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SUNUŞ 

Değerli SHP'liler, 
Parti programımız, partimizin en önemli temel 

belgelerinden bindir Bizim dünya görüşümüz, te
mel ilke ve anlayışımız, politikalarımız, tek sözcükle 
kimliğimiz programımızda somutlaşmıştır 

SHP programı, 2 Kasım 1985 günü yapılan I 
Olağanüstü Kurultayımızda kabul edilmiştir Prog
ramımızı somutlaştırma ve geliştirme çalışmaları bu 
tarihten sonra da sürdürülmüştür "SHP Programı 
Uygulama Politikaları" ise genel merkezımızce ha
zırlanmış, örgütümüzün her kademesinde tartı
şıldıktan sonra 1987 yılında yapılan Üçüncü 
Olağanüstü Kurultayımızda kabul edilmiştir 

Parti programımız ve uygulama politikalarımız, 
partimizin etkili muhalefetinin yaygınlaştırılmasında, 
partimizin gelişip güçlenmesinde, yerel ve genel ik
tidara gelme başarımızda başlıca belirleyici olmuş
tur 

Son yıllarda ülkemizde ve dünyadaki baş-
döndürücü değişimler ve gelişmeler SHP'yı de 
programını da etkilemiştir Son olarak geçtiğimiz 
Ocak ayı içinde toplanan SHP Olağanüstü Kurul
tayımız, bu yıl içinde bir tüzük ve program kurultayı 
yapılmasını kararlaştırmıştır 

Parti programımızın, Program Kurultayımız 
öncesinde yeniden basılarak tartışma ve gelişti
rilme amacıyla üyelenmıze, örgüt birimlerimize ve 
kamuoyuna sunulması uygun görülmüştür 

Partililerimizin programımızı yeniden okuyup de
ğerlendirerek, değişiklik önerılennı ve gerekçelerini 
Genel Merkezimize bildirmelerini bekler , sürekli 
başarı dileklerimi ve sevgilerimi sunarım 

ERDAL İNÖNÜ 
GENEL BAŞKAN 
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GİRİŞ 

Türk Ulusunun, Türkiye gerçeklen içinde yoğru-
larak ve geçmiş deneylerden yararlanarak benim
sediği çoğulcu ve katılımcı demokrasi içinde, 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 
• İnsana en üstün değen veren, 
• Gücünü halktan alan, 
• İnsan haklarına, özgürlüklerine ve emeğine 

saygılı, 
• Demokrasiyi yaşamın her alanına yayan, 
• Üretimi artırırken sosyal adaleti birlikte gerçek

leştiren, 
• Haksız kazancı önleyen, 
• Sosyal dayanışmaya öncelik tanıyan, 
• Ulusun bütünlüğünü ve bağımsızlığını güçlen

dirirken, dünya barışına ve tüm insanlığa kat
kıda bulunmaya çalışan bir düzene ulaşmayı 
amaçlayacaktır 

Bir toplumdaki tüm örgütlenmelerin ve çabaların 
nihai değerlendirilmesinin, insanların özgürlüğüne, 
refahına ve mutluluğuna yaptığı katkı ölçütüne vu
rulması gerektiğine inanan SHP'nın programının te-
mellendırılmesınde, insana bakış açısı ve insana 
ilişkin değerler bir çıkış noktası oluşturur 





SHP'NİN TEMEL GÖRÜŞLERİ 

SHP'NİN BİREYE İLİŞKİN AMAÇLARI 

Özgürlük 
özgürlük, insanın kişiliğinin, yeteneklerinin ve 

yaratıcılığının sürekli gelişimi için gereken önkoşul
dur 

Özgürlüğün gerçekleştirilebilmesi için, toplumda 
bireylerin her türlü toplumsal, ekonomik, siyasal ve 
kültürel baskıdan kurtarılması gerekir Kışılenn 
özgürlüğü başkalarının özgürlüğü, toplumun 
güvenliği ve yararı açısından zorunluluklar dışında 
sınırlandırılamaz 

özgürlüğün soyut bir istek düzeyinde kalmayıp, 
gerçekleştirilebilmesi için, kendi özgürlüğünü savu-
nabılen, başkalarının özgürlüğüne saygılı olacak, 
kendi koşullanmalarını her an irdeleyebilecek ve 
özgürlüğünü toplumun ve insanlığın yararına kul
lanabilecek şekilde eğitilip yetiştirilmesi gerekecek
tir 

özgürlüğün sağlanmasında vazgeçilmez koşul
ların başında düşünce ve anlatım özgürlüğü ile 
örgütlenme özgürlüğü gelir 

Eşitlik 
Toplumda, kişiler arasında özgürlüklerini kullan

ma, haklar ve siyasal katılma olanakları açısından 
hiçbir ayırım bulunmamalıdır Ekonomik, kültürel ve 
siyasal süreçler, bugün olduğu gibi eşitsizliği yeni
den üretmemelıdır 



Toplum Yaşamında Emeğin Değeri 
Emek en yüce değerdir İnsan yaratcılığının ve 

üreticiliğinin temel kaynağı emektir İnsana saygı, 
emeğe saygı gerektirir Sağlıklı bir toplumun oluşa-
bılmesıne emeği ve üretıcılığıyle katkıda bulananla
rın bu katkıları ölçüsünde maddi ve manevi karşılık 
görmeleri ve üretimden hakça pay almaları gerekir 
Kol ve düşün emeği ayrımı gözetmeden, toplum 
yaşamında emeğin yüceltilmesi, toplumda eşitliğin 
ve dayanışmanın sağlanmasında en önemli etken
dir 

SHP'nın kuracağı düzende, çalışma hakkı temel 
bir haktır Devlet, ıssızlığı önleme, toplumdaki bi
reylere yeteneklerine ve hüner birikimlerine göre 
yeterli ış olanakları sağlamak ve geliştirmekle gö
revlidir 

SHP'NIN TOPLUMA İLİŞKİN AMAÇLARI 
Sosyaldomekrat Halkçı Parti, demokratik, 

bağımsız ve üretici bir toplum düzeni oluşturacak
tır 

SHP, demokratikleşmeyi, bağımsızlığı ve üretici
liği aşağıdaki biçimde tanımlar 

Demokratikleşme 
İnsanların özgür olduğu, emeğin saygınlık ka

zandığı ve eşitliği amaçlayan bir toplumun oluşma
sı için halkın halk tarafından ve halk için yönetilme
si olan demokrasi gerçekleştirecektir Devlet, bu 
amaçla, gereksinim duyduğu başlıca işlevleri 
görmük üzere halk için oluşturulmuş bir örgüttür, 
halkın üzerinde ve dışında değildir 

Toplumda demokrasinin varlığından sözedebıl-
mek için, toplumsal yaşamın her anında ve her 
kesiminde demokrasinin gerçekleştirilmesi gerekir 
Bir yaşam biçimi olan demokrasi bütün kurumlarıy
la yerleştirilmelidir Dar anlamda siyası yaşamla sı-



narlanmamalı, toplumsal yaşamda da olabildiğince 
yaygınlaştırılamlıdır Ancak bu durumda demokrasi 
biçimsel olmaktan kurtulur, öz kazanır ve geniş 
halk kitleleri, demokrasiyi yıkıcı eğilimlere karşı sa
vunacak bir bilinç düzeyine ulaşır 

Bu nedenle, demokrasi pratiğini yaygınlaştırmak 
için, merkeziyetçi yönetim anlayışından uzaklaşıla-
rak, yerel yönetimlere, sendikalara, derneklere ve 
benzeri örgütlere, önem veren bir yönetim anlayışı 
benimsenecektir 

Demokratik yönetimde, yalnız çoğunluğa değil, 
aynı zamanda çoğunluğu sağlayamayanlara da et
kinlik olanağı veren çoğulcu, katılımcı, hoşgolü bir 
demokrasi anlayışı egemen kılınacaktır 

Bağımsızlık 
SHP'nın bağımsızlık anlayışı, içine dönük bir yal

nızlık politikası anlamında değildir Gerek kendi ulu
suna, gerek insanlığa yararlı olmayı, sürekli ulus
lararası ilişkiler içinde bulunmayı, ama bu ilişki
lerde, kendi ulusunun çıkarlarını korumak için 
bağımsız karar verme olanağını elinde tutabilmeyi 
amaçlayan bir bağımsızlık anlayışıdır 

Bağımsızlığın korunması, ekonomik bağımsız
lığın da gerçekleştirilmesiyle olacaktır SHP, ekono
mik bağımsızlığı, Türk halkının, gereksinimlerine en 
uygun ekonomiyi planlamak ve yaratmak için 
özgür olmasında görür 

SHP, Türk ulusunun bireylerini kaderde ve kı
vançta ortak, bölünmez bir bütün sayar Bu 
bütünlüğün sağlanmasında demokratıklığı önkoşul 
bilir Türk ulusunu dünya ulusları arasında bağım
sız kişiliğe sahip olarak bilimde, teknikte, kültürde, 
sürekli biçimde ilerletmeyi, çağdaş uygarlık düzeyi
ne yükseltmeyi amaçlar SHP, barışçıdır Ulusların 
sorunlarını uzlaşarak çözebileceğine inanır Ulusla
rın özgürlük içinde, insan haklarına saygılı ve 



kardeşçe dayanışma içinde yaşamaları ilkesini be
nimsediği için de insancıldır 

Üreticilik 
SHP, üretici güçlerini geliştiremeyen Türkiye'nin 

diğer hedeflerini gerçekleştirmekte de önemli 
güçlüklerle karşılaşacağına inanır 

Partinin temel hedeflerinden olan üretimin geliş
tirilmesi, emeğin teknik donatımının, dolayısıyla ve
rimliliğin artırılması ile sağlanacaktır İşgücünün o-
labılecek en verimli koşullarda kullanılmaması, em
ekçilerin yaşam koşullarının olumsuz biçimde sınır
lanmasına neden olmaktadır Hem emekçilerin ya
şama koşullarının geliştirilmesi, hem de ülke 
üretiminin uluslararası alanda rekabet edebilmesi 
için bu gereklidir 



AMAÇLARA ULAŞMADA İZLENECEK 
ALTI İLKE 

SHP, gerek bireye ilişkin gerek topluma ilişkin 
bu amaçları, Cumhunyet'ın temel dayanağı olan 
Atatürk ilkelerini izleyerek gerçekleştirecektir 

Cumhuriyetçilik 
SHP cumhuriyetçidir 
Halkçılığın devlet biçimi cumhuriyettir 
SHP, ulusun kayıtsız şartsız egemenliğini ve 

bağımsızlığını cumhuriyetçiliğin temeli sayar 
SHP, yurttaşların tek dereceli seçimle, eşit hak

la, kısıntısız düşünce ve anlatım özgürlüğü ve ör
gütlenme olanaklarıyla ülke yönetimine katıldığı 
herkesin haklarının ve özgürlüklerinin yasal ve ku
rumsal güvenceye dayandığı çok partili demokra
siyi cumhuriyetçiliğin temeli bilir 

Milliyetçilik 
SHP milliyetçidir 
Milliyetçilik anlayışı, ulusun bütün bireylerini ka

derde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün sayar 
SHP, demokrasinin gereği olan düşünce ayrılık

ları içinde ulusal birliği, tüm yurttaşların bilincinde 
ve duygusunda güçlendirmeyi milliyetçiliğin gereği 
kabul eder 



SHP milliyetçiliği, Türk toplumunu çağdaşlaştır
mayı amaçlar ve diğer ulusların bağımsızlığına say
gı gösterir Her türlü sömürü ve yayılmacılığa karşı
dır Türk devletini ülkesi ve ulusu ile bölünmez bir 
bütün kabul eder Türk ulusunun bireyleri arasında 
sosyal ve etnik özelliklerine göre ayrılık gözetmez 
Ayırıcı değil, birleştirici ve bütünleştiricidir 

SHP, Türk ulusunu, bağımsız dünya uluslar ai
lesinin eşit ve onurlu bir üyesi olarak görür 

Halkçılık 
SHP halkçıdır 
SHP, halkçılık ilkesini ulusun yöretımınde, siya

sette, kalkınmada, gelirlerin dağılımında, devlete 
karşı sorumlulukların bölüşülmesinde, devlet ola
naklarının kullanılmasında halk yararının gözetilme
sini amaçlayan bir ilke olarak kabul eder 

Yasa önünde eşitlik yalnız başına yeterli değil
dir 

Sosyal demokrasi anlayışında, halkçılık ilkesi 
demokrasinin ekonomik boyutuna öz ve içerik ka
zandırır Nitekim, sah demokratik yönetim ılrkesının 
işletilmesi, özgürlükçü, eşitlikçi, emeğin saygınlık 
kaynağı olduğu bir toplumun oluşmasını sağlamak 
da her zaman yeterli olmamaktadır 

Ekonomik gücün tekellerde toplandığı toplum
larda, ekonomik güç dolaylı yollarla da olsa, de
mokratik süreci etkileyebilmektedir Sağlıklı bir de
mokrasinin oluşmasında, tekelleşmiş özel kesimin 
dışında kalan bütün grupların, özellikle küçük üreti
ci ve gırışımcılenn, esnaf ve zenaatkarlar ile me
mur ve işçilerin ekonomik gücünün geliştirilmesi 
gereklidir SHP, toplumun ekonomik açıdan güçsüz 
kesimlerinin siyasal etkinliğini arttırması için çaba 
göstermek gerektiğine inandığı için halkçıdır 



Devletçilik 
SHP devletçidir 
Devletçiliğimiz, tarihsel gelişmemizden gelen 

zorunluluklara, ülkenin hızlı ekonomik kalkınma ge
reksinimine ve ulusumuzun yaşam koşullarının 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik içinde yükseltil
mesi gereğine dayanan sosyal ve ekonomik bir 
ilkedir 

SHP, ülke kaynaklarının en üst düzeyde değer
lendirilmesinin ve halkın yaranna kullanılmasının, 
sanayileşmenin hızlandırılmasının, ekonominin ülke 
sorunlarına çözüm getirecek bir yapıya kavuşturul
masının ancak demokratik ve katılımcı bir planlama 
ve karma ekonomi düzeni içinde gerçekleşeceğine 
inanır 

Laiklik 
SHP laiktir 
SHP, dini devlet işlerinden ayrı tutar Çağdaş ol

manın ancak toplum ve devlet yaşamının akla ve 
bilime dayandırılmasıyla mümkün olabileceğine ı-
nanır 

Devlet, inanç ve ibadet özgürlüğünü kışının kut
sal ve dokunulmaz hakkı saymalı ve korumalıdır 
Ne dinin baskı unsuru olmasından, ne de dinsel ı-
nançların baskı altına alınmasından yanadır 

Devrimcilik 
SHP devrimcidir 
Devrimciliğin kaynağını Kurtuluş Savaşının ve 

Mustafa Kemal Atatürk'ün antı-emperyalıst özün
den ve bunun ardından gelen sürekli yenıleyıcı tav
rından alır 



Devrimcilik, tutuculuğu etkisiz bırakıp, yaşamın 
yaratcılığına ayak uydurmak demektir 

SHP, toplumsal ve ekonomik düzende, çağın ve 
gelişmenin, insanca ve hakça yaşamanın kaçınıl
maz gereği olan değişimleri sürekli olarak ger
çekleştirmenin gerekliliğini benimser 

Halkın ekonomik ve siyasal gücünü arttırıcı, yö
netim yetkisini ve sorumluluğunu geliştirici kurum
sal düzenlemelen yapmak SHP'nın devrimcilik an
layışının bir gereğidir 

Bunun için, öngörülen devremıcılık , halka bir
likte, halktan güç ve yetki alarak, demokratik hukuk 
devleti kuralları içinde ve barışçı yöntemlerle 
sürdürülecektir 



TOPLUMUN ÖRGÜTLENMESİ VE 
KURUMLAŞMASI 

SHP'nin bireye ve topluma ilişkin amaçlarına ne 
tür bir örgütsel ve kurumsal yapı içinde ulaşılabile
ceğini belirtmek gerekir. Bu amaçla, "Ekonomik 
Kurumlaşma", "Devletin örgütlenmesi" ve "Sivil 
Toplumun örgütlenmesi'ne ilişkin Parti görüşleri 
üç bölüm halinde belirtilmiştir. 

