyecek ve bu ekonomik düzenin hakça ol
ması için tüm ülkelerle, özellikle üçüncü dünya ülkeleriyle 
dayanışma içinde olmayı görev sayacaktır. 

— Sosyaldemokrat Halkçı Parti nükleer silahsızlanma
yı, bu silahlanmanın sınırlandırılmasını içtenlikle destekler 
ve bu alanda elde edilecek başarıların konvansiyonel silah
lanmada bir tırmanış nedeni olmamasını, tutulması gereken 
yolun, uluslararası anlaşmazlıkları silaha başvurmadan uz
laşma ile çözmek olduğunu savunur. 

— Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin olası bir 
savaş kuşkusu ile vatandaşlarına daha az okul, daha az sağ
lık hizmeti, daha az iş ve daha az ekmek sağlama durumu
na düşmesine son vermek, insana saygısı ve sevgisi olan 
tüm ulusal ve uluslararası kuruluşların amacı olmalıdır. Sos
yaldemokrat Halkçı Parti, bu amacın gerçekleşmesi için 
uluslararası platformda etkili bir biçimde çalışacaktır. 

— Sosyaldemokrat Halkçı Parti, yurtdışındaki işçileri
mizin haklarını ödün vermeden savunacaktır. Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Türk işçilerinin AT içinde serbest dolaşım 
haklarının hukuken geçerli olduğuna inanır. AT'na üye ol
ma koşulu beklemeden bu hakkın fiilen yürürlüğe girmesi 
için enerjik ve sonuç alıcı girişimlerde bulunacaktır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Türkiye'nin ekonomik iliş
kiler açısından dışa açılma çabalarına karşın, Türk toplu-
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munun, haberleşme, dünyadaki kültürel gelişmelere katıl
ma, uluslararası siyasal gelişmelere duyarlılık düzeyi açı
sından içine kapalı olduğu görüşündedir. Bu nedenle Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti sanat, kültür, spor, gençlik mes
lek kuruluşları, sendikalar gibi ekonomik ve kültürel yaşam
da işlevi bulunan bütün öğeler aracılığıyla Türkiye'nin dün
yaya açılışını çok yönlü konuma getirecek ve 
hızlandıracaktır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Türkiye'nin Ege Denizin
deki haklarına ödünsüz biçimde sahip çıkacak ve bunları sa
vunacaktır. Batı Trakya ve Bulgaristan'daki soydaşlarımı
zın haklan kararlı bir biçimde aranacaktır. 

— Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kıbrıs'ta eşit haklara 
sahip iki toplumdan oluşan bağımsız, bağlantısız federal bir 
devlet yapısını savunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin uluslara
rası antlaşmalarla sahip olduğu garantörlük hakkında vaz
geçmesinin sözkonusu edilemeyeceği inancındadır. 

— Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin sayısını azaltacak, ancak Türk Silahlı Kuvvetlerini mo-
dernize ederek ateş ve hareket gücünü artıracaktır. 

— Askerlik süresi erler İçin olsun, yedek subaylar için 
olsun kısaltılacaktır. 

— Bedelli askerlik kaldırılacaktır. Er ücretleri 
artırılacaktır. 

Halkımızın yaşam düzeyini ve ülkenin teknik olanakla
rını yükseltecek yatırımlarla, savunma sanayii yatırımları ara
sında makul bir denge kurulacaktır. 
BATI ÖLÇÜLERİNDE EKSİKSİZ DEMOKRASİ 

Özal, halka karşı olan görünümünü gizlemek için, de
mokrasiyi diktaya çeviren kimselerin tarihte uyguladığı yön
temlere başvurmaktadır. Seçim sistemiyle sık sık oynamak
ta, İkinci Dünya Savaşı öncesi diktatörlerinin pervasızlığı 
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içinde partisinin yayın organı haline getirdiği TV ve Radyo
yu kullanıp çeşitli öcüler gösterip, asılsız pembe tablolar çı 
zerek halkı korkutmayı ya da kandırıp uyutmayı 
denemektedir 

Bu pervasız gıdısın onune geçebilecek tek siyasal guç 
SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ dır İnsanın ıç dun 
yasına, özgürlüklerine en saygılı olan parti, SHP dır Biz, 
insan yaşamını her anlamıyla güzelleştirmek, ıç dünyasın
da zenginleşmesini sağlamak, Allah ile kul arasına giril 
mesını önlemek , insanlarımızı bolluk ve refah içinde yaşat
mak istiyoruz Sosyal demokrat olarak partimiz bu amaçlar 
için ve bu amaçlarla birlikte vardır 

Sağ partilerin hiçbirisi insanların ıç dünyasına, bu ara 
da bunun değerli bir ogesı olan dinine ve ibadetine bir sos 
yal demokrat kadar saygılı olamaz Onlar insanı yüceltmeyi 
değil, onların sırtına binip ıç dünyalarını somurerek yüksel
meyi huy edinmişlerdir 

SHP iktidarıyla ülkemize, 

— Siyasal özgürlüklerin batı ölçüleriyle işlediği, fikirle
ri ve yazılarıyla kimsenin suçlanamadığt, fıkır ve yazıların
dan verilen cezaların, geniş kapsamlı ve eşit uygulamalı bir 
af platformu içinde silindiği, tam bir özgürlük havası 
gelecektir 

— Her yörede ve bu arada ANAP iktidarı zamanında 
can güvenliğinin kalmadığı Güneydoğu Anadolu da halka 
sevgi, dayanışma, tarafsız yönetim, durust ış yürütme ilke
lerine dayalı bir huzur ve güven ortamı kurulacaktır Güney
doğu Anadolu da can ve mal güvenliği yurttaşların sevgi ve 
elbirliğiyle mutlaka çözümlenecektir 

Bu güven ve huzurlu demokrasinin tam ve kusursuz bı 
çimde işlemesi için 

1 TBMM başta olmak üzere, her kademede görev ya 
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pan kışı ve kuruluşlar HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE KO
ŞULSUZ OLARAK UYACAKTIR. ANAYASA ÇAĞDAŞ BİR 
DEMOKRASİ ANLAYIŞIYLA ELE ALINACAK VE BU DOĞ
RULTUDA DEĞİŞTİRİLECEKTİR. 

2 12 Eylül sonrası getirilen ve demokrasinin özüne ay
kırı bulunan Sendikalar, Dernekler, Yüksek Yargı Kurulla
rı, Olağanüstü Hal, YÖK, TRT, Basın, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri gibi yasalar dikkatle ele alınacak, her birinde 
çağdaş demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti ilkesine tam 
uyum sağlayacak düzenlemeler hızla gerçekleştirilecektir 

3 Yurttaşın gozunu yıldıran baskıcı yöntemlere insan
lık suçu olan işkenceye son verilecek, güvenlik soruştur
ması kaldırılacaktır Düşüncelerinden dolayı yurttaşlık hak
larından yoksun kılınanların bu hakları gen verilecektir İş
kence yapan ve yaptıranlardan hesap sorulacaktır 

4 Adaletli bir yargılama sistemi, yargıç güvencesi, yar
gının bağımsızlığı ve doğal yargıç tikeleri ile getirilecektir 
Halkın hak araması kolaylaştırılacak, harçlar azaltılacaktır 

5 Yargı alanında yeni düzenlemeler yapılırken 

a) Hakimler ve Savcılar Kurulunu Adalet Bakanı ile 
Adalet Bakanlığı Müsteşarının yönlendirmesine 
son verilecek, yargıç ve savcıların atanma, yük
selme ve yer değiştirmeleri özerk bir yargı kuru
muna verilecektir 

b) Ust yargı kurumlarına üye seçiminde Cumhur
başkanına tanınan yetkiler kaldırılacaktır 

c) Savunma, hazırlık soruşturması ile birlikte baş
layacak ve Adlı Polis Orgutu kurulacaktır 

d) Devlet Güvenlik Mahkemeleri doğal yargıç ilke
sine uygun olarak ihtisas mahkemeleri şeklinde 
düzenlenecektir 

e) Savcılar da yargıçlara benzer güvencelere 
kavuşacaktır 
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6 Düşünce, anlatım ve basın özgürlüğü çağdaş demokra
silerdeki ölçülerde düzenlenecek, bu maksatla Ceza Kanun
da gerekli değişiklikler yapılacaktır Basının doğru haber al
ması kolaylaştırılacaktır Kağıt mutlaka ucuzlattırılacaktır 

7 SHP Cumhuriyetin temel ilkelerinden olan Lâik Dev
let düzenini aın ve vicdan özgürlüğü için tek güvence ola
rak görür SHP iktidarında, yurttaşın vicdan özgürlüğü ko
runacak, kimse dinsel inancından dolayı kınanmayacak, 
baskı altında tutulmayacaktır 

