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BIRINCI BÖLÜM
TEMEL GÖRÜŞLER
GIRIŞ
Yüz yılı aşkın bir suredir ülkemizde demokrasinin yerleşti
rilmesi çaboandsyız. Bu yoldaki çalışmalar zaman zaman kesin
tiye uğrama}tâ da, ulusumuz demokratik yönetim alanında sü
rekli birikim edinmiş ve her bunalımdan yeni bir atılımla çıkma
sını bilmiştir, özellikle, İkinci Dtaya Savaşından sonra, Atatürk
devrimlerinin bir aşaması olarak girişilen çok partili siyasal
yafam» karşılaşılan türlü sıkmalar ve engellerin ötesinde demok
ratik rejimin bütün ulusça benimsenmesini sağlamıştır. Artık
Türkiye'de sürekli yaşayacak tek siyasal düzenin özgürlükçü, ç o 
ğulcu demokrasi olduğunda halkımızda tam bir düşünce birlği
vardır.
Bu nedenledir ki, 12 Eylül 1980'den önce içine döşOten
derin siyasal, ekonomik ve toplumsai bunalımdan ve boyutları
iç savaşa ulaşma tehlikesi gösteren kardeş kargasından çUotabftmeti için Silahlı Kuvvette riniizin yönetime el koyma zoruntuğunu duyduğu bir dönemden, bugfin yeniden çok partiH re
jime dönüş aşamasma geçiyoruz. Şimdi herkese düşen görev, bir
dana.anarşi ve terör ortamına dönülmesine Ülke bütünlüğünün ve
ulusal birliğin tehjükeye düşmesine ûrsat vermeyecek ve çağda,
uygarlık düzeyine ulaşma çabalarmuzı aksatmayacak bir siyasal
örgütle nmenin oluşmasma katkıda bulunmaktar.
BiEı bu amaca ulaşmak için en yaradı uğraşaı Türkiye'nin
özel koşullarmı ve bfaikimterinL de gözönfine alan, çağdaş batdı
anlamda bir sosyal dertiokrasmin gelişmesine cakama* olduğuna
iııamyoraz. Partimiz, bu uğraşta Atatürk ilkelerine bağb kalacak
başta Anayasa olmak üzere hukuk düzenine saygılı otacakfaynı
zamanda "msan'm flstfln değerini gözönünde tutarak, Ötİemm
tirey-devlet dengesini gerçekleştirecektir.

Partimiz,' ekonomik kalkınma için üretimi daha üst düzeye
çıkararak artan ulusal gelirin dengeli ve adil dağıtanı için uğra
şacak; işsizliğe kalıcı çözümler arayacak, bütün çalışanların
haklarını ve sosyal güvenliklerini sağlayacaktır.
Türk Ulusunun, Türkiye gerçekleri İçinde yoğrularak ve
geçmiş deneylerden yararlanarak benimsediği çoğulcu demok
rasiyi koruma ve geliştirme kararlılığından kaynaklanan
Sosyal Demokrasi Partisi:
-

İnsana en Üstün değeri veren,
gücünü h alkt an alan,
İnsan haklarına ve Özgürlüklerine saygılı,
demokratik bir yönetim içinde bunalımlara düşmeyen,
üretimi artırırken sosyal adaleti birlikte gerçekleştiren,
sosyal dayanışmaya öncelik tanıyan,
ulusun bütünlüğünü ve bağımsızlığını güçlendirirken, dünya
barışına \ c tüm insanlığa katkıda bulunmaya çalışan.
bir düzene ulaşmayı amaçlayacaktır.

SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİNİN
TEMEL G Ö R Ü Ş L E R İ
Özgürlük.
özgürlük, insan kişiliğinin, yeteneklerinin ve yaratıcılığının
gelişimi için gerekli Ön koşuldur.
Kişilerin özgürlüğü ancak, devletin ülkesi ve milletiyle bölün?
mez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli gü
venliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel
ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla sınırlandırılabilir.
Parti, bu sınırlamaların özgürlüklerin özüne d o k u n u l m a k s ı n
yapılabileceğine inanır.
Özgürlüklerin gerçekleştirilmesinin temel koşullarından biri.
örgütlenme özgürlüğüdür.
2

Eşitlik
Özgürlükler toplumda ancak eşit kişilerce kullanıldığında,
kardeşliğim, dayanışmanın kaynağı olurlar. Toplumda, kişder
arasında Özgürlüklerini kullanma, haklar ve siyasal katılma ola
nakları açısından hiçbir ayırım bulunmamalıdır. Eşitsizliği.ynü
den, üreten ekonomik, kültürel ve siyasal süreçleri düzelten bir
düzen için çalışılacaktır.
Parti, toplumdaki eşitsizliklerin giderilmesi amacma ekono
mik, toplumsal, siyasal ve bölgesel bütün boyutları içeren bir
açıdan yaklaşır.
Çatışmanın Değeri
Yaratıcılığın ve üreticiliğin temel kaynağı çalışmadır, insana
saygı çalışmaya saygıyı gerektirir. Parti, sağlıklı bir toplumun
otuşabilmesine emeği ve üreticİIiğiyle katkıda bulunanların bu
katkıları ölçüsünde maddi ve manevi karşılık görmeleri gerek
tiğine inanır. Beden ve fikir çalışması ayınım gözetmeden çalışmanın saygı görmesi, toplumda eşitliğin ve dayanışmanın sağ
lanmasında en Önemli etkenlerden biridir.
Demokratjklik
İnsanların özgür olduğu, eşitlikçi, çalışmanın saygınlık ka
zandığı bîr toplumun oluşması için halkın halk tarafından ve
halk için yönetilmesi olan demokrasi gerçekleştirilecektir. Dev
let, toplumun gereksinim duyduğu başlıca işlevleri görmek için
halkın oluşturduğu bir örgüttür.
Toplumda demokrasinin varlığından söz edebilmek için,
toplumsal yaşamın her arımda ve her kesiminde demokrasinin
gerçekleştirilmesi gerekir. Demokrasi, dar anlamda siyasi ya
şamla şmırlanmamalı, toplumsal yaşamda olabildiğince yaygnv
laşünlmabdır. Ancak bu durumda demokrasi biçimsel olmaktan
kurtulur, öz kazanır ve geniş halk kitleleri, demokrasiyi yıkıcı
eğilimlere karşı savunacak bîr biMnç düzeyine ulaşır.
Bu nedenle, demokrasi pratiğini yaygınlaştırmak için,
olanaklar ölçüsünde merkeziyetçi yönetim anlayışından Uzak3

taşıtarak, yerel yönetimlere Önem veren bir yönetim anlayışı
benimsenecektir.
Demokratik yönetimde, yalnız çoğunluğun değil, aynı za
manda çoğunluğu sağlayamayanların da sesini duyurmasına
olanak veren çoğulcu, hoşgörülü bir demokrasi anlayışı egemen
olacaktır. Demokratik yönetim, çoğulcu niteliğini değiştirme
den, demokratik hak ve özgürlüklerin demokrasiyi ortadan kal
dıracak biçimde kötüye kullanılmasını önlemek göreviyle de yü
kümlü olacaktır.
Halkçılık
Sosyal demokrasi anlayışında, halkçılık ilkesi demokrasinin
ekonomik boyutuna Öz ve içerik kazandırır. Nitekim, salt de
mokratik yönetim ilkesinin işletilmesi, özgürlükçü, eşitlikçi,
çalışmanın saygınlık kaynağı okluğu bir toplumun oluşmasını
sağlamakta her zaman yeterli olmamaktadır.
Ekonomik gücün tekellerde toplandığı toplumlarda, ekono
mik güç dolaylı yollarla da olsa, demokratik süreci etkileyebil
mektedir. Sağlıklı bir demokrasinin oluşmasında, tekelleşmiş
özel kesimin dışında kalan bütün grupların, özellikle küçük üre
tici ve girişimciler, esnaf ve sanatkarlar ile memur ve işçilerin
ekonomik gücünün geliştirilmesi gereklidir. Parti, toplumun
güçsüz kesimkrinin siyasal etkinliğini arttırması için çaba gös
termek gerektiğine inandığı için halkçıdır.
Bağımsızlık
Sosyal Demokrasi Partisi'nin milliyetçiliği, bağımsızlık
anlayışı ile bütünleşmiştir. Parti, halkçı bir demokratik düzenin
kurulabilmesini, Türkiye'nin bağımsızlığının güçlendirilmesine
bağlı görür.
Parti'nin bağımsızlık anlayışı, içine dönük bir yalnızlık po
litikası anlamında değildir. Gerek kendi ulusuna, gerek İnsanlığa
yararlı olmayı, sürekli uluslararası ilişkiler İçinde bulunmayı,
ama bu Ülşküerde, kendi ulusunun çıkarlarını korumak İçm
bağımsız karar verme olanağını etinde tutabilmeyi amaçlayan
bfr bağımsızlık anlayışıdır.
4

Bu İMğmınEfağu pekiştirilmesi, ekonomik bağımsızlığın da
gerçelüeştirUmeaiyie olacaktır. Parti, ekonomik bağımsızlığı,
Türk halkının, gereksiruml erine en uygun ekonomiyiplanlamak
ve yaratmak için özgür olmasında görür.
Parti Türk ulusunun bireylerini kaderde ve kıvançta ortak,
bölünmez bir bütün sayar. Bu bütünlüğün sağlanmasında demokratikliği Önkoşul bilir. Türk ulusunu dünya ulusları arasmda, bağansız kişiliğe sahip olarak bilimde, teknikte, kültürde, sürekli
biçimde ilerletmeyi, çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmeyi
amaçlar. Türk milliyetçiliği barışçıdır. Ulusların sorunlarını uz
laşarak çözebileceğine inanır. Ulusların özgürlük içinde, insan
haklama saygılı ve kardeşçe dayanışma içinde yaşamaları il
kesini benimsediğinden de insancıdır.
Üreticilik
Halkçılık ilkesinin gerçekleş tirilebilmesi ve bağımsızlık il
kesinin uygulanabilmesinde gerekli maddi temellerin sağlanması
için parti programında üreticilik İlkesine ö n planda yar verilmiş
tir. Parti, üretici güçlerini geliştiremeyen Türkiye'nin diğer he
deflerini gerçekleştirmekte de Önemli güçlerle karşılaşaca
ğına inanır.
Partinin öngördüğü üretimin gelişimi sırasında, emeğin'tek
nik donatımdım, dolayısıyla verinılm'ğm a r t t n ^ a s ı amaçlanacakta. İşgücünün olabilecek eh verirnfi koşuUarda kullandmamau , emekçilerin yaşam koşularının olumsuz biçimde strurtanmasma neden olmaktadır. Hem emekçilerin yaşam koşıılhvmm
geliştirilmesi, hem de ülke üretiminin uluslararası alanda rekabet
edebüriıesf için bu gereklidir.
TOPLUMUN ÖRGÜTLENMESİ VE KURUMLAŞMASI
EKONOMİK KURUMLAŞMA
özgür ve adil tüketim, özgür meslek ve iş seçimi sosyal de
mokrat ekonomilerin değişmez Breleridir; ekoıromİde rekabet
ve Özel girlşİnrâfik ise önem V e r İ ^

Parti, mülkiyet ve miras haklan ve piyasa mekanizması gibi
kurumlan, bir yandan topluma kazandırdıkları gelişme dina
mizminin önemi açısından değerlendirirken, öte yandan sözkonusu kurumların isteyişinden ve hakların kullanılmasından do
ğan çarpıklıkların akılcı yöntemlerle düzeltilmesi zorunluluğuna
inanır.
Mülkiyet ve Miras Haklan
Bu genel yaklaşım içinde Parti Anayasada ifadesini bulan
mülkiyet ve miras haklarına saygılıdır. Bu haklar ancak kamu ya
ran amacıyla ve yasayla sınırlandırılabilir. Parti, kişilerin bu
temel haklan kullanmalannda, toplum yararını gözetlemelerinin
bu kişilere düşen toplumsal bîr görev olduğuna İnanır.
Piyasa Mekanizması
Piyasa mekanizmasının, üretim organizasyonunu belirlemede:
üretim faktörlerini değişik ekonomik faaliyet alanlarına yönlen
dirmede; toplumdaki paylaşımı, dolayısıyla tüketim kakplannı
oluşturmada çok yönlü işlevleri vardır.
Piyasa mekanizmasının; bu işlevleri etkin bir biçimde yerine
getirmesi tam rekabet piyasası içinde sözkonusudur. Oysa görü
nen odur ki, piyasa mekanizmasının işleyişi önemli sorunları
da beraberinde getirmektedir. Eşitsiz büyüme, bölgesel farklı
lıklar, iç ve dış ticarette fiyatlann belli kesimler aleyhine deği
şim göstermesi, ekonomik aksakbklar, gelir bölüşüm ün de adeletsizlikler, piyasa mekanizmasının ortaya çıkardığı sorunlardır.
Parti, piyasa mekanizmasının sağladığı olanaklardan yararlanı
lırken ortaya çıkardığı bu tür sakıncalardan kaçınmak için etkin
bir ulusal planlamanın gerekli olduğunu kabul eder;
Planlama
Sosyal Demokrasi Partisi, ekonomik politikasının önde gelen
amaçlan arasmda yer alan İşsiz fiğin azaltılmasını, üretimin artınlmasını, refahın sürekli olarak yükseltilmesini ve sosyal güven
liğin yaygınlaştı-ılrnasmı ancak planlı olarak gerçekieştirebjle-

ceğı inancındadır. Parth "Üretimin" piyasa güçlerinin'etkisiyle'
başıboş bir gelişmeye bırakılamayacağına inanır. Böyle bîr olu
şum ekonomik gelişmede aksaklıklara yol açacağından ulusal
planlamayı gerekli sayar.
Öngörülen planlama demokratik olacak ve Parti'nin-halkçı
lık ilkesinin ışığında halkın en geniş bir biçimde katılımıyla
gerçekleştirilecektir.
Planlar devlet kesimi için zorunlu, özel kesim için y o l gös
terici nitelikte olacaktır. Plan kararlarının her iki kesimde d e
uygulanma oranlarının arttırılması-için, planlama güçlü özendir
m e ve denetim olanaklarıyla donatılacaktır.
Ekonomide Devletin Üretici İşlevleri
Sosyal Demokrasi Partisi, .ekonomik alanda devletin işlevlerini yalnız doğrudan ya d a dolaylı müdahalelerle sınırlı gör
mez. Dengeli ve sürekti ekonomik gelişmeyi sağlamak için ge
rekli gördüğü alanlarda üretim işlevlerini doğrudan yüklenme
sinin toplum yararına olduğuna inanır. Parti, ayrıca, karma eko
nomi düzeninde devletin Üretici işlevlerinin özel girişimcilik İle
belirli bir tamamlayıcılık içinde olmasını amaçlar. Bu temel
çerçevede Parti, Üretim alanına, şu durumlarda devletin doğru
dan girmesini öngörür :
-

