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Bu kitap Türkiye Demokrasi Kurultayõnõn birinci aşamasõnõ oluşturan yerel 
Demokrasi Kurultaylarõ sonuç bildirgelerini ve toplantõlarõn kamuoyuna 
yansõmasõnõ içermektedir.
Kitap Türkiye Demokrasi Kurultay Çalõşma Programõ ve yerel Kurultaylarõn 
düzenlenmesini açõklayan metinlerle başlamaktadõr. Burada güdülen amaç 
kurultay çalõşmalarõnõ okuyucuya bir bütünsellik içinde sunmak, başka bir 
deyişle sonuç bildirgelerinin nasõl bir sistematik içerisinde gelişip doğduğu 
konusunda bilgi vermektir.
Sonuç bildirgeleri, ülkenin gerçek gündemini bütün açõklõğõyla ortaya 
sermektedir. Bunlarda ülke gündeminde tartõşõlanlarõn ne olduğu değil, neler 
olmasõ gerektiği, soyut tartõşmalar yerine somut öneriler gündeme geldiği 
açõkça görülmektedir. Bunun yanõnda ülkede, medyadan bağõmsõz, halkõn 
haber alma hakkõna saygõlõ basõn yayõn kuruluşlarõnõn da var olduğu 
görülmektedir. Kitaba gazeteler aracõlõğõyla iletilen mesajlardan örnekler 
koyduk. Örnekleme olanağõ bulunmayan yerel TV kanallarõnõn yayõnlarõ 
kurultay mesajlarõnõn çok daha geniş kitlelere ulaştõrmasõnda aracõ 
olmuşlardõr.
Kurultay takvimi açõklandõğõnda zaman faktörü önemli bir sorun olarak 
gündeme geldi. Zaman iki yönden önem taşõyordu. Birincisi hazõrlõk süresi 
kõsõtlõydõ, ikincisi ise bu kadar kõsa zamanda örgütler arasõnda çõkacak görüş 
ayrõlõklarõnõn giderilmesi için süreye gereksinim duyulmasõydõ. İki sorun da 
aşõldõ.
Ülkede yaşanan ve her gün biraz daha ağõrlaşan koşullarõn örgüt 
gündemlerine yüklediği yeni sorunlara karşõn, birlikte düşünme, karar alma ve 
uygulama başarõsõ kõsa zamanda gösterildi. Ekincisi Kurultay çalõşmalarõnda 
ortaya çõkan sorunlar sağlõklõ diyaloglarõn kurulmasõyla aşõldõ. Bu olumlu 
gelişme aynõ zamanda demokrasi kültürünün gelişmesinin de bir göstergesini 
oluşturmuştur.
yerel kurultay düzenleme ve çalõşmalarõna, Türkiye Demokrasi Kurultayõ 
merkezi bileşenlerinin dõşõnda kalan sendika, meslek birliği ve bazõ 
demokratik örgütler de katõlmõşlardõr, bu şekilde çalõşmalar daha geniş bir 
tabana oturmuştur.
Bu kitap örgütlü yapõlar içerisinde ülke düzeyinde yaygõn, geniş tabanlõ, geniş 
katõlõmlõ bir çalõşmanõn ürünü olan somut görüş, öneri ve talepleri 
içermektedir.
Böylesine bir çalõşmayõ başaran yerel Demokrasi Kurultayõ düzenleyici ve 
katõlõmcõlarõnõ örgütlerimiz adõna kutluyoruz. Ayrõca bu kitabõn basõlmasõnõ 
sağlayan TMMOB Makina Mühendisleri Odasõ yönetimine ve özverili 
çalõşmalarõyla sonuç bildirgelerini, çok kõsa bir sürede, kitaba dönüştüren Oda 
çalõşanlarõna teşekkürü bit borç biliriz.

Türkiye Demokrasi Kurultayõ
Yürütme Kurulu
6 Ocak 1999



TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAYI ÇALIŞMA PROGRAMI

SUNUŞ

Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarõyla yaşama geçmesi bütün 
demokratik örgütlerin genel talebi ve gündem maddeleridir Bu yoğun ve genel 
talebe karşõn ülkenin demokratikleşmesi yönünde önem i bir kazanõm 
sağlanamamõş, demokrasiyi içlerine sindiremeyen güçlerin ekonomik, siyasal, 
toplumsal ve kültüre alanlar üzerinde kurduklarõ hegemonya kõrõlamamõştõr.
Cumhuriyet tarihinin yaşanõlan en sorunlu döneminde, demokratik değerleri 
savunmak, korumak toplumda demokratik bir ortam ve giderek en geniş 
demokratik, sosyal, kültürel ortamõ yaratmak ertelenemez öncelikli bir görev 
haline gelmiştir.
Ülkemizde silahlarõ ve şiddeti değil, barõşõ, hoşgörüyü ve diyalogu, olağanüstü 
yönelim biçimlerini değil, ülkemizin dünya ilişki e-rinde de saygõnlõğõnõ 
artõracak olağan, demokratik ve insan haklarõna saygõlõ demokratik, laik sosyal 
hukuk devleti anlayõşõnõn egemen olmasõ, ülkenin, insanlarõmõzõn ve tüm 
demokratik örgütlerin gündeminin ilk sõrasõnõ oluşturmaktadõr.
Bu mücadelede demokratik örgütler, sahip olduklarõ birikimlerini ve tüm ve 
güçlerini eylemde birleştirip yaratacaklarõ gücü kamuoyunda etkin kõldõklarõ 
oranda, demokratik özlem ve talepleri doğrultusunda bir değişimi 
yaratabileceklerdir.
Bu gücü oluşturacak eylem birliği için TÜRKİYE DEMOKRASi 
KURULTAYI'nõn yaşama geçirilmesini öneriyoruz. Demokrasi mücadelesi 
dinamik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bazõ olay ve olgular ön plana çõkarak, 
ülkenin geleceği üzerinde belirleyici konuma gelir ve dolayõsõyla demokrasi 
mücadelesinin gündemini oluştururlar.
İşte önümüzdeki yere ve genel seçimler ülkenin geleceğini belirleyecek 
konumda olan başat bir olgudur, dolayõsõyla Demokrasi Kurultayõ'nõn acil 
gündem maddesini oluşturmaktadõr. Bu nedenle öncelikle, Kurultayõn ilk 
çalõşmasõ olarak, bu iki gündem maddesi yaşama geçirilecektir.

TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAYINI DÜZENLEYEN ÖRGÜTLER
- İşçi Konfederasyonlarõ
- Kamu Emekçileri Konfederasyonu
- Meslek Birlikleri
- Demokratik Kitle Örgütleri ve Dernekler

KURULTAYIN ORGANLARI
1- Kurultay Düzenleme Kurulu: Örgüt Başkanlarõ veya örgüt yönetimlerinin 
belirleyeceği Yönetim kurulu Üyeler
2- Kurultay Yürütme Kurulu:
Tayfun GÖRGÜN (DİSK)
Hasan HAYIR (KESK)
İhsan KARABABA (TMMOB)
Rõza ILIMAN (Halkevleri)
Yürütme Kurulu Sekreteri :
İhsan KARABABA (TMMOB)

KURULTAY DÜZENLEME KURULU'NUN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ



1- Seçimlerin Demokratikleştirilmesi.
2- Siyasi Partiler Yasasõ'nõn Demokratikleştirilmesi.
3- 1999 Bütçesi.
4- Özelleştirme

Bu 4 (dört) madde kapsamõnda yer alan konularda seçimlerden önce 
gerçekleşmesini istediğimiz somut görüş ve öneriler işlenecektir.

KURULTAYIN İŞLEYİŞİ
Düzenleyici örgütler kurultay programõnõ ve yere kurultay 

düzenlenmesini Merkezi örgüt kararõ haline getirip tüm bağlõ birimlerine 
bildirmelidir. Yerel Kurultaylara üyelerin kitlesel katõlõmõnõn sağlanmasõnõn 
gereğini tüm birimlerine ulaştõrmalõdõrlar. Türkiye Demokrasi Kurultayõ, 
demokratik örgütlerin üyelerinin, ulaşõlabilen en geniş katõlõmõyla, yere 
kurultaylardan örülerek gelen bir etkinlik olacaktõr. Böyle bir işleyiş içerisinde 
Kurultay toplantõlarõ ülke düzeyine yayõlacak; örgütlerin kararlõ, tutarlõ tavrõnõ 
ülkenin her köşesinde sergileyecektir.
Bu nedenle Kurultay iki aşamada gerçekleştirilecektir.
1- Yerel Kurultaylar
2- Merkezi Türkiye Demokrasi Kurultayõ

YEREL KURULTAYLARIN DÜZENLENMESİ
İlke olarak Yerel Kurultay olabildiğince çok ilde düzenlenmelidir.
Adana, Ankara, Antalya, Aydõn, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakõr, Edirne, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, İstanbul, 
İzmir, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak olmalõdõr. 
Diğer iller ulaşõm olanaklarõna göre bu illere bağlanmalõdõr. Bu iller örgütler 
arasõnda bölüşüldüğünde her örgütte bir veya iki bölgede doğrudan 
sorumluluk düşecektir ve dolayõsõyla altõndan kolaylõkla kalkõlacak bir görev 
olacaktõr. Her ilde örgüt alt birimlerinden birer kişinin katõlacağõ bir Düzenleme 
Kurulu oluşturulmalõdõr. Her bölgede bir örgüt bölge koordinatörlüğünü 
üstlenmeli ve Düzenleme Kurulu çalõşmalarõnõ koordine etmelidir. Her örgüt 
hangi ilde koordinatörlük üstleneceğini bildirmelidir. Yerel Kurultaylar 
Düzenleme Kurulu'nda bulunan örgütler il koordinatörüne bütün güçleriyle 
destek olmalõdõrlar. 
Merkez Yürütme Kurulu, Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Yürütme Kurulu'nun
DİSK, KESK, TÜRMOB, Halkevleri, TMMOB, TTB, PSADK oluşmasõnõ karara 
bağlamõştõr.
Bu Yürütme Kurulu Kasõm 1998 tarihinde bu illerde yerel kurultay 
çalõşmalarõna hemen başlayacaklardõr.

YEREL KURULTAYLAR TAKVİMİ
1- 1998 Kasõm başõna kadar, Kurultay örgütlenmesinin tamamlanmasõ.
2- 30 Kasõm tarihine kadar, Yerel Kurultaylarõn tamamlanmasõ.
3- 30 Kasõm'da Yerel Kurultay sonuçlarõyla seçim sürecinin Türkiye 
Demokrasi Kurultayõ Düzenleme Kurulu'nda değerlendirmesi
4- Seçimlere yönelik tavrõn ve Türkiye Demokrasi Kurultayõ tarihinin 
belirlenmesi.

Bütçe: Her bölgede duyuru, ilan, afiş ve Kurultay salonu için yapõlacak 
harcamalar bölüşülmelidir (bölüşümün ilkeleri ve yönetimi Düzenleme 



Kurulu'nca belirlenir.)

YEREL KURULTAYLARIN DÜZENLENMESİ
I. Türkiye Demokrasi Kurultayõ Yürütme Kurulu
Türkiye Demokrasi Kurultayõ Yürütme Kurulu yerel kurultay yapõlacak İl 
merkezlerini ve bu merkezlere bağlõ illeri, bu merkezlerde hangi örgütlerin 
koordinatörlük üstleneceğini (örgütlerin bildirimlerine göre) belirlemiştir.

II. Koordinatör Örgütlerin Görevi:
Yerel kurultaylarõn düzenlenmesinde koordinatörlüğü üstlenen örgütler Yerel 
Kurultay düzenleme çalõşmalarõnõ başlatmak için ilde bulunan diğer örgütleri, 
çalõşmalarõ başlatmak amacõyla bir araya getirmek. İllerinde yerel kurultay 
düzenleyici örgüt temsilcilerinin düzenleme kurulu ve onun içinden yürütme 
kurulu gibi gerek görülen işlevsel kurullarõn oluşmasõnõ şartlamak. Merkezi 
kurultaylarla yerel kurultaylar arasõnda yatay-düşey ilişki ve iletişimi 
sağlamakla yükümlüdürler.

III. Yerel Kurultay Düzenleme Kurullarõ
Düzenleme Kurullarõ yerel kurultaylarõn olabildiğince yoğun katõlõmlarla 
toplanmasõnõ, Kurultay çalõşmalarõnõn ve Kurultay kararlarõnõn kamuoyuna 
etkin ve yaygõn olarak aktarõlmasõnõ sağlamak için gerekli işlevleri yaşama 
geçirmekle yükümlüdürler.
- Düzenleme kurullarõ illerinde bulunan, merkezi düzeyde kurultay 
çalõşmalarõna
katõlmamõş olsa bile, sendika, meslek birliği, demokratik örgüt ve 
derneklerden uygun gördüklerine kurultaya ve düzenleme kurultaylarõna 
katõlma çağrõsõ çõkarmaya yetkilidirler.
- Siyasi partilerin kurultay düzenleme kurullarõnda yer almamasõ Türkiye 
Demokrasi Kurultayõ Düzenleme Kurulu kararõdõr. Bu nedenle siyasi partiler 
yerel kurultay düzenlenme Kurullarõna çağrõlmayacaktõr.
- Düzenleme kurullarõ yerel kurultaylarõn toplanma tarihini belirleyecektir. 
Genel Kurultaylar en geç 29 Kasõm 1998'de tamamlanmõş olacaktõr.

IV. Yerel Kurultaylarõn Bütçesi
Yerel kurultay bütçesi düzenleme kurullarõnca belirlenecek ve örgütler 
arasõnda paylaşõlacaktõr. (Yürütme Kurulumuz, ülke siyasetine ağõrlõk koyup 
demokratik kazanõmlar sağlamayõ amaçlayan böylesine önemli bir eylemde, 
harcamalarõn her örgütün ekonomik gücüne göre bölüşülmesini örgütler arasõ 
dayanõşmanõn bir göstergesi olarak yaşama geçirilmesini talep olarak 
sunmaktadõr.)

V. Yerel Kurultaylarõn Gündemi
1. Başkanlõk Divanõ Seçimi, l Başkan, l veya 2 Başkan yardõmcõsõ, 2 veya 4 
Yazman 
2. Kurultay gündem maddelerinin görüşülmesi, seçimlerin 
demokratikleştirilmesi, Siyasi Partiler Yasasõ'nõn demokratikleştirilmesi, 1999 
Bütçesi, Özelleştirme (Bu kapsam da yer alan konularõn ülkenin geleceği 
yönünde önem taşõyan konular üzerinde somut görüş ve öneriler 
tartõşõlacaktõr.)
3. Kurultay Bildirgesi ve Deklerasyonu
4. Delege  seçimi  (Tarihi 30 Kasõm 1998'den, yerel kurultaylarõn 



tamamlanmasõndan sonra belirlenecek o an Türkiye Demokrasi Kurultayõ'na 
katõlacak delegelerin seçimi.)
Bu dört madde yerel kurultaylarõn asgari gündemini oluşturmaktadõr.

TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAY DELEGELİĞİ
i- Kurultay Düzenleme Kurulu ve il koordinatörleri Ankara'da toplanacak o an 
Türkiye Demokrasi Kurultayõ delegeleridir.
ii- Kurultaya katõlan üyelerden delegelerin seçilmesi.