EKONOMİK KURUMLAŞMA 
SHP, mülkiyet ve miras hakları ve piyasa meka

nizması gibi kurumları, bir yandan topluma kazan
dırdıkları gelişme dinamizminin önemi açısından 
benimserken, öte yandan sözkonusu kurumların iş
leyişinden ve hakların kullanılmasından doğan çar
pıklıkların akılcı yöntemlerle düzeltilmesi zorunlu
luğuna inanır. 

Bu konuda gerekli kurumların ve kuralların geti
rilmesini devletin görevi sayar. 

Mülkiyet ve Miras Haklan 
Bu genel yaklaşım içinde SHP, Anayasada ifa

desini bulan mülkiyet ve miras haklarına saygılıdır. 
Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla ve yasayla 
sınırlandırılabilir. 

Piyasa Mekanizması 
Piyasa mekanizmasının, üretim organizasyonu

nu belirlemede, üretim faktörlerini değişik ekono
mik faaliyet alanlarına yönlendirmede; toplumdaki 
paylaşımı, dolayısıyla tüketim kalıplarını oluşturma
da çok yönlü işlevleri vardır. 



Piyasa mekanizmasının, bu işlevleri etkin bıc bi
çimde yerine getirmesi tam rekabet piyasası içinde 
sözkonusudur Oysa görülen odur ki, piyasa meka
nizmasının işleyişi önemli sorunları da beraberinde 
getirmektedir Eşitsiz büyüme, bölgesel farklılıklar, 
ıç ve dış ticarette fiyatların belli kesimler aleyhine 
değişim göstermesi, ekonomik aksaklıklar, gelir 
bölüşümünde adaletsizlikler, piyasa mekanizma
sının ortaya çıkardığı sorunlardır Parti, piyasa me
kanizmasının sağladığı olanaklardan yararlanılır
ken, ortaya çıkardığı bu tür sakıncalardan kaçın
mak için etkin bir ulusal planlamanın gerekli ol
duğunu kabul eder 

Planlama 
SHP, kaynakların en iyi biçimde değerlendiril

mesini, kalkınma hızının arttırılarak başta ıssızlık ol
mak üzere ekonomik ve sosyal sorunların 
çözümünü, sanayileşmenin gerekçekleştırılmesını, 
dış ekonomik ilişkilerde bağımsızlığın sağlanması
nı, hakça bir gelir dağılımına ulaşılmasını amaçlar 
ve bu amaçların etkin bir planlama ile gerçekleştiri
leceğine inanır Ekonominin giderek bunalımlara 
sürüklenmemesi için de planlamayı gerekli sayar 

Planlama demokratik olacaktır SHP, özgürlük
çü ve katılımcı demokrasi kurallarına uygun olarak, 
planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine, 
halkın kooperatifler, sendikalar, dernekler, meslek 
kuruluşları ve üniversiteler gibi örgütlerin, kamu ku
ruluşlarının ve özel kesimin de temsilcileri aracı
lığıyla katılımını öngörür 

Planlar, genelde devlet kesimi için zorunlu, özel 
kesim için yönlendirici nitelikte olacaktır Plan ka
rarlarının her ıkı kesimde de uygulama oranlarının 
arttırılması için güçlü özendirme ve denetim araçla
rı getirilecektir 

Planlama, salt ekonomik ve toplumsal konularla 
sınırlı kalmayacak, toplumdaki gelşımenın mekan-



sal örgütlenme boyutuna da önem verecektir 
Bunu yaparken, bölgeler arası gelişme farklılıkları
nın kaldırılması, doğal kaynakların tahrip edilmeden 
kullanılması gibi ilkeler gözönünde tutulacaktır 

Planlama, SHP Programına göre yönetime katı
lımın gerçekleştirmesine koşut olarak, daha alt ka
demelerde yaygınlaştırılacaktır Ulusal Planla uy
umlu olarak değişik bölgelerde, belediyelerde, 
KİT'lerde vb kuruluşlarda, kendi özelliklerine uy
gun, kısa, orta ve uzun dönemli planlar yapılacak
tır Böylece, halkın planlama sürecine katılımın et
kinliği de arttırılmış olacaktır 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu amaçlara uygun 
olarak yeniden düzenlenecektir 

Ekonomide devletin Üretici İşlevleri 
SHP, kalkınmayı hızlandırmak, ekonomiyi yeni

den yapılandırmak, ekonominin işlerliğini sağlamak 
ve geliştirmek için gerekli gördüğü alanlarda devle
tin doğrudan üretim işlevlerini yüklenmesinin top
lum yararına olduğuna inanır 

SHP, aşağıdaki üretim alanlarına devletin doğ
rudan girmesini öngörür 

• Temel sosyal ve ekonomik alt yapıyı sağla
mak için 

• Toplumca gereksinim duyulan ve çeşitli ne
denlerle özel girişimciler tarafından sağlan
mayan mal ve hizmetlerin üretilmesi için 

• Bölgeler arası dengesizlikten gidermek amacı
na yönelik yatırımları gerçekleştirmek için 

• Tekelci eğilimleri üretim yoluyla önlemek için 
• Gerek ülke savunması, gerekse taşıdıkları 

diğer özellikler nedeniyle stratejik nitelikli mal 
ve hizmetlerin üretilmesi ve doğal kaynakların 
işletilmesi için 

• İlen teknolojilere öncülük etmek için 
SHP, kamu ekonomik kuruluşlarında, sosyal 



amaçlar ve salt ekonomik amaçların birbirlerinden 
ayırdedilmesini ve bu ilkelerin kuruluşların yönetim
lerine ve kaynaksal dengelerine yansıtılmasını sağ
layacaktır. 

Devlet, üretimini esas olarak KİT'ler aracılığıyla 
geliştirecektir. Bu işletmelerde verimlilik esastır. 
Kirlerde çalışanların yönetime katılımı gerçekleşti
rilecektir. Esnek bir personel ve fiyat politikası uy
gulanacaktır. 

SHP, devletin üretim işlevlerini, kamu ekonomik 
kuruluşlarının yanısıra, yerel yönetimler ya da bun
ların birlikleri yoluyla da gerçekleştirmeyi yararlı 
görür. 

Özel Kesimin Üretici işlevleri 
SHP, plan ile piyasa mekanizmasının işleyişini 

yönlendirdiğinde, özel kesimin, girişimci ve yapıcı 
gücüyle toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulu
nacağı kanısındadır. 

SHP, özel girişimciliğin çabalarını plan amaçları
na uygun bir sanayileşme yöneltmeye çalışacaktır. 
Plan kararlarının özel kesimi yönlendirmesini etkin-
leştiren önlemler alınacaktır. 

SHP, özel kesimde tekel rantlarını önlemek ve 
tüketicinin korunmasını sağlamak için önlemler ge
tirecektir. 

SHP, çok ortaklı halk girişimlerini destekleye
cek, bu tür ortaklıkların özellikle ekonomik bunalım 
ve enflasyon etkilerine dayanıklı bir yapıda kurul
malarına çalışacaktır. 

SHP, özel kesim içinde yer alan esnaf, zanaat
kar ve küçük üreticileri teknolojik değişimlere uyum 
göstermek, ekonominin güçlü kesimleriyle olan iliş
kilerinde etkinlik kazanmalarını sağlamak, ekono
mik bunalımların olumsuz etkilerine karşı dirençleri
ni arttırmak için korumak gerektiğine inanır. Bu 
koruma, sözkonusu kesimin demekler ve koopera
tifler oluşturarak güçlenmesine yardım ederek, 



devletin bu konuda uzmanlaşmış bankaları araca-
lığıyla verdiği krediler ve diğer destekleme önlemle
riyle yapılacaktır 

Kooperatif Kesimi 
SHP, ekonominin örgütlenmesinde kamu ve 

özei kesimin yanısıra, çok yönlü işlevler görecek 
kooperatif kesiminin gelişmesine önem verir 

SHP, üretim ve dağıtım alanındaki koporetıfçı-
lığı, hem verimliliğin artırılmasında, hem de küçük 
üreticilerin korunmasında önemli bir araç olarak 
görür Kooperatifçilikten sabit ve düşük gelirli hal
kın konut edinmesinde, tüketicinin korunmasında 
da yararlanılması gerektiğine inanır 

SHP'nin öngördüğü kooperatif yönetimi demok
ratiktir Kooperatifler devletçe desteklenlenmelı, 
yönlendirilmeli, ama yönetimde serbest bırakılmalı
dır Parti, kooperatiflerin denetimindeki esas 
güvenceyi demokratikleşmesinde bulur Koopera
tifçilik eğitimini bu yöndeki çabaların önemli bir 
ögesı sayar 

Kooperatiflerin demokratik yollardan üst kuru
luşlar oluşturarak karşılıklı dayanışma içine girme
sini güçlü bir kooperatif kesiminin oluşması için ge
rekli görür 

DEVLETİN ÖRGÜTLENMESİ 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 
• Ülkenin ve Ulusun bütünlüğünü ve güvenliğini, 
• Toplumun kalkınmasını, 
• Halkın refahını 
sağlamak amacıyla demokratik, sosyal ve laik 

olma niteliklerine sahip bir hukuk devletinin tüm 
boyutlarıyla gerçekleştirilmesinin gereğine inanır 



Demokratik Devlet 
Toplumdaki ekonomik ve toplumsal sınırlama

lar, kültürel koşullanmalar, toplumun gerçek güç 
dengesinin siyasal sürece yansımasını önleyebilir 
Bu nedenle SHP, demokrasinin gerçekleşmesini 
güçleştırıcı tüm ekonomik, toplumsal ve yasal en
gellerin kaldırılmasını devletin ödevi olarak görür 

SHP, demokratik bir toplumda kışı haklarıyla il
gili düzenlemelerin İnsan Hakları Evrensel Bildirge
si ve aynı yöndeki uluslararası belgelerle uyumlan-
darılmasını ve insanın özgürleştırılmesını 
demokrasi için gerekli koşul görür 

Hukuk Devleti 
SHP, devletin saygınlığının, yönetilenlere huku

kun güvenini getiren hukuk devletinin gerçekleştir
mesi ölçüsünde sağlanacağına inanır 

Hukuk devleti, hukuka bağlı, hukukun 
üstünlüğünü kabul eden devlettir 

SHP, hukuk devletinin şu ilkelerinin vazgeçil
mezliğini kabul etmektedir 

• Temel hak ve özgürlükler güvence altına alın
malıdır 

• Yönetenlerin yönetilenlerle ilişkilerinde hukuka 
bağlılık esas alınmalı ve idarenin yargısal de
netimi sağlanmış bulunmalıdır 

• Yasaların Anayasaya uygunluğunun yargısal 
denetimi sağlanmalıdır 

• Yargının bağımsızlığı ilkesine bağlı kalınmalı-
dır 

Bu ilkelerin yanı sıra, "yargıç güvencesi", "doğal 
yargıç", "kanunsuz suç ve ceza olmaz" "devletin 
akçalı sorumluğu" gibi ilkeler de çağdaş hukuk dev
letinin başlıca göstergeleridir 

SHP, hukuk devletinin yaşama geçirilmesini, 
hızlı çalışan ve halkın da kolayca ulaşabildiği 



bağımsız bir adalet mekanizmasının kurulmasında 
görür 

Laik Devlet 
SHP, dm ve devlet ışlennın ayrı tutulması ge

reğine inanır Din ve inanç özgürlüğünü kışının kut
sal ve dokunulmaz hakkı bilir Bu nedenle, bıreyle-
nn dinsel özgürlüklerinin korunmasını devletin 
görevi sayar 

Sosyal Devlet 
SHP, devletin vatandaşların toplumsal durumla

rıyla, refahlarıyla ilgilenerek, onlara onurlu bir ya
şam düzeyi sağlamakla yükümlü olmasını öngörür 

SHP, devletin sosyal olma niteliğinin gerçekleş
mesinde sosyal adalete dayanan bir kalkınmanın 
önkoşul olduğuna inanır Sosyal adaletin gerçek
leştirilebilmesi için kalkınmayı, gerçek bir kalkınma
nın olabilmesi için de adıl bir gleır dağılımını gerekli 
bulur 