Temel sosyal ve ekonomik altyapıyı sağlamak için,
toplamca gereksinim duyulan ve çeşitli nedenlerle özel
•• girişimciler tarafından ilgi görmeyen mal ve hizmetlerin
üretilmesi için,
- Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek amacma yönelik
yatırımları gerçekleştirmek için,
- Tekelci eğilimleri «retim yoluyla Önlemek içki,
- Gerek Ülke savunması, gerekse taşıdıkları diğer özettikler
Medeniyle stratejik nitelikli mal ve hternetleri» ttretHmesi
ve doğal kaynakların işletilmesi için.
Partt\ kamn ekonomik kuruluşlarında sosyal amaçta-Ve salt
r%

eko7iormk amaçlaraı

\fabMtHadetti&»ied£lmıtitotetm&^
7

kuruluşların yönetim ilkelerine ve kaynak sal dengelerine yansı
tılmasında yarar görür.
Parti, kamu ekonomik kuruluşların verimli ve etkin çalış
tırılmaları için, gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu görür.
Parti, devletin üretim işlevlerini, kamu ekonomik kuruluş
larının yanısna, yerel yönetimler ya da bunların birlikleri y o 
luyla da gerçekleştirmeye çalışır.
ö z e l Kesimin Üretici İşlevleri
Sosyal Demokrasi Partisi, plan ile, piyasa mekanizmasının
müdahaleler yapıldığında Özel kesimin girişimci
ve yapıcı gücüyle toplumun gelişmesine olumlu katkıda buluna
cağı karusmdadu-.

isteyişine etkin

Parti, özel girişimciliğin gelişmeye olumlu katkıda bulunma
yan spekülatif alanlardaki çabalarım, plan amaçlarına uygun bir
sanayileşmeye yöneltmeye çalışacaktır. Plan kararlarının özel
kesime yol göstericiliğini etkinleştiren önlemler ahnacaktır.
Parti, özet kesimde tekel rantları oluşturma eğilimlerine
karşı denetleyici önlemler getirecektir.
Parti, çok ortaklı halk girişimlerini destekleyecek, bu tür
ortaklıkların özellikle ekonomik bunalım ve enflasyon etkile
rine dayanıklı bir yapıda kurulmalarma çalışacaktır.
Parti, özel kesim içinde esnaf ve sanatkar grubunda yer alan
küçük girişimcileri, teknolojik değişimlere uyum göstermek,
ekononüniri güçlü kesimleriyle olan ilişkilerinde etkinlik kazanmalarmı sağlamak, ekonomik bunalımların olumsuz etkilerine
karşı dirençlerini arttırmak İçin korumak gerektiğine inanır. Bu
koruma, sözkonusu kesimin dernekler ve kooperatifler ohışturarak güçlenmesine yardım ederek, devletin bu konuda uzmanlaş
mış bankaları aracılığıyla verdiği krediler ve diğer destekleme
önlemleriyle yapılacaktır.
Sosyal Demokrasi Partisi, Türkiye'de bankacılık kesimindeki
gefçekleri gözönünde tutarak, ekonomik yaşayabilirliğini sür8

düren özel kesim bankacılığının devam etmesini öngörürken,
ekonomik olarak yaşayamaz hale gelmiş bankaları devlet ban
ka sistemiyle bütünleştiren bir yeniden düzenlemeye gidecektir.
Bu yeniden düzenleme sırasında, bir yandan devlet banka
sisteminin verimliliği artırılırken ,öte yandan, bankalar arası
işlev uzmanlaşması gözöminde tutulacakta-.
iç ve Dış Ticaret Alanında örgütlenme
Sosyal Demokrasi Partisi, iç ve dış ticaret alanındaki örgüt
lenmeyi, Üreticinin malının değer pahasını bulabilmesi, tüke
ticinin ise gereksinmelerini daha ucuza karşılayabümesi açısın
dan önemli görür.
Türkiye'nin dış Ödemeler dengesi açıklarını kapatmak için
dışsatımını geliştirmesi özel bir öneme sahiptir. Sanayi ürünleri
dışsatımının arttırılmasında özel kesimin girişimci niteliğinden
yararlanılacaktır.
Devletin taban fiyatı uygulamak gereği duyduğu ve küçük
üreticiliğin yaygın okluğu tarımsal üretim alanlarında ise dışsa
tımda devletin müdaheleşini etkin hale getiren yeni bir model
uygulanacaktır.
Ülkenin gereksinme duyduğu çok çeşitli malların dışalımı
nın sağlanması, kendi içinde önemli güçlükler taşır. Ülkenin
dış ticıret politikası esasları içinde özel kesimin etkinliğine
bırakılan bu alanda devlet kuruluşları kendi gereksinmeleri
için büyük miktardaki dışalımları doğrudan doğruya yapa
caktır. Aşırı kârların yaratıldığı ya da- kıtlığı çekilen temel
malların dışalımında devlet daha çok düzenleyici nitelikte ol
mak üzere doğrudan hareket edebilecektir.
Parti, iç ticaret alanında tüketicinin korunması için fryaW
kalite.ve sağlık koşudan açısından merkezi ve yerel yönetim, ile*
meslek örgütlerinin işbirliğini sağlayıcı sistemi kuracaktır. Bu
denetimlerin tüketiciyi koruma amacını aşıp, girişimciler üze
rinde bir baskı aracı olarak kullanılmasına olanak verilmeyecek
tir.

Kooperatif Kesimi
Sosyal Demokrasi Partisi, ekonominin örgütlenmesinde
kamu ve özel kesimin yanısıra, çok yönlü işlevler görecek koo
peratif kesiminin gelişmelerine Önem verir.
Parti, üretim ve dağıtım alanındaki kooperatifçiliği, hem ve
rimliliğin artırılmasında, Hem de Küçük üreticilerin korunma
sında önemli bir araç olarak görür. Kooperatifçilikten sabit ve
düşük gelirli halkın konut edinmesinde, tüketicinin korunmasın
da yararlaniması gerektiğine inanır.
Parti'nin, öngördüğü kooperatif yönetimi demokratiktir.
Kooperatifler devletçe denetlenmen' ama yönetimde serbest
bırakılmalıdır. Parti, kooperatiflerin denetimindeki esas güven
ceyi demokratikleşmesinde bulur. Kooperatifçilik eğitimini bu
yöndeki çabaların önemli bir öğesi sayar.
Kooperatiflerin demokratik yollardan üst kuruluşlar oluştu
rarak karşılıklı dayanışma içine girmesini güçlü bir kooperatif
kesiminin oluşması için gerekli görür,
DEVLETİN ÖRGÜTLENMESİ
Sosyal Demokrasi Partisi ne göre ulusal, demokratik, sosyal,
laik olma niteliklerine sahip hukuk devleti,
-

ilkenin ve milletin iç ve dış güvenliğini ve bölünmezliğini,
halkın refahını,
toplumun kalkınmasını

sağlamak amacıyla, yasama, yürütme ve yargı işlevleri görecek
biçimde örgütlenir
Demokratik Devlet
Bir toplumda demokrasinin gerçekleşmesi için ön koşullar
her zaman yeterli olmayabilir. Toplumdaki ekonomik ve top
lumsal sınırlamalar, kültürel koşullanmalar, toplumun gerçek
güç dengesinin siyasal sürece yansımasmı önleyebilir. Bu
nedenle, demokrasi sağlıklı olarak işleyemez. Parti, demokrasi
nin gerçekleşmesini güçleştiriri tüm ekonomik, toplumsal ve
ın

yasal engellerin kaldırılmasını.devletin ödevi olarak görür. Bu
amaçla Parti, Türkiye'de demokratik devlet anlayışına çağdaş
bir derinlik ve yaygınlık kazandıracaktır.
Parti, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için haber ve fikir
lerin serbestçe yayılması ve ahum verilmesinin gerekliliğine
inanır. Toplumda haberler toplumun gerçek bir görüntüsünü
yansıtmalıdır. Parti, basm özgürlüğünü demokratik yapının
vazgeçilmez bir öğesi sayar.
Parti'ye göre, radyo ve televizyon devletçe kurulmalı ve işle
tilmelidir. Radyo ve televizyon devfetçe yönetilince, tüm siyasal
organlara karşı tarafsızlığını korumalıdır. Bu tarafsızlığın gerçekkştirUmesi için, bu yayınların toplumdaki değişik kesim
lerin eleştirilerine duyarlılıkla eğilmesi gerekir.
Parti'ye göre, basm, radyo, televizyon gibi iletişim
kurumlan bir kamu görevi görürler. Bu kurumlar, tam bir özgür
lük içinde jbiç bir bağımlılık ve engele karşılaşmadan her yerde
haber toplama, yayınlama ve kendi sorumlulukları altında y o 
rumlama hakkına sahip olmalıdırlar.
Hukuk Devleti
• Sosyal Demokrasi Partisi, devletin halk üzerindeki saygtmV
jbjun, yönetilenlere hukukun güvenini getiren hukuk devleti
nin gerçekleştirildiği ölçüde sağlanacağına inanır.
Hukuk devleti hukuka bağlı, hukukun üstünlüğünü kabul
eden devlettir.
Parti, çoğulcu, özgÜrlükyu demokrasilerde hukuk devletinin
şu ilkelerinin vazgeçilmezliğini kabul etmektedir:
-

-

Temel ha* ve özgürlükler güvence altma alınmalıdır;
Yönetenlerin, yönetilenlerle ilişkilerinde hukuka bağhhk
esas alınmalı ve İdarenin yargısal denetimi sağlanmış bulun
malıdır;
Yasaların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi sağ
lanmalıdır;
Yargının bağımsızlığı flfceame bağlı kahrım abdır.