8 Kamu yaşamında rüşvete, kayırmaya kesinlikle göz 
yumulmayacaktır Yurttaşların devlet görevlerine getirilme
sinde sadece devlet görevinin niteliği dikkate alınacaktır 

Her ne şekilde olursa olsun kamu paralarını yiyenler
den hukuk devleti kuralları içinde hesap sorulacaktır 

9 1402 sayıl» yasaya dayanarak sıkıyonetımlerce gö
revden alınan devlet görevlileri görevlerine iade edilecektir 

SOSYAL DEVLET 

Demokrasiye, SOSYAL DEVLET ilkesini, butun dünya
da SOSYAL DEMOKRAT PARTİLER kazandırmıştır SOS
YAL DEVLET: 

— Yurttaşlar arasında gelir uçurumları açılmasına izin 
vermeyen, varsa bu farklılıkları dengeleyerek, yurttaşlar ara
sında sevgiyi, birbirine sıcak bakmayı ve güvenceyi yara
tan devlettir 

— Sosyal devlet, vatandaşlarına onurlu bir yaşam sağ
lamak için devlet olmanın bilincini taşıyan ve olanaklarını bu 
amaçla kullanmaya özen gösteren bir devlettir 

— Sosyal devlet, emekçilerin, geçim düzenlerini ve ça
lışma koşullarını düzeltmek için serbestçe örgütlendiği 
devlettir 
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— SHP nın anlayışında, sosyal devlet, katı ve bağnz 
bir devletçilik' değildir Devlet olmanın bilinci ile, devlet 
olmanın ciddiyeti ve sorumluluğu ile, toplumun başta güçsüz 
katmanları olmak üzere, tum kesimlerini kucaklayan ve yön
lendiren bir devlettir 

SHP sosyal devleti her ögesı ile yerleştirecektir Oz^l-
Demırel ikilisinin getirdikleri ve hemen hemen kesintisiz ola
rak Ozal tarafından uygulanan 24 Ocak Kararlarının peri
şan ettiği yurttaşlarımıza SHP yepyeni sosyal düzenleme 
ler getirecektir 

İŞTE SOMUT POLİTİKALARIMIZ 
İşçi Sorunlarına Çözümler 

12 Eylül askerî darbesiyle, ekonomik bunalımın yüku işçi 
ve emekçilere yüklenmiş, sınırlı olan temel hak ve özgür
lükleri yok edilmiş, sömuru ve baskıya karşı çıkan, zorbalı
ğa boyun eğmeyen her ses susturulmuş, Toplu Sözleşme 
düzeni askıya alınarak bir kısım sendikalar işlevsiz hâle ge
tirilmiş, bir kısım sendikalar ise kapatılmıştır 

SHP İKTİDAR OLDUĞUNDA; 
— Çalışma yaşamı sömürüyü ortadan kaldıracak bi

çimde yeniden düzenlenecektir 

— Issızlığı azaltacak ve giderek ortadan kaldıracak her 
çeşit önlem alınacaktır 

— Çalışanlar arasında ışçı-memur gibi yapay ayırımlar 
kaldırılacak, tum çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendi
kalaşma hakkı tanınacaktır 

— Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından 
olan IŞÇI sendikalarına gerekli etkinlikler kazandırılacak, sen
dikalar siyasi iktidarların baskısından ve keyfi denetiminden 
uzak tum işlevlerine kavuşturulacaktır Sendikaların toplantı 
ve gösteri yapma hakkı Uluslararası Çalışma Örgütünün 
Demokratik ülkelırın hepsinde uygulanan ilke ve kararla
rına uygun hale getirilecektir 
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— Hukuk kurallarına aykırı olarak el konulan Siyasi Par
tilere, sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine ait taşınır 
taşınmaz mallar ve paralar sahiplerine geri verilecek, kay
yımların eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğu 
araştırılacaktır. 

— Toplu sözleşme ve grev hakkı üzerindeki sınırlama
lar kaldırılacak, sendikaların daha özgür ve daha güçlü ol
maları sağlanacaktır. 

— Lokavt yasal bir hak olmaktan çıkarılacaktır. 

— İşçilerin istedikleri sendikayı özgürce seçme hakkı 
olan ve gizli oy, açık sayım ilkesine dayalı referandum 
yasallaştırılacaktır. 

— Sosyal güvenceden uzak, sendikalaşması yasaklan
mış "Sözleşmeli Personel" uygulamasına son verilecektir. 

— Yüksek Hakem Kurulu kaldırılacak, özel ve zorunlu 
arabuluculuk tarafsız bir işleve kavuşturulacaktır.. 

— Haftalık çalışma süresi 40 saat olacak, tüm çalışan
lara 2 gün hafta tatili temel kural olacaktır. Yıllık izin hakkı 
en az 30 gün olarak düzenlenecektir. 

— Hamile ve yeni doğum yapmış kadınların ağır işler
de çalışmaları önlenecek, doğum izinleri uzatılacaktır. 

— İşverenlerin SSK prim borçlarının eksiksiz ve zama
nında ödenmesi sağlanacaktır. 

— İşyerine, mahallelere kreş, çocuk yuvası açılacak, 
bunların masrafları devlet, belediye ve işverenler tarafından 
karşılanacaktır. 

— Çırak ve genç işçiler mesleki ve teknik eğitimden ge
çirilecek, beceri ve yetenekleri artırılacaktır. 

— Hileli iflas ve tasfiye gibi durumlarda işçi alacakları 
diğer alacakların önüne geçirilecek, işçi lehine yasal düzen
lemeler yapılacaktır. 

Asgari ücretin hesabında aile bireyi sayısı öngörülecek, 
ücret net olarak ödenecek ve enflasyona göre 
yükseltilecektir. 
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— İşyerlerinde çalışma koşulları sağlığa uygun bir bi
çimde geliştirilecek, ış kazaları ve meslek hastalıkları nede
niyle işverenler yeterli maddi tazminat ödeyeceklerdir 

— İşyeri yönetiminde işçiler kararlarda söz sahibi 
olacaklardır 

— İş Yasası demokratikleştirilecek, 13,17 ve 24 
uncü maddeler yeniden düzenlenecek, haksız işçi çıkarma
larının onune geçilecektir 

— Mevsimlik işçilerin toplu sözleşme güvencesi altın
da kıdem, tazminat ve diğer ekonomik hakları korunacak
tır Geçici işçilerin daimi kadroluğa alınması sağlanacak top
lu ış sözleşmesi güvencesi getirilecektir Özel sözleşmeli 
personel de toplu sözleşme kapsamı içine alınacaktır 

— Tarım ve Orman işçileri etkin bir sigorta sistemine 
kavuşturulacak ve SOSYAL SİGORTASIZ İŞÇİ 
KALMAYACAKTIR. 

— İşçiler SSK yönetiminde ve kararlarda söz sahibi 
olacaktır 

— İşçilerin emeklilik düzeyi en ust emeklilik düzeyi ol
cu alınarak yükseltilecek, prim ödemelerine adıl bir çozum 
getirilecektir 

— İş güvencesi sağlanacak, ıssızlık sigortası yasası çı
karılacak, işsizlere yeterli bir ıssızlık ödeneği verilecektir 

— Yurt dışında bulunan işçilerimizin çalıştıkları ülkeler
deki tum işçilerle eşit hakka sahip olmaları sağlanacak, ça
lışma, oturma, sosyal güvenlik, mesleki ve eğitimle ilgili 
sorunları çözümlenecektir Yurda gönderdikleri dövizlere 
ek prim ödenecektir 

Kısaca, SHP İKTİDARINDA ÇALIŞMA VE YAŞAMA 
KOŞULLARI İYİLEŞECEK, EMEĞİN HAKKI VERİLECEK, 
İŞÇİ VE EMEKÇİLERİMİZİN YUZU GÜLECEKTİR. 
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ÜRETEN VE URUNU PARA EDEN MUTLU 
ÇİFTÇİLER 

Koylumuz ve çiftçimiz son yıllarda hızlı bir yoksullaş
ma sureci içine girmiştir Toprak dağılımındaki dengesizlik 
daha da artmış, üretimde kullanılan gübre, mazot, ilaç, di
ğer girdiler fiyatları en az 22 kattan başlayıp 35 ile 60 kat 
arasında artarken, ürün fiyat artışları en çok 17 ve ortala
ma 13 katta kalmıştır Dünyada tarımsal urun fiyatları ar
tarken ve gelişmiş lıberal-kapıtalıst ülkelerde bile çiftçileri 
görülmedik biçimde destekledikleri donemde bizde devle
tin çiftçi yerine aracıyı ve tefeciyi ihracatçıyı kollayan yan
lış ve haksız politikaları sonucu koylumuz daha da yoksul 
kalmıştır Eşinin, kızının, gelininin yıllar yılı verilen emekle 
biriktirilmiş altınları, yüksek tefeci faizlerini, banka ve koo
peratif borçlarını ödemek için bozdurulmuştur. 