Delegelerin Belirlenmesi:
(Bu konu Türkiye Demokrasi Kurultayõ Düzenleme Kurulu'nda 
görüşülmemiştir. Yerel kurultaylarda bu konuda karşõlaşõlacak sorular için 
Yürütme Kurulumuzun önerisidir.)
Her örgüt kurultaya katõlan üyesi oranõnda delege seçme hakkõna sahip 
olacaktõr. Delege seçimine esas alõnacak katõlõm sayõsõ iki grupta 
değerlendirilmiştir.
1. Grup: Ankara, İstanbul, İzmir illeri
Bu üç ilin yerel kurultaylarõnda, her örgüt kendi adõna Kurultaya katõlan her 
otuz kişiye karşõlõk bir delege üzerinden,
2. Grup: Diğer illerde bu oran her örgütün 15 kişi ik katõlõmõna karşõlõk bir 
delege üzerinden hesaplanarak belirlenecektir.

VI. Yerel Kurultay Tutanaklarõ
Yerel Kurultaylarda dile getirilen görüş, öneri ve taleplerin kalõcõ olabilmesi 
için, mümkünse, her toplantõda kayda geçirilmesi çok yararlõ olacaktõr. Bu 
tutanaklar örgütlerin kararlõ olarak yürütecekleri ortak demokrasi 
mücadelesinin değerli belgelerini oluşturacaktõr.

VII. Yerel Kurultay Koordinatörleriyle Ortak Toplantõ
7 Kasõm 1998 tarihinde, Ankara'da TMMOB Toplantõ Salonu'nda yerel 
kurultay koordinatörleriyle bir toplantõ yapõlmõştõr. Toplantõnõn amacõ yere 
kurultaylar ve Türkiye Demokrasi Kurultayõ sürecini birlikte değerlendirmek, 
plan ve program üzerinde tartõşarak görüş birliğini sağlamaktõr. Bu kapsamda 
DİSK Samsun, Bursa ve Gaziantep'te; Halkevleri Hatay'da belirledikleri 
koordinatörlerin belirlenen tarihte Ankara'da bulunmalarõnõn zor olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu eksikliği gidermek için her iki örgütün Yürütme Kurulu'nda 
bulunan yetkilileri 2-7 Kasõm 1998 tarihleri arasõnda belirtilen illere giderek 
koordinatörlerle toplantõ yaparak gerekli görüşmeleri il merkezlerinde 
yapacaklardõr. Bunun dõşõnda kalan il koordinatörleri (Ankara, İstanbul, İzmir 
hariç) Ankara'da toplanacaktõr.
Bu toplantõdan beklenen bir başka yarar da yöresel özellikler ve yöresel 
potansiyel konularõnda bilgilenme ve bölgeler arasõ tartõşma ve tartõşma 
olanaklarõnõn sağlamaya yardõmcõ olmasõdõr.

ANKARA YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Susurluk'ta meydana gelen kazayla başlayõp, hükümetler düşüren, kasetlerle 
devam eden süreç; her türlü olayda õrkçõ şoven ve dini duygularõ körükleyerek 
ülkede bir iç çatõşma ortamõnõ yaratmaya çalõşmaktadõr. Artõk yeter! Artõk 
demokrasi için birlikteyiz diyen demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek 
odalarõnõn Ankara birimleri 5 Aralõk 1998 tarihinde gerçekleştirdikleri Ankara 
Demokrasi Kurultayõ'nda aşağõdaki saptamalarõ yapmõş ve kararlarõ almõştõr.



1. 12 Eylül hukukunun ürünü olan 1982 Anayasasõ yürürlülükten kaldõrõlarak;
çağdaş, çoğulcu, laik, katõlõmcõ, emekten yana temel hak ve özgürlükleri 
gözeten yeni bir anayasa hazõrlanmalõdõr.
2. Seçim sistemi, "temsilde adalet" ilkesi çerçevesinde seçimlere katõlan tüm 
partilerin aldõklarõ oy oranõnda temsil edilecekleri şekilde yeniden 
düzenlenmeli, tüm yerel ve genel barajlar kaldõrõlmalõ; seçimlere katõlan tüm 
partilere eşit mali kaynaklar, eşit propaganda koşullarõ tanõnmalõdõr. Partilere 
seçimlerde işbirliği ve ittifaklar yapma olanağõ tanõnmalõ, siyasi yasaklarla hiç 
kimsenin seçilme hakkõ engellenmemelidir. Yurtdõşõnda yaşayan 
yurttaşlarõmõza seçimlerde oy kullanma hakkõ tanõnmalõdõr. Mevcut seçim 
yasasõnda bu doğrultuda gerekli değişiklikler ivedi olarak yapõlmalõdõr.
3. Mevcut Siyasi Partiler Yasasõ yeniden düzenlenerek;
a) Partilerde yönetici diktasõ ortadan kaldõrõlmalõ, parti içi demokrasi 
içselleştirilmeli, parti üyelerinin parti politikalarõnõn belirlenmesinde söz
ve karar sahibi olmalarõ sağlanmalõdõr.
b) Partilerin seçimlerde adaylarõnõ ön seçimlerle belirlemesi zorunlu kõlõnmalõ, 
ön seçimlerde delege seçimi yerine doğrudan temsil esas alõnmalõdõr
c) Partilerin emekçi sõnõf ve katmanlarõ temsil edebilmelerinin önündeki tüm 
sõnõrlamalar kaldõrõlmalõdõr.
d) Partilerin etkinliklerini sürdürebilmeleri güvence altõna alõnmalõdõr.
e) Partilerin ekonomik kaynaklarõ ve harcamalarõ saydamlaştõrõlmalõdõr.
f) Partilerin DKO ve sendikalarla organik ilişkilere girmesi serbestleştirilmelidir.
g) Kadõnlarõn toplum yaşamõna ve siyasete aktif olarak katõlõmõnõ teşvik 
edecek değişiklikler ivedilikle yapõlmalõdõr.
Aksi halde seçimlerin sonucunda yeni oluşacak parlamento sorunlarõ çözmek 
bir yana daha da ağõrlaştõracaktõr.
4. Yerel Yönetimler boyutunda:
a) TBMM Genel Kurulu'ndan geçirilmesi düşünülen, kõsa ve bilinen adõyla 
Yerel Yönetimler Yasa Tasarõsõ: Yerel Yönetim alanlarõnda küreselleşmenin 
yerelleşme bakõşõnõn emrettiği yap-işlet-devret, özelleştirme gibi talancõ 
uygulamalarõ gerçekleştirmek için, İl Özel İdareleri'ni vesayet yetkileri ile 
donatan; çalõşan personeli "sözleşmeli" statüsünde istihdama yönelterek, 
üzerinde
baskõ unsuru oluşturmaya çalõşan; Vali'nin yetkilerini arttõrarak, demokratik 
yönetim anlayõşõndan uzaklaştõran; "Yetki Yasasõ" Tasarõsõ olmasõ nedeniyle 
de, Anayasaya aykõrõ hükümleri taşõyan bir içeriktedir. Bu nedenle, yasa geri 
çekilmelidir.
b) Avrupa Kentsel Şartõ, Yerel Yönetimler Özerklik Şartõ vb. belgeleri 
imzalayan Türkiye, yerel yönetimlerin Meclisleri'ni, o kenti oluşturanlarõn
DKÖ'leri ile birlikte yönetmelidir. Böylelikle, Belediye Başkanlarõ'nõn
Meclis üzerindeki vesayet yetkileri, Meclis'in partizan tutumlarõ, demokratik ve 
çoğulcu bir yapõlanmayla denetlenebilecektir.

5. Devletin ekonomik ve sosyal işlevlerinden soyutlanarak toplumun sağlõk, 
eğitim, ulaşõm, enerji ve haberleşme gibi en temel gereksinimlerinin 
karşõlanmasõnõn tekellere ve vahşi piyasa koşullarõna terkedilerek ; 
sendikasõzlaştõrma, yoksullaştõrma, işsizlik ve daha yoğun bir sömürüye yol 
açacak olan ve hali hazõrda peşkeş talan ve yağma şeklinde sürdürülen 
ÖZELLEŞTİRME uygulamalarõnõ özünden reddediyoruz ve:
a) Özelleştirmelerin derhal durdurulmasõnõ,
b) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'nõn lağvedilerek bu kuruluşa aktarõlan



kaynaklarõn KİT'lere, yatõrõmlara ve sosyal harcamalara aktarõlmasõnõn
sağlanmasõnõ,
c) Özelleştirilen işletmelerin ivedilikle kamu mülkiyetine geçirilmesini,
d) Yargõnõn özelleştirmeleri iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarõnõn 
uygulanmasõnõ,
e) KİT'lerin hükümetlerin yönetiminden ve siyasi arpalõk konumundan 
çõkartõlarak; çalõşanlarõn özyönetim hakkõna sahip olacağõ yapõlanmalar
haline getirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapõlmasõnõ,
f) KİT'lerin bilinçli olarak zarar ettirilmesi doğrultusundaki politikalardan
vazgeçilmesini, bu kuruluşlarõn verimli hale getirilmesi için gerekli ekonomik 
ve teknolojik desteğin verilmesini talep ediyoruz.
6. a) Çağdaş bir vergi reformu yapõlarak az kazanandan az, çok kazanandan 
çok vergi almayan; ancak asgari geçim miktarõnõ vergiden muaf tutmayan,
b| Bütçenin %38'inin faiz ödemelerine ayõrarak bütçeyi rant kesimine 
pompalayan,
c) Kamu çalõşanlarõ sayõsõndaki artõşlara rağmen geçmiş bütçe döneminde %
35.6 olan personel giderlerini bu dönemki bütçede %25.6'a indirerek zaten 
ekonomik güçlükler içerisinde yaşayan kamu çalõşanlarõnõ sefalete mahkum 
eden,
d) Yatõrõmlara %5.9 gibi gülünç paylar ayõrarak üretimden, istihdamdan,
kalkõnmadan, teknolojiden vazgeçen ve bu konularda dõşa bağõmlõlõğõ esas 
alan,
e) Eğitime %9, sağlõğa %2.8 gibi ayõrdõğõ son derece düşük rakamlarla
sosyal devlet ilkesinden vazgeçen,
f) Askeri ve polisiye harcamalara, yatõrõmlara ayrõlan payõn iki katõ ayrõlarak 
halk için bütçeden hõzla uzaklaşan, anlayõşlarõ tamamen reddediyoruz. 
Çalõşan kesimler, bu bütçe tasarõsõna izin vermemekte kararlõdõrlar. Rant 
ekonomisinden vazgeçilerek ülke kaynaklarõ üretim ekonomisine 
yönlendirilmeli; insandan ve emekten yana, ekolojiyi gözeten, bölgeler arasõ 
dengesizliği ortadan kaldõran, ülke kaynaklarõnõn kullanõlmasõnda verimliliği 
esas alan bir sanayi politikasõ hayata geçirilmelidir. Örneğin; kara yoluna 
dayalõ, yanlõş ve çarpõk ulaşõm sistemi yerine demiryollarõna ağõrlõk veren, 
ülkemiz gerçeklerine uygun ulaşõm sistemi tercih edilmelidir.
7. 2821 ve 2822 sayõlõ yasalar yürürlükten kaldõrõlarak tüm ücretli çalõşanlar 
için ortak bir sendika, TİS ve grev yasasõnõn ILO ve evrensel çalõşma 
normlarõna göre düzenlenerek bir an önce çõkartõlmalõdõr.
8. Gelir dağõlõmõndaki adaletsizliklere son verilmeli, herkese çalõşma hakkõ
sağlanmalõ, haftalõk çalõşma saatleri Avrupa normlarõ esas alõnarak 
azaltõlmalõdõr.
9. Parasõz eğitim ve sağlõk hizmeti hakkõnõn doğuştan kazanõlmõş en temel 
bireysel ve toplumsal bir hak olarak tüm yurttaşlara tanõnmalõdõr.
10. Emeklilik yaşõndaki sõnõrlamalar kaldõrõlarak, emeklilerin yaşamlarõnõ 
insanca sürdürebilecekleri bir ücret politikasõ hayata geçirilmelidir.
11. Yaşama hakkõ, düşünce ve düşünceyi ifade hakkõ, örgütlenme hakkõ ve 
adil
yargõlanma hakkõ güvence altõna alõnarak, sistematik olarak devam eden 
işkence uygulamalarõna son verilmeli, faili meçhul cinayetlerin ve kayõplarõn 
sorumlularõ yakalanarak yargõ önüne çõkarõlmalõdõr.
12. Kürt sorunu tarihsel bir sorun olarak algõlanmalõ ve yok sayõlmamalõ, 
çözüm
ülke sõnõrlarõ içerisinde aranmalõdõr. Bu sorunun ülke gündeminde kalmaya 



devam ettiği; yani adil, demokratik, kalõcõ bir barõş ortamõ kurulamadõğõ 
sürece;
ülkenin demokratikleştirilmesinde yol alõnamayacağõ, ekonomik sorunlarõn
daha da ağõrlaşarak süreceği, işsizlik ve yoksulluğun artacağõ, milyonlarca
insanõmõzõn umutsuz, mutsuz ve geleceğe güvensiz bir ortamda yaşamaya 
devam edeceği açõktõr. Kürt sorununun siyasi çözümü, ekonomik ve sosyal 
haklarla desteklenmelidir. Olağanüstü Hal, Koruculuk Sistemi, iller idaresi 
Yasasõ
ve Merkezi Kriz Yönetmeliği kaldõrõlmalõ, Özel Tim lağvedilmeli, göç nedeniyle 
köyünü ve yöresini terk edilmek zorunda bõrakõlan insanlarõn maddi kayõplarõ 
tanzim edilerek can ve mal güvenlikleri sağlanarak yerlerine geri dönüş
koşullarõ oluşturulmalõ, sorunun çözümü için özgür tartõşma ortamlarõ 
yaratõlmalõdõr.
13. Dinsel gericiliğin, irticanõn, islam'õn siyasallaştõrõlmasõnõn asõl 
sorumlusunun 12 Eylül hukuku ve onun uzantõsõ olan Türk-İslam Sentezi 
politikalarõdõr; ülkemiz militarizm ve onun kurumlarõ ile değil, en geniş 
toplumsal kesimlerin doğrudan katõlõmõ ile demokrasiye kavuşacaktõr. TMY'nin 
kaldõrõlmasõ ve DGM'lerin kapatõlmasõ demokratikleşme yönünde önemli bir 
adõm oluşturacaktõr.
14. Öğrenci gençliğin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğine yönelik saldõrõlar 
engellenmeli, bilgiyi toplumsallaştõrmanõn ve özgür bilim üretiminin önündeki 
en
büyük engel olan YÖK kaldõrõlmalõ, bilim insanlarõnõn akademik unvanlarõnõ 
bile ellerinden alan yetkileri taşõyan son disiplin yönetmelisi derhal geri 
çekilmeli, harçlar kaldõrõlmalõ, demokratik, üretken üniversite anlayõşõnõ 
kurumsallaştõracak düzenlemeler ivedilikle yapõlmalõdõr.
15. Ülkemizde demokrasinin gerçekleşebilmesinin ve yerleşebilmesinin 
evrensel
kabul görmüş tüketici haklarõ, insan haklarõ, çocuk haklarõ, kadõn haklarõ,
özürlü haklarõ gibi haklar konusunda Türkiye'nin imza atmõş olduğu evrensel
sözleşmeler ve yapõlmõş olan yasal düzenlemelerin ivedilikle gereğinin yerine
getirilmesi ve hayata geçirilmesi ile mümkün olabileceğini; aksi halde kağõt
üzerinde kalan haklarõn demokrasiye hiçbir katkõsõ olmayacağõ görüşündeyiz. 
Bu nedenle, konuyla ilgili gerekli yasal, kurumsal, teknik ve mali düzenlemeler 
yapõlarak acilen uygulamaya koyulmalõdõr.
16. Halkõn, tüketicilerin, kadõnlarõn, çocuklarõn yanlõş yönlendirilmemesi ve 
toplumun yozlaştõrõlmamasõ açõsõndan medya, basõn ahlak ve ilkeleri ile 
"basõn,
halkõn gözü, kulağõ, sesidir" anlayõşõ doğrultusunda sorumluluğunu yerine 
getirmelidir.
17. Kadõn emeğinin ve bedeninin sömürülmesi engellenmeli, kadõnlara yönelik
her türlü şiddet, taciz ve tecavüze karşõ durulmalõ, yaşamõn her alanõnda 
kadõnlarõn söz ve karar sahibi olma imkanlarõ genişletilmelidir.
5 Aralõk 1998 tarihinde biraraya gelen bizler; emekten, özgürlükten ve 
barõştan yana olan güçlerin, yukarda özetle sunulan konularda güç ve eylem 
birliğinin sağlanmasõnõn tarihi bir görev olduğu gerçeğinden hareketle, bu 
görevin yerine getirilmesi için çaba göstereceğiz. Özelleştirmelerin, baskõlarõn, 
bütün kaynaklarõn yağmalanmasõnõn ancak ortak bir direnmeyle 
püskürtüleceğine vurgu yapan Kurultayõmõz; örgütlerimizin sahip olduğu 
birikimlerin, Türkiye'nin karşõ karşõya bulunduğu toplumsal sorunlarõ çözmeye 
yetecek güçte olduğunu ilan eder. Parlamento ve hükümetler toplumun 