Bu ilkelerin yanıstra, "yargıç güvencesi", "kanunsuz suç
ve ceza olmaz" "Devletin akçalı sorumluluğu" gibi esaslar da
çağdaş hukuk devletinin başlıca göstergeleridir.
Parti, hukuk devleti'nin yaşama geçirilmesini, hızlı çalışan.
halkın da kolayca ulaşabildiği bağımsız bir adalet mekanizma
sının kurulmasında görür.
Devletin Laikliği
Sosyal Demokrasi Partisi, dîn ve devlet işlerinin ayrı tutul
ması gereğine inanır. Din ve inanç özgürlüğünü kişinin kutsal
ve dokunulmaz hakkı bilir. Bu nedenle, bireylerin dinsel özgür
lüklerinin korunmasını devletin görevi sayar.
Sosyal Devlet Cima Niteliği
Sosyal Demokrasi Partisi, devletin vatandaşların toplumsal
durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenerek, onlara onurlu bir yaşam
düzeyi sağlamakla yükümlü olmasını öngörür.
Parti, devletin sosyal olma' niteliğinin gerçekleşmesinde
"sosyal adaletli bir kalkınmanın" önkoşul olduğuna inanır.
Sosyal adaletin gerçekleştirebilmesi için kalkınmayı, gerçek bir
kalkınmanın olabilmesi için de adil bir gelir dağılımını gerekli
bulur.
Parti .devletin sosyal niteliğinin gerçekleşmesinde, sosyal
güvenlik kurumlarının önemine inanır. Sosyal güvenlik, topluma
emeğiyle katılanları başkalarına boyun eğmekten kurtardığı
için özgürlüğün de, insanlık onurunun da korunmasının en
önemli öğelerinden biridir. Bu nedenle sosyal güvenliğin tüm
halkı kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması ve sosyal, güvenlik
kurumlarının yönetiminde, bu güvenlikten yararlanacakların da
söz sahibi olmaları gereklidir. Devlet, sosyal güvenliğin finans
manına katılmayı ilke olarak benimsemelidir.
Sosyal Devlet olma niteliğinin en önemli öğelerinden biri,
halkın beden ve ruh sağlığını korumak ve uzun yaşama hakkını
sağlamaktır. Parti, halkın temel sağlık gereksinimlerinin devlet
tarafından ve ücretsiz olarak karşılanması gerektiğine inanır.
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Devlet bu görevini yurt düzeyinde yaygın, dengeli dağılmış ve
etkin bir sağlık örgütü aracılığıyla yürütürken, bu örgütlenmede
koruyucu sağlık hizmetlerine Özel önem verilmesini gerekli bu
lur.
Sosyal Demokrasi Partisi, sağlık hizmetlerinin kısa sürede,
bütün toplumun eşit biçimde yararlanabileceği bir düzeye ge
tirilmesinin güçlüğü yanında kişilerin hekim seçme özgürlüğü
nün önemini de gözönünde tutarak, toplumda özel sağlık ku
rumları ve özel hekimliğin bulunmasını öngörür. Ancak bu özel
kuruluşların dolaylı yollardan devletin sağlık kurumlarının
olanaklarını pazarlayıcı nitelik kazanmasını önleyecek önlemler
alınmasını gerekli bulur.
Serbest piyasa mekanizmasının denetimsiz işleyişinin getir
diği toplumsal maliyetin dışlanması ve bencil tüketici davranış
lar doğa dengesini bozmakta, çevreyi tahrip etmektedir. Parti,
toplumda bireylerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hak
kını gerçekleştirecek önlemlerin alınmasını sosyal devlet anlayı
şının bir gereği sayar.
Sosyal Demokrasi Partisi, eğitimin, insanın düşüncesini, ki
şiliğini ve yeteneklerini geliştirebilmesi, toplumsal gelişmenin
ve değişmenin gerektirdiği yeterli sayıda ve yeterli hünerlere
sahip insangücünün yetiştirilebilmesi, toplumun bağımsızlığı
nın, ulu saflığının güvenceye alınabilmesi, eğitimin, toplumsal
hareketliliğin ve adaletin gerçekleştirilmesini engeller hale gel
meyip, tam tersine bunun aracı hab'ne gelebilmesi için, devlet
eliyle örgütlenmesinin önemine İnanır.
Parti, devletin eğitim konusundaki sorumluluğunun, ana
okulundan üniversiteye kadar uzanan örgün eğitim kanalından
olduğu kadar, öğrenim çağını geçmiş vatandaşların okur ya
zarlığını sağlamaya çalışan, onların nruıiıı eğitim kanalları
dışında yeni meslekler ve beceriler edinmesine, örgün eğilim
içinde yetişmiş olanların da. kendilerini yenilemesine olanak ve
recek, yaygın eğitim kanallarını da kapsaması gerektiğini düşü
nür.

U

Parti'ye göre, yaygın eğitim alanında devletin örgütlenmele
rinin yanısıra, belirlenen kurallara uygun olarak, özel örgütlen
melerin gelişmesi ve yaygınlaşması yararb olacaktır.
Parti, örgün eğitim alan mm, ister devlet tarafından, ister
özel olarak örgütlenmiş olsun, eş türdeki kuruluşları arasında,
eğitim kalitesinde farklılaşmanın yaratılmaması gerektiğine
inanır. Bunu toplumda fırsat eşitliğinin sağlanması için gerekji
götür. Böyle bir fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için örgün
eğitim alanında devlet kuruluşlarının egemen olmasına inanır.
Sosyal Demokrasi Partisi, çağdaş düşünce, bilim ve teknolo
jiyi bflen, Türkiye'nin gereksinmelerine uygun, insangücünün
ancak özerk ve katılımcı işleyişe sahip üniversiteler eliyle yürü
tülmesini gerekli bulur. Parti, üniversite özerkliğini, Üniversi
telerin tamamıyla devletin denetim ve gözetimi dışında kalması
anlamında yorumlamaz. Üniversitenin toplumun gereksinmele
rine duyarlı bir özerklik anlayışına sahip olmasını öngörür.
Parti, Türkiye'de üniversite sayısının hızla artmış olması nede
niyle Üniversitelerarası eşgüdümü sağlamak açısından bir üst ör
gütlenmenin gerekliliğini kabul eder. Ama bu örgütlenmenin eş
güdüm amacını aşarak, Üniversitenin temel niteliği olan bilim
sel özerkliğini kaldıracak bir nitelik kazanmasını benimsemez.
Parti, devletin toplumsal niteliğinin gerçekleştirilmesinde,
vatandaşlarının planlı ve sağlıklı yaşam çevreleri içinde konut
gereksinmelerinin karşılanması için Önlemler alması ve girişim
lerde bulunmasının gereğine inanır.
Yönetimin Kurulumu
Devlet işlevlerini merkezi ve yerel yönetimler eliyle yerine
getirecektir. Sosyal Demokrasi Partisi, bu iş bölümüne yol gös
termekte, etkinlik ve halkın katılımı flkelerinin birlikte gozönünde bulundurulması gerektiğini öngörür.
Parti, kamu hizmetinin nitetiğinin, merkezden örgütlenmeyi
kaçınılmaz hale getirmediği ve önemli etkinlik kayıplarının sözkonusu olmadığı durumlarda yerel yönetimlerin güçlendirilerek
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iş bölümündeki görevlerinin artırılmasını, kendi demokratik
leşme anlayışının bir uzantısı sayar,
Yerel yönetimlerin tekdüze olmayan, çoğulcu, demokratik
bir yönetimin oluşmasındaki önemi belirtilirken, en az bunun
kadar önemli olan husus, ülkesel bütüne ilişkin daha üst düzey
deki amaçların korunmasıdır. Bu nedenle de Parti, yerel yöne
timler üzerindeki denetimi gerekli görür. Yalnız bu denetimin
"idari vesayet" kesiminin dar tutulmasını, buna karşılık yargı
sal denetime ağırlık verilmesini daha uygun bulur. Parti, ülkenin luukmmasmda demokratikleşmesinde, kent
leşmeye ve bunun sağlıklı gelişmesine önem verdiğinden bir
yerel yönetim birimi olarak belediyelerin güçlendmİmesinin
gerekliliğine inanır.
Parti, Türkiye'de geçmişteki başınh belediyecilik örnekle
rinden esinlenerek, üretici, kaynak yaratıcı, toplumsal tüketi
mi özendirici, birlikçi ve bütUnlükçü belediyecilik anlayışım
benimsemektedir.
Kamu Yönetimi
Parti, vatandaşı devletin değil, devleti vatandaşın hizme
tinde görür. Vatandaşın devlete, devletin vatandaşa güvenini sağ
layacak tutitmu kamu yönetimi poHtikasmin temeli sayar. Do
layısıyla çağdaş bir kamu yönetiminin, devletin sürekkuğinin,<
etkinliğinin ve güvenirliğinin belirleyicisi olduğu gibi, vatandaşdevlet bütünleşmesinin de bir aracı olduğuna inanır. Gelişmek
te olan bir ülkede kamu yönetiminin temel işlevinin değişen
koşullara ve İttiren gereksinimlere anmda cevap verebilecek
mekanizmaları kurabilmesi ve bu anlamda gelişmenin önderi
olması gerektiği düşüncesindedir. Parti, kamu yönetiminin
iyi işlemesini yalnız toplumsal gereksinimlerin karşianması
açısından değil, vatandaşın devlete güven duyabihnesi ve vatan
daşla devlet arasında bir amaç birliğinin sağlanması açısından da
önemli görür. Parti, bu hususları sağlayacak biçimde, kanın
yönetiminin yeniden düzenlenip etkin bir hale getirilmesini,
vatandaşla sağlıklı bir ilişki kurulmasını ve kamu görevHleri-

nin toplumda layık oldukları saygınlık, refah ve olanaklara ka
vuşturulmalarını amaçlar.
SİVİL TOPLUMUN ÖRGÜTLENMESİ
Batı'da özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gelişimindeki
belirleyici nedenlerden biri olan sivil toplum kurumlarının Öne
mi günümüzde daha da artmıştır. Eğitimin yaygınlaştığı, haber
leşmenin etkinlik kazandığı bir çağda yaşıyoruz. Gelişmenin
bu düzeye ulaştığı bir çağda, kişiler, kendilerini ilgilendiren
siyasal kararlatın almışında ve yönetiminde daha etkili olmak
istemektedirler. Demokrasinin "temsil ve vekâlet" esasına da
yanan, teknolojinin çok daha az gelişmiş olduğu bir dönemde
oluşmuş olan kurumları bu gereksinmeyi karşılamakta yetersiz
kalmaktadır. Türkiye'de demokrasinin çağın ve ülkenin koşul
larına uygun hale getirilmesi için gerekli olan, demokrasiyi ge
nişletmek ve somutlaştırmaktır. Bunu başarmak için Parti,
herbiri kurumsal özellikleriyle tanımlanan amaç ve işlevlere uy
gun olarak faaliyet gösteren partiler, sendikalar, meslek kuruluş
ları, demekler, kooperatifler gibi sivil toplum kurumlarının ka
çınılmaz olumlu işlevleri olduğuna inanır.
Partiler
Sosyal Demokrasi Partisi, yurttaşların toplumda yasalara
uygun olarak özgür iradeleriyle siyasi partiler oluşturabilme,
siyasi faaliyette bulunabilmelerini demokrasinin ön koşulu ola
rak görür.
Parti, kendi siyasal görüşlerine uygun olan siyasal partilere
katılarak faaliyette bulunan kişilerin yüce bir görevi yerine
getirdiğine inanır.
Parti, temelde siyasal partileri yöneldiği toplumsal kesim
lerin çıkarlarını siyasal süreç içinde korumakla yükümlü görür.
Parti, siyasal süreçte yaratıcı olmayan, kısır, hoşgörüsüz, çekiş
meleri sakıncalı bulur. Siyasal süreçte, yaratıcı, yeni seçenekler
öneren, pragmatik, toplum yararı gerektiğinde uzlaşabilen bir
yaklaşım benimser.

Parti, siyasal yaşamda iktidar ve muhalefetin aynı sorumlu
luk bilinci içinde olmasını doğru bulur.
Sendikalar
Sosyal demokraside emekle sermaye arasında güç dengesinin
kurulması amaçtır. Bu nedenle Parti, işçilerin örgütlenmesine
özel bir önem verir ve bu kuruluşların sosyal bansın sağlanma
sında ağırlıklı bir işlevleri olduğuna inanır.
Parti, temel olarak çalışma ilkelerinde, çauşanlann ekono
mik ve .sosyal haklarını ve genel çıkarlarını korumak ve geliştir
mek işlevini yükümlenen sendikaların demokratiktik niteliğine
önem verir.
Türkiye'de sayılan artık milyonlara varan bir işçi kesimini
kapsayan sendikal hareket, bugün ulaştığı aşamada geniş bir
tabana dayanmaktadır. Partimiz çauşanlann haklarının bilin
cinde olarak bunlara sahip çıktığı ve geliştirilmesi isteğinde
bulunduğuna inanır.
Parti, toptumda çalışanların demokratik sendikalara, özgür
iradeleriyle katılarak, ekonomik ve toplumsal haklarını savuna
bilmek için yapacaktan çalışımdan, demokrasinin somutlaşması
ve demokrasi bilincinin yaygınlaşması bakımından önemli
görür.
Parti, sendikal haklar ve özgürlükler konusunda çoğulcu
demokratik ülkelerde benimsenmiş Ölçütlere ulaşmayı çağdaş
sendikal gelişmenin bir amacı sayar.
Meslek Kuruluştan
Parti, belli bir mesleğe sahip olanlann kamu kurumu niteli
ğindeki demokratik kuruluşlar içinde, bu mesleğin ülkedeki pra
tiğinin, hem bu mesleğin üyelerinin, hem de halkın yaratma
gelişmesini sağlamak için örgütlenmelerim sivil toplumun oluş
masına katkıda bulunan temel öğelerden biri sayar.

Demekler
Demokrasinin somutlaştırılmasını örgütlenme özgürlüğüne
bağlı gören Parti, kişilerin Özgür iradesi ile dernekler kurarak
topluma katkıda bulunmalarını çoğulculuk anlayışının gereği
bilir. Parti, derneklerin yönetimindeki demokratikliğin korun
masına özel önem verilmesini gerekti bulur.

İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA POLİTİKALARI

Sosyal Demokrasi Partisi, açıklanan temel görüşler
vesinde aşağıda sıralanan politikaların uygulanmasını
mektedir. Parti, toplumun gelişimini sürekli izleyerek,
kalarım yeni gelişmelerin ışığı altında gözden geçirecek
le tecektir.

çerçe
öngör
politi
ve iler

DIŞ İLİŞKİLER POLİTİKASI
Sosyal Demokrasi Partisi, insanlık ve milliyetçilik anlayışı
nın gereği olarak dış politikada ve uluslararası ilişkilerinde Türk
ulusunun bağımsızlığına gölge düşmemesine dikkat edecek ve
ulusunun çıkarlarını gözetirken tüm insanlığın mutluluğuna kat
kıda bulunacaktır.
Parti, uîusal güvenliğini sağlam dayanaklara oturturken
Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesine bağlı kalacak
tır.
Parti, ülkede yönetimin demokratikleşmesinin ve çağdaş
laşmasının Türkiye'nin dış ilişkilerindeki etkinliğini ve saygınlı
ğını arttıracağına inanır.
Türkiye, dünyan m dış politik dengeler bakımından en hassas
bölgelerinden bîrinde bulunmaktadır. Böyle bir bölgede kendi
ulusal güvenliğini başka ülkelerin kararlarına ya da kararsızlı
ğına bırakarr.iz. Parti, bu temel özelliği sürekti olarak gözönünde tutarak, ortak savunma örgütü olan Kuzev Atlantik İrtifakı
nın güvenliğimizi arttırmadaki rolünün sürdürülmesinin gerek
liliğini benimser.