SHP, devletin sosyal niteliğinin gerçekleşme
sinde, malı yardımlar, devlet desteği, sosyal yar
dımlar ve sosyal güvenlik kurumlarının önemine ve 
vazgeçilmezliğine inanır Sosyal güvenliğin tüm 
halkı kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması ve 
sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde, bu 
güvenlikten yararlanacakların da söz sahibi olmala
rı gereklidir Devlet, sosyal güvenliğin finansmanı
na ağırlıklı olarak katılmayı ilke olarak benimsemeli
dir 

Sosyal Devlet olma niteliğinin en önemli öğele
rinden bin, halkın beden ve ruh sağdığını korumak 
ve uzun yaşama hakkını sağlamaktır SHP, halkın 
temel sağlık gereksinimlerinin devlet tarafından ve 
ücretsiz olarak karşılanması gerektiğine inanır Bu 
amaçla sağlık hizmetlerinin zamanla sosyalleştir
mesini benimser 

SHP, toplumda bireylerin sağlıklı ve dengeli bir 



çevrede yaşam hakkını gerçekleştirecek önlemlenn 
alınmasını ve buna uygun fiziksel planların yapıl
masını sosyal devlet anlayışının bir gereği sayar 

SHP, devletin toplumsal niteliğinin gerçekleştir
mesinde eğitimi esas görür İnsanın düşüncesini, 
kişiliğini ve yeteneklerini geliştirebilmesi, toplumsal 
gelişmenin ve değişmenin gerektirdiği yeterli sayı
da ve nitelikte ınsangüçünün yetıştırılebılmesı ve 
toplumsal hareketliliğin sağlanabilmesi için, eğiti
min devlet eli ile örgütlenmesini, yaygınlaştırılması
nı, denetimini ve sağlanmasını gerekli görür 

Kamu Yönetimi 
Devlet işlevlerini merkezi ve yerel yönetimler 

eliyle yenne getirecektir SHP, bu ış bölümüne yol 
göstermekte, etkinlik ve halkın katılımı ilkelerinin 
birlikte gözönünde bulundurulmasını gerekli görür 

SHP, vatandaşı devletin değil, devleti vatanda
şın hizmetinde görür Vatandaşın devlete, devletin 
vatandaşa güvenini sağlayacak tutumu kamu yö
netimi politikasının temeli sayar Dolayısıyla çağ
daş bir kamu yönetımının.devletın sürekliliğinin, et
kinliğinin ve güvenilirliğinin belirleyicisi olduğu gibi, 
vatandaş devlet bütünleşmesinin de bir aracı ol
duğuna inanır Gelişmekte olan bir ülkede kamu 
yönetiminin temel işlevinin değişen koşullara ve 
beliren gereksinimlere anında cevap verebilecek 
mekanizmaları kurabilmesi ve bu anlamda geliş
menin önden olması gerektiği düşüncesindedir 
Parti, kamu yönetiminin iyi işlemesini yalnız top
lumsal gereksinimlerin karşılanması açısından 
değil, vatandaşın devlete güven duyabılmesı ve va
tandaşla devlet arasında bir amaç birliğinin sağlan
ması açısından da önemli görür 

SHP, bu hususları sağlayacak biçimde, kamu 
yönetiminin yeniden düzenlenip etkin bir hale geti
rilmesini, bürokratik engellerin kaldırılmasını, vatan
daşla sağlıklı bir ilişki kurulmasını ve kamu görevli
lerinin toplumda hakettıklen saygınlık, refah ve 
olanaklara kavuşturulmalarını amaçlar 



Yerel Yönetimler 
SHP, kamu hizmetinin niteliğinin, merkezden 

örgütlenmeyi kaçınılmaz hale getirmediği ve önemli 
etkinlik kayıplarının sözkonusu olmadığı durumlar
da yerel yönetimlerin güçlendirilerek ışbölümünde-
kı göreviennın artırılmasını, kendi demokratikleşme 
anlayışının bir uzantısı sayar 

Yerel yönetimlerin tekdüze olmayan, çoğulcu, 
demokratik bir yönetimin oluşmasındaki önemi be
lirtilirken, en az bunun kadar önemli olan husus, 
ülkesel bütüne ilişkin daha üst düzeydeki amaçla
rın korunmasıdır 

SHP, ülkenin kalkınmasında ve demokratikleş
mesinde, kentleşmeye ve bunun sağlıklı gelişme
sine önem verdiğinden bir yerel yönetim birimi ola
rak belediyelerin güçlendınlmesıne inanır 

Belediyelerin üst birlikler kurarak yardımlaşma
sını ve dayanışmasını önemli görür 

SHP, Türkiye'de geçmişteki başarılı belediyeci
lik örneklerinden esinlenerek, üretici, kaynak yara
tıcı, toplumsal tüketimi özendirici, birlikçi ve 
bütünlükçü belediyecilik anlayışını benimsemekte
dir 

SİVİL TOPLUMUN ÖRGÜTLENMESİ 
Türkiye'de demokrasinin çağın ve ülkenin koşul

larına uygun hale getirilmesi için gerekli olan de
mokrasiyi genişletmek ve somutlaştırmaktır Bunu 
başarmak için SHP, partiler yanında sendikaların, 
meslek kuruluşlarının, derneklerinin ve kooperatıf-
lenn siyasal katılım yollarının açık tutulmasına, üni
versitelerin, araştırma kurumlarının ve TRT gibi ku
ruluşların özerkliğine ve iletişimdeki çoğulculuğun 
gerekliliğine inanır 

Tüm çağdaş demokrasilerdeki sosyal demokrat 
partilerde olduğu gibi, SHP, demokrasiyi derinleşti
rip yaygınlaştırmak için, başta sendikalar olmak 



üzere, sivil toplum kurumlarıyla ışbırılğı halinde ça
lışmaya ihtiyaç duymaktadır 

SHP, bu işbirliğini önleyici olarak getirilen sınır
lamaların kaldırılması için çalışacaktır 

Partiler 
SHP, yurttaşların özgür iradeleriyle siyası parti

ler oluşturabilmelerini, siyası faaliyette bulunabil
melerini demokrasinin ön koşulu olarak görür 

SHP, kendi siyasal görüşlerine uygun olan siya
sal partilere katılarak faaliyette bulunan kışılenn 
önemli bir yurttaşlık görevini yerme getirdiğine ina
nır 

SHP, siyasal partilerin, temsil ettiği çıkarları, 
siyasal süreç içinde koruması gerektiği kanısında
dır Parti, siyasal süreçte yaratıcı olmayan, kısır, 
hoşgörüsüz çekişmeleri sakıncalı bulur Siyasal 
süreçte, yaratıcı, yeni seçenekler öneren, toplum 
yararı gerektirdiğinde diğer siyasal partilerle uzla-
şabılen ve iktidar ve muhalefıtın aynı sorumluluk bi
linci içinde olmasını doğru bulan bir yaklaşım be
nimser 

Demokratik rejimlerde siyaset yapmak, katılımla 
öğrenilen yaygınlaşan, derinleşen ve olgunlaşan 
bir süreçtir Halkın siyaset dışı tutulmasını ve siya
setin toplumun üst kesimlerinde dar bir grup içinde 
hapsedilmesini SHP, demokrasinin özüne aykırı ve 
tehlikeli gelişmelere açık bulur 

Bu bakımdan hem parti içinde hem toplumsal 
yaşamda siyasal katılımın yaygınlaştırılıp, dennleş-
tırılmesı SHFnın başlıca amaçlarından bin olacak
tır 

Sendikalar 
Sosyal Demokrat Partiler IŞÇI , memur, küçük 

üretici, çiftçi, esnaf ve zenaatkar gibi emekçi top-



lum katmanlarına dayanırlar Bu nedenle çalışma 
yaşamı SHPnın ılgı alanlarının başında gelmekte
dir Çalışma yaşamında bütün emekçi katmanların 
örgütlenme özgürlüğü koşulsuz yaşama geçirilme
lidir 

SHP, emekçılenn öz örgütü olan sendikaların 
oluşmasından, işlevlerini serbestçe yaşama geçir
melerine kadar bütün evrelerde özgür olması ge
reğine inanır Bu nedenle Anayasa'dan, çalışma 
yasalarına kadar gerekli değişikliklerin yapılmasını 
öngörür 

SHP, çalışanların sendikalara özgür iradeleriyle 
katılarak ekonomik ve toplumsal haklarını savun
mak ve geliştirmek için yapacakları çalışmaları de
mokrasi bilincinin yaygınlaşması, çoğulcu ve katı
lımcı demokrasinin somutlaşması açısından 
zorunlu görür 

Bu nedenle SHP, sendikalaşma, toplu sözleş
me ve grev konularında, işçilerin haklarını, çoğulcu 
demokratik ülkelerdeki hakların gerisinde tutan 
bütün yasal sınırlamalardan kurtaracaktır SHP 
sendikaların siyasal etkinlik dışında bırakılmalarına 
karşıdır Sendikaların denetımınınde öz denetim 
asıldır 

Meslek Kuruluştan 
SHP, belli bir mesleğe sahip olanların kamu ku

rumu niteliğindeki demokratik kuruluşlar içinde, bu 
mesleğin ülkedeki pratiğinin, hem bu mesleğin 
üyelerinin, hem de halkın yararına gelişmesini sağ
lamak için örgütlenmelerini sivil toplumun oluşma
sına ve demokratik katılıma katkıda bulunan temel 
öğelerden bırı sayar 

Dernekler 
Demokrasinin somutlaştırılmasını örgütlenme 

özgürlüğüne bağlı gören SHP, kişilerin özgür ırade-



si ile dernekler kurarak topluma katkıda bulunma
larını çoğulculuk anlayışının gereği bilir. SHP, der
neklerin yönetmindeki demokratikliğin korunması
na özel önem verilmesini gerekli bulur. 

Basın ve Kitle İletişimi 
SHP, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için 

düşünce ve haberlerin serbestçe yayılması ve alı
nıp verilmesinin gerekliliğine inanır. Parti, basın 
özgürlüğünü demokratik yapının vazgeçilmez bir 
öğesi sayar. 

SHP'ye göre, basın, radyo, televizyon gibi ileti
şim kurumları bir kamu görevi görürler. Bu kurum
lar, tam bir özgürlük içinde, hiç bir bağımlılık ve en
gelle karşılaşmadan her yerde haber toplama, 
yayınlama ve kendi sorumlulukları altında yorumla
ma hakkına sahip olmalıdırlar. 

TRTnin özerk bir kuruluş olarak yansız yayın 
yapması sağlanacaktır. 



SHP'NİN UYGULAMA POLİTİKALARI 

EKONOMİ POLİTİKALARI 

SHP'nin ekonomi politikasının amaçları, 
• Sanayıleşerek hızla kalkınmak, 
• Bölüşümü çalışanların yararına düzelterek 

sosyal adaleti sağlamak, 
• Çalışanların ekonominin yönetim ve yönlendi

rilmesine ağırlıklarını özgürce koyacakları bir 
yapıyı gerçekleştirmek, 

• Dış ekonomik ilişkilerde çok yönlü ve bağımsız 
bir politika izlemek, 

• Üretken ve kaynak yaratan bir ekonomik yapı 
oluşturmaktır 

Planlı Kalkınma 
SHP, demokrasi anlayışını üreticilik ve kalkınma 

ile temellendırmıştır Parti, geri kalmışlığı, üretim 
düşüklüğünü, venm yetersizliğini razı olunacak bir 
alınyazısı olarak görmemektedir Ve planlı kalkan-
manın bu duruma çözüm getireceğine inanmakta
dır 

SHP, kalkınmayı yalnızca bir büyüme süreci o-
larak değil, toplumun amaçları yönünde niteliksel 
bir değişme olarak görür 

Bir ülkenin bağımsızlığı ekonomik bağımsızlığı 
ile yakından ilgilidir SHP'ye göre ekonomik bağım
sızlık, çağdaş bir sanayi toplum yapısına ulaşmakla 
sağlanabilir Bunun için bir yandan yeniden kaynak 
yaratılması, öte yandan varolan kaynakların savrul
madan en iyi biçimde değerlendirilmesi, üretim, 



para, kredi, gelir bölüşümü, kamu harcamaları, 
ödemeler dengesi vb politikaların birbirleri ile u-
yumlu olarak ve kalkınmayı hızlandıracak, kaynak
ları halktan yana kullanacak biçimde düzenlenmesi 
gerekir SHP, tarım, sanayi, ve hizmet kesimle
rinde darboğazlara düşmeden üretimi artırmak, atıl 
kapasiteleri değerlendirmek, yardımları hızlandır
mak ve ekonomiyi yüksek kalkınma hızını gerçek
leştirecek bir yapıya kavuşturmak ve bu arada çalı
şanlardan yana politikalar izlemek için planla 
kalkınmayı zorunlu görmektedir 

Sosyal Demokrat düzende, kalkınmadan ve ö-
zellıkle de emekçılenn refahının gelişmesinden söz 
edebilmek için, işgücü verımlılığındekı artışın sağ
lanması gereklidir Bunu içermeyen bir gelir ya da 
üretim artışı gerçek bir kalkınma değildir 

Tarım 
SHP, ekonomik kalkınma, dışsatımı arttırma ve 

kırsal kalkınmayı gerçekleştirme hedeflerine ulaş
mak için tarımın geliştirilmesi ve modernleştınlmesı 
gereğine inanır 

Tarım kesiminde toprak ve su kaynaklarının ko
runması ve geliştirilmesi devletin ödevi olacaktır 
İlen tarım teknolojilerinin uygulanması, verimliliği 
arttıracak girdilerin kulanılması özendirilecektir Su
lanan alanların genişletilmesi, bölgelerarası den
gede gözetilerek öncelikle kamu yatırımlarıyla sağ
lanacaktır 

Kalkınma planları doğrultusunda tarım kesimi ile 
sanayi kesimi arasındaki dengenin kurulması ve ta
rımsal üretimin yönlendirilmesi, kooperatif sektörü
ne de görev verilerek gerçekleştirilecektir 

Tarımda üretimi yönlendirmek, üretimle pazarla
ma olanakları arasındaki dengeyi sağlayıp üreticiyi 
kollamak ve aşırı fiyat dalgalanmalarını önelemek 
devletin görevidir Bu amaçla taban fiyatları önce
den belirlenecek ve duyurulacaktır Yapılacak ta-



rımsal üretim planlaması çerçevesinde taban fiyatı 
saptanarak, tarım ve haycancılık taban fiyatları, 
üretim planlamasını sağlayacak ve yönlendirecek 
kadar erken belirlenecektir. 