sorunlarõna çözüm aranan yapõlar olmaktan uzaklaşmõştõr. Mevcut seçim 
sistemi ve siyasal partilerin antidemokratik yapõsõyla toplumun gereksinimlerini 
karşõlamaya olanak vermediğinden hareketle, siyasi yaşamõn 
demokratikleştirilmesinin kaçõnõlmaz olduğunu vurguluyor ve bu sağlanmadõğõ 
sürece seçim sürecinin bizler tarafõndan çok ciddi değerlendirmeye tabi 
tutulacağõnõ bildiriyoruz.

Bizler yukarõda sõraladõğõmõz görüşler ve ortak talepler etrafõnda sürekli 
bir eylem çizgisinde güçlerimizi birleştirdiğimiz bu platformu genişleterek ortak 
bir direniş hattõ oluşturacağõmõzõ ve bu taleplere programlarõnda yer 
vermeyen;
� Mevcut Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Yasalarõnõ savunan,
� Bunlarõn değişmesi için hiç bir somut çaba içinde bulunmayan,
� Özelleştirmeleri savunan,
� İş güvencesi ve işsizlik sigortasõna karşõ olan,
� Sendikal alandaki taleplerimizi göz ardõ eden ve sahte sendika yasasõna 
evet diyen,
� Vergide adaleti sağlamaya çalõşmayan,
� Bütçede sağlõğa, eğitime, sosyal güvenliğe, yatõrõmlara yer vermeyen,
� İşkenceye, kayõplara, çetelere ses çõkarmayan,
� Siyanürlü altõn, nükleer santral gibi alanlarda halkõn sesine ve iradesine 
kulak tõkayan,
� Örenim hakkõ ve özgürlüğü için, YÖK�ün aldõrõlmasõ için hiçbir şey yapmamõş
olan,
� İrticaya, õrkçõlõğa tavõr almayan,
� Kürt sorununda adil, kalõcõ, demokratik çözümlere yer vermeyen siyasi 
partilere oy vermeyeceğimiz gibi, bu doğrultudaki gelişmeleri ciddi biçimde 
değerlendireceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

DÜZENLEME KURULU
-DİSK
-KESK
-TMMOB
-ASMMM ODASI
-TTB
-TEB
-HALKEVLERİ
-TGS
-ÇGD
-ÇHD
-İHD
-MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ
-PSAKD
-TUNCELİLER DERNEĞİ
-TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
-ÖĞRENCİ VELİLERİ DERNEĞİ
ANKARA ÜYELERİ

BURSA YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemizin siyasal ve ekonomik bir kriz yaşadõğõ bu günlerde, bir yandan 
hükümet krizi "sermaye sözcülerine" hükümet kurma yetkileri verilerek 



çözülmeye çalõşõlõrken, diğer yandan ekonomik kriz bahane edilerek 
yüzbinlerce insan işten atõlarak krize çözüm aranmaya çalõşõlmaktadõr. Kaset 
savaşlarõ telefon dinlemeleri, çete bağlantõlarõ, yolsuzluklar tüm hõzõ ile 
siyaseti kirletmeye devam etmektedir.
ARTIK YETER! Artõk demokrasi için birlikteyiz demek için 27 Aralõk 1998 
tarihinde demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek odalarõ Bursa 
Şubeleri BURSA DEMOKRASİ KURULTAYI'nõ gerçekleştirerek aşağõdaki 
saptamalarõ yapmõş ve kararlarõ almõştõr.

SEÇİM SİSTEMİNİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ
1) Toplumdaki ve siyasal yaşamdaki tüm anti-demokratik uygulamalara 
kaynaklõk
eden 12 eylül hukukunun ürünü olan 1982 Anayasasõ yürürlükten kaldõrõlarak,
çağdaş, çoğulcu, katõlõmcõ, emekten yana temel hak ve özgürlükleri gözeten 
yeni bir Anayasa hazõrlanmalõdõr.
2) Ülkemiz seçim sürecine girerken, Seçim Sistemi "TEMSİLDE ADALET" 
ilkesi çerçevesinde seçimlere katõlan tüm partilerin aldõklarõ oy oranõnda temsil 
edilecekleri şekilde yeniden düzenlenmeli "TAM NİSBİ TEMSİL" sistemi 
yöntem olarak benimsenmelidir.
3) Tüm yerel ve genel barajlar kaldõrõlmalõ; seçimlere katõlan tüm partilere eşit 
mali kaynaklar, eşit propaganda koşullarõ tanõnmalõdõr. Partilere seçimlerde, 
işbirliği ve ittifaklar yapma olanağõ tanõnmalõdõr.
Siyasi yasaklarla hiç kimsenin seçilme hakkõ engellenmemelidir.

SİYASİ PARTİLER YASASI DEMOKRATİKLEŞTİRİLMELİDİR
l) Partilerin seçimlerde adaylarõnõ ön seçimle belirlemesi zorunlu kõlõnmalõ, ön 
seçimlerde doğrudan temsil esas alõnmalõdõr, delege sistemi kaldõrõlmalõdõr. 
Partilerde yönetici diktasõ ortadan kaldõrõlmalõ, parti içi demokrasi tesis 
edilmelidir, parti tabanlarõ politikalarõn belirlenmesinde etkin olmalõdõr.
2) Partilerin ekonomik kaynaklarõ ve harcamalarõ saydamlaştõrõlmalõdõr. Seçim 
dönemindeki harcamalar kõsõtlanmalõdõr.
3) Partilerin Demokratik Kitle Örgütleri ve sendikalarla organik ilişkilere 
girmesi serbestleştirilmelidir. Kadõnlarõn siyasete aktif katõlõmlarõnõn koşullarõ 
yaratõlmalõdõr.
4) Parti kapatmalara son verilmeli, partilerin etkinliklerini sürdürmeleri 
güvence altõna alõnmalõdõr.
5) Kamu çalõşanlarõnõn, üniversite öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin 
siyaset yapma haklarõ önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr.

TÜM BUNLAR GERÇEKLEŞMEDİĞİ TAKDİRDE, YAPILACAK SEÇİMLERİN 
SONUCUNDA OLUŞACAK PARLAMENTO, SORUNLARI ÇÖZMEK BÎR 
YANA DAHA DA AĞIRLAŞTIRACAKTIR.
ÖZELLEŞTİRME
l) Devletin ekonomik ve sosyal işlevlerinden soyutlanarak, toplumun sağlõk, 
eğitim, ulaşõm ve haberleşme gibi en temel gereksinimlerinin karşõlanmasõnõn 
vahşi piyasa koşullarõna terk edilerek, sendikasõzlaştõrma, yoksullaştõrma, 
işsizlik ve daha yoğun bir sömürüye yol açacak olan, talan ve yağma şeklinde 
sürdürülen "ÖZELLEŞTİRME" uygulamalarõnõ kabul etmiyoruz.
2) Özelleştirilen işletmeler hõzla kamu mülkiyetine geçirilmelidir. Çete 
bağlantõlõ, kara para aklama operasyonuna dönüşen tüm özelleştirmeler iptal 
edilmelidir.



3) Özelleştirme politikalarõna kaynaklõk eden, KİT'lerin bilinçli olarak zarar 
ettirilmesi doğrultusundaki politikalardan vazgeçilmeli, bu kuruluşlarõn verimli 
hale getirilmesi için gerekli ekonomik ve teknolojik desteğin verilmesini talep 
ediyoruz.

1999 BÜTÇESİ
Rant ekonomisinden vazgeçilerek, ülke kaynaklarõ üretim ekonomisine 
yönlendirilmeli, emekten ve insandan yana, ülke kaynaklarõnõn 
kullanõlmasõnda verimliliği esas alan bir bütçe politikasõ belirlenmelidir. Bu 
nedenle;
1) Çağdaş bir vergi reformu yapõlarak az kazanandan az, çok kazanandan 
çok
vergi alõnacak düzenlemeler yapõlmalõdõr.
2) Bütçenin %38�ini faiz ödemelerine ayõrarak, rantçõ bütçe tercihlerinden 
vazgeçilmelidir.
3) Kamuda çalõşan personelin giderlerine ayrõlan pay yükseltilerek, 
çalõşanlarõn
yoksulluğuna son verilmelidir.
4) Eğitime %9, sağlõğa %2.8 gibi ayrõlan son derece düşük olan paylar 
yükseltilerek, sosyal devlet ilkesinden vazgeçme politikalarõna son verilmelidir.
5) Yatõrõmlara %5.9 gibi gülünç paylar ayõrarak üretimden, istihdamdan 
vazgeçen,
dõşa bağõmlõlõğõ esas alan tercihlerden uzaklaşõlmalõdõr.

FAİZ, RANT, SAVAŞ, SERMAYE TERCİHLERİNİ İÇEREN BÜTÇE 
UYGULAMALARINDAN VAZGEÇİP HALK İÇİN BÜTÇE HAZIRLANMASINI 
TALEP EDİYORUZ.
TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

Toplumsal yaşama direkt müdahale araçlarõ olan toplumsal 
örgütlenmelerin engellenmesi, girişimleri hõzla devam etmektedir. Çalõşanlar, 
sendikasõzlaştõrõlõrken, kamu çalõşanlarõna grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak 
tanõnmakta, insan haklarõ örgütleri kapatõlmakta, örgütlü toplum yaratma 
çabalarõ baskõlarla engellenmektedir. Düşünceleri nedeniyle yüzlerce aydõn, 
gazeteci, sanatçõ, sendikacõ cezaevlerinde yatmaktadõr. Bu nedenle;
1) Yaşama ve çalõşma hakkõ korunmalõ, iş güvencesi ve işsizlik sigortasõ 
gerçekleştirilmelidir.
2) Örgütlenme önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr.
3) Sosyal güvenlik hakkõ tüm çalõşanlara sağlanmalõ, sigortasõz çalõşmaya son 
verilmelidir.
4) Kamu çalõşanlarõna grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkõ verilmelidir.
5) Düşünce özgürlüğünün önündeki engeller kaldõrõlmalõ, düşünceleri 
nedeniyle cezaevlerinde yatan insanlar serbest bõrakõlmalõdõr.
6) Toplumun tüm kesimlerine eşit eğitim ve sağlõk imkanõ sunulmalõdõr.
7} Yõllardõr 30 bin insanõmõzõn ölümüne neden olan kurt sorununun çözümü, 
düşüncelerin özgürce tartõşabildiği, şiddete dayanmayan barõşçõ demokratik 
bir ortamõn yaratõlmasõndan geçmektedir.
Aşağõda imzasõ bulunan Bursa Demokrasi Kurultayõ katõlõmcõlarõ olarak yerel 
yönetimlerin demokratikleştirilmesi ve kentimize sahip çõkmak doğrultusunda 
ortak hareket etme kararlõlõğõmõzõ ve inancõmõzõ da güç birliğine dönüştürmeyi 
hedefleyerek toplumsal sonuçlarõn çözümünde taraf olacağõmõzõ tüm 
kamuoyuna duyuruyoruz.



DİSK, KBK, TÜMTÜS, PETROLİŞ, BURSA ECZACILAR ODASI, BURSA 
TABİP ODASİ, TMMOB, BURSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI, BURSA SMMMO, 
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ, 
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERN., ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ, DEMİAD, DERİ-ÎŞ, TEZ KOOP-İŞ. 