En buyuk kesimi oluşturan koylumuzun durumunu dü
zeltmek için 

— SHP hazine mülkiyetindeki topraklardan başlayıp, 
her yörede saptanacak normal ekonomik işletme büyüklük
leri dışında kalan özel mülkiyetteki topraklara da yaygınlaş
tırman ve GAP yöresi gibi devletin katkısıyla değen hızla ar
tan topraklarda öncelikle uygulanan bir TOPRAK REFOR
MU ile, olabildiği kadar çiftçiyi toprak sahibi yapacaktır 

— Toprak vermeyle yetınılmeyıp üreticilerin demokra
tik biçimde yönetilen Kooperatif Birliklerine bağlı koopera
tifler halinde örgütlenmesi ve en fazla üretim yapılması için 
gerekli tum hizmetleri sağlayacaktır Bu yolda T.C. ZİRA
AT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE 
TOPRAK EDİNEN ÇİFTÇİLERİN KREDILENDIRILMESI 
ON PLANA ALINACAKTIR. 

Bu uygulamaya GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) 
Bölgesinde başlanacaktır 
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— Bir üretim kesiminde üretim yapanların hakkını ala 
mayısının ilk nedeni, politik baskı için gerekli dayanışmayı 
sağlayacak biçimde örgütlenmemiş olmasıdır. Bu nedenle 
SHP, ÜRETİM temeline dayalı, katılım ve dayanışma esa
sıyla örgütlenen kooperatifçiliği özendirecektir 

— Tarım ürünlerine maliyetlerin üstünde, köylünün ge
çim düzeyini yükseltecek taban fiyat uygulanacak taban 
fiyat uygulaması genişletilecektir 

— Tarım ürünleri satışında uygulanan stopaj vergisi 
kaldırılacaktır 

— Orman ürünlerinin kullanımında ve ormanların ge
liştirilmesinde, ağaç kesiminde, orman koylumuz orman ge 
lirlerinden daha çok yararlandırılacaktır Orman alanı ile ekili 
alanların sınırları ivedilikle saptanacak ekili alanlar sahip
len adına tapuya tescil edilecektir Orman koylglerının ya
kacak odun ve konut yapımı için kullanacakları kereste be 
del alınmadan kendilerine verilecektir Orman yönetimi uy
gulamalarında herşeyden önce Orman koylusunun refahı 
düşünülecektir 

— SULANABİLİR TARIM ARAZİSİNİN TAMAMI, İKİ 
SEÇİM DÖNEMİNDE TAMAMEN SULANABİLİR HALE 
GELECEKTİR. SULAMA ÜCRETLERİ UCUZLATILACAKTIR. 

- TARIM ARAZİSİNİN, SANAYİ VE KONUT ALANI 
OLARAK KULLANILMASI, BÖYLECE TARIM POTANSİYE
LİNİN AZALTILMASI UYGULAMASINA SON 
VERİLECEKTİR. 

— Tarım girdilerindeki üretim ve fiyat politikaları çiftçi
nin alınterı karşılığı tam olarak verilmesi amacıyla ve taban 
fiyatlarla uyumlu biçimde uygulanacak ve GÜBRE nın 
İLAÇ m, TARIMDA KULLANILAN MAZOT un FİYATLARI 
MUTLAKA UCUZLATILACAKTIR. 
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— ANAP iktidarında hayvancılığımız felakete itilmiştir 
İthal malı damızlık, YEM ÜRETİMİ, SIĞIR VE ET İHRACI, 
SUTE DESTEK POLİTİKALARI, köylümüze yarar getirme
miş, aksine yıkıma sürüklemiştir. 

1 - Hayvan ırkının ıslahında, ithal malı damızlığın, ancak 
dikkatli araştırılmalardan sonra köylüye verilmesi esasına 
inanırız. Köylüye damızlıkla birlikte, onun beslenmesi için 
kredi de verilecektir. Damızlık köylüye yarar sağlamadığı tak
dirde, gerek damızlık bedeli ve gerekse kredi köylüden ge
ri alınmayacak, tur ıslahında başarısız denemelerin köylü
ye ödetilmesine son verilecektir. 

— Ulusal ve ucuz üretim yapan YEM SANAYİİ KURU
LACAKTIR. HER İMKAN KULLANILARAK, YEM FİYATLA
RI 1988 yılı BAŞINDAN SONRA EN AZ YÜZDE YİRMİ 
UCUZLATILACAKTIR. 

- SÜTTE FABRİKALAR DEĞİL KOYLU 
DESTEKLENECEKTİR. 

-ET DIŞ ALIMI VE DIŞ SATIMI DURDURULACAK, 
KÖYLÜYE VE KENT EMEKÇİLERİNE UYGUN BİR FİYAT 
VE DESTEK POLİTİKASI UYGULANACAKTIR. HAYVAN
CILIKTA BİLİMSEL YÖNTEMLER GELİŞTİRİLECEKTİR. 

— Veterinerlik mesleği özendirilecektir. 

— Çiftçinin T.C. ZİRAAT BANKASI ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine olan borçlarının faizleri bir defaya özgü ola
rak silinecektir. 

— Çiftçi ürünlerine düzenleme alımları uygulayan Koo
peratif Birliklerinin yönetimine çiftçilerin, yörelerindeki ko
operatifler eliyle katılması sağlanacaktır TARİŞ, ÇUKOBIR-
LIK, FİSKOBİRLIK, ANTBİRLIK, PANKO BİRLİK vb. yöne
timlerinde küçük çiftçinin oylarının ağırlık kazanacağı birer 
demokratik yönetim kurulacaktır. 
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— Tahıl ve afyon alımını düzenleyen TOPRAK MAH
SULLERİ OFİSİ ile Tütün İşletmeleri Kurumunda yapı deği
şikliği yapılarak, bunların yönetimine kendi kooperatif ve ko
operatif birlikleri eliyle kuçuk çiftçi ve çiftçi temsilcilerinin 
girmesi sağlanacaktır 

— T.C. ZİRAAT BANKASI, tarım dışına verdiği kredi
leri azaltarak tamamen çiftçilerin bankası haline gelecektir 

— SHP ülkede tarımsal urun planlamasına geçecektir 
Bu planlamada kooperatifler ve kooperatif birliklerinin fıkır 
ye eğilimlerine ağırlık verilecektir Bu uygulamayla çiftçimiz 
hangi urunu ne miktarda ve hangi maliyetle ekeceğini bile
rek hareket edecektir Böylece bir yıl iyi para eden urunun 
ertesi yıl aşın üretilmesinden meydana çıkan zararlara mey
dan verilmeyecektir 

BALIKÇILIK ta kıyı balıkçılığı desteklenecek, ET BALIK 
KURUMU KIYI VE AÇIK DENİZ BALIKÇILIĞINDA AKTİF 
DURUMA GEÇİRİLECEKTİR. BALIKÇILARIMIZA, EK DO
NANIM KREDİLERİ SAĞLANACAK, BALIK AĞI FİYATLA
RININ UCUZLATILMASINA ÇALIŞILACAKTIR. 

— Tarımda kuçuk işletmeler ucuz vejpotek aranmadan 
verilecek, ucuz krediler, bedava tarım uzmanı ve veteriner
lik yardım uygulamaları ne desteklenecektir 

TRAKTÖR VE TARIMSAL DONANIM ARAÇLARİ, ge 
reğınde devlet sübvansiyonu verilerek ucuzlatacaktır Ta
rımsal donatım tamir atölyelerinin yurt yüzeyindeki sayısı 
artırılacaktır 

— Üretim kooperatiflerinin, tarım ürünlerinin değerlen
dirilmesini yerinde sağlaması, tarım-sanayı kombinaları kur
maları özendirilecektir 

— Koyışlen Bakanlığı yeniden kurulacaktır Bakanlık kö
ye daha geniş hizmet verecek şekilde örgütlenecektir 
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ÜLKE KADERİNDE SOZ SAHİBİ, YETERLİ KREDİ 
İLE DONATILMIŞ ESNAF VE ZANAATKARLAR 

Tarım dışında çalışan nüfusun en az 30 unu oluşturan 
Esnaf ve Zanaatkarların dertlerini koklu biçimde ele alan ilk 
parti SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ dır Bu alanda 
Partimizin yapacağı düzenleme çalışmaları esasları şöyledir 

— Sermaye yapısı ve çalışma biçimi birbirinden farklı 
olan Esnaf ve Zanaatkarlar ın seslerini duyurabılme-
len dernek düzeyinde değıf, daha ust bir düzeyde Esnaf 
Odaları, Zanaatkar Odaları ve Esnaf ve Zanaatkar Odaları 
Birliği şeması içinde örgütlenecektir Böylece Ticaret ve Sa
nayi Odalarına eşdeğer etki grubu oluşturulması olanağı 
meydana çıkacaktır 

— Odalar ve Odalar Birliği nın ilk kuruluş giderle
ri T.C. HALK BANKASIN'CA karşılanacaktır 

— Halk Bankası kredileri sadece Esnaf ve Zanaatkar
lar için tahsis olunacaktır Böylece esnaf ve zanaatkarlara 
açılan kredi ilk anda 4 kat arttırılmış olacaktır 

Halk Bankası güçlendirilecek ve sermayesi arttırılacak
tır KREDİ FAİZLERİ UCUZLATILACAKTIR. 