Sosyal demokratik hareketler hep uluslararası dayanışma ve
işbirliği taraflısı olmuştur. Uluslararası anlaşmazlıklar, dengeler
ve ilişkiler artık bir ulusun tek başına toplumsal, ekonomik, siya
sal ve kültürel sorunları çözmesine olanak vermemektedir. Bu
nedenle Parti ekonomik, kültürel, hukuksal ve askeri alanlarda
diğer ülkelerle özgür olarak ve eşitlik anlayışı içinde sıkı bir
işbirliğinden yanadır.
Parti, başta sınır komşularımız ve bölge ülkeleri olmak
üzere tüm ülkelerle dostluk, karşılıklı saygı ve içişlerine karış
mama esaslarına dayanan dinamik bir dış politikayı benimser.
Bu politika uluslararası ekonomik ve siyasal çıkarlarda "çok
unsurlu bir dengeye" yönelir.
Parti, Türkiye'nin uluslararası etkinliğini:
-

-

uluslararası siyasetin Birleşmiş Milletler Yasasında yer alan
ilkelere uygun gelişmesi,
uluslararası gerginlikleri arttırmaya değil, uluslararası, iliş
kilerde yumuşamaya yardımcı olunması ve dünya barışının
güçlenmesi,
her ulusun bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne
saygılı olunması,
uluslararası her türlü sömürüye karşı olunması,
gelişmekte olan ülkeler aleyhine çalışan dünya ekonomik
düzenini değiştirmek için yeni ekonomik politika arayışla
rına yardımcı olunması,
ırk farklılığıyla temeBendirilen ayrımcı uygulamaların kaldı
rılması yönünde kullanır.

Parti, dış ilişkileri yalnız siyasal boyutta görmez; dış ilişki
lerin ekonomik boyutuna da aynı düzeyde önem verir. Parti,
başka ülkelerle girdiği ekonomik ilişkilerde bu İlişkileri ülkenin
ekonomik gelişmesine ve bağımsızlığına etkileri açısından de
ğerlendirir.
Türkiye, Avrupa, ve Ortadoğu arasında önemli bir konuma
sahiptir. Parti, Türkiye'nin her iki bölge ile ç o k sıla ekonomik,
kültürel ve siyasal ilişkiler kurması gerektiğine inanır.
?A)

Parti, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik bakımdan Avrupa'nın
ılışında kalmasının yararlı olmayacağı düşüncesini benimsedi
ğinden Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ye katılmaktan
yanadır. Bu politikayı benimsemesine karşın azgelişmiş bîr ül
kenin, gelişmiş ülkelerin oluşturduğu bir ortak pazar içine .«ir
diğinde ekonomisinin önemli kayıplara uğrayabileceğini bil
diğinden, ekonomik ilişkinin aşamalı olarak,
ekonomisinin
gelişmesini engellemeyecek bir biçimde kurulmasında zorun
lııluk görür.
, Türkiye, son yirmi yılda dış ülkelere önemli ölçüde işgücü
gönderen bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'nin dış ilişkilerinde,
bu ülkelerdeki vatandaşlarının kendi kültürlerine sahip olarak
yetişmelerine olanak tanınmasına ve ekonomik haklarının k o 
runmasına özel bir önem gösterilmelidir.
Parti, Türkiye'nin ekonomik ilişkiler açısından dışa açılma
çabalarına rağmen, haberleşme, dünyadaki kültürel gelişmelere
katılma, uluslararası siyasal gelişmelere Türk kamuoyunun
duyarlılık düzeyi açılarından içine kapalı bir toplum olduğu gö
rüşündedir. Parti, Türkiye'nin b u dıştan kopukluğu sürdükçe dış
ilişkiler peli ti kasının
ekonomik ve siyasal amaçlarına
ulaşamayacağı kanısındadır. Bu nedenle Parti, sanat, kültür, spor,
gençlik, meslek kuruluşları, sendikalar gibi ekonomik ve kültürel
yaşamda işlevi bulunan öğeler aracılığı ile Türkiye'nin dünyaya
açılışını hızlandırmayı gerekli görür.
GÜVENLİK POLİTİKASI
Dış Güvenlik
Parti, ulusun güvenliğini bir yandan silahlı kuvvetlerin geli
şen teknolojinin gereklerine uygun bir vurucu güce sahip olarak
örgütlenmesinde bulurken, ö t e yandan barışçı bir dış politika
izlenmesinde görür. Parti için dış politika ile güvenlik bir bütün-;
dür.
Parti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün çağdaş dü
zeye yükseltilmesini ulusal güvenliğimizin acil ve temel şartı

sayar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu güce kavuşması için ulusal
savunma sanayiini geliştirme başta olmak üzere bütün önlemleri
almayı gerekli görür.
Türkiye, içinde bulunduğu ortak güvenlik sistemi içindeki
. işlevlerini yerine getirmek için ekonomik gücüne göre çok bü
yük fedakarlıklarda bulunmaktadır. Oysa Türkiye nin yaşadığı
deneyler göstermiştir ki, ülkenin savunması için sadece içinde
bulunduğu ortak güvenlik sistemi yeterli olmamaktadır. Bu
nedenle Parti, Türkiye'nin ortak güvenlik sistemi yan ıs ıra kendi
olanaklanndan yararlanarak kendi savunma stratejisini geliştir
mesini gerekli görür. Türkiye'nin her iki güvenlik işlevini birden
yerine getirmesinin ekonomik gelişmesini engeller hale
gelmemesi için de, ortak güvenlik sistemine ilişkin işlevlerinin
ekonomik pahasının bu güvenlik sistemi içinde yer alan diğer
ülkelerce daha büyük oranda paylaşılması gerektiğine inanır.
Iç Güvenlik
Türkye'nin yakın geçmişinde yaşadığı acı olaylardan sonra
demokrasinin sürebilir esi için iç huzur ve bansın sağlanması
ayn bir önem kazanmıştır. Bu amaçla Parti, iç güvenlik güçle
rinin görevlerini yerine getirebilmeleri için araç gereç bakımın
dan olduğu kadar, bilgi ve insana ilişkin değer yargıları bakımın
dan da gerekli nitelikleri kazanmasını öngörür.
Parti, iç güvenlik kuvvetlerinin îç huzur ve barışı srğlayabilmesini toplumda saygınlığını koruyabilmesine bağlı bilir.
Iç güvenlik kuvvetlerinin siyasal iktidarın baskısı altında taraf
sızlığını yitirdiğinde bu saygınlığını koruyamayacağına inanır.
Parti, iç güvenliğin etkinliği kadar nasıl sağlandığına da
önem verir. İç güvenliği sağlamak üzere kullanılan yöntemlerin
insanlık onuruyla bağdaşmasına, insan haklarına ve demokratik
hukuk devleti kuralarına ters düşmemesine tarafsızlık ve eşit
likle uygulanmasına büyük önem verir.
HUKUK - ADALET - YARGI POLİTİKALA RI
Sosyal Demokrasi Partisinin devlet anlayışı T.C. Anayasa
sının da belirttiği üzere "milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk

devleti"dir. Böyle bir devlet anlayışının gereği olan hukuk
düzeni çağdaş toplumun ekonomik, toplumsal ve kültürel geliş
me sürecine engel olmayacak, tersine onun gelişmesine öncülük
edecek, yenilikçi bir hukuk olmalıdır. Bu anlayışla hukuk, top
lumsal gelişmenin ardında kalmamalı, tutucu ya da geriye
çekici kurumlar ve kurallarla toplumsal ilerlemeyi ve gelişmeyi
guçleştirmeınelidir. Bu anlayış Atatürk ilkelerine bağlılığın da
bir gereğidir.
Parti'nin anlayışına göre; toplum içinde kişilerin eşitliğini
ve özgürlükleriıılisağlayan ölçütlerden biri " hukukun üstün lüğü"dür.
Parti,
yargının bağımsızlığı' nı temel ilke sayar. Anayasa
mıza göre yargı ile yasama ve yürütme arasında bir ayırım yapıl
mıştır.
Erklerin
aynlması
ilkesi yalnızca yargı
için
sozkonusudur. Yargıya öbür iki erkin işleyişinde hukuka bağ
lılığın denetlenmesi görevi verilmiştir. Bu işlev "hukuk devleti"nin bir gereğidir. Parti, yasama ve yürütmenin işlem ve tasar
ruflarının yargı denetimi altında tutulmasını "hukukun üstün
lüğü" ilkesine bağlılığın bir sonucu sayar.
Parti, hızlı işleyen ve pahalı olmayan bir adalet mekanizma
sının Sosyal Demokrasinin vazgeçilmez koşulu olduğu inancın
dadır. Hak arama ve savunma özgürlüğü gibi Anayasa'nın güven
cesi altında bulunan temel haklardan yararlanmada eşitlik sağ
lanmalıdır. Hak arama ve adaletin dağıtımı kolay ve ucuz olma
lıdır. Akçalı olanaktan bulunmayanların da bu haklardan eşit
biçimde yararlanmasının yolları açılmalıdır. Karmaşık olan İş
lemler yalınlaştınlmalı, kolaylaştırılmalıdır. Yargının etkinliği
ve -hızlı çalışması için gerekli çağdaş donanan ve olanaklar
sağlanmalıdır.
"Devletin t e m d i adalettir". Bir ülkede yurttaşların
adaletten, adalet mekanizmasının iyi işlememesinden yakınma
ları, huzur ve güven duygularını zedeler. Devletle yurttaş arasın
daki bağları zedeler. Halkın adalete güveni mutlak,olmalıdır.
"Bağımsız yargı" bu güven duygusunun sağlanmasında en büyük
etkendir. Yargının bağımsızlığının temel koşulu ise kuşkusuz
"yargıç güvencesi"dir,

Türlü ekonomik, toplumsal, kültürel bozukluklar sonucu suç
işleyen kişinin topluma yeniden kazandırılması için bir infaz
sistemi geliştirilmelidir. Bunun için cezaevlerinin düzeltilmesi,
ceza çektirme sisteminin düzenlenmesi ve çağdaş bir anlayışa
ulaştırılması zorunludur.
EKONOMİ POLİTİKASI
Parti, demokrasiyle ekonomik gelişme ve bunalan arasında
sıkı bağlar olduğu görüşündedir. Bu bağlam içinde programın
ekonomik politikalar bölümünde yapılan önerileri aynı zamanda
sağlıklı bir demokrasinin kurulmasının ön koşulu olarak da de
ğerlendirmek gerekir. Parti, ekonomik büyümenin olmadığı,
işsizliğin sürekli arttığı bir ortamda demokrasiyi yaşatmanın zor
olduğunu kabul eder.
Kalkınma
Partinin kalkınma anlayışı, üretim artışı ile birlikte, işgücü
verimliliğinin yükselmesini, gelir dağılımında denge kurulmasını,
değer yargılarında değişmeyi ve yeni bir kurumsal yapıyı içer
mektedir.
Parti, demokrasi anlayışını üreticilik ve kalkınma ile temellendirmiştir. Parti, geri kalmışlığı, üretim düşüklüğünü, verim
yetersizliğini razı olunacak bir alınyazısı olarak görmemektedir.
Parti, kalkınmayı yalnızca bir büyüme süreci olarak değil,
toplumun amaçları yönünde niteliksel bir değişme olarak görür.
Ekonomik Bunalımdan Kalkınmaya Geçiş Stratejisi
Kalkınma ve üreticiliğe bu kadar önem veren Parti, bu prog
ramını dünyada büyük bir ekonomik bunalımın bulunduğu bir
dönemde hazırlıyor. O nedenle de Parti için Türkiye'nin
bunalımdan kalkınmaya geçişte ne tür bir yaklaşan izleyeceği
özellikle önem kazanmaktadır. İzlenecek yohı saptamadan önce
bunalımın nedenlerini tanımak gerekiyor. Parti ye göre bir ül
kede yaşanan bunalım iki yönlü belirlenmektedir. Bir yandan

uluslararası ekonomik sistemin tümüyle bunalıma düşmesi, öte
yandan ülkeye özgü ekonomik politikalar bunalımı belirlemek
tedir. Bu nedenle Parti bunalımdan çıkış sorununu her iki Yö
nüyle birlikte ele almaktadır. BunaJmdan çıkış salt uluslararası
bunalımın çözülmesine bırakılamaz. Bunalım sırasında takınılan
aktif tutumla, bunalım sonrasındaki dünyada oluşacak yeni iş
bölümünde daha ileri bir yer tutmak olanaklıdır. Türkiye bunun
olabilirliğini 1930'lardaki deneyimiyle göstermiştir.
Bu düşünceler ışığında, Parti, stratejinin ilk geçiş aşamasın
da yatırım oramnı belli bir düzeyin altına düşürmemek; iç talebi
arttırıcı bir ücret politikası izlemek; KİT'lerde yönetimde esnek
likler sağlayan yeniden düzenlemelere giderek KİT yatırımlarını
hızlandırmak ve dışsatım ile dış müteahhitlik hizmetleri üzerin
deki çabalan sürdürmek gerekliliğine inanır.
Parti, bu geçiş aşamasında, Türkiye'de "büyük projeler
esasına dayalı bir "yeniden inşa" planı hazırlayarak hemen
uygulamaya geçilmesini öngörmektedir.