ÇANAKKALE YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Seçimin demokratikleştirilmesi ve Siyasi Partiler Yasasõnõn 
Demokratikleştirilmesi konusunda bizler, bugünkü seçim sistemi ve Siyasi 
Partiler Yasasõnõ demokrasinin önündeki engellerden biri olarak görüyor ve bu 
konudaki somut taleplerimizi aşağõda sunuyoruz.
1) Önemli bir seçmen kitlesinin oylarõnõn parlamentoda temsil edilememesine,
dolayõsõyla boşa gitmesine yol açan seçim barajõ kaldõrõlmalõdõr.
2) Seçimlere katõlan partilere eşit koşullar tanõnmalõdõr. Seçim harcamalarõ ve 
bu harcamalarõn kaynaklarõ seçimlerden önce açõklanmalõ, bu konular yargõ 
ve
seçmen denetimine tabi tutulmalõdõr.
3) Partilerde adaylar ön seçimle belirlenmeli, delege sistemi yerine doğrudan
temsil uygulanmalõdõr.
4) Genel seçimlerde tercihli oy kullanõlmasõ sağlanmalõdõr.
5) Seçimlerde işbirliğine, ittifaklara olanak verilmeli, bu konulardaki 
yasaklamalar kaldõrõlmalõdõr.
6) Seçenlere, seçilmişleri "Geri Çağõrma Hakkõ" verilmelidir.
7) Yüz kõzartõcõ suçlar hariç, siyasi nedenlerle seçme ve seçilme hakkõ 
sõnõrlandõrõlmamalõdõr.
8) Partilerin etkinliklerini sürdürebilmeleri güvence altõna alõnmalõ, bu güvence 
için uluslararasõ hukuka uygun gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.
9) Siyasi partilerin tüzük, program ve örgütlenmelerini özgür iradeleriyle 
belirleyebilmelerine olanak tanõnmalõ, partiler toplumla yaygõn ve sürekli 
iletişim kurabilmeli; alacaklarõ kararlarõn, hazõrlayacaklarõ yasalarõn 
geçerliliğine, dayandõklarõ toplum kesimleriyle etkileşim ve iletişim sürecinde 
önceden ölçebilmelidirler.
10) Partilerin ekonomik kaynaklarõ ve harcamalarõ saydamlaştõrõlmalõ, halkõn 
denetimi etkinleştirilmelidir.
11) Siyaset yasaklarõ kaldõrõlmalõ, siyaset yapamayacaklarõn kapsamõ 
daraltõlmalõdõr.
l2) Partilerin politikalarõnõn belirlenmesinde parti içi demokrasi uygulanmalõ, 
yönetim diktasõnõn kurulmasõnõ engelleyecek düzenlemeler yapõlmalõdõr.
13) Partiler, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla 
organik ilişkiler kurabilmelidir.
14) Irkçõ, gerici, savaş kõşkõrtõcõsõ, halk düşmanõ partilerin kurulmasõna izin 
verilmemelidir.
15) Kadõnlarõn toplum yaşamõna ve siyasete aktif olarak katõlmalarõ teşvik 
edilmelidir.
Bugünkü olumsuz durumun en önemli nedenlerinden biri de toplumun 
demokratikleşme beklentilerinin önünde sert bir kaya gibi duran l2 Eylül 
Anayasasõdõr. Anayasa, içeriğiyle demokrasinin temeli olan örgütlü toplum 
yaratõlmasõnõ önlemektedir. Dolayõsõyla toplumun bütün kesimlerinin 
katõlõmõyla gerçekleştirilecek yeni bir sivil Anayasa temel çözümdür.
1999 Bütçesi Üzerine Görüşlerimiz:



1) Öngörülen 5.5 katrilyon TL açõk yama tutmasõ bir yana, tüm bütçenin 
1/4'ünü
oluşturmaktadõr.
2) Gelirlerinin 4/5'i vergi gelirlerinden oluşacakken, son kriz bahanesiyle bu 
gelirlerdeki sanayici-tüccar payõ gittikçe artacaktõr.
3) Giderlerinin yarõsõ iç ve dõş borç faizlerine ayrõlan bir bütçeden yatõrõmlara 
ayrõlan pay komiktir.
4) Tüm vergi gelirlerinin % 80'ini 1998'de yutan "Faiz Ödemeleri" % lOO'e 
varõnca acaba ne olacaktõr? Vergimizi Vergi Dairesine değil de hangi 
rantiyenin hesabõna yatõracağõz?
5) Hazõrlanan bu bütçe çetelerle iç içe geçmiş, yolsuzluk, rüşvet ve 
uyuşturucu ticaretine bulaşmõş yöneticilerce hazõrlandõğõ için biz çalõşanlarõn 
buna ne bir katkõsõ ne de bir sorumluluğumuz vardõr.
Buna karşõlõk bütçe ile ilgili çözüm önerilerimiz şunlardõr;
a) Ekonomik demokrasi geliştirilmeli, bütçenin hazõrlanmasõnda demokratik 
süreçler işletilerek sendikalar, sivil toplum kuruluşlarõ karar süreçlerinde yer 
almalõdõr.
b) Kamunun müdahale alanlarõ genişlemeli, kamu harcamalarõ toplumsal 
yarar doğrultusunda arttõrõlarak işsizliği ortadan kaldõrõp, istihdam olanaklarõ 
yaratacak sağlõklõ bir büyüme anlayõşõ oluşturulmalõdõr.
c) Toplumun kaynaklarõnõ sermayeye faiz olarak aktaran değil, kamu 
hizmetleri
üreten ve kamunun yatõrõmcõ niteliğini arttõran bütçe oluşturulmalõdõr.
d) Hür türlü vergi istisna muafiyetleri sõnõrlandõrõlarak verginin geniş tabana 
yayõlmasõ sağlanmalõ, sermaye kesiminin vergi yükü arttõrõlarak çalõşanlarõn 
vergi yükü azaltõlmalõdõr.
e) Bütçeden silahlanmaya ayrõlan pay azaltõlarak sağlõk, eğitim gibi kamu 
hizmetlerine ayrõlan pay arttõrõlmalõ, bütçede "Sosyal Devlet" ilkesi 
korunmalõdõr.

Özelleştirmeler Hakkõnda Görüşlerimiz;
Tanõmõ : Kamu mülkiyeti yerine özel mülkiyetin geçirilmesidir.
Amacõ : Ulusal piyasayõ-Ulusal Devleti yok etmektir.
Kapsamõ  : Tüm ezilen Ulus Devletlerdir.
Dayanağõ : Uluslararasõ sermayenin emperyalizmin ekonomik ve askeri 
gücüdür.
Gerekçesi : Azgelişmiş ülkelere ekonomilerinin kurtuluş reçetesi olarak 
dayatõlmasõ ve yutturulmasõdõr.
Uygulanmasõ Cumhuriyet kazanõmlarõ olan KİT'lerin, Kamu Bankalarõnõn 
kõsaca Ulusal Devletin planlayõcõ ve denetleyici olduğu sosyal ve ekonomik 
alanlarõn yağmalanmasõ şeklindedir. Bunun için halkõn psikolojik olarak 
kandõrõlacak hale getirilmesi sağlanmõştõr.
Uygulananlarõn hiç biri yasalara uygun değildir. Ancak yargõdan dönenlerin 
"Yürütmeyi Durdurma" ve "iptal" kararlarõ hükümetlerce uygulanmamaktadõr. 
Üstelik, yargõ erkinin bu tavrõ çağdõşõ olarak gösterilmektedir. Özel ilgi alanlarõ 
enerji, petrol, iletişim ve altyapõ hizmet alanlarõdõr. Sağlõğõn tedavi alanõ 
eğitimde ön kayõt ve orta yüksek öğretimin karlõ bölümleridir. Bunu önlemek 
için eğitimin, eğitim kurumlarõnõn, bilgi ve bilgiye ulaşmayõ sağlayan araçlarõn 
kamulaştõrõlmasõ gerekir. Eğitimde özelleştirmeye ve paralõ eğitime karşõ çõkõş 
demokratik eğitim talebinin temel hedefi olmalõdõr. Çünkü eğitim sisteminin 
yarattõğõ yapõsal sorunlarõn yanõ sõra, yõllardõr ticarileştirme ve paralõ eğitim 



politikalarõ bu eşitsizlikleri keskinleştirmekte ve toplumsal dõşlamayõ 
araştõrmakta ve toplumsal dõşlamayõ yabancõlaşmayõ arttõrmaktadõr. Parasõz, 
demokratik ve bilimsel bir eğitim sistemi yaratmak ancak birlikte mücadeleyle 
mümkündür.
Mücadele topyekün, ulusal güçlerin kamusal alana sahip çõkmasõ, 
daraltõlmasõnõ değil, yaygõnlaştõrõlmasõnõ savunma, bunu kararlõlõkla dile 
getirme bu gibi kurultay-forum-bilgilendirme toplantõlarõz yüze konuşma 
yöntemleriyle halkõn örgütlü örgütsüz kesimlerini eğitmek paylaşmaktan 
geçer. KİT'ler üzerindeki özelleştirme dayatmalarõnõn en önemli gerekçesi 
olan siyasilerin çiftlik anlayõşõna karşõ çözüm, idaridir ve yönetimlerin 
demokratik olarak belirlenmesi şeklindedir. Zarar etmesinin gerekçesine karşõ 
ise çalõşanlarõn üretim ve yönetim süreçlerinde söz sahibi olmalarõ, teknolojik 
yenilenme ve yatõrõm gibi önlemler yaşama geçirilmelidir.
Son söz olarak Özelleştirmenin Şimdiye Kadar Adam Ettiği Ülke 
Görülmemiştir.
Aralõk 1998.

DÜZENLEME KURULU:
TMMOB
TÜRMOB
KESK
TTB
DİSK
HALKEVLERİ

DENİZLİ YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

İnsanlõk serüveninin tüm gelişim aşamalarõna tanõklõk etmiş olan yurdumuzu, 
binlerce yõldõr bağrõnda yaşattõğõ öz değerlerden kopararak, tamamen kendi 
egemenlik alanlarõna katmak isteyen emperyalist güçlerin gizli politikalarõnõ 
açõğa çõkarmalarõ ve toplumsal özlemler doğrultusunda mahkum edilmeleri 
sürecindeki tõkanõklõklar ülkemiz insanlarõnõ ağõr bedeller ödemek zorunda 
bõrakmaktadõr. Mevcut parlamenter sistemin yozlaşmasõna yol açan temel 
yanlõşlõk, sivil toplum örgütlerinin zayõflatõlmasõ ve yetişmiş beyinsel güçlerin 
siyaset dõşõ bõrakõlmasõ suretiyle demokrasiye olan inanç ve bağlõlõğõn büyük 
oranlarda azaltõlmõş olmasõdõr. Sivil toplum örgütlerinin denetleyemediği 
demokrasilerde, elbette bu boşluğu doldurmağa aday mafyalar türeyecektir. 
Yurtseverlerin suskunluğu doğaldõr ki çeteleri kahramanlõk taslama 
konusunda yüreklendirecektir. Yõllardõr sabõrla uygulanmakta olan tek tek 
bireylerin yozlaşmasõna göz yuman ve hatta bunu teşvik eden iş bitirici 
anlayõş, ülkemizin emperyalizmin kucağõna yuvarlanmasõ planõnõn kuşkusuz 
önemli bir parçasõ idi. Toplumda hukuk düzenine ve parlamenter sisteme olan 
inancõn aşõndõrõlmasõ girişimleri, 20. Yüzyõlõn başõnda parçaladõğõmõz 
emperyalist boyunduruğun yeniden boynumuza takõlmasõnõ hedefleyen 
odaklarca yönetilmiştir. O halde bunalõmdan çõkmanõn biricik yolu, bu süreci 
doğru kavrayan yurttaşlarõn insan olma erdeminin gereklerini yerine 
getirecekleri bir yüreklilikle, kendilerine dayatõlan yaşam tarzõnõ reddederek, 
öncelikli olarak çağdaş, demokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti için 
mücadele etmeleridir.
Bu amaçla 20 Aralõk 1998 Pazar günü Denizli'de bir araya gelen sivil toplum 
örgütleri, ülkemizin içine sürüklendiği bunalõmdan çõkma yönteminin 



parlamenter rejime yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fõrsat vermemek 
ve bu bağlamda temsil ettikleri toplumsal unsurlarõn ülkenin gerçek sahipleri 
sõfatõ ile, sürece müdahale etmelerini sağlamak amacõyla aşağõdaki kararlarõn 
zaman yitirilmeksizin hayata geçirilmesini kararlaştõrmõşlardõr, l. Siyasetin 
mafyalaşmasõna yol açan antidemokratik uygulamalarõn topluma dayatõldõğõ l2 
Eylül hukuksuzluğu derhal tasfiye edilmelidir.
2. Toplumsal üretimi gerçekleştiren kesimlerin, bu üretimin bölüşülmesi 
sürecinde devre dõşõ bõrakõlmalarõna yol açan "sivil toplum örgütlerinin siyaset 
yapma yasağõ" kaldõrõlmalõdõr.
3. Anayasanõn öngördüğü kuvvetler ayrõlõğõ ilkesini ayaklar altõna alan 
uygulamalara son verilmeli, yargõnõn bağõmsõzlõğõ güvence altõna alõnmalõ ve 
hukukun üstünlüğünü ihlal eden her türlü girişim cezalandõrõlmalõdõr.
4. Parlamenterlerin dokunulmazlõğõ düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesiyle 
sõnõrlanmalõ, kamu düzenini bozmağa yönelik suçlar ulus adõna tarafsõz yargõ
lamalar yapan bağõmsõz mahkemelerce hõzla kavuşturulmalõdõr.
5. Toplum iradesinin alõnõp satõlan bir mala dönüşmesi anlamõna gelen 
milletvekili transferi yasaklanmalõ, parti değiştiren milletvekilinin parlamento 
üyeliği TBMM onayõna gerek kalmaksõzõn düşmelidir.
6. İnsanlarõn düşüncelerine yakõn partiler yerine, kazanma şansõ olduğu 
varsayõlan partilere yönelmesine yol açan ve böylece toplum iradesinin 
saptõrõlmasõ sonucunu doğuran seçim barajlarõ kaldõrõlmalõ, ülke koşullarõna 
uygun, demokratik ve adil bir seçim sistemi getirilerek ulusal iradeyi temsil 
oranõnõn gerçeğe yakõnsamasõ sağlanmalõdõr.
7. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ve oy kullanma yöntemindeki ilkel ve
hatalõ uygulama kaldõrõlarak, oy kullanmanõn teşvik edildiği ve yurttaşlõk 
görevini yerine getiren insanlarõn saygõnlõğõna yaraşõr yöntemler 
uygulanmalõdõr.
8. Siyasi partilerin lider sultasõndan kurtarõlmasõ ve kollektif bilinci yansõtan 
üretken kuruluşlara dönüştürülmesi can alõcõ bir noktadõr. Bu amaçla delege 
sistemi ve merkez yoklamasõ kaldõrõlmalõ ve doğrudan temsil yöntemi ile 
katõlan tüm üyelerin önseçimle belirleneceği adaylar arasõndan seçim 
yapõlmasõ sağlanmalõdõr.
9. Ülkenin yetişmiş beyinsel gücünün demokratik süreçte söz sahibi olmasõnõ 
engelleyen siyasi partilere üyelik yasalõ, Kamu çalõşanlarõnõn görevlerine 
siyaset karõştõrmalarõnõ sağlayacak önlemlerin alõnmasõ koşuluyla 
kaldõrõlmalõdõr.
10. Siyasi parti yöneticilerinin ve kamu çalõşanlarõnõn mal bildirimi titizlikle ve 
şeffaf olarak izlenmeli ve haksõz kazanç edinenler bağõmsõz mahkemelerce 
yekleştirmeden yapõlacak bir seçimin bunalõmõ ağõrlaştõracak sonuçlar 
doğuracağõnõ vurgular.
11. Siyasi partilerin iş bulma bürosu ve milletvekillerinin de iş takipçisi olma 
durumuna son verilmeli, partilerin tüzükleri doğrultusunda projeler üreten ve 
bunlarõ toplumsa kazanõmlara dönüştürme çabasõndaki örgütler haline 
gelmeleri sağlanmalõdõr.
12. Parti içi demokrasiye tahammülü olmayanlarõn ülkemizin demokratik 
yaşantõsõnda söz sahibi olmalarõnõ önleyecek düzenlemeler yapõlmalõ, seçilmiş 
parti organlarõnõn keyfi tutumlarla gene merkezlerce lağvedilmeleri 
engellenmelidir.
l3. Bütçe, toplumsal üretimin ortadan kaldõrõlmasõnõ ve böylece dõşa bağõmlõ 
ekonomik düzeni kaçõnõlmaz kõlan rantiye bütçesi olmaktan çõkarõlmalõdõr.
14. Bütçeden eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik, adalet ve enerji yatõrõmlarõna 