— Halk Bankasının yönetiminde Esnaf ve Zanaatkarla
rın etkin biçimde temsili esas alınacaktır 

— Böylece örgütlenme eksiklikleri giderilmiş Esnaf ve Za
naatkarların yönetimle ilişkileri, tüccar ve sanayicinin sorun
larını, konu alan birimlerden ayrı bir Esnaf ve Zanaatkar ve 
Kuçuk Üreticiler kuruluşunca yönetilecektir 

— Esnaf hergün ceza uygulanmasıyla karşı karşıya gel
mekten kurtarılacak, bu cezalara karşı yasal yollara gitme
leri kolaylaştırılacaktır 

— Yem kurulan küçük işletmeler ilk yıl vergi ve sosyal 
sigorta yukumu dışında kalacaktır Çalışanların hakları dev
letçe ödenecektir 

— Bağ-kur dan sigortalıların sağladığı yararlar, maaş 
ve tedavi yardımları yeterli düzeye yükseltilecektir 
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— Esnaf ve Zanaatkar Odalarına bağlı olarak kurula
cak meslek komiteleri, Odalar ve Odalar Birliğinin örgütle
diği kooperatiflere, bunlara ilgili Devlet Bankasından kredi 
sağlanarak yeni sanayi siteleri kurulacak, Esnaf ve Zana
atkarların uygun işyeri bulmaları kolaylaştırılacaktır. 

— İşyeri kira sistemini düzenleyen yeni ve ayrı bir kira 
düzeni getirilerek Belediye, Hazine ve Vakıf mülkleri terci
hen Esnaf ve Zanaatkarlara kiraya verilecektir. 

— KAMU YÖNETİMİ GÖREVLİLERİ 

Yurttaşa güleryüzlü, y^salarır, emrinde pürüzsüz hiz
met eden bir devlet mekanizmasını kurmak amacıyla: 

— Memur maaşları ve maaşa bağlı ödenekler mutlaka 
ve yeterli bir şekilde arttırılacaktır. 

Kamu kuruluşlarında, yerel yönetim ve KİT'lerde çalı
şan memurlara dernek ve sendika kurma hakkı tanınacaktır. 

— KİT'lerde memur - işçi ayırımı kaldırılacak, yönetici
ler dışında kalan personel toplu sözleşme hakkına sahip 
olacaktır. 

— Emekli Sandığı, paydaşlarının örgütleri aracılğı ile ka
tıldığı demokratik bir yönetime kavuşacaktır. 

— Memurlar partizan baskılardan kurtarılacak ve ida
renin haksız uygulamalarına karşı hak aramaları 
kolaylaştırılacaktır. 

— Bölünmüş memur ailelerini birleştirecek atamalar 
yapılacaktır. 

— Güvencesiz sözleşmeli personel uygulaması 
kaldırılacaktır. 

— Yer değiştirme halinde ödenen yolluklar gerçek gi
derleri karşılayacak düzeye getirilecektir. 

— Her memur mutlaka her yıl dinlenebilecek, bu din
lenme sürelerinde kendisine ek yük yüklenmeyecektir. Dev-

19 



let bu maksatla sosyal amaçlı dinlenme tesislerini sendika
lar, SSK, Emekli Sandığı ile birlikte arttıracaktır. 

— Memur lojmanı yapımına hız verilecektir. 
— Emekli, dul ve yetim aylıkları yeterli miktarda 

arttırılacaktır. 

TOPLUMDA GERÇEK YERİNİ ALMIŞ 
TÜRK KADINI 

SHP İktidarında Türk Kadını, analığın zorunlu kıldığı 
sağlık hizmetlerine kavuşabilecek, her türlü eğitim ve iş ola
nağından erkeklerin yararlandığı ölçüde yararlanabilecek
tir. Kadınların siyasal yaşamda şimdi olduğundan daha fazla 
yer alması, siyasal partilerin kadın kollarının kurulması, yö
netim kademelerinde kadınlara bugünkünden fazla yer ve
rilmesi, SHP'nin çağdaş anlayışının doğal gereğidir. 

SHP, geçmişe bakan statik bir kültür politikasının de
ğil, geleceğe bakan dinamik bir kültür politikasının izleyici
si olarak, kadınlarımızın en iyi eğitimden geçmesi için elin
den gelen bütün çabayı harcayacaktır. Kadınlarla erkekler 
arasındaki eğitim farkının kapatılması için okuma - yazma 
dahil eğitim programları düzenlenecektir. 

— Kadınların özel sağlık hizmetleri, özellikle aile plan
laması, çocuk bakımı ve kadın hastalıkları konusunda da
nışma ve tedavi merkezleri kurulacaktır. 

— Ev kadınlarının da sosyal güvenlik kapsamına alın
ması ve bu kurumların tüm olanaklarından (sigorta-emeklilik) 
yararlandırılması sağlanacaktır. 

— Aile ve çocuk yardımları geliştirilecektir. 
— Kadına ve aileye yönelik tüm bu çalışmaları plânla

yan, düzenleyen, izleyen ve uygulayan, kadının toplumda
ki yerini geliştirmesinde ve sorunların çözüme kavuşturma
sında etkili olacak bir, KADIN SORUNLARI BAKANLIĞI 
kurulacaktır. 
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SORUMLULUK ALMAYA HAZIR 
OZGUR, POLİTİKAYA AĞIRLIĞINI KOYMUŞ 

BİR GENÇLİK 

SHP her gence geleceğin suçlusu gözüyle bakılan gü
nümüzdeki anlayışı temelinden reddeder SHP ye gore her 
genç topluma katkı yapabilecek, dinamizm getirebilecek gu-
cu taşımaktadır 

Bu anlayışla, gençlerin okul ıçı eğitiminde olsun, eği
tim kurumları dışındaki etkinliklerinde olsun, spor ve siya
set yaşamında olsun, yaratıcı, düşünen, girişimci ve yurt
sever niteliklerinden yararlanmak üzere programlar hazır
lamak, SHP 'nın genel siyasal çizgisinin doğal bir 
sonucudur 

SHP, İktidarında, 
— Seçmen Yaşı 18 e indirilecektir 
— 18 yaşını bitirenlerin siyası partilere üye olmaları 

sağlanacaktır 
Milletvekili seçilme yaşı 25 e düşürülecektir 
— Üniversite gençliğinin siyasî partilere uye olmasına 

olanak tanınacaktır 
— Şehir ıçı toplu taşıma araçlarında öğrencilerden üc

ret alınmayacaktır 
— Mahalli idarelerce üniversite gençliği için maliyetine 

hizmet veren kafeteryalar açılacaktır 
— Gençlerin örgütlenmesini önleyen her türlü engeli or

tadan kaldırmak için yasal düzenlemeler yapılacaktır 
— Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak siyasal parti

lerin gençlik kolları kurabilmeleri sağlanacaktır 
— SHP, gençlerle, iyi niyetli ve yaygın bir diyalog oluş

turacak onların sorunlarına gerçekçi çözümler bulacaktır 
Öğrenimini tamamlayan gençlere iş bulunacaktır. 