SHP, tarımsal üretimin arttırılması yanında ta
rımsal gelirin adil dağılımına önem verir. Bu neden
le tarımda ekonomik gelişmeyi ve sosyal adaleti 
birlikte gerçekleştirmek konusunda kooperatif sek
törünün etkinliğinin arttırılması gereğine inanır. 

SHP, tarımda verimliliği arttırmak, toprak ve ge
lir dağılımı dengesizliğini gidermek ve mülkiyeti 
yaygınlaştırmak için topraksız ve az topraklı çiftçile
rin yeterli toprağa kavuşturulmasını ve kooperatif
leşmesini sağlayacak etkin ve uygulanabilir bir top
rak reformu yapılmasını gerekli görür. Toprak refor
mu uygulamasında bölgesel farklılıkların göz-
önünde tutulmasının yararına inanır. Toprak refor
mu sonunda, çiftçinin kendi toprağını işlemesi, çağ
daş teknolojiden yararlanması ve verimli bir üretim 
gerçekleştirmesi sağlanacaktır. 

SHP, tarımsal üretimi arttırmak ve tarım sek
törünün dünya pazarı koşullarında yarışabilmesini 
sağlamak amacıyla tarımsal girdilerde seçici biçim
de fiyat desteklemeleri yapacaktır. 

SHP, bitkisel üretimde devletin destekleme ön
lemlerinin üretimin gelişmesini sağlayacak bir bi
çimde kullanılmasına önem verir. Halkımızın sağlık
lı ve dengeli beslenmesi ve dışsatımın arttırılması 
bakımından büyük önem taşıyan hayvancılığın ge
liştirilmesi için de destekleme önlemleri uygulana
caktır. Bu anlamda mera ıslahı çalışmaları yapıla
cak, bir yem ofisinin kurulması ve hayvancılıkla 
uğraşanların mesleki örgütlenmeleri sağlanacaktır. 
Verimliliğin arttırılması için projeye dayalı kontrollü 
kredi sistemi öncelikle kooperatifler kanalıyla yay
gınlaştırılacaktır. Su ürünleri kaynaklarının korun
ması, geliştirilmesi ve verimli işletilmesi önlemleri 
alınacaktır. 



SHP, tarım girdilerinde dışa bağımlılığı ortadan 
kaldırmak amacıyla tarım alet ve makınaları, gübre 
ve tarımsal mücadele ilaçları sanayimin ve yerli ka
liteli tohum üretiminin geliştirilmesine önem verir 

SHP, ülkemizin bir yandan toprak-su dengesi
nin kurulmasında öte yandan sanayileşmenin ge
rektirdiği hammaddenin sağlanmasında ve çevre 
köylerinin istihdam olanaklarını arttırmakta çok 
önemli ışlevlen olan orman kaynaklarının verimli bir 
biçimde işletilmesini öngörür Bunu yaparken, or
man kaynağının kendisini yenilemesi ve ağaçlan
dırma yoluyla genişletilmesi için önlemlerin alınma
sı gereğine inanır 

Devlet orman işletmeleri, Kamu İktisadı Te-
şekkülen olarak örgütlenecektir Bu konularda koo-
peratıfleşmış orman köylülen ile işbirliği yapılacak
tır 

SHP, tarım, hayvancılık ve orman kesiminde 
alınacak önlemleri yalnızca bir üretim sorunu ola
rak görmez Köylünün ve kırsal yaşantının geliştiril
mesiyle bir bütün olarak düşünür Tarımın gelişme
si de büyük ölçüde köylünün ve köyün gelişmesine 
bağlıdır Parti, hem köylünün refahın yükseltilmesi, 
hem de köyün ekonomik faaliyetlerinin, etkinliğinin 
arttırılması için köylere yol, su, elektrik, telefon bağ
lantısı sağlanmasına, eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına önem venr 

SHP, kırsal kesimdeki gelişmede, üzerinde 
önemli durduğu demokratik kooperatifçiliğin büyük 
katkısı olacağına inanır Köylülerin üretim, pazarla
ma, üretim gereçlerini ve tüketim maddelerini sağ
lamak, kırsal altyapıyı oluşturmak için örgütlenme-
lennın desteklenmesini gerekli görür 

Sanayi 
SHP, Türkiye gibi büyük bir nüfusu ve ıç pazarı 

olan bir ülkenin, ciddi bir sanayileşmeye dayanma-



dan, ne bağımsızlığını koruyabileceğine ne de kal
kınmasını gerçekleştirebileceğine inanır 

SHP'ye göre, kalkınma ve sanayileşme ülkenin 
çeşitli seçenekler arasından yapabileceği herhangi 
bir seçim değil, dünyanın siyasal ve ekonomik ko
şuları içerisinde, ülke sorunlarının çözümü, bağım
sızlığın ve ulusal varlığın koruması için zorunlu olan 
yoldur 

SHP, kalkınmayı hızlandırmak, bugünkü çarpık 
ekonomik yapıyı düzelterek güçlendirmek için birbi
riyle uyumlu ve birbirinin gerçekleşmesini ve işleyi
şini kolaylaştıracak büyük projelerden oluşan bir 
"yeniden inşa programı" uygulayacaktır 

Bu projelerin herbırının seçiminde girdilerde, dış 
ödemeler oranının düşük olması, ülke ekonomisini 
canlandırıcı etkinin yüksek olması ve belirli üretim 
alanlarında yeni teknolojileri başlatması gibi ölçüt
ler gözönüne alınacaktır Kamu kesimi tarafından 
yürütülecek bu projeler bütünü, özel girişimcilere 
de ış alanı açacaktır 

SHP, uygulayacağı "yeniden inşa programının 
bir uzantısı olarak ülkenin doğal kaynaklarını, tek
noloji ve insan gücü potansiyelini tam değerlendir
meyi hedef alır 

Temel sorunları büyüyerek ve sanayıleşerek aş
mayı hedefleyen SHP, ülkenin öz kaynaklarından 
öncelikle yararlanmayı zorunlu görür ve sanayinin 
girdiler bakımından ulusal olanaklara dayanma 
oranını arttırmayı amaçlar 

SHP, Türkiye'nin sanayileşmesinde güçlü bir 
temel oluşturmak için ara malları ve yatırım malları 
üreten sanayi kollarının gelişmesine önem vere
cektir Bu tür sanayi kesimlerindeki gelişmeler hem 
ekonomimizi hem de ulusal güvenliğimizi dışa 
bağımlılıktan kurtaracaktır 

SHP, kimya, demırçelık, makına imalat gibi tem
el ana ve yatırım mal sektörlerinde ithal ikamesini 



esas alan, ülkenin doğal kaynaklar ve işgücü ola
nakları ile dış pazarlarda göreli üstünlük sağlayabi
leceği diğer sektörlerde ise ihracat kapasitesini ge-
liştirebilen bir sanayileşme stratejisi izleyecektir. 

SHP, gelişmekte olan bir ülkenin korumacılıktan 
yararlanarak, sanayi üretim alanlarını ithal ikame-
siyle çeşitlendirmiş olmasını o ülke için önemli bir 
fırsat sayar. Birinci aşamada, sanayi üretimi çeşit
lenmiş, iç ilişkileri yoğunlaşmış bir sanayinin ikinci 
aşamada dışa açılmasının daha kolay olacağına i-
nanır. Bir ülkenin ekonomisi belli bir gelişme aşağı-
masına ulaştığında sözkonusu olan ithal ikamesi 
ve dışa açılma stratejisinin uygun bir bileşiminin 
sağlanması gerekir. Böylece, bu aşamada sanayi 
bir yandan dışa açılırken öte yandan çeşKlenecek-
tir. 

Böyle bir strateji benimsendiğinde içteki sanayi 
kuruluşlarının dışta da yarışabilecek ölçek ve ve
rimlilikte kurulması özellikle önem kazanır. 

SHP, işsizlik sorununa da çare olacağına inan
dığı "yeniden inşa programı'nı uygulayabilmek için, 
hem devletin hem de özendirilecek özel kesimin 
üretici gücünün birlikte harekete geçirilmesini 
amaçlar. 

Sanayinin güçlü bir biçimde dünya pazarlarına 
açılabilmesi için ekonomiye yük olucu ve verimli iş
letmeciliğe geçişi önleyici desteklemeler yerine, ya
pısal ve teknolojik değişiklikleri gerçekleştirici teş
vikler sağlanacaktır. 

SHP, sanayileşme atılımında ileri teknolojinin 
transferini, teknoloji üretiminin desteklenmesini ve 
yüksek teknoloji alanlarına yönelmeyi hedef alır. 

Programlanan yatırımlarda iç ve dış finansman 
olanaklarının geriye dönüşünü sağlayacak biçimde 
kullanılmasına özen gösterilecektir. Yabancı ser
maye konusunda ise ulusal çıkarlar yararına bir re
kabet gözetilecektir. Yabancı sermayeden, ileri tek-



nolojı getirmesi, sanayi gelişmemizi hızlandırması, 
ihracata olanak vermesi, ödemeler dengemize 
olumlu etki yapması gibi ölçütler gözönûnde tutula
rak yararlanılacaktır 

SHP, Kamu İktisadı Teşekküllerini hızlı ve belirli 
yapıda bir sanayileşmenin gerçekleşmesi için en 
güçlü araç olarak görmektedir Bu kuruluşların et
kin bir şekilde işlemesi için gerekli yapısal düzenle
meler gerçekleştirilecektir 

SHP, sanayileşmenin belli yörelerde yığılıp 
yoğunlaşması yerine tüm yurt yüzeyine yaygınlaştı
rılmasını öngörmektedir 

Enerji 
SHP, enerji konusundaki politikalarını saptar

ken, Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşanan deney
lerden esinlenmiştir Türkiye bir yandan planlı dö
nem süresince kalkınmanın, sanayileşmenin gerek
sinme duyduğu ölçü ve nitelikte enerjiyi 
sağlamakta yetersiz kalmış, öte yandan, dünyadaki 
petrol fiyatlarının artmasıyla, enerji üretiminin 
büyük ölçüde dış kaynaklara bağlanmasının ağır 
ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla karşılaşmıştır 

Bu nedenle, Parti, enerji politikasının büyük 
ölçüde ülkenin teknik gücüne ve doğal kaynakları
na dayanarak hazırlanacak enerji ana planına göre 
yürütülmesini ve bu ana planda, 

• Bınncı ilke olarak, öz kaynaklara dayalı, yeter
li, sürekli, güvenilir ve ucuz enerji üretilmesi
nin, 

• İkinci ilke olarak, enerji üretimi kadar enerji ve 
hammadde tasarrufuna önem verilmesinin, 

• Üçüncü ilke olarak, enerji tesislerinin planlan
masından işletmeye başlayıncaya kadar 
geçen sürenin çok uzun olması nedeni ile, 
uzun dönemli öngörülere dayanmasının, 
önemle gözönûnde tutulması gereğine inanır 



SHP, özkaynaklara dayanan enerji politikasının 
gelıştınlmesınde, linyit kullanan termik santrallarla, 
hidroelektrik santralların geliştirilmesine önem ve
rir 

Uzun dönemde ise, bu kaynaklar yetersiz kala
cağından, yeni enerji kaynaklarından yararlanma 
yolundaki teknolojik gelişmelerin yakından izlenme
si, Türkiye'de bu kaynaklara ilişkin araştırmaların 
arttırılması, doğal gazlardan, jeotermal enerji kay
naklarından, güneş enerjisinden yararlanma ola
nağının geliştirilmesi yolundaki çabaları çok önemli 
bulur 

SHP, uzun vadeli gelecek açısından ulusal 
nükleer enerji santralleri kurulmasını gerekli görür 
Nükleer santral yapımına karar verildiğinde, seçile
cek teknoloji, sağlanacak yakıtın tek merkeze 
bağımlı olması, güvenilirlik ve nükleer artıkların 
saklanması sorunlarının üzerinde özenle durulması 
gereğine inanır 

• Elektrik enerjisi, bir kamu hizmeti olarak yal
nızca devletçe üretilip, devletçe dağıtılmalıdır 

• Elektrik enerjisinin fıyatlandırılmasında, to
plumsal adaleti ve ekonomik verimliliği özen
dirici bir politika izlenmelidir 

• Ülkede enerji tasarrufu konusunda alınacak 
önlemler, ev ısıtmasından ulaştırma ve sanayi 
alanlarına kadar tümünü kapsamalıdır 

• SHP, hem kırsal refahın arttırılması hem de 
kırsal alanda üretim faaliyetlerinin çeşitlendiril
mesi için, en kısa zamanda tüm köylere elek
triğin ulaştırılmasını gerekli görür 

• SHP, ulusal şebekenin ulaşamadığı yerlerde 
ve durumlarda devletin izni ve denetimi altın
da yerel enerji kaynaklarının kullanılmasını uy
gun bulur 



Doğal Kaynaklar 
SHP, ülkenin kaynaklarının tüm ulusun varlığı 

olduğunu ve bu alanda özel mülkiyetin olmayacağı
nı kabul eder Bu kaynakların kullanılması ve işletil
mesi sırasında sözkonusu kaynağın niteliğini de 
gözönûnde tutarak, tahrip edilmemesi en verimli bi
çimde kullanılması tüm ulusun adilane yararlandırıl
ması ılkelennın uygulanmasını ister 

Bir yandan doğal kaynakların niteliklerinin sap
tanması ve korunması için, öte yandan yeraltı kay
naklarının araştırılıp bulunarak, yararlanılabilecek 
doğal kaynak varlığının zenginleştirilmesi için 
sürekli araştırma yapılmalıdır Devletin bu amaçla 
kurmuş olduğu araştırma kurumlarının geliştirilmesi 
ve etkinliklerinin arttırılması gerekir 

SHP, ulusal ekonominin işlerliği bakımından 
"stratejik" önem taşıyan maden alanlarının devletçe 
işletilmesini esas alacaktır 

Devlet tarafından işletilmesine gerek görülme
yen maden alanlarının işletme sırasında tahrip ol
maması konusunda yeterli denetim kurularak, özel 
kesimce işletilmesine izin verilecektir 