ayrõlan paylar artõrõlmalõ, üretimi teşvik eden yatõrõmlar yapõlmalõ ve böylece 
sosyal hukuk devleti olmanõn gereklerini yerine getirmeye engel olan 
kõsõtlamalar ortadan kaldõrõlmalõdõr.
l5. İç ve dõş borçlar derhal tasfiye edilerek, sosyal adaleti ortadan kaldõran ve 
toplumu büyük gerginlik ve bunalõmlara sürükleyen, ekonomiyi uyuşturucuya 
bağlõ hale getiren IMF reçeteleri yõrtõlmalõdõr.
16. Sosyoekonomik yaşamõ piyasanõn insafõna terk eden özelleştirmeci 
zihniyetin
ulusal bağõmsõzlõğõmõzõ tehlikeye düşüren sonuçlarõna karşõ planlõ büyümeyi
hedefleyen ve kamu yararõnõ gözeten bir ekonomik model geliştirilmelidir.
17. Bölgesel sorunlara yaklaşõm ulusal çõkarlar ekseninde değerlendirilmeli ve
ulusal onurumuzu ayaklar altõna alan emperyalist devletlerin müdahale gücü
olma sürecine son verilmelidir.
l8. İnsan haklarõnõn kutsallõğõ, hiçbir şekilde terör eylemlerinin veya gerici 
unsurlarõn kalkanõ yapõlmamalõ; aksine laikliğe, demokratik rejime ve ulusal 
bütünlüğe yönelik girişimler olduğundan hareketle, insan haklarõ kavramõ 
bilimsel ölçütlerle savunulmalõdõr.
19. Faili meçhul cinayetlerin aydõnlatõlmasõ ve faillerle beraber arkalarõndaki 
karanlõk güçlerin de cezalandõrõlmasõ sağlanmalõdõr.
20. Üniversiteler idari ve mali özerkliğe kavuşturulmalõ, özgür düşüncenin 
yaratõcõlõğõnõ toplumsa kazanõmlara dönüştüren bilim yuvalarõ haline 
getirilmelidir. 
21. Halkõn eğitim ve bilinç düzeyini düşük düzeylerde tutarak, her türden 
yozlaşmaya karşõ tepkisiz insanlar üreten gerici eğitim anlayõşõ terk edilmeli, 
fikri hür, vicdanõ hür, irfanõ hür nesiller yetiştirecek çağdaş ve laik eğitim 
sistemine geçilmelidir.
22. Çalõşanlarõn gelecek kaygõlarõ içinde üretkenliklerini azaltan idari ve 
ekonomik baskõlara son verilmeli, devletimizin imza koyduğu uluslararasõ 
anlaşmalarõn gereğini yerine getirecek yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.
23. Anayasanõn öngördüğü Uyum Yasalarõ acilen hazõrlanmalõ ve TBMM 
tarafõndan onaylanmalõdõr.
24. Yerel Yönetim Yetki Tasarõsõ, yerel yönetimlerde sivil toplum örgütlerine 
söz ve karar aşamasõnda yetki verecek şekilde düzenlenmelidir.
25. Doğal zenginliklerin yağmalanmasõna son verilmeli, ulusun ortak mülkiyet
alanlarõnõn kamu yararõna yöneliktir. 
26. Toplumsal barõşõn önünü kesen yasal, geleneksel, sosyal ve ekonomik 
sebepler kaldõrõlmalõ, çağdaş, uygar, özgür ve üretken bir toplumsal 
yapõlanmanõn önü açõlmalõdõr.
Yerel Demokrasi Kurultayõ, toplumun yukarõda sõralanan haklõ istencini yasal 
düzenlemelere dönüştürmeleri için tüm siyasi partileri göreve çağõrõr ve bunu 
gerçekleştirmeden yapõlacak bir seçimin bunalõmõ ağõrlaştõracak sonuçlar 
doğuracağõnõ vurgular.

DÜZENLEME KURULU:
� KESK, � TMMOB, � TTB,
� SMMMO, � DENİZLİ BAROSU

DİYARBAKIR YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

1) ÜLKEDE SEÇİM SÜRECİ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLER OLARAK 
TAVRIMIZ



Türkiye'de alõnan yasal önlemlerle, seçim yarõşma sadece düzeni temsil eden 
partiler katõlmakta ve ortaya çõkan seçim sonuçlarõ özgür iradesi yerine, 
devletin iradesini yansõtmaktadõr. Yani ulusal irade yõllardõr, devletin ipoteği 
altõndadõr. Örgütlenme ve düşünce özgürlüğü kõsõtlõ olduğundan, resmi ideoloji 
dõşõnda kalan tüm parti ve düşüncelerin örgütlenmesine çeşitli yasaklar 
konmakta, entrika, komplo veya barajlarla seçime girmeleri engellenmeye 
çalõşõlmakta, kapatõlmaktadõr. Türkiye'de durum böyleyken, bölgemizde ise 
bunlarla birlikte toplumsal yaşama yön veren kapitalizm öncesi değerler olan 
şeyhler, tarikatlar, aşiret liderleri ile işbirliği yapõlarak egemenlik kurulmaya 
çalõşõlmaktadõr. Bu nedenle de bölgemizde demokratikleşmeden bahsetmek 
mümkün değildir. Yani siyasal iktidarlar seçim kanunlarõnõ kendi amaçlarõ 
doğrultusunda, istedikleri şekilde değiştirebilmekte ve kullanabilmektedir.
Türkiye'deki mevcut düzeni vesayeti altõnda bulunduran güçlerin varlõğõ, bu 
politikalarõn sebebidir ve bu gerici, çeteci politikalar Türkiye'nin gelişmesine, 
çağdaş demokratik-insan haklarõna saygõlõ bir ülke konumuna ulaşmasõna 
engeldir. Bu anlamõyla Türkiye'nin çelişkilerden kurtulmasõ ve özlenen 
konumuna ulaşmasõ için tek yol, insan haklarõna ve eşit haklõ vatandaşlõk 
anlayõşõna saygõlõ, katõlõmcõ, çoğulcu, hukuka saygõlõ, çağdaş uygarlõk 
düzeyine sahip bir demokratik yapõyõ oluşturup, bu yapõya işlerlik 
kazandõrmaktõr.
Bu anlamõyla 
1- Seçim sistemi, temsilde adalet ilkesi çerçevesinde, seçimlere katõlan 
partilerin aldõklarõ oy oranõnda temsilini sağlamalõ, baraj sistemi kaldõrõlmalõdõr.
2- Seçimlere katõlan partilere eşit koşullar tanõnmalõ, her türlü anti-demokratik 
uygulamalar kaldõrõlmalõdõr.
3- Seçim harcamalarõ ve bu harcamalarõn kaynaklarõ, seçimlerden önce 
açõklanmalõ, bu konular yargõ ve seçmen denetimine tabi tutulmalõdõr.
4- Partilere seçimde işbirliği yapma olanağõ getirilmelidir.
5- Seçimlerde anadilde propaganda yapõlabilmelidir.
6- Mevcut seçim sistemi yerine dar bölge çoğunluk sistemi uygulanmalõdõr.
7- Siyasi partiler yasasõnda değişiklik yapõlarak genel başkan veya genel 
merkez
oligarşisinin aşõlmasõ, partilerin içinde siyasal demokrasinin temel ilkelerinin 
oluşturulmasõna olanak yaratõlmasõ, parti organlarõ karşõsõnda üyelik 
güvencesinin yaratõlõp korunmasõ, üyelikten ihraç örgütlerinin feshinin objektif 
ve gerçekten demokratik ilkelere bağlanmasõ gerekmektedir.
8- Yerel yönetimler güçlendirilmeli, bölge düzeyinde yerel parlamentolar 
oluşturulmalõ, bu şekliyle yeniden yönetim sağlanmalõdõr.
9- Özellikle kamu emekçilerinin siyasal haklarõnõn önündeki engellerin 
kaldõrõlarak, seçilme ve siyasal partilere üye olma gibi temel haklar 
verilmelidir.

2) ÖZELLEŞTİRME
Meslek odalarõ olarak bazõ kamu kurum ve kuruluşlarõ ile KİT'lerin kamu yararõ 
gözetilmeden, stratejik yapõsõ dikkate alõnmadan, ulusal çõkarlarõmõza ters, 
anayasa ve yasalara uyulmayarak özelleştirilmesi ülke ve toplum çõkarlarõna 
ters düşmektedir. Mafya-sermaye-siyaset üçgeninin özelleştirmelerin 
arkasõnda oluşunun ortaya çõkõşõ, inatla sürdürülmeye çalõşõlan 
özelleştirmenin, hangi boyutlarda batağa bulaştõğõnõ ortaya koymaktadõr.

Türkiye'de özelleştirme öyle bir noktaya gelmiştir ki yatõrõm yapmak, 
vergi vermek gibi şeylere gerek yoktur. Ülkede varolan (kayõt dõşõ) dediğimiz 



vurgun, soygun, talan, mafya, çete artõk özelleştirmede bu işin aracõ haline 
gelmiştir. Her özelleştirilen işletmenin arkasõnda bir sermaye, bir siyaset, bir 
de mafya ilişkisi ortaya çõkmõştõr. Özelleştirme devlet yapõsõnõ daraltarak, 
çõkarcõ çevre, rant elde ederek, ülke ekonomisine darbe indirmekte, 
çalõşanlarõ tehdit etmektedir. Bu anlamõyla özelleştirmeden önce çalõşma 
yaşamõ yeniden düzenlenmeli çalõşanlarõn haklarõ ILO standartlarõnda 
korunmalõdõr.

3) 1999 YILI BÜTÇESİ
 1999 Yõlõ bütçesi bağlamõnda parlamentodaki mevcut durum 
düşünüldüğünde, bütçe görüşmelerinden pek umutlu olmamak gerekir. 1999 
Yõlõ bütçesi de diğer bütçede olduğu gibi ülke gerçeklerinden toplumsal 
ihtiyaçlardan hareketle düşünülmüş olan bir bütçe değildir. Toplumsa 
ihtiyaçlar yerine uluslararasõ ve yerli sermaye ile onlarõn örgütlerinin, yani 
IMF'nin, TÜSİAD'õn ihtiyaçlarõ gözetilmiştir.
1998 Yõlõnõn 8 ayõnda bütçede her yüz liranõn 46'sõnõ borç faizi ödeyen, 4 
TL'sini yatõrõma, 8 TL'sini eğitime, 2,5 TL'sini sağlõğa harcayan, l TL'sini 
KİT'lere transfer eden, kamu çalõşanlarõna "yarõm puan fazla veremem" diyen 
ama, bankalara bir gecede 900 Trilyon TL aktarabilen hükümet, sõrtõnõ 
emekçilere dayayarak, IMF direktifi i e hazõrladõğõ 1999 bütçesini; borç-faiz 
kõskacõnda, özelleştirme, işsizlik, savaş ve yoksullaşmanõn belgesi olarak 17 
Ekim 1998 TBMM'ne sundu. 1998'de başlayan 3 yõllõk "istikrar paketi"nin 2 
ayağõnõ oluşturan 1999 yõlõ bütçesi; daha başlangõçta 5 katrilyon 520 trilyon 
açõk öngörerek, büyüme hõzõnõn %3'e, enflasyonu %35, GSMH deflatürünü 
44.4, ortalama dolar kurunu 374 bin lira, dõş alõmõ 53, dõş satõmõ 30, dõş ticaret 
açõğõnõ da 23 milyar dolar olarak açõklamõştõr.
Rantiyenin çarkõnõ halkõn ödediği vergiyle ve özelleştirmeden sağladõğõ gelire 
döndüren hükümet; emekçileri teslim almayõ amaçlayan 1999 yõlõ bütçesinin 
%38'ini bütçe gelirlerinin yarõsõnõ, vergi gelirlerinin ise; %64.4'ünü borç faizi 
ödeme erine tahsis ederek, borç-faiz-borç kõskacõyla ülkenin bugününün yanõ 
sõra geleceğini de şimdiden yerli ve yabancõ sermayeye peşkeş çekmiştir.
1993 Yõlõ bütçesinden %34.5 pay alan personel harcamalarõ, 1999 yõlõ 
bütçesinden %25.6'ya çekilerek emekçilere açlõk, sefalet ve yoksulluğu reva 
görmüştür.
Yatõrõma 1993 yõlõ bütçesinden %12 pay ayõran devlet, IMF ve dünya 
bankasõnõn direktifiyle 1999 yõlõ bütçesi ve yatõrõm harcamalarõnõ %5.9'a 
çekerek, son yõllarõn en az düzeyine indirmiştir.
Parasõz eğitime ve sağlõğõn temel hak olduğunu görmezlikten gelen devlete, 
1993 yõlõ bütçesindeki %18.2'lik eğitimin, %4.5 olan sağlõğõn payõnõ 1999 yõlõ 
bütçesinde %9'a ve 2.8'e çekerek parasõ olanõn okumasõ, parasõ olanõn 
yaşamasõ ilkesini iktisadi olarak belgelemiştir.
Milyonlarca işçinin sigortasõz, kayõtsõz çalõşmasõnõn önüne geçemeyen, 
emekçi insanlarõn yaşamsal ihtiyaçlarõnõ, sermayenin bu kurumlara olan 
borçlarõnõ tahsis ederek değil, yine emekçilerin primleri ile alõnmõş olan kamu 
varlõklarõnõ satarak kapatmayõ amaçlayan devlet; l999 yõlõ bütçesinde sosyal 
güvenlik kurumlarõna yetersiz ödenek ayõrarak, IMF'nin en önemli 
dayatmalarõndan birisi olan "sosyal güvenlik reformu"nun yani sosyal 
güvenliğin paralõ hale getirilmesinin önü açõlmõştõr.
87-98 ve l5l sayõlõ ILO sözleşmelerine göre kamu çalõşanlarõnõn grev yapma 
ve toplu sözleşme hakkõ var iken, yönetenler bu hakkõ kamu çalõşanlarõnõn 10 
yõllõk fiili ve meşru mücadelesini ve taraf olma talebini görmezlikten gelerek, 



tek yanlõ köle ücreti belirlemeye devam etmektedir. Bu tavrõ onaylamamõz ve 
kabullenmemiz asla mümkün değildir.