— Üniversite gençliğinin toplumsal kalkınmaya katkı
da bulunacağı düzenlemeler yapılacaktır 

21 



DİĞER SOSYAL POLİTİKA İLKELERİ 

S H P İktidarında, 

— Herkesin eğitim, kultur ve sağlık hizmetlerinden pa
rasız olarak yararlanacağı eşitlikçi, hakça yöntemler 
uygulanacaktır 

— Başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere geri kalmış 
yörelerin diğer bölgelerle ekonomik ve kültürel yaşam fark
ları giderilecektir Kamu hizmetlerinden, yurdun neresinde 
olursa olsun her yurtttaş eşit olarak yararlanacaktır 

— Ceza ve tutukevlermdekı insanlara toplum dışına ıtıl 
mışçesıne davranmaktadır SHP, tutuklu ve hükümleri top
lum dışına iten uygulamalara son verecektir Cezaevlerin
deki yaşam koşulları iyileştirilecektir 

FAK - FUK - FON gibi partizanca düzenlenen ve uygu
lanan yöntemler yerme, eşit şekilde işleyen, nesnel ölçüle
re dayanan yaygın bir toplumsal yardım sistemine gidilecek
tir Düşkünler ve hasta yurttaşların tumu nesnel güvence
ler altına alınacaktır 

MİLLİ EĞİTİM 

LAIK, SOSYAL ADALETÇI , ÇAÛDAŞ DEĞER YARGı
LARıNA UYAN INSAN YETIŞTIRECEK, ÜLKENIN ÜRETIM 
KOŞULLARıNDAN KOPUK OLMAYAN BIR MILLI EĞITIM 
POLITIKASı UYGULANACAKTıR. B U AMAÇLA: 

— Öğretimin Birliği şeklinde özetlenen Cumhuriyet 
TURKıYESINıN T E M E L EĞITIM ILKESI ODUNSUZ UYGU
LANACAKTıR, MESLEK EĞITIMI B U ILKEDEN SAPıŞ NE
D E N I OLMAYACAKTıR. 

— D IN EĞITIMI DEVLET DENETIM VE GÖZETIMI 
ALTıNDA YAPıLACAKTıR. 
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— Okul çağındaki fakir aile çocuklarını suça iten bu
günkü durum mutlaka sona erdirilecek, bu çocuklar yaşıt
larının yararlandırıldığı eğitim ve beslenme olanaklarından 
yararlanacaktır. 

Bu maksatla: 

1 - Bölge yatılı okulları sayısı büyük ölçüde arttırılacaktır. 
2- Cumhuriyetin ilk yıllarında başarı ile uygulanan ve 

fırsat eşitliği sağlamada büyük payı olan parasız yatılı oku
ma olanakları yıldan yıla büyük ölçüde arttırılacaktır. 

— YÖK UYGULAMASINA SON VERİLECEK, OKU
YANLARIN VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DEMOKRATİK 
KATILIMINA DAYALI ÖZERK BİR YÜKSEKÖĞRENİM DÜ
ZENİ KURULACAKTIR. 

— ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BURS VE KREDİ
LERİ ARTIRILACAKTIR. 

— İLKOKUL KİTAPLARI VE ÖĞRENCİLERİN DEFTER 
VE KALEM GİBİ TEMEL GEREKSİNİMLERİ İÇİN VELİLE
RİN YÜKLERİNİ AZALTACAK BİR POLİTİKA İZLENECEK
TİR. İKTİDARIMIZIN DÖRDÜNCÜ YILINDA İLKOKUL ÖĞ
RENCİLERİNİN DERS KİTAPLARI BEDELSİZ 
OLACAKTIR. 

— Öğretmenlerin gerek aylıkları gerekse ek ders üc
retleri artırılacak, atanmalarında ve özlük işlerinde meslek 
onuruna uygun yöntemler uygulanacaktır. 

— Üniversiteler, Bilimsel ARAŞTIRMA KURUM VE Bİ
RİMLERİ ile sanayi - Tarım ve inşaat kesimi birbirleriyle 
uyumlu çalışmalar içinde olacaktır. 

Ortaokul, Lise ve öğrenim kurumlarının laboratuvar ve 
klinikleri güçlendirilip, sayıları artırılacaktır. 

— Mesleki, genel ve dinsel eğitim kurumlarının orta öğ
renimdeki oranlan ulusal ekonomi ve kültürün gereklerine 
uygun olarak saptanacaktır. 
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SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK 

— Devlet ve sigorta tedavi kurumlarından yurttaşlar pa
ra ödemeden yararlanacaktır 

— İlaç fiyatlarım azaltılması için 
1 - İlaç hammaddesi dış alımı /e imalatında sıkı kontrol 

ler yapılacaktır, 
2- Bir çok dalda SSK ve diğer kurumlara devlet süb

vansiyonu sağlanacaktır 
— Sağlık hizmetlerinde amaç SAĞLIĞI SOSYALLEŞ

TİRME, yanı her yurttaşın sağlık hizmetlerinden yurdun ne 
resinde olursa olsun koşulsuz ve parasız yararlanmasıdır 
Bu maksatla, 

1 - Her yıl bütçeye konan ödenek ulusal gelirin bındesı 
oranında artırılacaktır. 

2- Gerekli orgutlenmelşre derhal başlanacaktır 
— Doktorların ve hastahane personelinin yaşam koşul

ları iyileştirilecektir 
— Sağlık kurumlarında yurddaşa onuru kırılmadan hiz

met edilecek, yurddaş horlanmayacaktır 

KONUT POLİTİKASI 

— S H P konut yapımında en önemli ve kıt faktörün KO
NUT ARSASI olduğunun bilincindedir Bugün konut inşaat 
maliyetinde arsanın payı. ANAP'tn halk çıkarlarına karşıt po
litikalarıyla konut maliyetinin yüzde 60 oranına yükselmiştir 

S H P Arsa sorununu mutlaka çözecektir 
1- Bu maksatla konut alanları yakınındaki arsalar, ko

nut kooperatiflerine verilmek üzere kam ulaştırılacaktır 
2- Kent içinde konut yapılmayan arsalardan bir "Spe-

kulasyon'Vergısı alınıp, bunlarla kamulaştırma bedelleri 
karşılanacaktır 

3- Ayrıca Belediye hizmetleri sonucu mülkleri değerlen
dirilmiş olanlardan, bir PAY alınarak bunlar da arsa kamu
laştırmalarında kullanılacaktır 
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4- Kent içindeki, konut alanlarındaki hazine ve belea.-
ye arsaları kooperatiflere tahsis edilecek, bedelleri uzun süre
de takside bağlanacaktır. 

SHP bu yollarla her arsa isteyen kooperatife yeterli ar
sa bulacaktır. B IR S E Ç I M DÖNEMINDE EVSIZ AILE SA
YıSı KADAR ARSA INŞAATA H A Z ı R OLACAKTıR. 

— Konut alanlarındaki altyapı kamu hizmetlerinin ta
mamlanmasına hız verilecektir. 

— Konut alanında SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ile 
sendikaların elele verdiği yaygın ve pratik kooperatif mo
delleri geliştirilecektir. 

— Yaygın bir konut seferberliğine girişecek Belediye
lerin inşa ettiği konutlarda düşkün, sakat ya da işsizlerin be
dava oturmaları sağlanacaktır.. 

VE MUTLAKA YıLDA 3 0 0 . 0 0 0 KONUT INŞASı HEDE
FINE ULAŞıLACAKTıR. 

— DEPREM BÖLGELERINDEN BAŞLANARAK HER 
Y ı L E N AZ 1.000 köyün çağdaş ölçülere uygun biçimde ye
ni konutlarla donatılmasının kaynak ve örgütlenmesi plan
lanmıştır. Bu plan iktidara gelir gelmez uygulanacaktır. Bu 
tempo ikinci iktidar döneminde hızlanacaktır. 

HALKIN EMRİNDE ÜRETİCİ BELEDİYE 

ANAP iktidarında Belediyeler bir yağma yerine dönmüş
tür. S H P İktidarında harcayıcı değil üretici, ihaleciler yeri
ne halka hizmet eden bir belediyeler düzeni kurulacaktır. 
Belediyeler, konut seferberliğinde yükü omuzlayacak, düş
künlere konut ve barınma olanağı, işçiye, memura üniver
siteli gence, öğrenciye ucuz ve bol taşıt sağlayacaktır. Dev
let ve belediye arsalarının yağmasına, imar planlarıyla ken
tin dengelerinin bozulmasına engel olunacaktır. 
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SAĞLAM BİR EKONOMİ POLİTİKASI 

Sağlam bir ekonomi ve gelir dağılımı politikası sosyal 
demokrat partilerin en buyuk dayanağıdır Böyle bir politi
kanın en buyuk engelini enflasyon olarak görmekteyiz 

Sağ partiler ve onların destekçileri, 1980 öncesinde, 
enflasyonun nedenleri olarak işçinin yüksek ücret, koylu
nun sözde yüksek taban fiyat istemesi ve onlara ödünler ve
rilmesini gösteriyorlardı İşçi ücretlerinin gerçekçi biçimde 
artmasını sağlayacak toplu sözleşme sistemi kaldırıldığı, me
mur katsayılarının yeterince artırılmadığı, köylülere duşuk 
taban fiyatı verildiği halde enflasyonun doludizgin gıdısı 
önlenemedi 

Ozal 1983 seçimlerinde de halkın karşısına enflasyo 
nu düşüreceği vaadi ile çıkmış ve bunu ilk önceliği verdiği 
sorun olarak ilan etmiştir Hükümet programında yüzde 
10 un üzerinde bir enflasyonu, anarşiye, aşırı uçlara çıkan 
davetiye olarak nitelendirmiştir. Ne var kı enflasyon yüksel
meye devam etmiştir Enflasyona yenilen Ozal, çareyi ra
kamları saklamakta, enflasyon tartışmalarını Türkiye nın 
gündeminden çıkarma çabalarında bulmuştur 

— Halkın katılması ve kamuoyunun açıkça tartışması 
ve böylece halkın gönüllü ve makul özverilere razı edilme
siyle düzenlenen PLANLARDA TÜKETİM VE YATIRIM 
DENGELERİ EN İYİ ŞEKİLDE SAĞLANARAK PİYASAYA 
GELECEK MAL VE HİZMETLER ARTTIRILACAK, BÖYLE
CE GELİŞME İLE FİYAT KARARLILIĞI BİRLİKTE 
YÜRÜTÜLECEKTİR. 