Türkiye'nin kıta sahalığındakı ve denizlerdeki 
ulusal hakları korunacak, bu sahalarda ulusumuz 
ve tüm insanlık yararına bir düzen kurulması için 
çalışılacak, sözkonusu alanlardaki kaynakları araş
tırmaya ve kullanmaya yönelik bilgi ve teknoloji biri
kimi geliştirilecektir 

Ulaşım ve İletişim 
Ulaşım ve iletişimin gelişmesinin Türk ekonomi

si bakımından önem ve işlevinde son yıllarda 
büyük değişmeler olmuştur Ulaşım kesimi, ulusal 
açıdan ekonominin üretimden tüketime kadar uza
nan tüm alanlarında işlerliğe katkısı ile kültürel ge
lişme ve bütünleşmenin sağlanması işlevlerinin ya-
nısıra, Türkiye'nin bölgesel üstünlüğünden 



yararlanarak yurt dışına ulaşım hizmetten satar 
hale gelmiştir Bu yolla, ülkenin dış gelirine katkıda 
bulunan bir nitelik kazanmıştır Türk ekonomisinin 
dışa yönelmesıyle birlikte, iletişimin ekonomi için 
öneminde bir nitelik değişmesi olmuştur 

Bu nedenle, Parti ulaşım ve iletişim sisteminin 
ulusal ve uluslararası ilişkiler alanındaki yeni işlev
ler de gözönûnde tutularak planlanmasını zorunlu 
görür Bu planlamada, yapılacak altyapıların, 
seçilecek türlerin toplumsal maliyetini, kararları et
kileyecek çok önemli bir ölçüt sayar 

SHP, ulusal ve kırsal karayolu ağının yaygınlaş
tırılmasının, köylerin ulusal ekonomiyle bütünleştiril
mesinde ve kırsal dönüşümün hızlandırılmasında 
gördüğü işlevleri olumlu bulur öte yandan 
Türkiye'de ulaşım sisteminde karayolu taşımacılığı
nın dengesiz bir biçimde gelişerek tek egemen ta
şımacılık türü haline gelmesinin toplumsal maliyeti
nin yüksekliğini bilir 

• SHP, taşımacılıkta daha dengeli bir gelişme
nin sağlanması için, uzun yıllar ihmal edilmiş 
olan demiryollarının ve denizyolları işletmesi
nin çağın gereklerine uydurulmasını zorunlu 
görür 

• Türkiye'de deniz taşımacılığı, yeterince geliş
mediği için önemli bir döviz kazancından yok
sun kalınmaktadır Parti, bir yandan bu döviz 
kaybını önlemek, öte yandan dünya deniz ta
şımacılığında giderek artan bir pay ile 
Türkiye'nin döviz kazancını çoğaltmak amaç
ları ile deniz taşımacılığını geliştirecektir 

• Uluslararası gelişmeler, Türkiye limanlarının 
önemini çok arttı rmştır Bu limanlarda kapa
site arttıracak her türlü olanağın kullanılması
nı, SHP Türkiye ekonomisine katkı açısından 
zorunlu görür 

• Taşıma olanaklarının çeşitlendirilmesi ve ve-



rımlılığın arttırılması çerçevesinde, boru hatla
rından yararlanılmasının da gözönûnde tutul
ması gerekir 

• Bir yandan dış dünya ile ilişkilerin artması, öte 
yandan Türkiye ekonomisinin dışa açılma po
litikaları nedeniyle SHP, yurtiçi ve dışında 
hava ulaştırmacılığının geliştirilmesini zorunlu 
görür 

Büyük kentlerde çalışan halkın ulaşım sorunları
nın çözülmesi, SHP'nin çok önemli üzerinde dura
cağı konulardan bırı olacaktır Büyük kentlerde top
lumsal yararlılığı yüksek olan ve trafik önceliği bulu
nan 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 yaygınlaştırılacak, her köyün te
lefona kavuşması sağlanacaktır 

Turizm ve Dinlenme 
Türkiye'de turizm politikasının saptanmasında, 

sürekli olarak dvöız kazanma amacıyla dış turizmi 
geliştirmeye yönelik bir çaba ağır basmıştır Ülke 
çalışanlarının dinlenme gereksinimini karşılamak 
bu amaca göre sürekli olarak ikincil düzeyde kal
mıştır Oysa, dış turisti çekmek amacıyla yapılan 
yatırımlardan yararlananlar genellikle sadece ülke
nin üst gelir grupları olmuştur Böylece, dış turizmi 
geliştirmek amacıyla devletin yaptığı harcamalar iş
levlerini yerine getirmemiş olmaktadır Bu gerçeği 
gözönûnde tutarak SHP, Türkiye'de çalışanların 
dinlenme gereksinimlerinin karşılanmasıyla, dış tu
rizme yönelme arasında denge kurmaya çalışan bir 
politika izleyecektir 

Bu kesimde içe ve dışa dengeli bir yönelimin 
sağlanması için, kitle tunzmının geliştirilmesi ılke-



sine önem verilecektir 
Turizm ve dinlenme tesislerinin yatırım ve işletil

mesinde kamu, özel kesim ve yabancı sermaye
den yararlanılacaktır 

Ekonomik açıdan uygun büyüklüklerin altında 
olmamak koşulu ile yabancı turizm yatırımları, ser
maye yapılarına bakılmaksızın özendirilecektir İş
letme aşamasında önemli ölçüde döviz girdisi sağ
layacak yabancı işleticilere olanak sağlanacaktır 

Dış Ekonomik İlişkiler 
SHP, dış ekonomik ilişkilerde, çok yönlü, hızlı 

kalkınma ve sağlıklı sanayileşme ile uyumlu, dışa 
bağımlılığı gideren bir politika izleyecektir 

SHP, dış ekonomik ilişkilerini, Türkiye'nin dünya 
ışbölümündekı yerini sürekli olarak ilerletmeyi sağ
layacak biçimde düzenler Ulaşmayı amaçladığı 
ekonomik bağımsızlığı, ülke ekonomisini dışa kapa
mak biçiminde değil, dünya ekonomik işbölümünde 
sürekli olarak ilerlemek biçiminde yorumlar 

Dış borçlanmaların uzun sürede ekonomik ve 
politik maliyetin çok yüksek olduğunu dikkate alan 
SHP, dış borçların ülke üretimi ve dış borç ödeme 
kapasitesini aşmamasına özen gösterecektir 

Türkiye'nin dış ödemeler dengesi açıklarını ka
patmak için dışsatımını geliştirmesi özel bir öneme 
sahiptir Sanayi ürünleri dışsatamının arttırılmasın
da özel kesimin girişimci niteliğinden yararlanıla
caktır Ancak, dışalım ve dışsatımda, devletin 
düzenleyici rolünü gerçekleştirmek üzere, uzman 
bir kamu kuruluşu kurulacaktır 

SHP, önerilen örgütlenme içinde dışsatımın ge
liştirilmesine önem vermektedir Bu neden-
le.dışsatıma ilişkin bürokratik işlemlerin kolaylaştı
rılması, ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, dış pi
yasalarla ilgili bilgilerin izlenmesi gibi önlemler alı
nacaktır 



Kamu Maliyesi 
SHP, sorumluluklarını tam olarak yerine getire

bilecek bir devlet için kamu maliyesinin iyi kurul
muş ve sağlam yapıda olmasını öngörür 

SHP, enflsayonıst bir ortam dar ve sabit gelirler 
aleyhine eşitsizliği arttırıcı sonuçlar doğurduğu için, 
enflasyonıst bir politika izlenmesini doğru bulmaz 
Buna karşılık, istikrar sağlanacak diye alınan malı 
önlemlenn, büyümeyi sürekli engeller hale gelme
sini de uygun görmez Çok boyutlu bir istikrar kav
ramına sahip olan SHP, büyüme olmadan gerçek 
bir istikrarın sağlanamayacağına inanır 

SHP, sağlıklı, dengeli ve hızlı bir kalkınma için, 
plan disiplini ve ilkeleri ile uyumlu, sosyal harcama
lara önem veren, yatırımcı niteliği ağırlıkta olan, 
sağlam gelir kaynaklarına dayalı, gayrısafı milli ha
sıla içinde daha büyük bir paya sahip bütçe yapıl
ması gereğine inanır 

SHP, toplumun kalkınmasında devletin işlevleri
ni yerine getirebilmesi için gerekli birikimin sağlan
ması ve enflasyona düşülmemesıne yönelik yeterli 
bir vergilendirme politikası uygulayacaktır Vergi 
sistemi, ekonomik büyümeyi güçleştırıcı, yatırımları 
zorlaştırıcı öğelerden arındırılarak, sanayileşmeyi 
özendirecek bir yapıya kavuşturulacaktır 

SHP, vergiyi sadece devletin bir gelir kaynağı 
olarak görmez öngördüğü dengeli toplumsal yapı
nın oluşmasının en önemli araçlarından bırı olarak 
değerlendirir Gelirin daha adıl dağılımında, toplu
ma katkıda bulunmadan sağlanan kazanç yollarını 
tıkamada, toplumda sağlıklı tüketim kalıpları oluş
turmada, üretimin özendınlmesınde ve yatırımların 
güçlendirilmesinde vergi politikalarından yararlanıl
masını gerekli bulur 

SHP, vergi politikasının uygulanmasındaki etkin
liği arttırmak için, çağdaş teknolojinin olanakların
dan yararlanan etkin bir vergi yönetimi kuracaktır 

SHP, etkin bir vergi denetiminin yanısıra, kay-



nak savurganlığını önleyecek, kısa ve uzun sürede 
üretime katkısı olmayan harcamaları kısarak, ve
rimsiz kamu harcamalarına son vererek, ekono
mide kullanılabilir fonları arttıracaktır 

Banka ve Kredi Düzeni 
Plan hedeflen doğrultusunda ekonomik öncelik

lere göre ve kamu yararını gözeterek görev yapan 
güçlü bir bankacılık sistemi amacımızdır 

Bankacılık kesiminde kredi ve mülkiyet tekelleş
mesi önlenecektir Bankaların, sanayide tekelleş
meyi azaltıcı yönde çalışmasına özen gösterecek
tir 

Yabancı bankaların, net kaynak aktarımı sağla
yacak biçimde işlemesine önem verilecektir 

Bankalarda toplanan fonların önemli kamu pro
jelerinin gerçekleşmesine katkısı sağlanacaktır 

SHP'nın kredi politikası, üretime yönelik kredı-
lendırmedır Taşınmaz mal ipoteğine dayalı kredı-
lendırme yanında, bankaların porjelerı ve girişimleri 
kredılendırmelerı de sağlanacaktır Kalkınmaya 
olan katkılarına göre selektıf kredi uygulamaları sıs-
temleştınlecektır 

Çiftçi, esnaf ve zenaatkarların, kredi alma ola
nakları büyük ölçüde arttırılacak ve kredılendırme 
politikası ile kooperatifçilik desteklenecektir 

Faiz politikası, plan hedeflerine ulaşmakta etkin 
bir araç olarak kullanılacaktır 

Bankaların uzmanlaşması özendirilecektir 

istihdam 
Tam istihdam hedeftir SHP herkese, eğitimine, 

bilgi birikimine, yeteneklerine göre ış sağlamayı 
devletin görevi sayar 

Issızlık büyük bir toplumsal sorundur Issızlığın 
temel çözümü hızlı kalkınma ve sanayileşmedir 
Ancak, sorunun önemi kısa dönemli çözümler bu
lunmasını da zorunlu kılmaktadır Bu nedenle, SHP 



kısa dönemde ış alanı yaratmaya yönelik özel istih
dam projelen uygulayacaktır 

Böylece hem kısa dönemde ıssızlık sorunu ha
fifletilmiş olacak, hem de ıç pazar güçlendirilmiş 
bazı altyapı yatırımları gerçekleştirilmiş ve bu yatı
rımlarda çalışanlar bilgi ve beceri kazanmış olacak
lardır 

SOSYAL POLİTİKALAR 
SHP, insanların mutluluğunu temel alan bir parti 

olarak toplumsal yaşamdaki bozuklukları ve çarpık
lıkları düzeltmeyi varlığının ana nedeni sayar 
Ekonomik kalkınmanın insanların mutluluğu için ge
rekli olduğuna inanır 

Bu inançla sosyal polıtakalarını, 
• Issızlığın ortadan kaldırılmasını, 
• Toplumdaki en düşük gelirin yoksulluk sınırı

nın üzerine çıkarılmasını, 
• Nüfustaki hızlı artışın yoksulluğun temel ge

rekçesi olmak çıkarılıp ekonomik kalkınmanın 
ıtıcı gücü haline getirilmesini, 

• Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını, 
• Sağlık hizmetlerinin tıcarıleşmesının önlenme

sini, 
• Yurttaşların insanca yaşayabilecekleri bir ko

nutta oturmalarının sağlanmasını, 
• Kırsal ve kentsel yerleşimde gerekli fiziksel ve 

sosyal altyapının sağlanarak çağdaş yerleşim 
birimlerinin gerçekleştirilmesini amaçlayacak 
biçimde düzenler 

Nüfus 
Türkiye dünyanın hızlı nüfus artışına sahip olan 

ülkelerinden biridir Bir yandan yeni ış olanaklarının 
bulunması, diğer yandan ülkede yaratılan gelınn 
hızla büyütülmesındekı zorluklar nüfus artışına 
olumsuz bir bakış açısının doğmasına neden ol-



muştur Oysa bu sorunlar uygulanan ekonomik po
litikanın yarattığı dar boğazlardır SHP, bir yandan 
ailelerin iyi koşullarla yetiştirebilecekten kadar ço
cuğa sahip olma haklarını somutlaştıran aile planla
masının gereğine inanmakta, öte yandan artan 
genç nüfusun ülkenin ekonomisinde etkin bir kay
nak olduğunu kabul etmektedir Bu kabulden hare
ketle ekonomik kalkınma açısından genç nüfusu, 
venmlı, geleceğe yönelik becen ve bilgi bınkımı ile 
zenginleştirilmiş bir üretim öğesi olarak kullanma 
kararındadır 

Sosyal Güvenlik 
SHP, insana verdiği değerin ve sosyal devlet 

anlayışının bir uzantısı olarak ülkede yaşayan her
kesin sosyal güvenlik sistemi kapsamına alınması
nı amaçlar Bu nedenle, iyi düzenlenmiş ve etkin 
bir yönetime sahip sosyal güvenlik sisteminin top
luma katkıda bulunacağı ve diğer sosyal politikaları 
güçlendireceği görüşündedir 