DÜZENLEME KURULU:
� DİYARBAKIR TABİPLER ODASI,
� TMMOB,
� DİSK,
� KESK,
� DİYARBAKIR BAROSU,
� DİYARBAKIR ECZACILAR ODASI,
� DİYARBAKIR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

EDİRNE YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Edirne-Kõrklareli-Tekirdağ illerinin katõlõmõyla 12.12.1998 tarihinde 

gerçekleştirilen Edirne Yerel Demokrasi Kurultayõnda aşağõdaki saptamalar 
yapõlmõş ve sonuçlar alõnmõştõr.
1. 12 Mart Muhtõrasõ ile başlayan ve l2 Eylül darbesinin halkõmõza zorla 
dayattõğõ Anayasa yürürlükten kaldõrõlarak, çağdaş, çoğulcu, laik, katõlõmcõ, 
emekten yana teme hak ve özgürlükleri gözeten yeni bir anayasa 
hazõrlanmalõdõr.
2. Seçim sistemi tamamen değiştirilerek halkõn iradesinin meclise tam 
yansõdõğõ
ve bölgeler arasõndaki farklarõn olmadõğõ Milli Bakiye (Ulusal Artõk) sistemi 
uygulanmalõdõr.
3. Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõza bulunduklarõ ülkede oy verme hakkõ 
tanõnmalõdõr.
4. Siyasi Partiler Yasasõ değiştirilerek tabanõn parti politikasõnõn 
belirlenmesinde söz ve karar sahibi olmasõ sağlanmalõdõr.
5. Siyasi Partilere üye olma yaşõ 18 yaşõna indirilmeli, ayrõca tüm kamu 
çalõşanlarõ siyasi partilere üye olabilmeli, yetkili organlarõnda görev 
alabilmelidir.
6. Siyasi Partiler Kanununun 38-39-40. maddelerinde yer alan aday belirleme
sistemi parti üyeleri tarafõndan belirlenmelidir.
7. Siyasi Partilerin emekçi sõnõf sendikalarõ, üreticilerle ve demokratik kitle 
örgütleriyle serbest ilişkiye geçmeleri serbest olmalõdõr.
8. Siyasi Partilerin etkinliklerini sürdürmeleri güvence altõna alõnmalõ, 
ekonomik olarak da devlet tarafõndan salt eşitlik ilkesi gözetilerek 
desteklenmelidir.
9. TBMM'de Siyasi Partilerin grup oluşturmalarõ için yeter sayõ olan 20 
kaldõrõlmalõ, Siyasi Partiler meclisteki üye sayõsõna göre yer almamalõ, meclis 
komisyonlarõnõn işlevleri yeniden düzenlenmeli ve komisyon kararlarõ meclisçe 
onaylanmalõdõr.
10. Kadõnlarõn aktif yaşam ve siyasete katõlmalarõnõ teşvik edecek değişiklikler 
yapõlmalõdõr.
11. Çağdaş bir vergi reformu yapõlmalõ ve asgari geçim miktarõ vergiden muaf 
olmalõdõr.
12. Rantiyeye, savaşa ve savunmaya yüksek meblağ ayõran anlayõşlar terk 
edilerek sosyal devlet anlayõşõna uygun olarak sağlõğa, eğitime, ve benzeri 
kamusal alanlara yatõrõm yapan bir bütçe yapõlmalõdõr.
13. Gelir dağõlõmõndaki adaletsizliklere son verilmeli ve çalõşma yaşamõnõn iş 
güvenliği lehine genişletilmesi, lokavtõn yasaklanmasõ, işsizlik sigortasõ 



yasasõnõn çõkartõlarak hayata geçirilmesi ve kamu çalõşanlarõna grevli, toplu 
sözleşmeli sendikal haklarõn verilmesi sağlanmalõdõr.
14. Yargõ sistemi tam bağõmsõz olmalõ, yargõ sisteminde çalõşanlara bütçeden 
daha pay ayrõlmalõdõr.
15. Özelleştirme tuzaklarõnõn emperyalist yerli tekelci sermayeye, bütünüyle
ve teslim etmeyi savunduğu temel sektörler emekçi güçlerin hizmetine 
sunulmalõdõr. Özelleştirmeler derhal durdurulmalõ ve özelleştirilen işletmeler 
ivedilikle kamu mülkiyetine geçirilmeli, Özelleştirme idaresi Başkanlõğõ 
lağvedilmeli, Kamu iktisadi Teşekküllerinin demokratikleştirilmesi sağlanmalõ, 
siyasal arpalõk konumundan çõkarõlmalõdõr. Yukarõda belirttiğimiz bu 
taleplerimize programlarõnda yer vermeyen;

Mevcut Siyasi Partiler ve Seçim Kanununu savunan ve değiştirilmesi 
yönünde mücadele, etmeyen, özelleştirmeci ve örgütlenme alanlarõndaki 
taleplerimizi göz ardõ eden, adaletli bir vergi sistemini savunmayan, Bütçede 
sağlõğa, eğitime, sosyal güvenlik harcamalarõna yargõ reformuna ve 
yatõrõmlara yer vermeyen,
irticaya ve õrkçõlõğa tavõr almayan, Siyasi Partilere Oy Vermeyi Düşünmüyoruz.

DÜZENLEME KURULU
DISK- TMMOB � HALKEVİ � TTB - EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKIRDÂĞ 
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI ŞUBELER PLATFORMU 

ESKİŞEHİR YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Bugün ülkemiz; siyasal, sosyal ve kültürel yozlaşmanõn, paylaşõmdaki 
dengesizliğin, insan haklarõ ihlallerinin, õrkçõ şoven ve dini duygularõn 
körüklenmesinin özelleştirme-çete talanõnõn, kõsaca tüm anti demokratik 
uygulamalarõn acõ örneklerini yaşamaktadõr.
DEMOKRASİ için birlikteyiz diyen tüm demokratik kitle örgütleriyle birlikte l3 
ARALIK 1998 tarihinde ESKİŞEHiR (Bilecik, Kütahya, Afyon) Yerel 
DEMOKRASİ Kurultayõ gerçekleştirilmiş olup; aşağõdaki önermeler 
yapõlmõştõr.

SEÇİMLERİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ:
Halkõn taleplerine cevap verecek çağdaş, çoğulcu, laik, emekten yana bir 
anayasa hazõrlanmalõdõr.
Seçim sistemi "Temsilde Adalet" ilkesi çerçevesinde seçimlere katõlan tüm 
partilerin aldõklarõ oyla temsil edilecekleri şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Siyasi partiler arasõ seçim ittifaklarõna olanak tanõnmalõdõr.
Seçim barajlarõ kaldõrõlmalõdõr.
Siyasi partilerin tamamõna eşit mali kaynak aktarõlmalõ ve tüm harcamalar 
denetime açõk olmalõdõr.
Seçenlere seçilmişleri geri çağõrma hakkõ verilmelidir.
Siyasi yasaklarla seçilme hakkõ sõnõrlandõrõlmamalõdõr.
SİYASİ PARTİLER YASASININ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ:
Siyasi partilerde parti içi demokrasi yaşama geçirilmeli, üyenin söz, karar ve 
yetki sahibi olabilmesinin önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr.
Seçimlerde partiler adaylarõnõ, üyeler aracõlõğõ ile yapacaklarõ ön seçimle 
belirlemelidir.
Siyasi parti-demokratik kitle örgütü ve sendikalar arasõnda organik bağ 
kurmanõn önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr.
Partilerin emekçi sõnõf ve katmanlarõ temsil edebilmesinin önündeki engeller 



kaldõrõlmalõdõr.
Kadõnlarõn toplumsal yaşama ve siyasete etkin olarak katõlõmõnõ teşvik edecek 
önlemler ivedilikle alõnmalõdõr.
Partilerin ekonomik kaynaklarõ ve harcama arõ saydamlaştõrõlmalõdõr.

YEREL YÖNETİMLER VE DİĞER ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR:
Demokrasinin beşiği yerel yönetimlerdeki meclislerde; kenti oluşturanlarõn 
örgütlerinin temsilcileri de yer almalõ ve kentin sorunlarõna birlikte çözüm 
bulmalõdõr.
Bilgiyi toplumsallaştõrmanõn ve özgür bilim üretiminin önündeki en büyük 
engel olan YÖK kaldõrõlmalõ, harçlar kaldõrõlmalõ, demokratik üniversite 
anlayõşõnõ kurumsallaştõracak düzenlemeler derhal uygulanmalõdõr.
Kadõn emeği ve bedeninin sömürülmesi engellenmeli, yaşamõn her alanõnda 
kadõnlarõn söz ve karar sahibi olmasõnõn koşullarõ yaratõlmalõdõr.
Yaşam hakkõ, düşünce ve düşünceyi ifade etme hakkõ, örgütlenme hakkõ ve 
adil yargõlanma hakkõ güvence altõna alõnarak bunun karşõsõndaki tüm 
uygulamalara derhal son verilmelidir.
İç hukukta yasa hükmünde olan (Anayasa'ya aykõrõlõğõ iddia edilemeyen) 
Uluslararasõ sözleşmelerin ve yine taraf olarak imza atõlan temel hak ve 
özgürlükleri kapsayan sözleşme ve bildirilerin uygulanmasõnõ demokrasimizin 
önündeki en büyük engel olarak görmekteyiz.
2821, 2822 yürürlükten kaldõrõlarak, tüm ücretli çalõşanlarõ kapsayan ILO 
normlarõnda "Ortak Çalõşanlar TIS ve Grev" yasasõ çõkarõlmalõdõr.

BÜTÇE UYGULAMALARI:
Kamunun müdahale alanlarõnõn arttõrõlarak kamu harcamalarõnõn toplumsal 
yarar doğrultusunda arttõrõldõğõ, Ekonomik Demokrasinin geliştirildiği, 
bütçeden etkilenen toplumsal kesimlerin ve örgütlerinin karar alma süreçlerine 
etkin bir şekilde katõldõğõ bir bütçeyi desteklerken;
Bütçenin %38'ini faiz ödemeleri yolu ile rant kesimine aktaran, Kamu 
çalõşanlarõnõn bütçedeki payõnõ %35'lerden %25.6'lara indiren ve kamu 
çalõşanlarõnõ açlõğa ve sefalete mahkum eden,
Yatõrõmlarõn payõnõ %5.9'lara, indirerek üretimden, istihdamdan ve 
teknolojiden vazgeçen,
Eğitime %9, sağlõğa %2.8 gibi paylar ayõrarak sosyal devlet ilkesinden 
vazgeçen anlayõşlar terk edilerek;
Parasõz eğitim ve sağlõk hizmeti hakkõ doğuştan kazanõlmõş en temel hak 
olarak tüm yurttaşlara tanõnmalõ,
Rant ekonomisi yerine ülke kaynaklarõnõ, üretim ekonomisine yönlendiren, 
insandan ve emekten yana politikalar izlenmelidir.

ÖZELLEŞTİRME:
Devletin ekonomik ve sosyal görevlerini bõrakarak, toplumun eğitim, sağlõk, 
haberleşme, ulaşõm, enerji ve diğer altyapõ hizmetleri gibi en temel 
hizmetlerini piyasa koşullarõna terk ederek insanlarõmõz ve tüm emekçiler için 
sendikasõzlaştõrma, yoksullaştõrma, işsizlik demek olan ve yağma, talan ve 
peşkeş çekme şeklinde devam eden ÖZELLEŞTİRME uygulamalarõnõn 
karşõsõnda olduğumuzu bildiriyoruz. Bunun yanõnda;
- Özelleştirme uygulamalarõndan derhal vazgeçilerek özelleştirilen kuruluşlarõn
derhal kamulaştõrõlmasõnõ,
- Eğitim, sağlõk, alt yapõ hizmetleri ve diğer hizmet sektörlerinde taşeronlaşma, 



ihale gibi sistemlerle devam etmekte olan ve tamamen emeğin 
sömürülmesine dayanan uygulamalarõn ortadan kaldõrõlmasõ, KİT'lerin siyasi 
arpalõk konumundan çõkartõlarak, çalõşanlarõn özyönetim hakkõna sahip 
olacağõ yapõlanmalar haline getirilmesini,
KİT'lerin bilinçli olarak zarar ettirme ve üretim dõşõna itilme politikalarõnda 
vazgeçilerek teknoloji, işletme ve yatõrõm imkanlarõnõn sağlanmasõnõ,
- Özelleştirme idaresinin iptal edilerek yargõnõn mevcut özelleştirme 
uygulamalarõ hakkõnda vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararlarõnõn 
uygulanmasõnõ,
TALEP EDİYORUZ!

DÜZENLEME KURULU
. KESK (Eğitim-Sen, Enerji Yapõ Yol-Sen, SES, T.Maflye-Sen, BTS, Haber-
Sen,
. Orkam-Sen, Asim-Sen, Şeker-Sen, T.Bel-Sern, BES)
TMMOB (Ziraat Müh. Odasõ, ÎMO, MMÖ, Mim. Odasõ, Jeoloji Müh Odasõ}
. Tez Koop-İş,
. ADD,
. ÇYDD,
. TÜKODER,.
. KA-DER,
. Halkevi,
. Çevre Derneği Üyeleri

GAZİANTEP YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Bağõmsõz, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devletinin gerçekleşmesi için kendi 
halkõnõ potansiyel suçlu sayan 12 EYLÜL ANAYASASI yürürlükten 
kaldõrõlmalõdõr.
Katõlõmcõ anlayõşla toplumun bütün katmanlarõnõn katõlõmõyla gerçekleştirilecek 
SİVİL ANAYASA temel çözüm olacaktõr. Buna bağlõ olarak yasalardaki anti-
demokratik hükümler ayõklanmalõ, demokratikleşmeye katkõ sağlayacak yeni 
yasalar çõkartõlmalõ ve uygulanmalõdõr. Bu anlayõşa koşut hale getirilmelidir.
Kürt sorunu ciddi boyutta olup, sorun sosyal ve ekonomik önlemlerle 
demokratik bir şekilde çözümlenmelidir.
Türkiye'de tüm toplumu büyük çapta sõkõntõlara sokan kirli savaşa son 
verilmelidir.
Bugün Türk-İslam sentezi olarak öne çõkan gerici-şoven ideoloji, tüm eğitim 
sistemiyle egemen hale gelmiştir.
Eğitim ve öğretim hakkõ; Dil, Din, Irk, Cins farkõ gözetmeksizin herkes için 
temel haktõr. Bu nedenle, eğitimin her kademesi hiçbir ayrõcalõk gözetilmeden, 
devlet tarafõndan parasõz sunulmalõ, ayrõlan kaynaklar arttõrõlmalõ, eğitim laik 
olmalõ ve okullarda din dersleri kaldõrõlmalõ, herkese ana dilinde eğitim olanağõ 
sağlanmalõ ve gerici, ayrõmcõ, militarist unsurlar ayõklanmalõdõr.
- Kutsal devlet anlayõşõnõ reddediyoruz.
- Seçim yasalarõ değiştirilmeli, temsilde adalet sağlanmalõ ve barajlar 
kaldõrõlmalõdõr. Siyasi parti yasasõ da gözden geçirilmelidir.
- Dokunulmazlõk zõrhõ kaldõrõlmalõdõr.
- Devlet şeffaf olmalõ, çete ve mafya bağlantõ ve baskõlarõ yok edilmelidir.
Ekonomik ve siyasi göçler durdurulmalõ, göç edenlerin köylerine dönmeleri 
sağlanmalõ ve tazminatlarõ verilmelidir. Çeteler yargõlanmalõ, görevi ne olursa 



osun varsa suçu cezalandõrõlmalõdõr.
Tüm özelleştirmeleri reddediyoruz.
Devlet, temel kamu hizmetlerine yönelerek Sosyal Devlet olgusunu 
korumalõdõr. Özelleştirmeleri kesinlikle yanlõş buluyoruz ve kabul etmiyoruz.
Özelleştirmenin asõl amacõ, uluslararasõ sermayeyi Türkiye'ye çekebilmektir. 
Bu yeni bir kapitülasyondur, reddediyoruz.
Sağlõklõ yaşam hakkõ, yalnõzca hastalanõnca tedavi olmak değildir. Devletin 
herkese ücretsiz geniş kapsamlõ sağlõk hizmetleri sunmasõdõr.
Sosyal güvenlik kurumlarõ birleştirilmeli ve demokratik bir yapõya 
kavuşturulmalõdõr.
Özelleştirme; demokrasiyi azaltan, ekonomiyi küçülten, çalõşanlarõ 
örgütsüzleştiren, işsiz bõrakan, yoksul kesimleri eğitimsiz, işsiz, sağlõksõz ve 
sosyal güvencesiz kalmasõna neden olur. Ülkemizi sömürgeleştiren bir 
uygulama aracõdõr.
Bütçeden savunmaya ayrõlan pay azaltõlmalõ, diyanete ayrõlan pay kaldõrõlarak, 
temel ihtiyaçlardan barõnma, eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik alanlarõ, yatõrõmlar 
ve üretim arttõrõlmasõna yönelik tasarlanmalõdõr.
Kamu çalõşanlarõnõn Grevli, Toplu iş Sözleşmeli sendikal haklarõ verilmelidir.
Sendikaya üyelik ve istifada Noter Şartõ kaldõrõlmalõdõr.
Toplu Sözleşme Yasalarõ yeniden düzenlenmelidir. Grev yasalarõ ve engelleri 
kaldõrõlmalõdõr.
Sigortasõz işçi çalõştõrma önlenmelidir.
İşsizlik sigortasõ kurulmalõdõr.
Çalõşanlarõn Tasarrufu Teşvik Fonundaki birikimleri nemalarõ ile birlikte 
ödenmelidir.
Yukarõda sõralanan olumsuzluklarõn giderilmesi için çözüm üretmeyen siyasi 
partilerin durumlarõnõ seçim zamanõ ciddi biçimde değerlendireceğimizi 
kamuoyuna ilan ediyoruz.