Bu bağlamda her alanda üretici güçlerin geliştirilmesi esas
alınacaktır. Parti, bunalım ve dış ticaret gerekçeleriyle bir ülke
nin kurutu üretim güçlerinin gerisindeki bir yapıya itilmesini
benimseyemez. Hazırlanacak planda bu temel ilke hiçbir şekilde
gözardı edilmeyecektir.
Planda, ülkede üretimi arttıracak, istihdamı çoğaltacak, alt
yapısını geliştirip çağdaşlaştıracak bir büyük projeler bütünü
oluşturulacaktır. Bu projelerin herbîrinin seçiminde, girdilerde
dış ödemeler oranının düşük olması, ülke ekonomisini canlandı
rıcı etkinin yüksek olması ve belirli üretim alanlannda yeni
teknolojileri başlattnmn gibi ölçtüler gözömtne alınacaktır.
Kamu kesimi tarafından \ııı ütülecek bu projeler bütününun.ckonomiyi canlandırması amaçlandığından, özel girişimcilere iş
açan bir nitelik taşımasına da önem gösterilecektir.
Ekonominin canlandırılmasında temel basIatıcıyı oluştura25

cak bu projeler demetinin yönetimi ve uygulaması için, özel
yetkilerle donatılmış bir örgütlenmeye gidilecektir.
Parti, işsizlik sorununa ve ekonomik bunalıma çare olaca
ğına" inandığı "yeniden inşa" programını uygulayabilmek için
hem devletin hem de özendirilecek özel kesimin üretici gücünün
birlikte harekete geçirilmesini amaçlar.
Maliye
Parti, enflasyonist bir ortam dar ve sabit gelirliler aleyhine
eşitsizliği arttırıcı sonuçlar doğurduğu için, enflasyonist bir po
litika izlenmesini doğru bulmaz. Buna karşılık, istikrar sağlana
cak diye alınan mali önlemlerin büyümeyi engeller hale gelmesi
ni de uygun görmez. Çok boyutlu bir istikrar kavramına sahip
olan Parti, büyüme olmadan gerçek bir İstikrarın sağlanamaya
cağına inanır.
Parti, toplumun kalkınmasında devletin işlevlerini yerine
getirebilmesi için gerekli birikimin sağlanması ve enflasyona
düşülmemesi için yeterli bir vergilendirme politikası uygulaya
caktır. Vergi sistemi, ekonomik büyümeyi güçleştirici, yatırım
ları zorlaştırıcı öğelerden arındırılacaktır.
I'ar ti, vergiyi sadece devletin bir gelir kaynağı olarak
görmez. Öngördüğü dengeli toplumsal yapının oluşmasının en
önemli araçlarından biri olarak değerlendirir. Gelirin daha adil
dağılımında, topluma katkıda bulunmadan sağlanan kazanç yol
larını tıkamada toplumda sağlıklı tüketim kalıplan oluşturma
da, üretimin özendirilmesinde ve yatırımların güçlendirilmesinde
vergi politikalarından yararlanılmasını gerekti bulur.
Parti, vergi politikasının uygulanmasındaki etkinliğini
arttırmak için, çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanan
etkin bir vergi yönetimi kuracaktır.
Parti, etkin bir vergi denetiminin yamsıra, kaynak savurgan
lığını önleyecek, kısa ve uzun vadede üretime katkısı olmayan
harcamaları kısarak, verimsiz kamu harcamalarına son vererek,
ekonomide kullanılabilir fonları arttıracaktır.

Tarım
Parti, ekonomik kalkınma, dışsatım arttırma ve kırsal kal
kınıuııyı gerçekleştirme hedeflerine ulaşmak için tarımın geliş
tirilmesi ve modernleştirilmesi gereğine inanır.
Tarım kesiminde toprak ve su kaynaklarının korunması ve
geliştirilmesi devletin ödevi olacaktır. İleri tanm teknolojilerinin
uygulanması, verimliliği arttıracak girdilerin kullanılması
özendirilecektir. Sulanan alanların genişletilmesi bölgelerarası
denge de gözetilerek öncelikle kamu yatırımlarıyla sağlanacaktır.
Kalkınma planları doğrultusunda tarım kesimi ile sanayi
kesimi arasındaki dengenin kurulması ve tarımsal üretimin yön
lendirilmesi, kooperatif sektörüne de görev verilerek gerçekleş
tirilecektir.
Parti, tarımsal üretimin arttırılması yanında tarımsal geli
rin adil dağılımına önem verir. Bu nedenle tarımda ekonomik
gelişmeyi ve sosyal adaleti dirlikte gerçekleştirme konusunda
kooperatif sektörünün etkinliğinin arttırılması gereğine inanır.
Parti, tarımda verimliliği arttırmak, toprak ve gelir dağılı
mı dengesizliğim gidermek ve mülkiyeti yaygınlaştırmak için
topraksız ve az topraklı çiftçilerin yeterli toprağa kavuşturulma
sını ve kooperatifleşmesini sağlayacak etkin ve seçici bir toprak
reformu yapılmasını gerekli görür. Toprak reformu uygulama
sında bölgesel farklılıkların gözönünde tutulmasının yararına
inanır. Toprak reformu sonunda çiftçinin kendi toprağını iş
lemesi, çağdaş teknolojiden yararlanması ve verimli bir üretim
gerçekleştirmesi sağlanacaktır.
Parti, bitkisel üretimde devletin destekleme önlemlerinin
yoğun tarım alt kesimlerinin gelişmesini sağlayacak bir biçim
de kullanılmasına önem verir. Halkımızın sağlıklı ve dengeli
beslenmesi ve dışsatımın arttırılması bakımından büyük önem.
taşıyan hayvancılığın geliştirilmesi için yoğun destekleme ön
lemleri uygulanacaktır. Verimliliğin arttırılması için projeye
layalı kontrollü kredi sistemi yaygınlaştırılacaktır. Su ürünleri
kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve verimli işletilmesi
Önlemleri alınacaktır.

Parti, tarım girdilerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak
.liiıacıyla tarım atet ve makmuları. gübre ve tarımsal mücadele
ilaçları sanayiinin geliştirilmesine önem verir.
Parti, ülkemizin bir yandan toprak-su dengesinin kurulma
sında, Öte yandan sanayileşmenin gerektirdiği hammaddenin
sağlanmasında ve çevre köylerinin istihdam olanaklarım arttır
makta çok önemli işlevleri olan orman kaynaklarının verimli bîr
biçimde işletilmesini öngörür. Bunu yaparken, orman kaynağı
nın kendisini yenilemesi ve ağaçlandırma yoluyla genişletilmesi
için önlemlerin alınması gereğine inanır.
Parti, tarım, hayvancılık ve orman kesiminde alınacak ön
lemleri, yalnızca bir üretim sorunu olarak görme/.. Programını
insanla temellendirmiş olan Parti, tarımdaki gelişmeyi, salt bir
üretim sorunu saymaz. Köylünün ve kırsal yaşantının gelişme
siyle bir bütün olarak düşünür. Tarımın gelişmesi de büyük
ölçüde köylünün ve köyün gelişmesine/bağlıdır. Parti, hem
Köylünün refahının yükseltilmesi, hem de köyün ekonomik faa
liyetlerinin etkinliğinin arttırılması için köylere yol, su, elektıik,
telefon bağlantısı sağlanmasına, eğitim ve sağlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasına Önem verir.
Parti, kırsal kesimdeki gelişmede, sivil toplum örgütleri ara
sında üzerinde önemle durduğu demokratik kooperatifçiliğin
büyük katkısı olacağına inanır. Köylülerin üretim, pazarlama,
üretim gereçlerini ve tüketim maddelerini sağlamak; kırsal
altyapıyı oluşturmak için örgütlenmelerinin desteklenmesini
gerekli görür.
Sanayi
Parti'nin sanayileşme politikası, programın daha önceki
bölümlerinde anlatılan bunalımdan çıkış, kalkınmaya geçiş
stratejisi içinde oluşacak ve üretimin örgütlenmesi bölümünde
öngörülen işbölümü içinde uygulanacaktır.
Parti, Türkiye gibi büyük bir nüfusu ve iç pazarı olan bir
ülkenin, ciddi bir sanayileşmeye dayanmadan, ne bağımsızlığını
koruyabileceğine ne de kalkınmasını gerçekleştirebileceğine
inanır.
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Parti, gelişmekte olan bir ülkenin korumacılıktan yararla
narak, sanayi üretim alanlarını ithal ikamesiyle çeşitlendirmiş
olmasını, o ülke için önemli bir fırsat sayar. Birinci aşamada
sanayi üretimi çeşitlenmiş, iç ilişkileri yoğunlaşmış bir sana
yinin ikinci aşamada dışa açılmasının daha kolay olacağına
inanır. Bir ülkenin ekonomisi belli bir gelişme aşamasına ulaştı
ğında, sözkonıısu olan ithal ikamesi ve dışa açılma stratejisinin
uygun bir bileşiminin sağlanması gerekir. Böylece, bu aşamada
sanayi bir yandan dışa açılırken öte yandan çeşitlenecektir.
Böyle oir strateji benimsendiğinde, içteki sanayi kuruluşla
rının dışta da yarışabilecek ölçek ve verimlilikte kurutması,
özellikle önem kazanır. Aynı gerekçelerle üretimde izlenecek
teknoloji seçimi üzerinde önemle durularak, dünyadaki geliş
meler izlenerek ekonomimizi ve güvenliğimizi dışa bağımlı
lıktan kurtaracaktır.
Parti, sanayileşmenin belli yörelerde yığılıp yoğunlaşması
yerine tüm yurt yüzeyine yaygınlaştırılmasını öngörmektedir.
Sanayinin güçlü bir biçimde dünya pazarlarına açılabilme
si için, ekonomiye yük olucu ve verimli işletmeciliğe geçişi
önleyici desteklemeler yerine, yapısal ve teknolojik değişiklik
leri gerçekleştirici teşvikler sağlanacaktır.
Programlanan yatırımlarda iç ve dış finansman olanaklarının
geriye dönüşünü sağlayacak biçimde kullanılmasına özen gös
terilecektir. Yabancı sermaye konusunda ise' ulusal çıkarlar
yararına mr rekabet gözetilecektir. Yabancı sermayeden, ileri
teknoloji getirmesi, sanayi gelişmemizi hızlandırması, ihracata
olanak vermesi, ödemeler dengemize olumlu etki yapması gibi
ölçütler gözönünde tutularak yararlanılacaktır.
Dış ve Iç Ticaret
Parti'nin dış ve iç ticaretin hangi kuruluşlar eliyle gerçekleş
tirilmesini öngördüğü, programın ekonominin Örgütlenmesi
kesiminde gerekçeleriyle anlatılmıştır.
Parti, önerilen örgütlenme içinde, dışsatımın geliştirilmesine
Önem vermektedir. Bu nedenle, dışsatıma ilişkin bürokratik
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işlemlerin kolaylaştırılması, ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi,
dış piyasalarla ilgili bilgilerin izlenmesi, gibi önlemler alınacak
tır.
Parti, dışsatımda güvenilirlik ve süreklilik sağlayacak stan
dartlaşma çalışmalarına, satılan malın kalitesinin denetimine,
dışsatım sigortasının geliştirilmesine önem verecektir.
Parti, dışalım politikalarını, döviz kaynaklarının etkin kulla
nılmasıyla birlikte sanayileşmesinin gerektirdiği korumayı sağ
lamayı gözönünde tutarak saptayacaktır.
Enerji
Partr, enerji konusundaki politikalarını saptarken, Türki
ye'nin yakın geçmişinde yaşanan deneylerden esinlenmiştir.
Türkiye bir yandan planlı dönem süresince kalkınmanın, sanayi
leşmenin gereksinme duyduğu ölçü ve nitelikteki enerjiyi sağ
lamakta yetersiz katmış, öte yandan, dünyadaki petrol fiyat
larının artmasıyla, enerji üretimini büyük ölçüde dış kaynak
lara bağlamasının ağır ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla
karşılaşmıştır.
Bu nedenle, Parti, enerji politikasının, büyük ölçüde ülkenin
teknik gücüne ve doğal kaynaklara dayanarak hazırlanacak ener
ji ana planına göre yürütülmesini ve bu ana planda,
- birinci ilke olarak, öz kaynaklara dayalı, yeterli, sürekli,
güvenilir ve ucuz enerji üretilmesinin;
- ikinci ilke olarak, enerji üretimi kadar enerji ve hammad
de tasarrufuna önem verilmesinin;
- üçüncü ilke olarak, kurulu güçlerden etkin bir biçimde
yararlanabilmek için, ülkeler arası saat farklılıklarının yarat
tığı fırsatları değerlendirerek, uluslararası elektrik enerjisi
alışverişine girilmesinin;
- dördüncü ilke olarak, enerji tesislerinin planlanmasından
işletmeye başlayıncaya kadar geçen sürenin'çok uzun olması
nedeni ile, uzun dönemli öngörülere dayanmasının,
önemle gözönünde tutulması gereğine inanır.
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Parti, özkaynaklara dayanan enerji politikasının gelişti
rilmesinde, linyit kullanan termik santrallaria, hidroelektrik
santralların geliştirilmesine önem verir.
Uzun dönemde ise bu kaynaklar yetersiz kalacağından, yeni
enerji kaynaklarından yararlanma yolundaki teknolojik gelişme
lerin yakından izlenmesi. Türkiye'de bu kaynaklara ilişkin
araştırmaların arttırılması, güneş enerjisinden, doğal gazlardan,
jeotermal enerji kaynaklarından yararlanma olanağının geliş
tirilmesi yolundaki çabaları çok önemli bulur.
Parti, uzun vadeli gelecek açısından ulusal nükleer enerji
santralleri kurulmasını gerekli görür. Nükleer santral yapımına
karar verildiğinde, seçilecek teknoloji, sağlanacak yakıtın tek
merkeze bağımlı olması, güvenilirlik ve nükleer artıkların saklan
ması sorunlarının üzerinde özenle durulması gereğine inanır.
- Elektrik enerjisi, bir kamu hizmeti olarak, yalnızca dev
letçe üretilip, devletçe dağıtılmalıdır.
- Elektrik enerjisinin fiyatlandırılmasında, toplumsal ada
leti ve ekonomik verimliliği özendirici bir politika izlenmelidir.
- Ülkede enerji tasarrufu konusunda alınacak önlemler, ev
ısıtması, ulaştırma ve sanayi alanlarının tümünü kapsamalı,
bu alanların h*r birinde standartlar geliştirilmelidir.
- Parti, hem kırsal refahın arttırılması hem de kırsal alanda
üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi için, en kısa zamanda,
tüm köylere elektriğin ulaştırılmasını gerekli görür.
- Parti, ulusal şebekenin ulaşamadığı yerlerde ve durum
larda devletin izni ve denetimi altında yerel enerji kaynaklarının
kullanılmasını uygun bulur.