SHP, sosyal güvenlik kurumlarının yönetimi ve 
denetimine bundan yararlananların katılmasını ge
rekli görür Bu arada bütün sosyal güvenlik kurum
larının bir araya getınlmesıne ve bunların sağladık
ları haklar ve yükümlülükler arasındaki farkların 
giderilmesine çal ış ı r 

SHP ışını yitiren çalışanların ıssızlık sigortasın
dan yararlandırılmasını ilke olarak kabul eder ve 
bunun kışının temel hakkı olan çalışma hakkını 
daha da güçlendirici bir sosyal güvenlik politikası 
olduğuna inanır 

SHP, sosyal güvenlik kurumlarından yararla
nanların gelirlerinin, enflasyon nedeniyle hızla 
düşmesini önleyici mekanizmaları geliştirmek ve 
emekli aylıklarının satmalına gücünü korumak ve 
arttırmak amacındadır 

SHP, ış ve IŞÇI bulma faaliyetinin de sosyal 
güvenliğin bir bölümü olduğu inancındadır Bu ne-



denle ış ve IŞÇI bulma işlevini daha etkınleştıren bir 
örgütleşmeye gitmeyi amaçlamaktadır 

Çalışma Yaşamı 
SHP, emeğin sömürüsünün karşısındadır Çalış

ma yaşamını bu sömürüyü ortadan kaldıracak bi
çimde yeniden düzenlemeyi görev bilir Bu bağlam
da SHP, ekonomik olarak güçsüzlerin yanında 
olduğunu bir kez daha açıklar 

SHP, emeğin, kol ve düşün emeği ayrımı göze
tilmeksizin, niteliğine göre, toplum ve insan için ya
rarlılığına göre, güçlüğü ve tehlıkelenne uygun ola
rak maddi ve manevi karşılığını görmesi 
gerektiğine inanır 

Çalışma hakkı temel bir haktır SHP, yeteneğine 
ve eğitimine uygun bir çalışma olanağını herkese 
sağlamak, ıssızlığı önlemekle devleti görevli sayar 

SHP, IŞÇI ve işveren ılışkılennde emeğin 
sömürüsünü ortadan kaldırma açısından güçlü sen
dikacılığın oynayacağı role inanır Bu nedenle, sen
dikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının yay
gınlaştırılması ve giderek tüm çalışanları kap
saması amaçlanmaktadır 

SHP, çalışanların gerek çalıştıkları işyerlerinde, 
gerekse ülke yönetiminde alınacak tüm kararlara 
katılma yollarının açılmasını bir ödev bilir 

SHP, çalışanların örgütlen olan sendikaların 
siyasal etkinlik dışında bırakılmalarına karşıdır 

İşçi çıkarılmasında yargı denetimi uygulanacak
tır 

Sağlık 
SHP, sağlık sorunlarına dar kapsamlı bir biçim

de, sadece tedavi edici sağlık hızmetlen açısından 
yaklaşmaz Sağlık sorunlarının altında, beslenme
den başlayarak işyerindeki çalışma koşulları ve 
güvenliği, su, kanalizasyon gibi kentsel altyapı hız-



metlerin durumu ve çevre kirlenmesine kadar uza
nan birçok nedenin bulunduğunu bilir Bu nedenle 
de, sağlık sorunlarının çözümünde kalkınmanın ö-
nemını herzaman hatırlayarak, koruyucu toplum 
hekimliği hizmetlerinin yurt yüzeyinde dengeli bir 
dağılıma sahip olarak yaygınlaşmasını öngörür 

SHP, nüfusun genç oluşu, dengesiz ve eksik 
beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıklar, bebek 
ölüm oranının yüksekliği, çevre sağlığı koşullarının 
istenilen düzeyde olmaması gibi nedenlerin, ana-
çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesini gerektir
diğinin bilincindedir 

SHP, Türkiye'de başlatılmış ve bir kesim ilde 
yürütülmekte olan sağlık hizmetinin sosyalleştir
mesine ilişkin programın başarılı olabilmesi için, 
sağlık personelinin nicelik ve nitelik bakımından ye
terli duruma getirilmesini sağlayıcı önlemler alacak
tır 

SHP, halkın, devletin sağlık kurumlarından eşit 
olarak yararlanmasında karşılaşılabilecek engellen 
kaldıracak önlemleri almaya çalışacaktır 

Kadın Sorunları 
SHP, özgür ve eşitlikçi bir düzenin kadın-erkek 

ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm bireylerinin 
özgür ve eşit haklara sahip olmasıyla gerçekleşe
bileceğinin bilincindedir Tarih boyunca kadının ka
dın olmasından kaynaklanan sorunları, günümüzün 
toplumsal yapıları ve kültürel koşullanmaları içinde 
farklı biçimlerde de olsa süregıtmektedır SHP, ka
dınının kadın olduğu ıçm önüne gerilen bütün en
gellerin kaldırılması zorunluluğuna inanır 

SHP, kırsal kesimde ücretsiz tarım IŞÇISI , sana
yide ikinci sınıf IŞÇI olarak, kamu kesiminde ise 
yükselme önceliklerinin erkeklere tanındığı bir or
tamda çalışan kadınların sorunlarına eğilmeyi, ça
lışma yaşamında eşitliğin sağlanmasının vazgeçil
mez koşulu olarak görür 



Gençlik Sorunları 
Türkiye gibi genç insanın istek ve yeteneklerine 

uygun mesleklere yönelmekte çok büyük zorluklar
la karşılaştığı, aşırı ıssızlığın baskısı altında gele
ceği hakkında büyük belirsizlikler içinde bulunduğu 
bir ülkede gençlerin çok daha ciddi sorunları ol
maktadır Bu nedenlerle SHP, genç insanı suçlayıcı 
tutumlar içine girmek yerine, onu anlayarak, so
rumluluklar vererek yardımcı olmaya, yol göster
meye çalışan tutumları yeğler Ekonomik kalkınma 
politikasının bu konudaki sorunların çözümünde de 
çok önemli işlevleri olacağına inanır SHP, genel 
olarak kalkınma politikaları, özel olarak istihdam ve 
eğitim polıtıkları ile gençlerin sorunlarına çözüm ge
tirecektir 

SHP, gençliğin toplumun yönetimine katılma o-
lanaklarını geliştirmeğe yönelik yasal ve yönetsel 
önlemler alacaktır Gençliğin çağ ve toplumla, so
rumluluğun bilincine vararak uyumlanmasını sağ
layacak, onların kültür, sanat, spor ve eğlence ge
reksinimlerini karşılamayı amaçlayan "gençlik 
merkezlerini oluşturacaktır 

Spor 
SHP, sporu insana verdiği değerin ifadesi ola

rak, sağlıklı bir toplum yetiştirmenin önemli bir aracı 
olarak görür Bu sürecin bireyin yaşamının her 
döneminde ve toplumun her kesimine olanak sağ
lanarak sürdürülmesi gereğine inanır Parti, amatör 
sporu özellikle teşvik eder ve bunun için gerekli te
sis, araç ve olanakları sağlar 

SHP bu bağlamda 
• Spor klüplerinin yaş gruplarına göre genç, yıl

dız takımlarını kurması gerektiğine inanır 
• Mevcut tesislerden her yaş grubunun yarar

lanmasını öngörür 



• Profesyonel klüplerin örgütlenmelerinde, elle
rindeki kaynakların belli bir bölümünü, tesislerini 
kurmaları ve spor eğitimine ayırmaları için gerekli 
düzenlemeleri yapar. 

• Sporu yöneten federasyonlann o dalda çalı
şan tüm klüplerin katılımıyla demokratik biçimde 
oluşturulmasını kabul eder. 

• Devletin sporun yönetiminde öncü rolü oyna
masını kabul etmekle birlikte bu alanda özerk bir 
yönetim biriminin kurulmasını öngörür. 

• Profesyonel sporcuların sendikalaşmasına 
özen gösterir. 

KÜLTÜR POLİTİKASI 
Programın bu bölümünde, geniş kapsamlı kültür 

anlayışının bir alt kümesini oluşturan, kültürün 
günlük dildeki dar kapsamlı kullanılışına daha yakın 
olan politikalar sıralanacaktır. 

Bilim, Teknik ve Araştırma 
SHP, bilimsel ve teknolojik gelişmenin gerisinde 

kalan ve bunları üretmeyen ülkelerin bağımsızlıkla
rını koruyamayacağının bilincindedir ve teknoloji 
üreten bir toplum düzeyine ulaşmak için sanayileş
meyi zorunlu görür. 

SHP, en gelişmiş ülkelerin bile kendi gereksi
nimleri için bilgi ve teknoloji üretirken başka ülke
lerden de bilgi ve teknoloji almak durumunda ol
duğunu bilerek, Türkiye'nin de kaynak israfına yol 
açmayacak ileri teknolojilerin transferi konusunda 
uluslararası ilişkileri çok yönlü geliştirmesini gerekli 
görür. 

Bu ilişkiler içinde Türkiye yalnız bir alıcı duru
munda olmamalıdır. Türkiye, hem temel bilimler, 
hem de uygulamalı bilimler alanında, ekonomik o-
lanaklarının elverdiği ölçüde araştırma ve geliştir
meye yönelmeli, ülkesinin sorunlarının çözümüne 
yol gösterirken, uluslararası bilimsel gelişmelere 



katkıda bulunmaya çalışmalıdır 
Başta temel bilimlerde uzmanlaşmış insan ye

tiştirmeye hizmet için kurulmuş okullar olmak 
üzere, tüm eğitim sistemimizde temel bilimlere 
önem verilmesini ve bu insanlara uzmanlıklarına 
uygun çalışma olanakları sağlanması için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını amaçlar 

SHP, bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının üniversiteler ve özel ke
sim ve kamu kesimi kuruluşlarında da yaygınlaştı
rmasından yanadır 

SHP, bilim ve teknolojide yaratıcı araştırmanın 
gelişmesinde, özgür düşünmeyi, araştırmayı, üreti
ciliği özendiren bir eğitime geçilmesini ön koşul ol
arak görür 

SHP, Türkiye'de toplumsal bilimlerin geliştiril
mesine özellikle önem verecektir Türkiye'de de
mokratik yönetimin içinde gerçekçi kararlar üretil
mesi için önce toplumun bilimsel yöntemlerle 
yapılacak araştırmalarla yakından tanınması gere
kir 

Eğitim 
Eğitim, insanın düşüncesini, kişiliğini ve yete

neklerini geliştirirken, ona bilgi, hüner ve dünya 
görüşü aktararak, kışının toplumsallaşması, toplum 
düzenini gelişerek sürdürülmesi işlevini görür Bir 
toplumun oluşumu ve varlığını sürdürmesi için ge
rekli olan bu işlev salat eğitim kurumlarınca yerine 
getirilmez Aileden işyerine, meslek örgütlerine ka
dar uzanan kurumlar zinciri içinde birbirini tamam
layarak gerçekleşir Bu nedenle SHP, eğitimin za
man içinde sürekliliği ile örgün ve yaygın eğitimin 
bütünlüğü ilkesini benimser ve eğitimi devletin gö
revlerinden sayar 

SHP, Türkiye'de eğitim düzenine toplumsal ya
pının özelliklerinin önemli sınırlamalar getirdiğini 
görür Türkiye'de üretici güçlerin yeterince gelışme-



mış olması, ithal edilen bir teknolojiyle kalkınmaya 
çalışması, dengesiz gelir dağılımı, modern örgütlü 
işlerle örgütlenmemiş işlen bırarada bulunduran bir 
ekonomik yapı, köyle kent arasında ve bölgeler a-
rasındakı gelişmişlik farkları ve diğer yapısal ne
denler bu sınırlamaları doğurur SHP, eğitim politi
kasının, bu etkileri bilerek, kalkınma politikasıyla 
birlikte bir bütün olarak ele alınmasını gerekli görür 

SHP, yurdun her yöresinde tüm çocukların ve 
gençlerin eşit olanaklar içinde olduğu, bilime daya
lı, düşündüren, bilinçlendiren, laik ve demokratik 
bir eğitim öngörür 

SHP, yapısal sınırlamaların eğitimdeki fırsat 
eşitliğini kaldıracağını ve eğitimin toplumsal 
bütünleşmeyi sağlamak işlevini güçleştireceğini bi
lerek 

• eğitimin her yaşta, herkese açık olmasına, 
• eğitim sistemi ıçnde ayrıcalıklı kurumlar oluş

mamasına, 
özen gösteren bir eğitim politikası izleyecektir 
Parti, eğitimin ana okulundan yüksek öğretime 

kadar uzanan örgün ve yaygın eğitimi de içeren bir 
kapsamda, ülkenin üretim, ınsangücü ve eğitim sis
temlerinin niceliksel ve niteliksel bakımdan uyumu
nu sağlayacak bir biçimde planlanmasını öngörür 

Çağdaş uygarlık düzeyine uygun bir toplum ol
manın ön koşullarından bin olan sağlıklı kuşaklar 
yetiştirmek için, büyüme çağındaki çocuklarımızın 
dengeli ve yeterli beslenmesini ve ruhsal bakımdan 
sağlıklı olmasını sağlayacak bir biçimde okul önce
si eğitimi yapacak çocuk yuvaları, çalışan annelenn 
gereksinimlerini de karşılayacak biçimde yaygınlaş
tırılacak ve devletin, ış yerlerinin ve başka ilgili ku-



ruluşlarının etkin katkılarını sağlayacaktır 
SHP, bu planlamada eğitim kurumlarında yetiş

tirileceklerin sayısı kadar toplumda oluşan eğitim 
talebini ve eğitilenlerin kullanılma biçimine de yön
lendirmeye çalışan çok yönlü bir yaklaşımı zorunlu 
görür 

SHP, bugünkü genel ve tekdüze eğitim sistemi
nin meslekleşmeyı çok geç bir aşamaya erteleme
sinin sakıncalarını ve üniversite kapısındaki yığıl
maların sıkıntılarını gidermek amacıyla, temel eği
timden sonraki lise düzeyinde, öğrenciye meslek 
edinme olanağı sağlayacak yeni bir eğitim prog
ramlaması ve düzenlemesinin gereğine inanır 