— Özal İktidarı güçlülerden, varlıklılardan yani ser
maye kesiminden gücüne göre vergi alacağına, onların 
vergilerini azaltıp bunun yerine yüzde 55 oranına varan 
faizlerle borçlanma yolunu tutmuştur. Bununla yetinilme-
miş dış ve iç faizleriyle şişen bütçeyi kapatmak için para 
basılıp enflasyon alevinin üzerine benzin atılmıştır. SHP 
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ciddi mali politikalarla bu. yollan kapayacaktır. 
— Yatırımları güçleştiren, yaşamı pahaiıiaştıran banka 

ve faiz sistemi mutlaka yaratıcı ve hayatı ucuzlatıcı şekilde 
düzenlenecek ekonomi politikalarına uydurulacaktır. 

— Enflasyonu Türkiye'de sağ iktidarların durdurma ye
rine kamçıladığını herkes bilir. Ozal'ın iktidara bir daha ge-
lemıyeceği anlaşılır anlaşılmaz, zaten fiyat artışları zayıfla
yacaktır Çünkü ENFLASYONDA en önemli etkenlerden bin 
halkın yöneticilerin ne yapacağını tahmin edip ona göre 
davranmasıdır. 

YANGIN SÖNDÜKTEN SONRA 

Yurttaşın mutfağındakı yangın söndükten sonra, S H P 
halkın onayını katılımcı yöntemlerle sağlamış bir Planlama 
ile ülkemizi çağdaş refah düzeyine ulaştıracak, gerçek ni
metlerin hakça dağıtıldığı, ülkenin ulusal bütünlüğünü güç
lendiren gen kalmış yöreleri Cumhuriyet düzeninin hizmet
lerinden daha çok yararlandıran bir kalkınma politikası 
izleyecektir. 

Bu yolda : 
1 - Herşeyden önce yurttaşın ödediği vergilerin harcan

masını denetleme hakkını Türkiye Büyük Millet Meclisi"nden-
gasbeden uydurma fon uygulamaları. Yüce Meclis'in dene
timine alınarak yağmacılığın en önemli yolu kapatılacaktır. 

Yurttaşlar bu kandırmacanın farkındadır: 
— Mutfağında süren yangının, geçimindeki daralmanın 

ve sıkıntının farkındadır. 
— Ülkenin dış ülkelere doğru kan kaybedişinin 

farkındadır. 
— Emekçiden, çiftçiden, esnaf vezaatkârlardan, emek

lilerden sermaye ve banker çevrelerine, han, apartman, hol
ding, banka sahiplerine gelir aktarıldığının farkındadır. 

— Emeği ile geçinen insanların çoluk çocuk ile aç ve 
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açıkta kalma onur ve namusunu hatta aile birliğini yitirme 
tehlikesi karşısında olduğunun farkındadır. 

SHP İktidara gelir gelmez enflasyonu önce yavaşlatıp 
bir yılda durduracaktır Sağlam bir ekonomik yapı kurma ça
lışmaları bu noktada başlayacaktır. 

ANAP İKTİDARI: 

- DIŞ SATIM OYUNLARINA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE 
PARAMIZIN DIŞ DEÛERİNİ OLDUĞUNDAN FAZLA 
DÜŞÜREREK 

— VERGİ ALACAĞI YERDE VARLIKLILARIN VERGİ
LERİNİ HAFİFLETİP, ONUN YERİNE ORTALAMA YÜZDE 
55 ORANINA VARAN FAİZLE BORÇLANIP, GİRDİĞİ BA
TAKÇI POLİTİKAYI SÜRDÜREREK 

- MECLİS DENETİMİNİ BİR YANA BIRAKIP, HAZİ
NE FONLARINI HAR VURUP HARMAN SAVURUP, SIKI
ŞINCA PARA BASIP PİYASADA DOLAŞAN PARAYI ÜÇ 
YILDA ÜÇ KAT ARTIRARAK, ENFLASYON CANAVARINI 
BESLEMİŞTİR. 

Aslında ÖZAL İKTİDARI ENFLASYONU ÖNLEMEK İS
TEMİYOR. ÇUNKU BU İKTİDAR, 

- DAR GELİRLİYE DEĞİL SERMAYEYE 
- DEMOKRATİK YÖNTEMLERE DEĞİL, GÖZ 

KORKUTMAYA 
- AÇIKLIĞA DEĞİL ENFLASYONUN GERÇEKLERİ 

GİZLEME YETENEĞİNE BAĞLAMIŞTIR SİYASET 
ŞANSINI... 

BU BELLİ OLMASIN DİYE DE IŞI LAF KALABALIĞI
NA BOĞUYOR. 

Enflasyonu ancak kimin gelirinin nereye harcandığını, 
kimin zararına kimin korunduğunu bilen, kamuoyunda açık
ça tartışılan, katılımcı, demokratik bir planlama önleyebilir. 
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SHP DEMOKRATİK, KATILIMCI PLANLARDA DENGELE
NECEK POLİTİKALARLA ENFLASYONU MUTLAKA 
ÖNLEYECEKTİR. 

SHP, ülkeyi geliştirme yolunda gelirlerin hakça dağıl
dığına halkı inandırarak, böylece halkın gonullu özverisini, 
üreticiliği eksiltmeden sağlayarak enflasyonu önleyecektir 

— Enflasyon, ekonomiyi ayakta tutmak için sahte gelir 
yaratmak demektir Halkın katılımına dayanan bir planlama
da böyle el çabuklukları olmaz Kalkınma sahte değil ger
çektir, hakça bölüşülen bir kalkınmadır 

Enflasyondan kârlı çıkanlar kadar enflasyondan zarar
lı çıkanlar da örgütlenirse enflasyonun olasılığı azalır SHP 
iktidarının enflasyonu kaldırma yolundaki bir dayanağı da 
halkı, enflasyondan zarar görecek işçi, memur, küçük çift
çi, esnaf ve zanaatkarları sosyal ve siyasal yaşama ağırlı
ğını koyacak biçimde örgütleme yolunda tuttuğu, progra
mına koyduğu ilkelerdir İşçi ve memur sendikaları, emekli 
dernekleri, Esnaf Odaları-Zanaatkâr Odaları ve Esnaf ve 
üreticilerin kurdukları Tüketim ve Dayanışma Kooperatifle
ri, bunları destekleyen Devlet Bankaları ile ilişki kurarak, 
sosyal ve siyasal yaşama etki yapma, bu yaşamda etkili ol
ma dengesini kurunca enflasyon elbette arka kapıdan 
kaçacaktır 

— SHP ekonominin kanamasına yanı ülkemiz zararına 
yabancıların zenginleşmesine neden olan Ozal'ın dış para 
ve dış ticaret politikalarına son verecektir Dış para değer
leri gerçekçi olarak saptanacaktır. 

Oysa ENFLASYON TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEKİ 
BİR NUMARALI SOSYO-EKONOMIK SORUNUDUR. Bazı 
dövizlerle malların 1980 ve 1987 Ağustos fiyatlarını göste
ren şu tablo bunu açıkça ortaya koymaktadır 
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CİNSİ 
1980 
Fiyatı 

Bugünkü 
Fiyatı Artış 

- DOLAR 47.10 914.90 19.5 kat 
- MARK 27.00 503.50 19.6 kat 
- (SAMSUN) 
- Otobüs bileti 5.- 150.- 30 kat 

Ekmek 6.- 100.- 16.5 kat 
Pirinç 44.- 470- 11 5 kat 
Kuru Fasulye 65.- 1.500.- 23 kat 
Çay 100.- 1.800.- 18. kat 
Beyaz Peynir 170.- 2.600.- 15. kat 
Zeytin 150.- 2.750.- 1 5.5 kat 
Kıyma 235.- 3.100.- 13. kat 
Yumurta 6.- 70.- 11. kat 
Süt 40.-- 600.- 15. kat 

Ağzından durmadan rakam dökülen Ozal hiç bu rakam
ları konuşmuyor. 

