SENİNLE OLUR!
Biz Saadet Partisi olarak söz veriyoruz;
• Adil Devleti inşa edecek,
• Adil Paylaşımı tesis edecek,
• İnsanca Yaşamı mümkün kılacağız!
Biz kararlıyız, inanıyoruz ve birlikte
başaracağız;
• Kötü yönetim anlayışına son verecek,
• Haksız paylaşıma dur diyecek,
• İnsan onuruna yakışmayan bu düzeni artık
değiştireceğiz!

ADİL DEVLET,
ADİL PAYLAŞIM
İNSANCA YAŞAM
ANCAK SENİNLE OLUR!

saadet.org.tr
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TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR
İnsanlar, mutsuz ve umutsuz…
Toplum huzursuz, iktidarsa fütursuz…
Oysa ADİL DEVLET yalnızca hakkı üstün
tutan, halkın hizmetinde olan; Refahı toplumun
tüm kesimlerine adil bir şekilde paylaştıran
devlettir.
Biliyoruz…
Senin de gönlün rahat değil.
Sen de milletin bunları hak etmediğine
inanıyorsun.
Baskılara, dayatmalara, kayırmacılığa,
ayrımcılığa isyan ediyorsun.
Yandaşını besleyen, vatandaşını önemsemeyen
nobran tavra itiraz ediyorsun.
İnsanca yaşamak mümkünken;
Asgari ücrete, yoksulluğa, açlık sınırına,
geçim sıkıntısına alışmayacağız!
Bu düzeni, bozduklarından
daha kısa sürede düzelteceğiz.
Adil Devleti Adil Paylaşımla tesis ederek,
İnsanca Yaşamı mümkün kılacağız!
Sen, "olur" de;
Bu vatan hepimizin cenneti olur!
SENİNLE OLUR!
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İNSANCA YAŞAYAMIYORUZ!
• Bir asgari ücretli çalışan, sabahtan akşama
kadar alın teri döküp, ay sonunda açlık sınırının
altında bir maaş alıyorsa,
• Bir emekli, yıllarca emek verip, çalıştıktan
sonra asgari ücretin bile altında emekli
aylığıyla geçinmek zorunda kalıyorsa,
• Bir insan evinin kirasını ve faturalarını dahi
nasıl ödeyeceğini düşünmek zorunda kalır hale
geldiyse,
• Geçinemeyen insanlara bankaların yolu adres
olarak gösteriliyorsa,
• Yıllarca okuyup, 'dirsek çürüttükten' sonra
gençlerimiz hâlâ babasının eline bakmak
zorunda kalıyorsa,
• İnsanlarımız çarşı-pazardan eli boş dönüyor,
en temel ihtiyaçlarını dahi gideremiyorsa,
• Bir baba çocuğuna istediği kıyafeti, okuldan
istenilen bir test kitabını alamıyor, kantinden
alacağı bir simit parasını veremiyorsa,
• O ülkede insanlar insanca bir yaşam
süremiyor demektir!
• Bugün ülkemizde insanımıza reva görülen bu
hayat koşulları insani, vicdani ve ahlaki
değildir!
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HEPİMİZİN ORTAK TALEBİ;
ADİL DEVLET?
Birileri canı istediği gibi konuşabiliyorken;
birilerinin cümle kurmaya bile çekinmediği,
Birilerinin kendini devletin tek sahibi görüp,
diğer herkesi ise "devlet düşmanı" ilan etmediği,
Devletin tüm imkan ve kaynaklarının bir avuç
insan tarafından hoyratça kullanılmadığı,
Devletin, vatandaşları arasında öz/üvey evlat ve
birinci/ikinci sınıf vatandaş ayrımı yapmadığı,
Birilerine iş kapısı olan devlet dairelerinin,
diğerlerine zulüm kapısı olmadığı devlettir;
adil bir devlet!
Biz Saadet Partisi olarak, iş başına
geldiğimizde;
• Vatandaşlarımız arasındaki tüm ayrımları
ortadan kaldıracağız.
• Devletimizin tüm imkan ve kaynaklarını adil bir
şekilde vatandaşlarımıza aktaracağız.
• Bizim dönemimizde devlet vatandaşına savcı
değil; vatandaşının avukatı olacak!
• İşe alımlarda tek ölçü ehliyet ve liyakat olacak!
• Devlet ve hükümet arasındaki fark iyi ayırt
edilecek ve her bir vatandaşımız kendisini bu
devletin asli bir unsuru görecek!
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ADİL PAYLAŞIM!
HEMEN ŞİMDİ!
"Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir
pul"un lâyık görüldüğü bir sistemde;
adil paylaşımdan bahsedilemez!
Biz iktidara geldiğimizde;
• Devleti, hassas bir terazi titizliğinde
çalıştıracak ve paylaşımda adaleti
gözeteceğiz!
• Nimet ve külfet dengesini
sağlayacağız!
• Emeğin ve alın terinin hakkını eksiksiz
vereceğiz!
• Tüm sosyal sınıflar arasında adil bir
denge tesis edeceğiz!
• Bir kişinin dokuz, dokuz kişinin ise
sadece bir pul aldığı bu düzene son
vereceğiz!
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