SHP, bu tür bir eğitim planlamasının sonuçlarıy
la tutarlı olarak, 

• eğitim kurumlarının yurdun her köşesine yay
gınlaştırılması, 

• mesleki ve teknik eğitimin, eğitim sistemi 
içinde göreli ağırlığının önemli ölçüde arttırıl
ması, 

• yaygın eğitimden etkin bir biçimde yararlanıl
ması, 

• hem eğitimin uygulamayla ilişkisini güçlendir
mek, hem de topluma maliyetini düşürmek 
için okul-ışyen ortakalaşa eğitimine önem ve
rilmesi 

gereğine inanır 
SHP'ye göre öğretmen, toplumun mimarı, gele

ceğin güvencesidir O nedenle öğretmeni bu 
önemli işlevine uygun bir saygınlığa ve olanaklara 
kavuşturmayı görev sayar 

SHP, yüksek öğretim işlevinin özerk üniversite
ler eliyle yerine getirilmesini öngörür Üniversite 
öğretim elemanlarının bilimsel çalışma ve araştır
maları, öğrenim ve eğitimi, yan tutmadan, hiçbir 
endişeye kapılmadan özgürce yapabilmeleri için, 
herşeyden önce kendilerinin mesleki güvenceye 



sahip kılınmalarını gerekli görür Üniversiteler, ülke
nin içindeki ve dışındaki bilimsel hareketlen izle
mek ve incelemek, toplumun sorunları ve gerçekle
ri üzerinde bilimsel araştırmalar, değerlendirmeler 
ve eleştınler yapmak, böylece, ülkenin bilimsel, 
teknik, ekonomik, sosval, kültürel, hukuki gelişme
sine katkıda bulunmak zorundadır Bugünün öte
sine geçemeyen, ülkedeki gelişmeleri izleyip eleştı-
remeyen, bilimsel verilen özgürce yorumlama ve 
yayınlama gücü olmayan, sadece olanı öğretmekle 
yetinen, yaratıcılık gücünden yoksun kuruluşlar, 
Üniversite işlevini gerçekleştiremezler Bu yapılan
manın giderilebilmesi için gerekli örgütsel ve yapı
sal olanaklar sağlanmalıdır 

SHP, toplumsal talebi karşılamakta üniversitele
rin niceliksel açıdan karşı karşıya oldukları soruna 
verdiği önem kadar eğitimin niteliğine de önem ver
mektedir Türkiye'de talebin baskısı dolayısıyla, bir 
yandan üniversiteler sayıca yeterli öğretim kadrosu 
yetiştirilmeden hızla artırılırken, öte yandan ekono
mik ve yönetimsel nedenlerle üniversiteler, yetiş
miş öğretim üyelennı hızlı bir biçimde kaybetmekte
dir Bu nedenle, SHP, üniversitelerde öğretim 
üyesi kaybının durmasını sağlayacak ve ünıversıte-
len öğretim üyesi açısından güçlendirecek her türlü 
önlemin alınmasını gerekli görür 

SHP, üniversite eğitimin, dar meslek bilgilerine 
hapsolmayan, dünyaya hoşgörüye bakabılen, 
özgür düşünebılen.dünyadakı sanat ve kültür geliş
melerinden haberli kişiler yetiştirmesi gerektiğine 
inandığından, özellikle bölgesel üniversitelerde 
program dışı faaliyetlerin düzenlenmesine, üniver
sitelerin kentin bir kültürel faaliyet merkezi haline 
gelmesine önem verir 

SHP, kitaplıkların toplumun kültür yaşamında 
önemli bir yere sahip olması gerektiğine inanmak
tadır Bu nedenle Halk kitaplıklarının yaygınlaşma
sının yanısıra zengınleştınlmesı ve hizmetlerinin 



toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak etkinleşti
rmesini amaçlar Çocuk kitaplıklarının temel eğitim 
kurumları ile eşgüdüm halinde ve diğer kültürel iş
levleri de içerecek biçimde yeniden düzenlenmesi
ni öngörür 

SHP, ödenekli ve özel tiyatroların devletçe des
teklenmesi gereğine inanır Sıname sanatının ulus-
lararaıs etkinliğini de artıracak biçimde geliştirilme
si zorunluluğunu kabul eder Bu bağlamda kamu 
ve özel film yapımlarının kullanımına açık bir Devlet 
Film Stüdyosu kurulmasını öngörür 

SHP, düşün ve sanat yapıtlarına yönelik her 
türlü öndenetım ve yasaklamaya karşıdır Bu konu
da mevcut yasakların da bütün sonuçlarıyla kaldırıl
masından yanadır 

Yazın, Sanat ve Dil 
SHP, bir toplumda ekonomik üretici güçlerin ge

lişmesinin iyi bir toplumsal düzenin kurulması için 
yalnızca bir olanak çerçevesi oluşturduğuna, bu 
çevçeve içinde sağlıklı bir toplumun, zengin bir ya
şamın gerçekleştirilebilmesinin ise büyük ölçüde 
yazın, sanat gibi kültürel alanlardaki yaratıcı faali
yetlerin gelişmesi ile olacağına inanır 

SHP, sanat ve yazını kapsayan bütün faaliyetle
ri insanı özgür kılmada etkin bir araç olarak görür 

SHP, sanatçı ve toplum arasında karşılıklı sağ
lıklı bir ilişki olmasını amaçlar Sadece sanatçının 
topluma yönelmesi yetmez Toplum da sanata yö
nelmelidir Sanatsal etkınlıker, toplumun belli kat
manlarına hapsolmamalı, toplumun tüm kesimle
rine yayılmalı, katılım açık hale gelmelidir 

SHP, sanat faaliyetlerinin geliştirilmesinde dev
letin desteğine önem venrken, bu desteğin sağlan
masında çok dikkatli olunması gerektiğine inanır 
Devlet desteğin sanatçının özgürlüğünü kaldırıcı bir 
yönlendirme niteliği kazanması halinde bu desteğin 



sanat ve kültürdeki zenginleşmeye zarar vereceği 
kanısını taşır SHP'ye göre düşün ve sanat adamı
nın özgürlüğü esastır Devlet bu duyarlılık içinde, 
yetenekli sanatçı, yazar ve düşünürlerin yetişme
sine ve çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı ol
malıdır 

SHP, bu yolda atacağı adımlara sanatçıların, 
düşünürlerin ve yazarların sosyal güvenliğini sağla
mak, telif haklarını korumak, vergi kolaylıkları getir
mek yoluyla başlamayı öngörür 

SHP, ulusumuzun kültürel birikimini bilimsel 
yöntemlerle araştıran, derleyen, yayan bir kurum 
ve arşivin geliştirilmesini ister 

SHP, dilin düşüncenin biçimlenmesinde, yazının 
gelişmesinde, kültürel bağımsızlığın pekıştırılme-
sınde 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 

YERLEŞME DÜZENİ POLİTİKALARI 
Bir ülkede ekonomik ve toplumsal yapı gelişip 

değişirken, yerleşme düzeni de buna uygun bir 
dönüşüm geçirecektir Bu dönüşüm nüfusun ve 
üretim faaliyetlerinin ülke, bölge, kent ve kırsal 
alandaki yer seçimleri yoluyla olacaktır SHP, 
ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişimlerin plan
la yönlendirilmesini öngörür 

SHP, planlı olarak gerçekleştirilen yerleşme 
düzeninin, sanayileşmeyi, gelişmeyi hızlandıracağı
na ve bu değışmın neden olduğu toplumsal mali
yetleri azaltacağına inanır 

Bölgesel Gelişme 
Ülke düzeyindeki yerleşme düzenine ilişkin en 

önemli ilkelerden bırı, bölgeler arasındaki denge
sizliği gidermek, bölgeler arası toplumsal ve ekono
mik bütünleşmeyi en yüksek düzeye çıkartmaktır 
Bu amaçla, SHP, gerek ekonomik faaliyetlerin ge-



rekse kamu hizmetlerinin dağılımında bu ilkeleri 
gözönûnde tutan, bunun gerektirdiği, altyapıyı ha
zırlayan ve destekleme mekanizmalarını kuran bir 
bölgesel gelişme politikası uygulayacaktır Sanayi
leşen ve artık yarı nüfusu büyük kent ilişkileri içinde 
yaşayan Türkiye'de, son yıllarda, kentleşmenin 
hızı, dağılımı ve dokusu önemli farklılıklar göster
meye başlamıştır Kentlerle çevrelen arasındaki 
ilişkilerin yoğunluğu, ulaşım ve haberleşme olanak
ları ve pazar ilişkileri sonucu artmış, kent ile köy iki
lemi üzerine kurulu açıklama ve politikalar geçerli
liğini büyük ölçüde yitirmiştir Bu nedenle, SHP, 
kentleri ve köylen tek tek ele alan tutumun ve bu 
yöndeki koşullanmanın ötesine geçerek, ülke me
kanını, birbirleri ile ilişkileri üzerinde politikalar ge
liştirebilecek bir yerleşme merkezleri sistemi olarak 
ele almayı öngörür 

Kentleşme 
Sanayileşme ve tarımda modernleşme yönünde 

atılan her adım beraberinde kentleşmeyi de getir
mektedir SHP, kentleşmenin, kalkınmanın hızlan
masına, demokrasinin yaygınlaşmasına katkıda bu
lunduğuna inanır Bu nedenle SHP, kentleşmeye 
olumlu bir tutum içinde yaklaşır Ayrıca yurt sathın
da birkaç büyük kentin egemen hale geldiği bir 
kentleşmeyi sakıncalı sayar Kentleşmenin, yerleş
meler kademelenmesının ilkelerine göre, dengeli 
dağılımını öngörür Bu tür bir kentleşmenin gerçek
leştirilmesini aynı zamanda ulusal bütünleşmenin 
aracı bilir 

SHP, Türkiye'de kentlerin konut, kentsel ulaşım, 
içme suyu, kanalizasyon, eğitim, sağlık gibi kamu 
hizmetleri, yeşil alanlar ve çevre sorunlarına kadar 
uzanan pek çok sorunu olduğunun bilincindedir 
SHP, bu sorunları yeni bir imar düzeni ile çözecek
tir Bunun yanında devletten yetennce malı destek 
görecek demokratik, üretici, kaynak yaratıcı, birlikçi 
ve bütünlükçü bir belediye yönetimini gerekli görür 



Kırsal Yerleşmeler 
SHP, kırsal yerleşme sorununa da, "köy", "Mer

kezi köy" ve "kasaba'dan oluşan yerleşme kade-
melenmesı çerçevesinde yaklaşır Gerek kırsal yol 
ağının oluşturulmasında, gerek kırsal alana götürü
len hizmetlerin dağılımında bu kademelenmenın 
sağlıklı bir biçimde oluşmasına özen gösterir 

Türkiye'de ulaşım hizmetlerinin bugünkü geli
şime düzeyinde, kırsal kesimde bu tür yerleşme 
kademelenmesının, hem kamu hızmetlennın köy
lüye ulaşmasının etkinliğini, hem de köyün ekono
mik faaliyetlerindeki venmlılığını artıracağını ön
görür 

Konut 
SHP, konut sorununun çözümünü bir yandan 

konut gereksiniminin karşılanması öte yandan eko
nominin canlandırılması açısından önemli görür 

SHP, konut sorununa bir yaşam çevresi yaratıl
ması açısından baktığından, "toplu konut" girişimle
rine özellikle önem venr Toplu konut alanlarının, 
toplu taşıma, tüketim, eğitim gibi hizmetlerin karşı
lanmasını sağlayacak, bir bütünlük içinde planlan
masını ve gerçekleştirilmesini doğru bulur 

SHP, konut yapımında, özel kesim, kooperatif 
kesimi ve devlet kesiminin girişimciliğinden birlikte 
yararlanılmasından yanadır Konut gereksinimini 
karşılamak ve ekonomiyi canlandırmak için, birey
sel, küçük ve büyük gınşımcıler, konut koopera
tifleri, kooperatif birlikleri ve yerel yönetimler eliyle 
yapılan üretimlerin tümünden yararlanılmasını ge
rekli görür 

SHP, toplumsal hareketliliğin oldukça yükseldiği 



bir ülke haline gelen Türkiye'de devletin yalnızca 
"mülk konut" üretimine dayanan bir politika izleme
sini doğru bulmaz Devletin "kiralık konut" arzını da 
artırıcı bir politika izlemesinin gereğine inanır 
Kamu personelinin refahını artırabilmek için "kamu 
lojmanları" nın artırılmasını da gerekli görür 

SHP, devletin kaynaklarıyla yapılan ya da özen-
dınlen konutların büyüklüklerinin, gösterişçi tüketim 
kalıplarına göre değil gerçek gereksinmeye ve top
lumun olanaklarına uygun olarak saptanmasının 
gereğine inanır 

SHP, gecekondulara toplumsal ve ekonomik bir 
olgu olarak bakar Kentli nüfusun büyük bir kesimi
nin oturduğu gecekondu alanlarında iyileştirme ve 
sağlıklaştırma önlemlerinin alınmasını gerekli görür 

SHP, hem kentlerin gelişmesinin yönlendirilme
si, hem de arsa spekülasyonunun ve gecekondu
nun yaygınlaşmasının önlenmesi için, merkezi ve 
yerel yönetimlerin bilinçli bir arsa politikası izleme
sini gerekli bulur Kentlerin sınırları içine alınan ar
salar altyapıları sağlanarak, "kentsel arsa" haline 
getirilmelidir Bu alanlarda sağlıklı yeni kent parça
larının oluşturulabilmesi için devletin öncülüğü ve 
yönlendiriciliğinde toplumun bütün üretici güçlerin
den yararlanarak toplu konut projeleri gerçekleşti
rilmeli ve sağlıklı yaşam çevrelen yaratılmalıdır 

Çevre Politikaları 
SHP, toplumsal üretimi ve tüketimi artırırken, 

aynı zamanda çevresel dengeyi bozmamaya özen 
gösteren bir tutum içinde olacaktır 

SHP, çevre sorunlarına karşı alınabilecek en et
kin önlemi, kaynağında denetim olarak görür Kirle
nen çevrenin temizlenmeye çalışılması yerine, çev-



re kirletici sanayi kuruluşlarının denetlenmesini, 
daha az kirletici teknolojilere yönlendirilmesini uy
gun bulur 