Oysa özellikle 1983'den buyana yurt içinde fiyatların 
doludizgin yükselmesi için ANAP ın ENFLASYON POLİTİ
KASI DIŞINDA hiçbir neden yoktur. Çünkü: 

1 - Dünyada ham petrol fiyatları 1983 ortalarından ben 
değer kaybetmektedir. 

2- Akaryakıt fiyatlarında en önemli diğer etken olan do
ların dış fiyatları da günden güne düşmektedir. 

3- Alış-Vehş yaptığımız bütün ülkelerde özellikle en bü
yük dış ekonomik ilişkiler payını taşıyan Batı Almanya'da fi
yatlar düşüş haline geçmiştir. 

2- Adaletli ve verimli bir vergi politikasıyla zenginleşen 
Hazine ve Özel kesime en çok kâr sağlama yerine sosyal 
yararlılığı ve kaynak yaratıcılığı ön plana alınarak güçlenen 
KİT olanakları Katılımcı-Demokratik bir Planlama ile en he
saplı şekilde kalkınma emrine sunulacaktır. 
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3- İç kaynak ve adaletli vergi olanaklarının olabildiği ka
dar kullanıldığı, borçlanmalara sadece geri ödemenin eko
nomiye ek yük getirmeyen projelerde başvurulduğu bir stra
tejiyle elde olunan bütün gelirler başta ağır sanayi olmak 
üzere, 

— Güvenli, hızlı ve ucuz bir ulaştırma şebekesinin 
kurulması, 

— Tarımda üretimi arttıracak, 
— Enerji arzını milli talebe uyduracak enerji yatırımları, 
— KİT'lerin eskiyen tesislerinin modernize edilmesi ve 

bu kesimde darboğazların giderilmesi, 
— Hammadde ihracı yerine mamul madde üreterek ih -

racı artıracak ek tesisler kurulması, 
— KIT 'lerin işsizliği önleme yolunda iki, hatta üç var

diya çalışmasını sağlayacak olanaklara kavuşturulması alan
larına öncelik verilerek, hesaplı ve çağdaş teknolojiye uy
gun projelere aktarılacaktır. 

4- Dış ekonomik ilişkilerde: 
— Hammadde yerine mamul mal satılması, 
— Lüks ithalatın özendirilmemesi, 
— İşçi dövizlerini artırıcı önlemler uygulanması, 
— Dış turizm hizmetlerini geliştirmek için THY taşıma

cılığına turistler için carter seferler eklenmesine önem ve
ren politikalar izlenecektir. 

5- Sosyal devlet anlayışı geri kalmış yörelerin ve özel
likle Güneydoğu Anadolu'nun sanayileşme yoluyla kalkın
masında en önemli güvencedir. Bu nedenle Devlet Sektö
rünün güçlü, yeterli bir büyüklükte ve genel olarak ekono
minin kilit noktalarını bugüne kadar olduğu gibi, elde tutar 
konumda kalması koşuluna inanmaktayız. Özelleştirmeler 
yapılsa bile bunlardan kimsenin özel çıkar sağlamamasına 
dikkat edilecek ve elde edilen kaynaklar yeni ve ağır sana
yiine dönük girişimlerin finansmanında kullanılacaktır. 
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6- Avrupa Topluluğuna Türkiye, sanayiini geliştirecek 
bir plan içinde girecektir. AT ülkeleri SHP'nin özgürlükçü, 
demokratik kişiliğini bildiklerinden, SHP iktidarını Ozal ikti
darından daha elverişli ilişkilerle topluluk yapısında 
değerlendireceklerdir. 

7- Her türlü üretim dengesizlikleri ve gelir çarpıklığın
dan doğan kaynak savurganlıkları KALKINMA PLANLARIN
DA ÖNLENECEK, PLANIN UYGULAMA CİDDİYETİ AÇI
SINDAN BÜTÇELERLE ORGANİK İLİŞKİSİ 
KURULACAKTIR. 

YURTİÇİ BARIŞI BÎR DAHA BOZULMAMAK 
ÜZERE KURACAĞIZ 

SHP karamsarlığın değil umudun, çekişmenin değil ka
tılımın Partisidir. İç barışın kurulması, kısır iç çekişmelerin 
son bulması, küskünlerin barışması, yasaklıların siyasal 
haklarına kavuşmasının ülkeye ve SHP'ye zayıflık değil güç 
verdiği inancındadır. Daha çok aydınlık, daha çok umut ve 
sürekli iç barışın Partisi olduğunu her vesileyle ve son halk
oylamasıyla kanıtlamıştır. 

SHP bu inanç ve tutumunu sürdürecek, eksiksiz bir İÇ 
BARIŞ KURACAK, KISIR ÇEKİŞMELERİN NEDENLERİ
Nİ ORTADAN KALDIRACAKTIR. 

İç barışın kurulmasının ilk koşulu yurttaşların içinde ya
şadıkları toplumun hak ve erdemle yönetildiğine inanmasıdır. 

SHP, 

— Yolsuzluklara bulaşmayan erdemli bir yönetim 
— Hakça gelir dağılımı sağlayan sosyo-ekonomik 

politikalar, 
— İzleyeceği çağdaş, barışçı, yaygın kültür politikaları 

ile bu amacı yerine getirecektir. 
İç barış ve huzurun sağlanmasının ikinci koşulu yurt

taşın kamu makamlarında her zaman saygı görmesi ve ko-
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nuştuğu dil, inandığı din ve mezhep, oturduğu yer bakımın
dan ayrım görmemesıdır SHP iktidarında kimseye baskı ya
pılmayacak herkes dinsel ibadetini serbestçe yapacaktır 

İçinde bulunduğumuz donemde, 12 Eylül Asken yöne
timinde olağanüstü koşullarda doğal yargıç, savunma hak
kı, tarafsız yargılama ilkelerinden uzak yargılamaların so
nuçları da bir diğer sızlayan yaradır SHP iktidara geldiğin
de bu yargılamaların doğurduğu sonuçları dikkatle gözden 
geçirecektir 

— Yurdun her yerindeki yurttaşların her turlu kültür ve 
sanat etkinliklerinden eşit biçimde yararlanmaları 
sağlanacaktır 

— Yerel ve yöresel kultur ve folklor korunup 
geliştirilecektir 

— Çağdaş kultur Anadolu halkının zengin tarih ve kül
tür birikimine dayanacaktır Kültürde böylece, evrensel bo
yutlu ve ulusal bir birleşim sağlanacaktır Yöresel farklı kül
tür zenginliklerinin ülkenin bütünlüğüne zararı değil katkısı 
olduğu görüşündeyiz Farklılıklar kültür zenginliklerimizdir 

— Sanatçıların, ozanların, yazarların ve düşünürlerin 
sosyal güvenlikleri ve vergi kolaylıkları arttırılacaktır 

— Halkımızın kultur birikimini, bilimsel yöntemlerle araş
tıran, derleyen, geliştiren ve yazan bir kurum 
oluşturulacaktır 

Atatürk un kurduğu Turk Dil Kurumu ve Türk Tarih Ku
rumu eski akçalı varlıklarına kavuşturalarak yeniden 
kurulacaktır 

— Devlet Tiyatrolarının etkin ve çağdaş bir kurum ola
rak hizmet vermesi sağlanacaktır 

— Sinema sanatının ve film sanayimin sağlıklı biçimde 
kurulmasına Devlet katkıda bulunacak ve destek verecek
tir Bu amaçla özerk yapıda bir Sinema Eğitim Merkezi -
ve Devlet Sinema Kurulu kurulacaktır Bu Kuruma bağlı 
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stüdyolardan özel yapımcıların yararlanmalan sağlanacaktır 
— Sinemada ön denetim (Sansür) kaldırılacaktır ve sa

dece sanat değeri ve küçüklerin eğitimi açılarından filmler 
sınıflandırılacaktır. Sinema yapıtlarının yasal denetimi sade
ce yargı organlarınca yapılacaktır. 