DÜZENLEME KURULU
DİSK
KESK
TEB
TMMOB
TÜRMOB
TTB
İHD ÜYELERİ

HATAY YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Katõlõmcõlar gündemin kõsõr-sõnõrlõ tutulduğunu ve Türkiye Demokrasi Kurultayõ 
Düzenleme Kurulunda partilerin dahil edilmemesinin büyük bir eksiklik 
olduğuna dikkat çektiler. Yapõlmasõ gerekenin emek güçlerinin tüm 
örgütlerinin katõlõmõnõn sağlanmasõ olduğuna vurgu yapõldõ.
Gündem maddeleri üzerinde yapõlan konuşmalarda;
1. SİYASİ PARTİLER YASASI KONUSUNDA;
İşçi-emekçi ve yoksul halklarõn siyasal, ekonomik, kültürel haklarõnõ savunan 
uluslararasõ barõşa sahip çõkan siyasal partilerin her zaman sistemin 
saldõrõlarõna maruz kaldõğõ ve kapatõldõğõ belirtilmiştir. DEP Milletvekillerinin 
halkõn meşru temsilcileri olduğu tespiti yapõlarak bunlarõn 
cezalandõrõlmalarõnõn halkõn iradesinin cezalandõrõlmasõyla aynõ anlama geldiği 
vurgulandõ.



Siyasal örgütlenmelerin önündeki tüm engeller ortadan kaldõrõlmalõdõr.

2. SEÇİMLERİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA;
Egemen anlayõş kaldõğõ sürece seçimlerin gerçek çözümleyici rol 
oynamayacağõ ancak sorunlarõn hafifletilmesi ve muhalif kesimlere destek 
vermesi noktasõnda seçimlere önem verilmesi gerektiği savunuldu. Bu 
anlamda Emek-Barõş-Özgürlük bloku seçimlerde ve hayatõn her alanõnda 
yaşam bulmalõdõr. Özellikle HADEP dillendirilerek yerel seçimlerde tüm 
demokrasi güçlerinin önünü kesmek için gündeme getirdikleri "İKİ TURLU 
SEÇİM" dayatmasõna karşõ mücadele edilmeli, genel seçimlerde de baraj 
sisteminin demokrasi güçlerine karşõ bir tuzak olduğu vurgulanmalõ ve 
kaldõrõlmasõ doğrultusunda çalõşmalar yapõlmalõdõr.
Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yapõlan seçimlerin 
antidemokratik olduğu vurgulandõ. Bu seçimlerdeki amacõn muhalif kesimleri 
tasfiye etmek ve ülkeyi sermaye sõnõfõ adõna yönetme olduğu görüşü 
savunuldu. Birinci meclisin feshinin de bu niyetten dolayõ olduğu gerçeğine 
dikkat çekildi.
1934'te kadõnlarõ oy hakkõnõn gerçekten verilmediği, hatta o dönemde 
erkeklerin de oy hakkõnõn olmadõğõ vurgulandõ. Seçimlerde tek partinin 
yönetiminde bulunanlar adaylarõ belirleme ve nahiye müdürleri aracõlõğõyla köy 
halkõ adõna muhtarlara oy kullandõrmõşlardõr. Bu anlamda doğrudan 
demokrasinin temel alõnmasõ gereği üzerinde duruldu.

3. ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA
Özelleştirmenin Kapitalist-Emperyalist sistemin yağmacõ karakterinin bir 
boyutu olduğu tespiti yapõlarak Özelleştirme talanõyla işçilerin, emekçilerin alõn 
teri yõllarca sömürülen birikimleri sermayeye, çetelere katmerleştirilerek 
peşkeş çekilmektedir. Özelleştirmeyle gasp edilen sadece sanayi kurumlarõ 
değil aynõ zamanda sosyal güvenlik kurumlarõ, parasõz sağlõk, parasõz eğitim 
hakkõ gasp edilmekte sendikasõzlõk, işsizlik dayatõlmaktadõr.
Sosyalizmin yaşam bulmasõyla sermayenin işçi sõnõfõna vermek zorunda 
kaldõğõ haklar yeni dünya düzeniyle yeniden alma çabalarõna girmiştir. 
Özelleştirme ile savaşa kaynak aktarõldõğõ vurgulandõ.
Özelleştirmeye karşõ mücadele platformunun hayata geçirilmesinin zorunlu 
olduğu ve bunun Hatay yerelinde örgütlenmesi ile ilgili önermelerde 
bulunuldu.

4. 1999 BÜTÇESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERDE
Bütçenin savaşa endeksli olmamasõ istendi. Bütçenin üretime, hizmete, 
eğitime, sağlõğa, alt yapõya yönelmesi gerektiğine vurgu yapõldõ. Örtülü 
ödeneklerin kaldõrõlmasõ, açõk, şeffaf bir bütçe olmalõ görüşü üzerinde duruldu. 
Askeri ve polisiye harcamalara, yatõrõmlara ayrõlan payõn iki katõ ayrõlarak halk 
için bütçeden uzaklaşan zihniyeti ve de uygulamalarõ mahkum etmek gerektiği 
söylendi.

5. İNSAN HAKLARI VE BARIŞ
Kürt Sorunu;
Kürt sorunu tarihsel bir sorun olarak algõlanmalõdõr. Kürt sorunu terörle 
özdeşleştirilmektedir. Kürt halkõ üzerinde sürdürülen politikalar, bölgeye 
yapõlan askeri yõğõnak ve silahlanma sonucu, ekonomi çökmüş, enflasyon 
hõzla artmõş, emeği ile geçinenler daha da yoksullaşmõş, özellikle Doğu ve 



Güneydoğu halkõ yoksulluğun, yokluğun ve açlõğõn derinliğine itilmiştir.
Kürt sorunu insan haklarõna dayalõ demokratik ve barõşçõl çözümler yerine 
baskõ, şiddet ve silah yoluyla çözülmeye çalõşõlmõştõr. Sorunun çözümü askere 
havale edilmiştir. Güneydoğu�da arkasõnda on binlerce ölü bõrakan ilan 
edilmemiş kirli savaş sürmektedir. Kan ve gözyaşõ akmaktadõr. Sağduyunun, 
aklõn, hukukun, barõşõn ve kardeşliğin yerine kin ve düşmanlõk yaratõlmõştõr.
Kürt sorunu; demokrasi ve insan haklarõ sorunudur. Kürt halkõnõn varlõğõnõn 
yansõdõğõ, diline, kültürüne ambargo uygulandõğõ, ekonomik ve sosyal açõdan 
zayõf bõrakõldõğõ, özümlemeci, õrk ayõrõmcõ politikalar ile ezildiği ve 
sömürüldüğü sürece hiçbir özgürlükten söz edilemez.
Sorunun çözümü demokrasi ve insan haklarõdõr. Gönüllülük ve eşitlik 
temelinde kardeşlik korunurken, herkesin kendi kimliğini ortaya koyabileceği 
ve kendini ifade edebileceği özgür bir ortamõn yaratõlmasõ ve barõşõn 
sağlanmasõ ile sorunun çözümü kolaylaşacaktõr.
Kürt sorunu yalnõz Güneydoğu sorunu değil, Türkiye'nin sorunudur. Sorunun 
çözümü silah, şiddet ve savaşta değildir. TBMM içinde ve dõşõndaki tüm 
demokrasi güçlerinin ortak uyumu ve iki halkõn gönüllü kardeşliğinde aramak 
gerekir. Adil, eşitlikçi, barõşçõl, demokratik çözüm üretilmelidir. 
Köyleri boşaltõlan, yakõlan, göç ettirilen insanlarõn zararlarõ tazmin edilmeli ve 
geri dönüş koşullarõ sağlanmalõdõr.
Hatay Sorunu;
Hatay'da yaşayan farklõ etnik, dinsel, kültürel yapõdan oluşan halklar mozaiği 
korunmalõ ve devletin ayrõma politikasõ terk edilmelidir. Nusayri halkõnõ 
düşman gören egemen anlayõş kõnanmõştõr.
Hatay Ortadoğu'daki konumundan dolayõ özel statülü il haline sokulmakta, 
abartõlõ, yalan raporlarla halka baskõ uygulanmaktadõr. Toprak alõmõ 
konusunda, kimlik alõmõ konusunda, Suriye'de öğrenim gören öğrenciler 
konusunda sõk sõk sõnõrlamalar, engellemeler yaratõlmaktadõr. Mevcut 
demografik yapõ õrkçõ ve gerici güçler lehine şekillendirilmekte, bu tutum 
devletin resmi politikasõ olarak sürmektedir.
Fiilen devam eden OHAL uygulamalarõ, koruculaştõrma uygulamalarõna son 
verilmelidir. Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Ermeni, Süryani halkõnõn mozaiği 
korunmalõ ve güçlendirilmelidir.
Ülkemizde ve ilimizdeki bütün bu kötü gidişata artõk demokrasi, barõş, 
özgürlük ve insanca yaşama talebi için birlikteyiz diyen Demokratik Kitle 
Örgütleri, Sendikalar ve emekten yana tüm güçler Hatay'da 13 Aralõk 1998 
tarihinde gerçekleştirdikleri Yerel Demokrasi Kurultayõnda aşağõdaki 
saptamalarõ yapmõş ve kararlarõ almõştõr.
1) 12 Eylül hukukunun ürünü olan 1982 Anayasasõ kaldõrõlmalõ, çağdaş, 
çoğulcu, katõlõmcõ, emekten yana temel hak ve özgürlükleri gözeten yeni bir 
Anayasa hazõrlanmalõdõr. Demokratik yaşamõ düzenleyen yasalardaki 
antidemokratik
hükümler ayõklanmalõdõr.
2) Basõn özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldõrõlmalõdõr.
3) Düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr.
4) OHAL derhal kaldõrõlmalõ, kontrgerilla ve karanlõk odaklar dağõtõlmalõdõr.
5) Faili meçhul cinayetler aydõnlatõlmalõ, kayõplar bulunmalõdõr.
6) Yargõda çifte standarda son verilmeli, DGM'ler kaldõrõlmalõdõr.
7) Azõnlõk haklarõ güvence altõna alõnmalõdõr.
8) Kürt sorununun siyasi çözümü adil, barõşçõ, demokratik bir temelde 
ekonomik



ve sosyal haklarla desteklenmelidir, iller idaresi Yasasõ ve Merkezi Kriz 
yönetimi kaldõrõlmalõdõr.
9) Dinsel gericiliğe, irticaya karşõ demokrasi talepleri yükseltilmelidir.
10) Kadõnõn sosyal ve siyasal yaşama katõlmasõnõn önündeki yasal, toplumsal, 
dinsel engeller kaldõrõlmalõdõr. Yaşamõn her alanõnda kadõnlarõn söz ve karar 
sahibi olma imkanõ genişletilmelidir.
11) Özelleştirme uygulamalarõnõ temelden reddediyoruz, derhal durdurulmalõ 
ve özelleştirilen işletmelerin ivedilikle kamu mülkiyetine geçirilmeli, aynõ 
zamanda Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'nõn lağvedilerek bu kuruluşa 
aktarõlan kaynaklarõn KİT'lere, yatõrõmlara ve sosyal harcamalara 
aktarõlmalõdõr,
Herkese parasõz eğitim hakkõ sağlanmalõdõr,
- Öğrenci gençliğin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğine yönelik saldõrõlar 
engellenmeli, bilgiyi toplumsallaştõrmanõn ve özgür bilim üretiminin önündeki 
en büyük engel olan YÖK kaldõrõlmalõdõr,
Bilim insanlarõnõn akademik unvanlarõnõ bile ellerinden alan yetkileri taşõyan 
son disiplin yönetmeliği derhal geri çekilmeli, harçlar kaldõrõlmalõ, üreten 
üniversite anlayõşõnõ kurumsallaştõracak düzenlemeler ivedilikle yapõlmalõdõr.
Herkesin parasõz sağlõk hizmetlerinden yararlanmasõ sağlanmalõdõr.
12) Ülkemizdeki doğayõ tahrip edecek enerji ve çevre politikalarõna son 
verilmelidir. Bu anlamda rant ekonomisinden vazgeçilerek ülke kaynaklarõ 
üretim ekonomisine yönlendirilmeli, insandan emekten yana, ekolojiyi 
gözeten,
bölgelerarasõ dengesizliği ortadan kaldõran, ülke kaynaklarõnõn 
kullanõlmasõnda verimliliği esas alan bir sanayi politikasõ hayata geçirilmelidir.
l3) Kamu çalõşanlarõnõn grevli-toplu sözleşmeli sendika yasasõ bir an önce 
çõkarõlmalõdõr.
Bizler yukarõda sõraladõğõmõz görüşler ve ortak talepler etrafõnda sürekli bir 
eylem çizgisinde güçlerimizi birleştirdiğimiz bir platformu genişleterek ortak bir 
direniş hattõ oluşturacağõmõzõ ilan ediyoruz.
Artõk tõrmanan õrkçõ ve faşist dalga, güçlenen şeriat özlemcilerine, çete-mafya-
siyaset ilişkilerine ve her türlü karanlõk odaklara karşõ ilerici-demokrat-devrimci 
bir eylem birliğinin ve birleşik bir muhalefetin yakalanmasõ zorunludur.

İÇEL YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

05.12.1998 tarihinde yapõlan İçel Yerel Demokrasi Kurultayõnda 
Türkiye'deki son siyasal gelişmeler sonucunda siyasilere olan güvensizliğin 
artmasõ; Parlamento�nun saygõnlõğõnõn azalmasõ ayrõca yaklaşan genel ve 
yerel seçimlerle ilgili olarak; Sivil Toplum Örgütleri�nin ülke sorunlarõna bakõş 
açõlarõ ve temel sorunlardaki çözüm önerileri tartõşmaya açõlmõş ve 23 
konuşmacõ kurultay gündemi ile ilgili görüş ve önerilerini belirtmişlerdir. 
Kurultaydaki konuşmacõlarõn sunduğu bildiriler en kõsa sürede kitapçõk haline 
getirilerek kamuoyuna sunulacaktõr.
İçel Yerel Demokrasi Kurultayõnda dile getirilen görüş ve öneriler sonunda, 
kurultay sonuç bildirgesi olarak aşağõdaki konular kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur,
l. SEÇİMLERİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK:
a) Seçimlerdeki ülke barajõ kaldõrõlmalõdõr.
b) Adaylarõn seçim harcamalarõnõn kaynağõ sorulmalõ ve denetlenmelidir.
c) Partiler adaylarõnõ tüm üyeleriyle yapõlacak önseçimle belirlemelidirler.



d) Kontenjan milletvekilliği uygulamasõ kaldõrõlmalõ, amaç bilim adamlarõnõn 
siyasete rahat girmelerini sağlamaksa partilerde bilim kurullarõ oluşturma 
yöntemi ile sağlanmalõdõr.
e) Yurtdõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn bulunduklarõ yerlerdeki elçilikler ve 
konsolosluklar kanalõ ile oylarõnõn kullandõrõlmasõ sağlanmalõdõr.