Parti, ülkenin doğal kaynaklarını tüm ulusu* varlığı sayar,
bu kaynakların kullanılması ve işletilmesi sırasında, sözkonusu
kayuağuı niteliğini de gözönünde tutarak, tahrip edilmemesi,
en verimli biçimde kullanılması, tüm ulusun adilane yararlandırılması ilkelerinin uygulanmasını ister.
Bir yandan doğal kaynakların niteliklerinin saptanması ve
korunması İçin, öte yandan, yeraltı kaynaklarının araştırılıp
bulunarak, yararlanılabilecek doğal kaynak varlığının zengin
leştirilmesi için sürekli araştırma yapılmalıdır; Devletin bu
amaçla kurmuş olduğu araştırma kurumlarının geliştirilmesi
ve etkinliklerinin arttırılması gerekir.
Parti, ulusal ekonominin işlerliği bakımından "stratejik"
önem taşıyan maden alanlarıyla, uluslararası tekellerce verimli
şekilde değerlendirilmeyen ya da ulusal çıkarlarla bağdaşır bir
biçimde işletilmeyen maden alanlarından/devlet işletmeciliğini
esas alacaktır. Bunlar dışında kalan, devlet tarafından işletilme
sinde yarar görülmeyen maden alanlarının işletme sırasında tah
rip olmaması konusunda yeterli denetim kurularak, özel kesim
ce işletilmesine izin verilecektir.
Türkiye'nin kıta sahanlığındaki ve denizlerdeki ulusal hak
ları korunacak, bu sahalarda ulusumuz ve tüm insanlık yararına
bir düzen kurulması için çalışılacak, sözkonusu alanlardaki kay
nakları araştırmaya ve kullanmaya yönelik bilgi ve teknoloji
birikimi geliştirilecektir.
Ulaşım ye iletişim
Ulaşım ve iletişimin gelişmesinin Türk ekonomisi bakımın
dan önem ve işlevinde son yıllarda büyük değişmeler olmuştur.
Ulaşım kesimi, ulusal açıdan, ekonominin üretimden tüketime
kadar uzanan tüm alanlarında işlerliğe katkısı ile kültürel geliş
me ve bütünleşmenin sağlanması işlevleri yanısıra, Türkiye'nin
bölgesel üstünlüğünden yararlanarak yurt dışına ulaşım hizmet
leri satar hale gelmiştir. Bu yolla, ülkenin dış gelirine katkıda
bulunan bir nitelik kazanmıştır. Türk ekonomisinin dışa yö•32

nelmesiyle birlikte, iletişimin
nitelik değişmesi olmuştur.

ekonomi

için öneminde bir

Bu nedenle. Parti, ulaşım ve iletişim sisteminin, ulusal ve
uluslararası ilişkiler alanındaki yeni işlevleri de gözönünde
tutularak planlanmasını zorunlu görür. Bu planlamada, yapı
lacak altyapıların, seçilecek türlerin toplumsal maliyetini,
kararları etkileyecek çok önemli bir Ölçüt sayar.
- Parti, ulusal ve kırsal karayolu ağının yaygınlaştırılması
nın, köylerin ulusal ekonomiyle bütünleştirilmesinde ve kırsal
dönüşümün hızlandırılmasında gördüğü işlevleri olumlu bulur.
Öte yandan Türkiye'de ulaşım sisteminde karayolu taşıma
cılığının dengesi? bir biçimde gelişerek tek egemen taşımacılık
türü haline gelmesinin toplumsal maliyetinin yüksekliğini bilir.
- Parti, taşımacılıkta daha dengeli bir gelişmenin sağlan
ması için, u/un yıllar ihmal edilmiş olan demiryollarının ve
işletmesinin çağın gereklerine uydurulmasını zorunlu görür.
- Türkiye'de deniz taşımacılığı yeterince gelişmediği için
önemli bir döviz kazancından yoksun kalınmaktadır. Parti,
bir yandan bu döviz kaybını önlemek; öte yandan dünya
deniz, taşımacılığında giderek artan bir pay ile Türkiye'nip
döviz ka/ancını çoğaltmak amaçları ile deniz taşımacılığını
geliştirecektir.
- Uluslararası gelişmeler, Türkiye limanlarının önemini
çok arttırmıştır. Bu limanlarda kapasite arttıracak her türlü
olanağın kullanılması m. Parti Türkiye ekonomisine katkı
açısından zorunlu görür.
- Parti, kamunun kaynaklarıyla yapılan limanların devletçe
işletilmesini öngörür.
- Taşıma olanaklarının çeşitlendirilmesi ve verimliliğinin
arttırılması çerçevesinde, boru hatlarından yararlanılmasının
da gözönünde tutulması gerekir.
- Bir yandan dış dünya ile ilişkilerin artması, öte yandan
Türkiye ekonomisinin dışa açılma politikaları nedeniyle, Parti.

yurtiçi ve dışında hava ulaştırmacılığının geliştirilmesini zo
runlu görür.
Büyük kentlerde çalışan halkın ulaşım sorunlarının çözül
mesi, Parti 'nin çok önemle üzerinde duracağı konulardan biri
olacaktır. Büyük kentlerde toplumsal yararlılığı yüksek olan
ve trafik önceliği bulunan toplu taşıma sistemlerine öncelik
verilecektir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi en büyük kentlerden
başlayarak raylı taşımacılığa geçilecektir.
Yurtiçi ve yurtdışı telefon, teleks ve uydular aracılığıyla
iletişim sistemlerinin çağdaş ve yeterli düzeye getirilmesine
Önem verilecektir. Otomatik telefon tüm yurda yaygınlaş
tırılacak, her köyün telefona kavuşması sağlanacaktır.
Turizm ve Dinlenme
Türkiye'de turizm politikasının saptanmasında sürekli
olarak döviz kazanma amacıyla dış turizmi geliştirmeye yönelik
bir çaba ağır basmıştır. Ülke çalışanlarının dinlence ve tatil
gereksinimini karşılamak bu amaca göre sürekli olarak ikincil
düzeyde kalmıştır. Oysa dış turisti çekmek amacıyla yapılan
yaturımlardan yararlananlar genellikle iç turistler olmuştur.
Böylece dış turizmi geliştirmek amacıyla devletin yaptığı har
camalar işlevlerini yerine getirmemiş olmaktadır. Bu gerçeği
gözönünde tutarak Parti, Türkiye'de çalışanların dinlence ve
tatil gereksinmelerinin karşılanmasıyla, dış turizme yönelme
arasında denge kurmaya çalışan bir politika izleyecektir.
Bu kesimde içe ve dışa dengeli bir yönelimin sağlanması
için, kitle turizminin geliştirilmesi ilkesine önem verilecektir.
Turizmin geliştirilmesi açısından önceliği olan yörelerde kitle
turizmi, ülkenin altyapı ve turistik üstyapısına koşut olarak
geliştirilecektir. Şimdiye kadar varolan gelişmeler daha ç o k
bireysel turizm taleplerini karşılamaya yönelik olduğundan;
altyapı ve turistik üstyapı kitle turizminin gereklerini karşıla
yacak düzeye gelinceye kadar bireysel turizm ile kitle turizmi
bir arada değerlendirilecektir.
Turizm ve dinlenme tesislerinin yatırım ve işletilmesinde
kamu, özel kesim ve yabancı sermayeden yararlanılacaktır.
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Ekonomik açıdan uygun büyüklüklerin altında olmamak
koşulu ile yabancı turizm yatırımları, sermaye yapılatma
bakılmaksızın özendirilecektir. İşletme aşamasında önemli
Ölçüde döviz, girdisi sağlayacak yabancı işleticilere olanak sağ
lanacaktır.

TOPLUMSAL POLİTİKALAR
Parti, programın Önceki bölümlerinde verilen sosyal devlet
anlayışı çerçevesinde; toplumun örgütlenmesi kısmında anlatı
lan işbölümüne uygun olarak toplumsal politikalarım uygula
yacak'ir.
Sosyal Güvenlik
İnsana verdiği değerin ve sosyal devlet anlayışının doğal bir
sonucu olarak parti, herkesin sosyal güvenlik sistemi kapsamına
alınmasını amaçlar.
Parti, iyi düzenlenmiş ve iyi yönetilen bir sosyal güvenlik
sisteminin topluma önemli yararlar sağlayacağı ve sosyal politi
kaları güçlendireceği görüşündedir.
Parti, sosyal güvenlik kurumlarında toplanan ödentilerle
oluşan kaynakların verimli biçimde kullanıldığında hem ekono
mik gelişmeye katkı yapacağım hem de bu kurumların güçlen
mesini sağlayabileceğini düşünür.
Parti, tüm sosyal güvenlik kuramlarının biraraya getirilme
sine ve sosyal güvenlik kurumlarının sağladığı haklar ve yüküm
lülükler arasındaki farklılıkların giderilmesine çalışacak tu.
Parti, sosyal güvenlik kurumlaruun yönetimi ve denetimine
bundan yararlananların katılmalarını, gerekli görür.
Parti, sosyal güvenlik kurumlarından yararlananların gelir
lerinin enflasyon dolayısıyla hızla düşmesini Önleyici mekaniz
malar geliştirmek ve emekli aylıklarının satınalma gücünü ko
rumak amacındadır.

Türkiye,' genç yaşlardaki nüfus oranının çok yüksek olduğu,
nüfusu hı/la artan ülkelerden biriyken, kentlerden başlamak
üzere doğum oranında düşmenin görülmeye başlandığı bir
ülke haline gelmiştir. Parti inanmaktadır ki, Türk halkı iyi koşul
larla yetiştirebileceği kadar çocuğa sahip olmak istemektedir.
Başka bir deyişle, aile planlamasına olan talep yaygınlaşmak
tadır. Parti, bu gereksinmeyi karşılamak için aile planlamasının
bu hizmeti isteyen ailelere ulaşmasını kolaylaştıran bir örgütlen
meye gidecektir. Bu yolla bir yandan aileler istedikleri kadar
çocuğa sahip olma haklarını kullanırken, öte yandan Türkiye'de
çok hızlı nüfus artışının doğurduğu kimi ekonomik sorunlar^
hafifletme olanağı bulacaktır.
Parti, nüfusun genç O I H Ş U , dengesiz ve eksik beslenme so
nucu ortaya çıkan hastalıklar, bebek ölüm oranının yüksekliği,
çevre sağlığı koşullarının istenilen düzeyde olmaması jıibi
nedenlerin, ana çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesini
gerektirdiğinin bilincindedir.
Parti, sağlık sorunlarına, dar kapsamlı bir biçimde, sadece
tedavi edici sağlık hizmetleri açısından yaklaşmaz. Sağlık sorun
larının altında, beslenmeden başlayarak işyerindeki çalışma ko
şulları ve güvenliği, su kanalizasyon gibi kentsel altyapı hizmet
lerinin durumu ve çevre kirlenmesine katjar uzanan birçok ne
denin bulunduğunu bilir. Bu nedenle de, sağlık sorunlarının çö
zümünde kalkınmanın önemini her/aman hatırlayarak, koruyu
cu toplum hekimliğini hizmetlerinin yurt düzeyinde dengeli bir
dağılıma şalıip olarak yaygınlaşmasını öngörür.
Parti. Türkiye'de başlatılmış ve bir kesim ilde yürütül
mekte olan sağlık lıi/metinin sosyalleşterilmesine ilişkin, prog
ramın başarılı olabilmesi için. sağlık personelinin nicelik ve ni
telik bakımından yeterli .duruma getirilmesini sağlayıcı önlem
ler alacaktır.
Parti, sağlık hizmetlerini yürüten tüm personelin çalışmala
rının büyük özveri gerektirdiğinin değerbilirliği içinde, onurla
rını koruyacak ve çalışma yaşamlarında güvence sağlayacaktır.