Sosyal demokrat düzenin, sadece ekonomik kalkınma 
ile ve ulusal servetin hakça bölüşümü ile yetinmeyip, bu dü
zende sağlam kultur ve ahlak değerlerinin gelişmesine, bi
reylerin mutluluğu ve toplumun sağlığına aynı derecede 
önem verdiğini, iktidarımızda bütün dünyaya kanıtlayacağız 

Sevgili Halkımız, 

SHP'nın uğraş dallarını esas alan bir bölümle kimlere 
neler getireceğini ve bunu hangi adalet, güvenlik ve dış po
litika çerçevelen içinde gerçekleştireceğini anlattık Şimdi 
her yurttaşı ilgilendiren politikalarımızın olanaklarını nasıl bu
lacağımızı anlatmak isteriz 

DEVLETİN YETERLİ KAYNAĞI VARDIR 

Sayın Ozal'ın 7 yıldır. Devleti ekonomik açıdan, güçsüz 
kılmak yolunda gösterdiği azimli çabalara rağmen, devlet 
yine de güçlüdür Devletin kaynak açısındaki ilk gücü, büt
çelerdir. Bugün, her turlu olumsuz koşullara karşın devle
tin 11 trilyonluk bir bütçesi vardır. Bütçenin, tamamen dı
şında tutulan 3-3,5 trilyon dolayında da bir fonlar kümesi 
vardır. Nereye harcanıyor? Nasıl dağıtılıyor? Kime ne kadar 
veriliyor'? sorularının cevabı olmayan bir mekanizma, sakat 
bir biçimde maliye politikasına yerleştirilmiş durumdadır 
Bütçe ve fonlar birleştirildiği zaman ortaya 15 trilyon dola
yında kaynak çıkmaktadır. SHP bu kaynağı ANAP İKTİDA
RI GİBİ SAVURMAYACAK HALK YARARINA 
KULLANACAK... 

Her şeyden önce bütçelerde korkunç bir savurganlık 
vardır Gerek kamu kuruluşlarının, gerek belediyelerin har-
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camalarındaki savurganlık vatandaşlarımızın gözleri önün
dedir. Devletin bütçesi iki yakası bir araya gelmeyen sav
ruk ve gösteriş hastası bir ailenin bütçesinden farksızdır. 
SHP, bu israfı konu konu, kalem kalem saptamıştır. İktida
ra geldiğinde. Hükümet programında ve icraatında bunları 
ortaya koyacak ve hesabını soracaktır. 

İkinci nokta, varolan kaynağın, ihtiyaçlar arasında da
ğıtılmasında, ANAP iktidarının tercihleri ve öncelikleri de cid
di bir tartışma konusudur, tümü ile yanlıştır. Örneğin dev
let memuruna, 1987 yılının başında, Ozal'ın ilan ettiği 66 
katsayı yerine 70 maaş katsayısı saptanmasının, bütçeye 
ek yükü 120 milyar lira idi. Sayın Ozal memurdan bunu esir
gemiştir. Ozal, devletin kaynaklarını, partizanca kullanmak
tadır; savurmaktadır; gösteriş için çarçur etmektedir ve ken
di yandaşlarının cebine akıtmaktadır. O nedenle halkımız hiç 
kaygılanmasın, "SHP, bu söylediği işleri hangi para ile ya
pacak? Nereden kaynak bulacak?'' diye tereddüte düşme
sin. Devletin kaynağı vardır. Ama Ozal, bu ülkeyi ve halkı
mızı darlığa itmektedir. 

Kaldı ki devletin gücü bugünkü 14-15 trilyonluk bir büt
çe ve fon kaynağı ile de sınırlı değildir. Türkiyenin 50 trilyo
nu aşkın milli geliri vardır. SHP iktidarında, devlet, kimse
nin karşı çıkamıyacağı şekilde adaletli, tutarlı ve ciddi dü
zenlemelerle, kendi kaynaklarını arttıracak ve bunu, halkın 
yararına kullanacaktır. Daha iyi bir sağlık hizmeti, daha yay
gın ve iyi bir eğitim olanağı, daha ciddi ve doyurucu bir sos
yal güvenlik sistemi, daha yüksek bir ücret düzeyi ve üreti
mi destekleyebilen bir taban fiyatı için kullanacaktır. 

II- SHP İKTİDARINDA ÜLKE KAYNAKLARI 
DAHA GÜÇLENECEKTİR 

Çünkü herşeyden önce kırk haramiler takımı, SHP ikti
darıyla kamu fonlarından ellerini çekeceklerdir. SHP 
iktidarında: 
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— Hayali ihracatçılara ve ihracat sahtecilerine verilen 
çeşitli vergi ve KDV iadeleri, gerçek oranlarına indirilince 
azımsanmayacak bir kaynak ortaya çıkacaktır. 

— Fonlarda Sayıştay deneti ve Belediyelerin gelir ve 
harcamalarını denetleyen yeni yöntemlerle SHP iktidarında 
hayalı istihkaklar, yapılıp iki kez yıkılan ve yeniden bir daha 
yapılan deniz doldurmaları, eşe-dosta haksız para kazan
dırılarak bütçelerin soyulması yöntemlerine son verilecektir. 

— Yabancı banker firmalarına (AL BARAKA, FAISAL 
FİNANSgıbı) tanınan vergi ayrıcalıkları başta olmak üzere, 
bankalara ve holding sahiplerine tanınan vergi ayrıcalıkla
rına son verilecektir. Böylece önemli bir ek kaynak daha 
sağlanacaktır. 

— Enflâsyon önlenip, onun üretken olmayan ama kârlı 
yatırımları tercih ettiren etkisi ortadan kalkınca duran ima
lât sanayi yatırımları yeniden canlanacaktır. 

— SHP döneminde, hammadde ve tarım ürünleri yeri
ne onların işlenmiş ürünleri dışarıya satılacaktır. Krom, man
ganez, demir, antimuan gibi madenler işlenerek ihraç olu
nacaktır. Bunun gibi örneğin pamuklu kumaş konfeksiyon 
dış satımına gidilerek hem ek ış olanakları ve hem de ek dö
viz gelirleri sağlanacaktır. 

— Yabancı dış ticaret çevrelerinin karşısına KİT'ler ve 
Kooperatif birlikleri eliyle, büyük alıcı ve büyük satıcı ola
rak çıkılarak pazarlık avantajı elde edilecek döviz gelirleri 
bu yolla da büyük ölçüde artmış olacaktır 

— Bir vardjye çalışan KİT'ler teknolojik eksiklikleri kı
sa zamanda tamamlanıp önce iki vardiya sonra da üç var
diyaya geçirilecektir. İşçilerin yönetimdeki etkinlikleri de ar
tınca KIT fonlarında büyük artışlar gerçekleşecektir. 

— Aracı kesimlerin (Bankacılık, tefecilik, içticaret) Milli 
Gelirden aldıkları pay oran olarak azalacak ve bunun sonu-
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cu üretici kesimlerin paylan artacaktır Üretici kesimler kuş
kusuz artan bu gelirleriyle, kendi alanlarındaki yatırımlarını 
arttıracaklardır 

Hayat pahalılığından kurtulan halkın tasarruf eğilimini 
arttıran önlemler almak mumkun olacaktır 

Üniversite ve Bilimsel araştırma kurumları, sanayi, ta
rım ve inşaat gibi urettcı kesimlerle elele çalışınca fonların 
israfın ve yanlış teknolojilerin önüne geçileceğinden yeni bir 
kaynak artışı olacaktır 

— SHP döneminde sanayi planlı şekilde Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu da geliştirilecektir 

— SHP, bu önlemlerle ıç ve dış gelirlerinin ve toplumun 
kaynak yaratma gucunun artacağı, vaadlerınin hepsini tu
tacak kaynağın bulunacağı inancındadır 

SEVGİLİ YURTTAŞLARIMIZ : 

SHP her tümcesi, sadece gerçeği değil, adaleti, sana
yileşmeyi, adıl gelir dağılımı, sevgiyi, yurttaşın çekişmesiz 
politika özlemini, dile getiren seçim bildirgesi ile YÜCE 
HUZURUNUZDADIR. 

SHP iktidarı emekçi yığınların, yanı işçilerin çiftçilerin, 
esnaf ve zanaatkarların, kamu görevlilerinin ve emeklilerin 
AĞIRLIĞININ YANSIDIĞI BİR İKTİDAR OLACAKTIR. NE 
YAPACAĞIMIZI ANLATTÎK. BUNLARI HALKIMIZLA EL 
ELE VEREREK YAPACAĞIZ. 

SEVGİLİ VATANDAŞLARIMIZ : 
GELİN HEP BİRLİKTE İKTİDAR OLALIM. BU 

ÜLKENİN; 
— KAVGASIZ, ÇEKİŞMESİZ 
— AÇSIZ, Çıplaksız 
— TOK VE BAYINDIR 
NASIL YÖNETİLİP YUCELTILECEĞINİ ELE GÜNE, 

DOSTA DÜŞMANA GÖSTERELİM. 
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