Türkiye'de sanayileşme ve kentleşmenin 
bugünkü aşamasında bile önemli düzeyde hava 
kirliliği, deniz kirliliği, verimli tarım topraklarının kay
bedilmesi türünde bir çok sorun ortaya çıkmıştır 
Bu sorunlar, belli yörelerde ve kentlerde yoğunlaş
mıştır Bunların çözümüne, herbırı için ayrı projeler 
gelıştınlerek yaklaş ı lacakt ı r 

SHP, halkın ortak kullanımına açık bir şekilde 
kıyıların korunması ve kullanılmasını düzenlemeyi 
devletin görevi bilir 

Tarih ve Doğa Değerlerini 
Koruma ve Kullanma Politikaları 

Türkiye çok zengin tarih ve doğa değerlerine 
sahiptir SHP, bu değerlerin korunmasına salt tu
rizm açısından bakan dar bir görüş içinde değildir 
Bunların korunarak geleceğin kuşaklarına ulaştırıl
masını bir insanlık görevi olarak niteler 

SHP, tarihi korumacılığın ekonomik sorunlarının 
farkında olarak, korumanın ancak yeni ve özenli 
kullanışlar içinde başarılacağına inanır Bu tür ele 
alışta, koruma ve kullanma bir bütünlük kazanır 
Korumanın maliyetine devletin de katılmasını ge
rekli görür 

Türkiye'nin ekonomik düzeyi, bu değerleri koru
makta çoğu kez yetersiz kalmaktadır SHP bu du
rumlarda, ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği ya
pılmasını yararlı bulur 



DIŞ İLİŞKİLER POLİTİKASI 
SHP, insanlık ve milliyetçilik anlayışının gereği 

olarak dış politikada ve uluslararası ilişkilerinde 
Türk ulusunun çıkarlarını gözetirken tüm insanlığın 
mutluluğuna katkı da bulunacaktır SHP, ulusal 
güvenliğini sağlam dayanaklara oturturken 
Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesine bağ
lı kalacaktır 

SHP, ülkede yönetimin demokratikleşmesinin 
ve çağdaşlaşmasının Türkiye'nin dış ilişkilerindeki 
etkinliğini ve saygınlığını arttıracağına inanır 

Türkiye, dünyanın dış politika bakımından en 
hassas bölgelerinden birinde bulunmaktadır Böyle 
bir bölgede kendi ulusal güvenliğini başka ülkelenn 
kararlarına ya da kararsızlığına bırakamaz SHP, 
bu temel özelliği sürekli olarak gözönünde tutarak, 
ortak savunma örgütü olan Kuzey Atlantik İttifakı
nın güvenliğimizi arttırmadaki rolünün sürdürülme
sinin gerekliliğini benimser 

Sosyal demokrat hareketler hep uluslararası 
dayanışma ve işbirliği taraflısı olmuştur Uluslarara
sı anlaşmazlıklar, dengeler ve ilişkiler artık bir ulu
sun tek başına toplumsal, ekonomik, siyasal ve 
kültürel sorunları çözmesine olanak vermemekte
dir Bu nedenle SHP, ekonomik, kültürel, hukuksal 
ve asken alanlarda diğer ülkelerle özgür olarak ve 
eşitlik anlayışı içinde sıkı bir işbirliğinden yanadır 

SHP, başta sınır komşularımız ve bölge ülkeleri 
olmak üzere tüm ülkelerle dostluk, karşılıklı saygı 
ve içişlerine karışmama esaslarına dayanan dina
mik bir dış politikayı benimser Bu politika uluslar
arası ekonomik ve siyasal çıkarlarda "çok unsurlu 
bir denge"ye yönelir 

SHP, Türkiye'nin uluslararası etkinliğini 
• Uluslararası siyasetin Birleşmiş Milletler Yasa

sında yer alan ilkelere uygun gelişmesi, 



• Uluslararası gerginlikleri arttırmaya değil, 
uluslararası ilişkilerde yumuşamaya yardımcı 
olunması ve dünya barışının güçlenmesi, 

• Savaş teknolojisinin tüm insanlığı ortadan kal
dırılabilecek bir düzeye ulaştığı günümüzde si
lahlanma yarışının durdurulması, 

• Her ulusun bağımsızlığına, egemenliğine, top
rak bütünlüğüne saygılı olunması, 

• Uluslararası her türlü sömürüye karşı olunma
sı, 

• Gelişmekte olan ülkeler aleyhine çalışan 
dünya ekonomik düzenini değiştirmek için 
yeni ekonomik politika arayışlarına yardımcı 
olunması, 

• Irk farklılığıyla temellendırılen ayrımcı uygula
maların kaldırılması 

yönünde kullanır 
SHP, dış ilişkileri yalnız siyasal boyutta görmez, 

dış ilişkilerin ekonomik boyutuna da aynı düzeyde 
önem verir SHP, başka ülkelerle girdiği ekonomik 
ilişkilerde bu ilişkileri ülkenin ekonomik gelişmesine 
ve bağımsızlığına etkilen açısından değerlendirir 

Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu arasında önemli 
bir konuma sahiptir Parti, Türkiye'nin her ıkı bölge 
ile çok sıkı ekonomik, kültürel ve siyasal ilişkiler 
kurması gerektiğine inanır 

SHP, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik bakım
dan Avrupa'nın dışında kalmasının yararlı olmaya
cağı düşüncesini benimsediğinden Avrupa Eko
nomik Topluluğu (AET) ye katılmaktan yanadır 

Bu politikayı benimsemesine karşın azgelişmiş 
bir ülkenin, gelişmiş ülkelerin oluşturduğu bir ortak 
pazar içine girdiğinde ekonomisinin önemli kayıp
lara uğrayabileceğini bildiğinden, ekonomik ilişkinin 
aşamalı olarak, ekonomisinin gelişmesini engelle-



meyecek bir biçimde kurulmasında zorunluluk 
görür 

Türkiye, son yirmi yılda dış ülkelere önemli ölçü
de işgücü gönderen bir ülke haline gelmiştir 
Türkiye'nin dış ilişkilerinde, bu ülkelerdeki vatan
daşların kendi kültürlerine sahip olarak yetişmele
rine olanak tanınmasına ve ekonomik haklarının 
korunmasına özel bir önem gösterilmelidir 

SHP, 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 
görüşündedir SHP, Türkıyenın bu dıştan kopuk
luğu sürdükçe dış ilişkiler politikasının ekonomik ve 
siyasal amaçlarına ulaşamayacağı kanısındadır Bu 
nedenle SHP, sanat, kültür, spor, gençlik, meslek 
kuruluşları, sendikalar gibi ekonomik ve kültürel ya
şamda işlevi bulunan öğeler aracılığı ile Türkiye'nin 
dünyaya açılışını hızlandırmayı gerekli görür 

GÜVENLİK POLİTİKASI 
Dış Güvenlik 

SHP, ulusun güvenliğini, bir yandan silahlı kuv
vetlerin gelişen teknolojinin gereklerine uygun bir 
caydırıcı güce sahip olarak örgütlenmesinde bu
lurken, öte yandan barışçı bir dış politika izlenme
sinde görür SHP'ye göre dış politika ile güvenlik 
bir bütündür 

Türkiye, içinde bulunduğu ortak güvenlik siste
mi içindeki işlevlerini yerine getirmek için ekonomik 
gücüne göre çok büyük fedakarlıklarda bulunmak
tadır Oysa Türkiye'nin yaşadığı deneyler göster
miştir kı, ülkenin savunması için sadece içinde bu
lunduğu ortak güvenlik sistemi yeterli 
olmamaktadır Bu nedenle SHP, Türkiye'nin ortak 



güvenlik sisteminin yanısıra kendi olanaklarından 
yararlanarak kendi savunma stratejisini geliştirme
sini gerekli görür Türkiye'nin her ıkı güvenlik işlevi
ni birden yerine getirmesinin ekonomik gelişmesini 
engeller hale gelmemesi için de, ortak güvenlik 
sistemine içinde yer alan diğer ülkelerce daha 
büyük oranda paylaşılması gerektiğine inanır 

SHP, silahlı kuvvetlerin caydırıcı gücünü oluştu
ran silah ve donatım bakımından dış kaynaklara 
bağlı bulunmasını ulusal güvenliği ve bağımsızlığını 
korumak açısından sakıncalı bulur Silahlı Kuvvetle
rin gereksinimlerini sağlayacak ulusal sanayinin 
gelişmesine önem venr SHP, Türkiye'deki üretici 
güçlerin tümündekı gelişmeyi ekonomik işlevleri 
açısından olduğu kadar bu açıdan da gerekli görür 

iç Güvenlik 
Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşadığı acı olay

lardan sonra demokrasinin sürebilmesi için ıç hu
zur ve barışın sağlanması ayrı bir önem kazanmış
tır Bu amaçla SHP, ıç güvenlik güçlerinin 
görevlerini yerine getırebılmelen için araç gereç 
bakımından olduğu kadar bilgi ve insana ilişkin 
değer yargıları bakımından da gerekli nitelikleri ka
zanmasını öngörür 

SHP, ıç güvenlik kuvvetlerinin ıç huzur ve barışı 
sağlayabilmesini, toplumda saygınlığını koruyabil
mesine bağlı görür İç güvenlik kuvvetlerinin siya
sal iktidarın baskısı altında tarafsızlığını yitirdiğinde 
bu saygınlığını koruyamacağına inanır 

SHP, ıç güvenliğin etkinliği kadar, nasıl sağlan
dığına da önem verir İç güvenliği sağlamak üzere 
kullanılan yöntemlerin insanlık onuruyla bağdaşma
sına, insan haklarına ve demokratik hukuk devleti 
kurallarına ters düşmemesine, tarafsızlık ve eşitlik
le uygulanmasına büyük önem verir 



HUKUK-ADALET-YARGI POLİTİKALARI 
SHP'nın devlet anlayışı "milli, demokratik, laik 

ve sosyal hukuk devletı"dır Böyle bir devlet anla
yışının gereği olan hukuk düzeni çağdaş toplumun 
ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmesine süre
cine engel olmayacak, tersine onun gelişmesine 
öncülük edecek, yenilikçi bir hukuk olmalıdır Bu 
anlayışla hukuk, toplumsal gelişmenin ardında kal
mamalı, tutucu ya da genye çekici kurumlar ve ku
rallarla toplumsal ilerlemeyi ve gelişmeyi güçleştır-
memelıdır Bu bakımdan sosyal demokrasinin 
hukuk anlayışı devrimci niteliktedir Bu anlayış 
Atatürk ilkelerine bağlılığın da bir gereğidir 

Partı'nın anlayışına göre, toplum içinde kişilerin 
eşitliğini ve özgürlüklerini sağlayan ölçülerden bin 
"hukukun üstünlüğü"dür 

Ancak "hukukun üstünlüğü" kavramının arkası
na "yasakların egemenliği" anlayışını saklamak is
teyen baskıcı ve totaliter görüşlere katılmaz 

SHP, yargının bağımsızlığını temel ilke sayar 
Anayasamıza göre yargı ile yasama ve yürütme a-
rasında bir ayırım yapılmıştır Yargıya öbür ıkı erkin 
işleyişinde hukuka bağlılığın denetlenmesi görevi 
verilmiştir Bu işlev "hukuk devletı'nın bir gereğidir 
Parti, yasama ve yürütmenin işlem ve tasaruffları-
nın yargı denetim altında tutulmasını "hukukun 
üstünlüğü" ilkesine bağlılığın bir sonucu sayar 

SHP, hızlı işleyen ve pahalı olmayan bir adalet 
mekanizmasının sosyal demokrasinin vazgeçilmez 
koşulu olduğu inancındadır Hak arama ve savun
ma özgürlüğü gibi temel haklardan yararlanmada 
eşitlik sağlanmalıdır Hak arama ve adaletin dağıtı
mı kolay ve ucuz olmalıdır Akçalı olanakları bulun
mayanların da bu haklardan eşit biçimde yararlan
masının yolları açılmalıdır Karmaşık olan işlemler 
yalınlaştırılmalı, kolaylaştırılmalıdır Yargının etkin
liği ve hızlı çalışması için gerekli çağdaş donanım 



ve olanak sağlanmalıdır 
"Devletin temeli adalettir" Bir ülkede yurttaşla

rın adaletten, adalet mekanizmasının iyi işlememe
sinden yakınmaları, huzur ve güven duygularını 
zedeler, devletle yurttaş arasındaki bağları zayıfla
tır Halkın adalete güveni mutlak olmalıdır "Bağım
sız yargı" bu güven duygusunun sağlanmasında en 
büyük etkendir Yargının bağımsızlığınınh temel ko
şulu ise kuşkusuz "yargıç güvencesidir" 

SHP'ye göre toplum düzeninin bozulması, kişi
lerin devlete olan güvenlerini yitirmeleri sonucu, 
herkesin hakkını kendi elde etmesi gibi bir "ikinci 
düzen" oluşmasını önlemek gerekir Devlet, ekono
mik bakımdan en güçsüz olanı bile, devletle olan 
ilişkilerinde güçlülerle eşit kılamazsa bu ekonomik 
ve toplumsal kargaşa giderek siyasal kargaşaya ve 
törere dönüşür 

Türlü ekonomik, toplumsal, kültürel bozukluklar 
sonucu suç işleyen kışının topluma yeniden kazan
dırılması için bir infaz sistemi geliştirilmelidir Bu
nun için cezaevlerinin düzeltilmesi, ceza çektirme 
sisteminin düzenlenmesi ve çağdaş bir anlayışa 
ulaştırılması zorunludur SHP, ilke olarak ölüm ce
zasına karşıdır 

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. 



ve 

SHP 
• İnsana en üstün değeri verir 
• Gücünü halktan alır. 
• İnsan haklarına, özgürlüklerine 

emeğine saygılıdır. 
• Demokrasiyi yaşamın her alanına 

yayar. 
• Üretimi artırırken sosyal adaleti bir

likte gerçekleştirir. 
• Haksız kazancı önler. 
• Sosyal dayanışmaya öncelik tanır. 
• Ulusun bütünlüğünü ve bağımsızlığı

nı güçlendirirken, dünya barışına ve 
tüm insanlığa katkıda bulunmaya ça
lışan bir düzene ulaşmayı amaçlar 
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