Parti, halkın, devletin sağlık kurumlarından eşit olarak ya
rarlanmasında karşılaşılabilecek ekonomik ve kültürel engelleri
kaldıracak önlemleri almaya çalışacaktır.
İşçi - İşyeren İlişkileri
Büyük ölçekli sanayilerin ve işyerlerinin oluştuğu bir top
lumda işveren, eğer çalışanlar kendi aralarında örgütlenmemişlerse çok güçlü durumdadır, çalışma koşullarını kolayca belirler.
Böyle bir dorumda çalışma barışının sağlanamadığını insanlık
tarihi göstermiştir. Çalışma barışının sağlanabilmesi için,
emekçilerin de kendi aralarında bir dayanışma kurarak, hakları
nı korumak için örgütlenmeleri gerekmiştir. İşçi sendikaları
böyle bir gereksinmenin sonucunda doğmuştur.
Parti, çalışma barışının ancak işçi ve işveren arasında de
mokratik bir diyalogun kurulması halinde doğabileceğine
İnanır.lşçi ve işveren arasındaki ilişkinin bir diyalog' haline
dönüşebilmesi, ancak bu ilişkide ekonomik olarak güçsüz olan
kesimin sendikalı örgütlenmesi ile başarılabilir.
Bü nedenle Parti, çalışanların sendikalaşmasını önleyici,
örgütsüzlüğü özendirici kurum ve kuralların kaldırılması gere
ğine inanır. Ayrıca, toplu iş sözleşmesi düzenin i, işçilerin yaşam
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde kutlanılacak te
mel bir araç sayar.
İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin dengeli bir duyarlığa
dönüşmesinde, grev hakkı, sendikaların etkinliğini arttırır.
Parti, grevi çalışanların vazgeçilmez temel haklarından biri
olarak görür.
Parti, sendikaların kendi iç işleyişlerinin demokratik olma
sına ve çalışanların sendika seçme özgürlüğüne önem verdiği ka
dar, sendikal hareketin aşırı ölçüde bölünerek zayıflamasının,
dolayısıyla çalışanların haklarının korunmasındaki etkinliğin
azalmasının sakıncalarını da bilir.
Kadın Sorunları
Parti, özgür ve eşitlikçi bir düzenin kadın-erkek ayrımı
gözetmeksizin, toplumun tüm bireylerinin özgür ve eşit haklara

janip olmasıyla gerçekleşebileceğinin bilincindedir. Kadının
daha iyi yetişmesini ve haklarına sahip çıkmasını sağlayıcı
genel ve özel eğitim programlatma ağırlık verilecektir.
Parti, çocuk bakımevleri ve kreşler açarak ve benzeri önlem
leri alarak çalışmak isteyen kadınların önündeki engelleri kal
dırmayı görev sayar.
Gençlik Sorunları
Parti, Atatürk'ün deyişiyle, toplumun geleceğinin temel
dayanağı olan gençliğe ve onun sorunlarına özel bir önem verir.
Gençlik bir birikim dönemidir. Genç insan, bu birikim sureci
sırasında kişiliğini oluşturan bir geçiş insanıdır. Bu geçiş sıra
sında gelecekte yaşamını kazanmak için gerekli bilgi ve beceri
leri elde ederken, aym zamanda tutarlı bir dünya görüşü, inanç
ve değer sistemi kazanmaya çalışmaktadır. Bu, normal koşullar
da bile çok bunalımlı bir geçiş sürecidir.
Türkiye gibi genç insanın istek ve yeteneklerine uygun mes
leklere yönelmekte çok büyük zorluklarla karşılaştığı, aşın
işsizliğin baskısı altında geleceği hakkında büyük belirsizlikler
içinde bulunduğu bir ülkede, bu geçiş süreci çok daha buna
lımlı olmaktadır. Bu nedenlerle, Parti genç inşam anlayarak ona
yardımcı olmaya, yol göstermeye çalışan tutumları yeğler.
Ayrıca Parti, ekonomik kalkınma politikasının bu konudaki
sorunların çözümünde de çok önemli işlevleri olacağına inanır.
Spor
Parti, sporu, insana verdiği değerin ifadesi olarak sağlıklı
bir toplum yetiştirmenin önemli bîr aracı olarak görür. Bu süre
cin bireyin yaşamının her safhasında ve toplumun her kesimine
olanak sağlanarak sürdürülmesi gereğine inanır. Parti, amatör
sporu özellikle teşvik eder ve bunun için gerekli tesis, araç ve
olanakları sağlar.
KÜLTÜR POLİTİKASI
Bilimsel ve geniş anlamıyla kültür, toplumun zaman içinde
biriken uygarlığıdır. İnsanın, çevresine uyum sürecinde yarat38

tığı bilgi, teknoloji, sanat, düşünceler, değerler, vaziyet alışlar
ile gelenek ve görenekleri kapsayan bir bütündür. Bir toplumun
tüm yaşam biçimidir. Kültür bir yandan toplumsal olarak öğre
nilerek, yeni kuşaklara devredilirken, öte yandan toplumdaki
değişmelerden etkilenen sürekli bir oluştur.
Parti, çağdaş toplumbilimin bulgularına dayanarak, kültürel
öğelerin herhangibirindeki değişmenin, diğer Öğeleri ve kültürün
tümünü etkilediğini bilir. Bu nedenle, Parti, Türk kültürünün ta
rihsel derinliğini, zenginliğini ve çeşitliliğini gözönünde tutarak
bir bütün halinde korumaya ve geliştirmeye özen gösterir.
Gerçekte bu genel kültür anlayışı içinde bakıldığında, Parti
programının tümü bu alana ilişik olarak görülebilir.
Bilim, Teknoloji ve Araştırma
Sosyal Demokrasi Partisi, bilimsel ve teknolojik gelişmenin
gerisinde kalan ve bunları üretmeyen ülkelerin bağımsızlıklarım
koruyamayacağının bilincindedir.
Parti, en gelişmiş ülkelerin bile kendi gereksinmeleri için
bilgi ve teknoloji üretirken, başka ülkelerden de bilgi ve tekno
loji almak durumunda olduğunu bilerek, Türkiye'nin de kaynak
israfına yol açmayacak ileri teknolojilerin transferi konusunda
uluslararası ilişkilerini çok yönlü geliştirmesini gerekli görür.
Bu ilişkiler içinde Türkiye yalnız bir alıcı durumunda olma
malıdır. Türkiye, hem temel bilimler, hem de uygulamalı bitim
ler alanında, ekonomik olanaklarının elverdiği ölçüde araştırma
ve geliştirmeye yönelmeli, ülkesinin sorunlarının çözümüne yol
gösterirken, uluslararası bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaya
çalışmalıdır.
Parti, bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme
çalışmalarının üniversiteler ve özel olarak örgütlenmiş araştır
ma kurumlan yanında, özel kesim ve kamu kesimi kuruluşlarına
da yaygiıüaş tır iknasından yanadır.
Parti, bilim ve teknolojide yaratıcı araştırmanın gelişmesin
de, özgür düşünmeyi, araştırmayı, üreticiliği özendiren bir
eğitime geçilmesini ön koşul olarak görür.

Parti, Türkiye'de toplumsal bilimlerin geliştirilmesine Özel
likle önem verecektir. Türkiye'de demokratik yönetim içinde
gerçekçi kararlar üretilmesi için önce toplumun bilimsel yön
temlerle yapılacak araştırmalarla yakından tanınması gerekir.
Bu nedenle Parti, Türkiye'de saha araştırmalarına dayanan bir
toplumbiliminin gelişmesini gerekli görür.
Eğitim
Eğitim insanın düşüncesini, kişiliğini ve yeteneklerini geliş
tirirken, ona bilgi, hüner ve dünya görüşü aktararak, kişinin
toplumsallaşması, toplum düzeninin gelişerek sürdürülmesi
işlevini görür. Bir toplumun oluşumu ve varlığını sürdürmesi
için gerekli olan bu işlev salt eğitim kurumlarınca yerine getiril
mez. AiledenJşyerine, meslek örgütlerine kadar uzanan kurum
lar zinciri içinde birbirini tamamlayarak gerçekleşir. Btı nedenle
Parti, eğitimin zaman içinde sürekliliği ile örgün vc yaygın
eğitimin bütünlüğü ilkelerini benimser.
Parti, Türkiye'de eğitim düzenine toplumsal yapının özel
liklerinin önemli sınırlamalar getirdiğini görür. Türkiye'de
üretici güçlerin yeterince gelişmemiş olması, ithal edilen bir
teknolojiyle kalkınmaya çalışılması, dengesiz gelir dağılımı
modern örgütlü işlerle örgütlenmemiş işleri birarada bulunduran
bir ekonomik yapı, köyle kent arasında ve bölgeler arasındaki
gelişmişlik farkları ve diğer yapısal nedenler bu sınırlamaları
doğurur. Parti, eğitim politikasının, bu etkiler, bilinerek, kal
kınma politikasıyla birlikte bir bütün olarak ele alınmasını ge
rekli görür.
Parti, bu yapısal sınırlamaların eğitimdeki fırsat eşitliğini
kaldıracağını ve eğitimin toplumsal bütünleşmeyi • sağlamak
işlevini güçleştireceğini bilerek;
- eğitimin her yaşta, herkese açık olmasına,
- eğitimin pahasının bundan yararlanmak isteyenlerin eko
nomik olanaklarını aşmamasına,
özen gösteren bir eğilim politikası izleyecektir.

Parti, eğitimin ana okuldan yüksek öğretime kadar uzanan
Örgün ve yaygın eğitimi de içeren bir kapsamda, ülkenin üretim,
insangücü ve eğitim sistemlerinin niceliksel ve niteliksel bakım
dan uyumunu sağlayacak bir biçimde planlanmasım öngörür.
Parti, bu tür bir eğitim planlamasının sonuçlarıyla tutarlı
olarak;
- eğitim kurumlarının yurdun her köşesine yaygınlaştırıl
ması,
- mesleki ve teknik eğitimin eğitim sistemi içinde göreli
ağırlığının önemli ölçüde arttırılması,
- yaygın eğitimden etkin bir biçimde yararlanılması,
- hem eğitimin uygulamayla ilişkisini güçlendirmek, hem
de topluma maliyetini düşürmek için okul-işyeri, ortaklaşa
eğitimine Önem verilmesi
gereğine inanır.
Partinin gözünde öğretmen toplumun mi man, geleceğin gü
vencesidir. O nedenle öğretmeni bu önemli işlevine uygun bir
saygınlığa ve olanaklara kavuşturmayı, Parti görev sayar.
Parti, yüksek öğretim işlevinin Özerk üniversiteler eliyle
yerine getirilmesini öngörür. Üniversite öğretim eJemanlarının
bilimsel çalışma ve araştırmaları. Öğrenim ve eğitimi, yan tut
madan, hiçbir endişeye kapılmadan özgürce yapabilmeleri için,
deneyden önce kendilerinin mesleki güvenceye sahip kdınmalan m gerekli görür. Üniversiteler, ülkenin İçindeki ve dışındaki
bilimsel hareketleri İzlemek ve incelemek, toplumun sorunları ve
gerçekleri üzerinde bilimsel araştırmalar, değerlendirmeler ve
eleştiriler yapmak, böylece, ülkenin bilimsel, teknik, ekonomik,
sosyal, kültürel, hukuki gelişmesine katkıda bulunmak zorun
dadırlar. Bugünün ötesine geçemeyen, ülkedeki gelişmeleri İz
leyip eleşÜremeyen, bilimsel verileri özgürce yorumlama ve
yayınlama gücü olmayan, sadece olanı öğretmekle yetinen, yara
tıcılık gücünden yoksun kuruluşlar üniversite işlevini gerçekleş
tiremezler*

Parti, toplumsal talebi karşılamakta üniversitelerin nice
liksel açıdan karşı karşıya oldukları soruna verdiği önem
kadar eğitimin niteliğine de önem vermektedir. Türkiye'de
talebin baskısı dolayısıyla, bir yandan üniversiteler sayıca ye
terli öğretim kadrosu yetiştirilmeden hızla arttırılırken, öte
yandan ekonomik ve yönetimsel nedenlerle üniversiteler,
yetişmiş öğretim üyelerini hızlı bir biçimde kaybetmektedir.
Bu nedenle, Parti, üniversitelerde Öğretim üyesi kaybının dur
masını sağlayacak ve üniversiteleri öğretim üyesi açısından
güçlendirecek her türlü önlemin alınmasını gerekli görür.
Parti, üniversite eğitiminin, dar meslek bilgilerine hap sol
mayan, dünyaya hoşgörüyle hakabîlen, ö/gür düşünebilen, dün
yadaki sanat ve kültür gelişmelerinden haberli kişiler yetiştir
mesi gerektiğine inandığından, özellikle belgesel üniversiteler
de program dışı faaliyetlerin düzenlenmesine, üniversitelerin
kentin bir kültürel faaliyet merkezi haline gelmesine önem
verir.
Yazın,,Sanat ve Dil
Sosyal Demokrasi Partisi, bir toplumda ekonomik üretici
güçlerin gelişmesinin iyi bir toplumsal düzenin kurulması İçin
yalnızca bir olanak çerçevesi oluşturduğuna, bu çerçeve İçin
de sağlıklı bir toplumun, zengin bir yaşamın gerçekleştirile
bilmesinin ise büyük ölçüde yazın, sanat gibi kültürel alanlardaki
yaratıcı faaliyetlerde.gelişme ile olacağına inanır.
I

*

*

"

Parti, sanat ve yazını kapsayan bütün faaliyetleri insanı öz
gür kılmada etkin bir araç olarak görür.
Parti, sanatçı ve toplum arasında karşılıklı sağlıklı bir ilişki
olmasını amaçlar. Sadece sanatçının topluma yönelmesi yetmez.
Toplum da sanata yönelmelidir. Sanatsal etkinlikler, toplumun
belli katmanlarına hapsolmamalı, toplumun tüm kesimlerine
yayılman, katılımına açık hale gelmelidir.
Parti-, sanat faaliyetlerinin geliştirilmesinde devletin deste
ğine önem verirken, bu desteğin sağlanmasında çok dikkatli
olunması gerektiğine inanır. Devlet desteğinin sanafçmm
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özgürlüğünü kaldırıcı bir yönlendirme niteliği kazanması halin
d e , bu desteğin sanat ve kültürdeki zenginleşmeye zarar vereceği
kanısını taşır. Parti'ye göre düşün ve sanat adamının özgürlüğü
esastır. Devlet bu duyarlılık içinde, yetenekli sanatçı, yazar ve
düşünürlerin yetişmesine ve çalışmalarını sürdürmelerine yar
dımcı olmalıdır.
Parti, bu yolda atacağı adımlara sanatçıların, düşünürlerin
ve yazarların güvenliğini sağlamak, telif haklarını korumak,
vergi kolaylıkları getirmek yoluyla başlamayı öngörür.
Parti, ulusumuzun kültürel birikimini bilimsel yöntem
lerle araştıran, derleyen, yayan bir kurum ve arşivin geliş
tirilmesini ister.
Parti, dilin, düşüncenin biçimlenmesinde, yazının gelişme
sinde, kültürel bağımsızlığın peklştirilmesınde önemini bilerek,
Türk dilinin özleşmesi, sanat ve bilimin her alanında yeterli hale'
gelmesi yolunda dilin halka dayanan kaynağından güç, alan
Atatürk'ün başlattığı gelişimin sürmesini destekler.
Din
Sosyal Demokrasi Partisi, laiklik ilkesine sadık kalarak,
inanç özgürlüğü ile düşünce özgürlüğünü bir bütünün parçala
rı olarak görür. Birlikte korunmaları gerektiğine inanır.
Parti, halkın dine bağlılığını gelişmeye engel olarak görmez ve dinin gelişmeye kapalı olmadığına inanır.

Parti, her inançtan yurttaşlar arasında, hem insanlık anla
yışının, hem de ulusal bütünlüğün sağlanmasının gereği ola
rak, birbirine saygının ve kardeşlik anlayışının yayılmasına
özel bir önem verir.
YERLEŞME DÜZENİ POLİTİKALARI
Bir ülkede ekonomik ve toplumsal yapı gthşip değişirken,
yerleşme düzeni dc buna uygun bir değişim geçirecektir. Bu
değişim, nüfusun ve üretim faaliyetlerinin ülke, bölge, kent ve
kırsal alandaki yerseçimleri « yeniden dağılımları yoluyla
olacaktır. Parti, ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişimlerin

planla denetlenmesini öngördüğü gilji, yerleşme yapısındaki
değişimlerin de planlanmasını gerekli görür.
Parti, planlı olarak gerçekleştirilen yerleşme düzeninin,
sanayileşmeyi, gelişmeyi hızlandıracağına ve bu değişimin
neden olduğu toplumsal maliyetleri azaltacağına inanır.
Bölgesel Gelişme
Ülke düzeyindeki yerleşme düzenine ilişkin en önemli ilke
lerden biri, bölgeler arasındaki dengesizliği azaltmak, bölgeler
arası toplumsal ve ekonomik bütünleşmeyi en yüksek düzeye
çıkartmaktır. Bu amaçla, Parti, gerek ekonomik faaliyetlerin
gerekse kamu hizmetlerinin dağılımında bu ilkeleri gözönünde
tutan, bunun gerektirdiği altyapıyı hazırlayan ve destekleme
mekanizmalarım kuran bir bölgesel gelişme politikası uygu
layacaktır.
Parti, bu bölgelerde gelişme dinamiğini hızlandıracak bü
yük proje demetlerinin hazırlanmasını, varolanların hızla uygu
lanmasını öngörür.
Kentleşme
Sanayileşme ve tarımda modernleşme yönünde atılan her
adım beraberinde kentleşmeyi de getirmektedir. Nitekim, son
35 yılda Türkiye'de de önemli ölçüde kentleşme olmuştur,
Parti, bu kentlerdeki gecekonduların yaygınlığına, kentsel altya
pının yetersizliklerine bakarak kentleşmeye karşı çıkmanın
yüzeysel bir tutum olduğuna inanır. Bunlar ve benzeri sorunla
rın alanda kentleşmeyi görmek yanıltıcıdır. Asıl neden kalkın
manın yeterince gerç ekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır.
Parti, kentleşmenin, kalkınmanın hızlanmasına, demokrasi
nin yaygınlaşmasına katkıda bulunduğuna inanır. Bu nedenle
Parti, kentleşmeye olumlu bir tutum içinde yaklaşır.
Parti, kentleşmeyi genellikle olumlu biçimde yaklaşılması
gereken bir süreç olarak görmesine karşın,' yurt sathında birkaç
büyük kentin egemen hale geldiği bir kentleşmeyi sakıncalı
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sayar. Kentleşmenin, yerleşmeler kademesinin ilkelerine göre,
dengeli dağılımım öngörür. Bu tür bir kentleşmenin gerçekleş
tirilmesini aynı zamanda ulusal bütünleşmenin aracı bilir.
Parti, Türkiye'de kentlerin, konut, kentsel ulaşım, içme su
yu, kanalizasyon, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetleri, yeşil
alanlar ve çevre sorunlarına kadar uzanan pek çok sorunu ol
duğunun bilincindedir. Parti, bu sorunların çözümü için dev
letten yeterince mali destek görecek demokratik, üretici, kaynak
yaratıcı, birlikçi ve bütünlükçü bir belediye yönetimim gerekli
görür.

Kırsal Yerleşmeler
Sosyal Demokrasi Partisi, kırsal yerleşme sorununa da,
"köy" "Merkezi köy", "kasaba" dan oluşan yerleşme kademelenmesi çerçevesinde yaklaşır. Gerek kırsal yol ağinın
oluşturulmasında, gerek kırsal alana götürülen hizmetlerin
dağılımında bu kademelenmenln sağlıklı bir biçimde oluşmasına
özen gösterir.
Türkiye'de ulaşım hizmetlerinin bugünkü gelişine düzeyinde,
kırsal kesimde bu tür yerleşme kademelenmesinin, hem kamu
hizmetlerinin köylüye ulaşmasının etkinliğini, hem de köyün
ekonomik faaliyetlerindeki verimliliğini artıracağını Öngörür.

Konut
Sosyal Demokrasi Partisi, konut sorununun çözümünü bir
yandan konut gereksiniminin karşılanması Öte yandan ekono
minin canlandırılması açısından Önemli görür.
Parti, konut sorununa, tek bir konut düzeyinde yaklaşmaz.
Konut sorununu bir yaşam çerçevesi yaratılması açısından bak
tığından, "toplu konut" girişimlerine özettikle önem verir.
Toplu konut alanlaroun, toplu taşıma, tüketim, eğitim gibi
hizmetlerinin karştlanmasuu sağlayacak bir bütünlük içinde
planlanmasını ve gerçekfeştirilmesinl doğru bulur.

Parti, konut yapımında, özel kesim, kooperatif kesimi ve
devlet kesiminin girişimciliğinden birlikte yararlanılmasından
yanadır. Konut gereksinimini karşılamak ve ekonomiyi can
landırmak için, bireysel, küçük ve büyük girişimciler, konut
kooperatifleri ve kooperatif birlikleri ve yerel yönetimler
eliyle yapılan üretimlerin tümünden yararlanılmasını gerekli
görür.
Parti, toplumsal hareketliliğin oldukça yükseldiği bir ülke
haline gelen Türkiye'de devletin yalnızca "mülk k o n u t " üreti
mine dayanan bir politika izlemesini doğru bulmaz. Devletin
kiralık konut' sunumunu da artırıcı bir politika izlemesinin
gereğine inanır. Bu nedenlerle ve kamu personelinin refahım
artırabilmek için "kamu l o j m a n l a r ı n ı n , artırılmasını gerekli
görür.

Parti, devletin kaynaklarıyla yapılan ya da özendirilen ko
nutların büyüklüklerinin, gösterişçi tüketim kalıplarına göre
değil, gerçek gereksinmeye ve toplumun olanaklarına uygun
olarak saptanmasının gereğine inanır.
Parti, gecekondulara toplumsal ve ekonomik bir olgu
olarak bakar. Kentli nüfusun büyük bir kesiminin oturduğu
gecekondu alanlarında iyileştirme ve sağlıklaştırma önlem
lerinin alınmasını gerekli görür.

Parti, hem kentlerin, gelişmesinin yönlendİrilebilmesi,
hem de arsa spekülasyonunun ve gecekondunun yaygınlaşma
sının önlenmesi için, merkezi ve yerel yönetimlerin bilinçli
bir arsa politikası izlemesini gerekli bulur. Kentlerin gelişme
yönleri ve alanları saptanarak kamulaştınimalı, belediye sınır
ları içine alınarak ve altyapıları sağlanarak, "kentsel arsa"
haline getirilmelidir. Bu alanlarda sağlıklı yeni kent parçalart-

nın oluşturulabilmesi için devletin öncülüğü ve yönlendiricili
ğinde toplumun bütün üretici güçlerinden yararlanarak toplu
konut projeleri gerçekleştirilmeli ve sağlıklı yaşam çevreleri
yaratılmalıdır.
Çevre Politikaları
Sosyıl Demokrasi Partisi, çevre sorununa toplumsal üretimi
ve tüketimi artırırken, aynı zamanda çevresel dengeyi bozma
maya .>zen gösteren bir tutum içinde olacaktır.
Parti, çevre sorunlarına karşı alınabilecek en etkin önlemi,
kaynağında denetim olarak görür. Kirlenen çevrenin temizlen
meye çatışılması yerine, çevre kirletici sanayi kuruluşlarının
denetlenmesini, daha az kirletici teknolojilere yönlendirilmesini
uygun bulur. Toplumda "kirleten öder" ilkesinin uygulanmasını
gerekti görür.
Türkiye'de sanayileşme ve kentleşmenin bugünkü aşama
sında bile önemli düzeyde hava kirliliği, deniz kirliliği, verimli
tarım topraklarının kaybedilmesi türünde bir çok sorun ortaya
çıkmıştır. Bu sorunlar, belli yörelerde ve kentlerde yoğunlaş
mıştır. Bunların çözümüne, herbiri için ayrı projeler geliştirile
rek yaklaşılacaktır.
Tarih ve Doğa Değerlerini Koruma ve Kullanma Politikaları
Türkiye çok zengin tarih ve doğa değerlerine
Sosyal Demokrasi Partisi bu değerlerin korunmasına
rizm açısından bakan dar bir görüş içinde değildir.
korunarak geleceğin kuşaklarına ulaştırılmasını bir
görevi olarak niteler.

sahiptir.
salt tu
Bunların
insanlık

Parti, tarihi korumacılığın ekonomik sorunlarının farkında
olarak, korumanın ancak yeni ve Özenli kullanışlar içinde
başarılacağına inanır. Bu t ü r e l e alışta, koruma ve kullanma bir
bütünlük kazanır. Korumanın maliyetine devletin de katılmasını
gerekli görür.

Türkiye'nin ekonomik düzeyi, bu değerleri yeterince koru
makta ç o ğ u kez yetersiz kalmaktadır. Sosyal Demokrasi Partisi,
bu durumlarda, ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılma
sını yarariı bulur.

BU PROGRAMDA ÖNGÖRÜLEN
İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEMEL ALAN
DEMOKRATİK,
HALKÇI,
BAĞIMSIZ,
ÜRETİCİ
SOSYAL ADALETE DAYALI
TOPLUMUN KURULMASI İÇİN
PROGRAM İLKELERİNİ BENİMSEYEN
HER TÜRK VATANDAŞINI
PARTİMİZİN ÇATISI ALTINDA
TOPLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

KURUCULAR KURULU

ERDAL İNÖNÜ
TÜRKAN AKYOL
HALİL AKYÜZ
TÜRKER ALKAN
TEKİN ALP
UĞUR BATMAZ
İSMAİL HAKKI BİRLER
VECDİ ÇAPA
AHMET SALİH ÇEBl
HASAN ÇETİNKAYA
AHMET DURAKOGLU
O. OKTAY EKŞİ
HİCRİ FİŞEK
B. KOREL GÖYMEN
YİGİTGULÖKSÜZ
ERHAN İŞİL
KEMAL İNAN
KAMİL KARAVELtOĞLU
CEZMİ KARTAY

H. SAİM KENDİR
MEHMET KIÇIMAN
CAHİT KÜLEBİ
ŞÜKRAN NASUHOGLU
HUDAl ORAL
İBRAHİM ÖNEN
A. GÜNDÜZ PAMUK
MUZAFFER SARAÇ
SÜLEYMAN SARİALİOCLU
KEMAL SARISOY
ATILA SAV
M. CEVDET SELVİ
METİN ŞAHIN
CAHİT TALAŞ
GÜLER TANYOLAÇ
SEYFI TURAGAY
RAFET TÜZÜN
KAZIM YENİCE
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