2. SİYASİ PARTİLER YASASININ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ 
OLARAK
a) Tüm yurttaşlarõn siyasete girmeleri, siyasal partilere üye olmalarõnõn 
önündeki yasal engeller kaldõrõlmalõdõr.
b) Siyasi partiler yeniden yapõlandõrõlmalõdõr.
c) l8 yaşõnõ dolduran, medeni ve siyasi haklarõ kullanma ehliyetine sahip 
bulunan her Türk vatandaşõ bir siyasi partiye üye olmalõdõr ve siyaset 
yapabilmelidir. Hakimler ve Savcõlar, Sayõştay dahil yüksek yargõ organlarõ
mensuplarõ ile silahlõ kuvvetler mensuplarõ haricinde kalan tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarõnõn memur statüsündeki görevlileri ile yüksek öğretim yöneticileri 
ve öğrencileri istediği siyasi partiye üye olabilmeli ve siyaset yapabilmelidir.
d) Siyasi parti yöneticilerinin yaptõklarõ siyasi çalõşma ve verdikleri beyanatlar 
parti tüzüklerine aykõrõ olmadõkça sorgulanmamalõdõr.
e) Milletvekilliği dokunulmazlõğõ sadece meclisteki siyasi çalõşmalarõ ile ilgili 
olmalõdõr. Milletvekillerinin diğer tüm faaliyetlerindeki dokunulmazlõklarõ 
kaldõrõlmalõdõr.

3. 1999 YILI TÜRKİYE BÜTÇESİ İLE İLGİLİ OLARAK
a) 1999 yõlõ bütçesindeki vergi gelirleri 14 katrilyon 535 milyondur. Diğer 
gelirler ile birlikte bu rakam l8 katrilyon l30 trilyonu bulmaktadõr. Aynõ bütçenin 
sadece faiz ödemeleri ise 8.9 katrilyondur. Bu kadar yüksek olan faiz 
ödemelerini azaltmak ve yeniden borçlanma gereğini ortadan kaldõrmak için 
kazanandan ve servet üzerinden alõnacak adaletli vergi reformu şarttõr.
b) Bütçede eğitime ayrõlan 2.1 katrilyon ile sağlõğa ayrõlan 663 trilyon çok 
azdõr. Ülkemizin geleceği olan insanlarõmõzõn en temel ihtiyaçlarõ olan eğitim 
ve sağlõkta yaşanan sõkõntõlarõ giderecek ve bu konulardaki sorunlarõ çözecek
kadar kaynak bütçeden muhakkak ayrõlmalõdõr.
c) Güneydoğu sorunu çözümlenmelidir ve oraya aktarõlan kaynaklarõn ülke 
yararõna
olan yatõrõmlara dönüşmesi sağlanmalõdõr.
d) Çalõşanlar enflasyon altõnda ezdirilmemelidir. Tahmin edilen enflasyona 
göre
değil, gerçekleşen enflasyona göre çalõşanlarõn ücreti artõrõlmalõdõr.
Özelleştirmelerden sağlanan sermaye ile de yeni yatõrõmlara, projelere kaynak 
üretmek koşulu ile özelleştirme yapmalõdõrlar.

4. ÖZELLEŞTİRME İLE İLGİLİ OLARAK
a) Stratejik konumu nedeniyle önemi çok olan, toplumsal yararõ çok fazla olan 
KİT'ler siyasi iktidarlarõn hegemonyasõndan kurtarõlmalõdõr ve yeniden 
yapõlandõrõlmalõdõrlar. Bu KİT'ler Kesinlikle özelleştirilmemelidir.
b) Kamu bankalarõ, kamuya yararõ olmayan KİT'ler, stratejik konumda 
bulunmayan KİT'ler ve kullandõğõ teknolojisi eskiyen, bu nedenle de kendisini 
yenilemesi mümkün olmayan bu yüzden de zarar eden KİT'ler 
özelleştirilmelidir.
c) Özelleştirmeler siyasi iktidarlarõn inisiyatifine bõrakõlmamalõdõr. 



Özelleştirmede ülke menfaatlerini ön plana alan yeni programlar yapõlmalõdõr.
d) Özelleştirmelerde çalõşanlarõn haklarõ muhakkak korunmalõdõr ve bugüne 
kadarki özelleştirmelerle ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarõ ve
Danõştay�õn verdiği yürütmeyi durdurma kararlarõ da değerlendirmek üzere 
özelleştirme Anayasaya uygun bir zemine oturtulmalõdõr.
e) Ülkemizde bundan sonra görev alacak olan tüm siyasi iktidarlar, öncelikle 
denk bütçe hazõrlamak ve kazanandan ve servet üzerinden alõnacak adaletli 
vergi gelirleri ile olasõ bütçe açõklarõnõ kapatma yöntemlerini programlarõna 
almalõdõr. Ayrõca yapacaklarõ özelleştirmede, çalõşanlarõn tüm hakkõnõ 
korumak, sermayenin tabana yayõlmasõnõ sağlamak, ülkenin özelleştirilecek 
KİT'lerine öncelikle çalõşanlarõnõ ve halkõ ortak etmek ve bu özelleştirmelerden 
sağlanan 
sermaye ile de yeni yatõrõmlara projelere kaynak üretmek koşulu ile 
özelleştirme yapmalõdõrlar.

Divan 
Başkanõ

Dursun 
Göktaş

İSTANBUL YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye'de her alanda tam bir kriz yaşanmaktadõr. Ekonomik ve siyasal 
krizin en üst düzeye ulaştõğõ bugün, ekonomik sistem iflas nokrasõna ulaşõrken 
insan haklarõ ve demokrasi açõsõndan sicili bozuk bir ülke görünümüne 
gelinmiştir. Toplumumuzun bir büyük kesimi ülke yönetiminden dõşlanõrken 
çete, mafya, kara para sahipleri siyasetle içli dõşlõ olmanõn açtõğõ kanallarla 
ülke yönetiminde söz sahibi olabilmektedir.

İşte bu noktada sendikalar, meslek odalarõ, demokratik kitle örgütleri 
Türkiye Demokrasi Kurultayõ toplamak üzere bir araya geldiler. Ülkemizin dört 
bir yanõnda yaşanan krize emekten yana, demokrasi ve özgürlüklerden yana 
müdahalede bulunabilmek için Yerel Demokrasi Kurultaylarõ düzenlenerek 
yola çõkõldõ. Bu çerçevede oluşan İstanbul Yerel Demokrasi Kurultayõ 20 Aralõk 
1998 tarihinde toplanarak aşağõdaki değerlendirme, tespit, önerilerde 
bulunmuşlardõr.

SİYASİ VE TOPLUMSAL ALANIN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ:
l) Yargõnõn Bağõmsõzlaştõrõlmasõ:
- l2 Eylül darbesinin damgasõnõ taşõyan siyasal rejim iflas etmiştir. Ancak; 
şiddete ve baskõya dayalõ uygulamalarla ayakta tutulmaya çalõşõlan rejimin tek 
dayanağõ l2 Eylül Anayasasõ ve 20 Mart 1973 yõlõnda toplumsal muhalefetin 
gücüyle yok edilen DGM'lerin yeniden kurulmasõ olmuştur.
Demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten yana her davranõş susturulurken, 
çetelerin, soyguncularõn, kara para babalarõnõn aklanmasõ yadõrganamaz. Hak 
dağõtma görevlisi hakim, hukuk arayan konumuna düşmüş; bağõmlõlõğõ, 
vicdanõ ile cüzdanõ arasõna sõkõşan kimliği yadõrganmaz olmuştur.
- Yargõ mekanizmasõnõn düzeltilmesi ve bağõmsõz hale getirilmesi için 
öncelikle l2 Eylül Anayasasõ iptal edilmeli ve DGM'ler kapatõlmalõdõr.
Düşünce, eylem ve örgütlenmenin önündeki tüm yasal engeller kaldõrõlmalõdõr.
Yargõ bağõmsõz olmalõ, hukukun üstünlüğü sağlanmalõdõr.



2) Bilgilenme, Düşünme, Düşündüğünü Söyleme Özgürlüğü:
- Yaşanõlan siyasal krizin ülke yararõna çözümlenebilmesinin ön koşulu bilgi 
edinme, düşünce, düşünceyi yayma ve eylem özgürlüğüdür. Bu 
özgürlüklerden yoksun olma demek demokrasinin olmamasõ demektir: Doğru 
haber alma, farklõ düşüncelere ulaşabilme, sağlõklõ bilgilenme olanaklarõ 
yoksa, düşünenler, düşündüklerini
tüm topluma ulaştõrma olanaklarõna sahip değillerse ne eşit ve özgür iradeden 
ne de var olduğu ileri sürülen iradenin meşruluğundan söz edilebilir. Bu ise 
kaçõnõlmaz olarak toplumu iç çatõşmalara ve ayrõşmalara sokarak bireysel ve 
grupsal çõkarlarõn öne çõkmasõna neden olacaktõr ve olmaktadõr.
Bu nedenle bilgi edinebilme, düşünme ve düşünceyi yaymanõn önündeki tüm 
engeller ve yasaklar kaldõrõlmalõdõr.

3) Örgütlenme Özgürlüğü:
- Bireyler ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda seslerini duyurmak, 
çõkarlarõnõ
korumak ve geliştirerek güvence altõna almak için biraraya gelerek 
örgütlenirler. Demokrasinin olmazsa olmaz temel öğesi örgütlenmelerin 
sağlõklõ içerikli işlevlerini yerine getirebilmelerini engelleyen tüm yasaklar, anti-
demokratik engeller baskõlar kaldõrõlmalõdõr. Öğrencilerin örgütlenmelerinin, 
bilimsel ve idari özerkliğe kavuşturulmuş yüksek öğrenim kurumlarõnda 
yönetimlere katõlmalarõnõ engelleyen yasaklar, meslek örgütlerinin üzerindeki 
Anayasanõn 135. Maddesiyle getirilen vesayet kaldõrõlmalõdõr.

4) Laiklik ve İnanç Özgürlüğü:
- Bireyin vazgeçilmez haklarõndan biri de inanma ve inandõğõ gibi yaşama 
özgürlüğüdür. Devlet kamusal alanda bireyle olan ilişkisinde sõnõrlarõ 
belirlerken laik olmalõdõr. Her inanca ve her türlü düşünceye eşit mesafede 
durmalõ, tüm düşünce ve inançlarõn kendilerini geliştirebilmeleri, ifade 
edebilmeleri için her türlü olanağõ sağlamalõdõr.
5) Seçim Sistemi:
- Türkiye'de mevcut siyasi temsil mekanizmalarõnõn tõkanmasõ seçim 
sisteminin değiştirilmesini gündeme getirmektedir.
- Asgari demokratik bir siyasal ortam ve seçim için 12 Eylül Anayasasõ�nõn 
değiştirilmesini gündeme getirmektedir.
- Asgari demokratik bir siyasal ortam ve seçim için 12 Eylül Anayasasõ 
değiştirilmelidir. Toplum üzerinde şiddeti içermeyen tüm siyasal düşüncelerin 
parti kurmasõnõn önündeki yasaklar kaldõrõlmalõdõr;
Örgütlenme özgürlüğünün önündeki yasaklar kaldõrõlmalõdõr; Terörle Mücadele 
Yasasõ kaldõrõlmalõ, Milli Güvenlik Kurulu lağvedilmeli ve DGM'ler 
kapatõlmalõdõr. Toplantõ, gösteri vb. demokratik haklarõn kullanõlmasõnõn 
önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr, bütün siyasal görüşlerin parlamentoda 
temsil hakkõnõ garanti altõna alan, barajlarla dõşlayõcõ olmayan; "dar bölge 
esasõna dayalõ iki turlu seçim sistemi" gibi özgürlükçü, demokrasi fikriyle 
uzaktan yakõndan ilgisi olmayan sistemlerin dõşõnda demokratik bir seçim 
sistemi oluşturulmalõdõr.
- Partilerin tüzükleri yasayla tespit edilmemeli, partiler arasõ ittifak ve seçim 
bloku oluşturmayõ önleyen yasalar iptal edilmelidir.
- Siyasi partilerin tüzük, program, politikalarõ ve her kademede yönetimleri 
üyeleri tarafõndan belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir. Parti içi demokrasi 
olarak tanõmlanabilecek böyle bir yapõlanma ve işleyişle milletvekili ve yerel 



yönetimlerle ilgili seçimlerde parti içi önseçim bir zorunluluk olmalõdõr.  Parti 
üyelerinin söz ve karar sahipliği seçimler sonrasõ doğabilecek parlamento içi 
ittifaklarda da geçerli olabilmelidir.
- Sendikalar, meslek örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütleri üzerindeki 
siyasi yasaklar kaldõrõlmalõdõr.

6) Demokratik Eğitim Hakkõ:
- Her alana yayõlan özelleştirme dalgasõndan eğitim de payõnõ almaktadõr. 
Birbiri ardõna açõlan özel okullarla ve devlet okullarõndaki uygulamalarla eğitim 
özelleştiriliyor. Zorunlu katkõ paylarõ, artan harçlar, yaz okulu uygulamalarõ, 
devlet okullarõna ayrõlan bütçe paylarõ düşürülürken
vakõf üniversitelerine krediler aktarõlmasõ bunun açõk örneğidir. Bilginin 
metalaşmasõ, bilgi üretim sürecini ve kurumlarõnõ ve özellikle üniversiteleri 
yeniden şekillendirmiştir. Bilginin metalaşmasõ, bilim, üniversite ve bilim insanõ 
üzerinde önemli deformasyona sebep olmuştur. Bilginin üretimin ana girdisi 
olmasõ, üretim için gerekli olan teknik bilgileri değerlendirirken
meta üretimi için "gereksiz" olan tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi bilim 
dallarõ değer yitimine uğramõştõr. Bu süreç üniversiteler ile sermaye arasõnda 
daha sõkõ ve olumsuz bir ilişkinin doğmasõna yol açmõştõr.
- Eğitime ayrõlan pay arttõrõlmalõ, parasõz, bilimsel, demokratik ve kaliteli eğitim 
hizmeti devlet tarafõndan karşõlanõrken õrkçõ, söven, ayrõmcõ eğitime son 
verilmelidir. Üniversiteler özerk ve demokratik bir işleyişe kavuşturulmalõ, 
üniversiteler üzerinde baskõ oluşturan YÖK lağvedilirken öğretim üyesi,
öğrenci ve çalõşanlarõn yönetime katõlmasõ sağlanmalõdõr.
- Üniversitelere getirilen disiplin yönetmeliği ile öğretim üyelerinin siyaset 
yapma yasağõ içine sokulmasõna son verilmelidir.

7) Örgütlenme Özgürlüğü ve Sendikal Haklar:
- Demokrasi, devamlõlõğõnõ örgütlü toplumda bulabilen bir sistemdir. Toplum 
örgütsüz kõlõndõğõnda doğan boşluğun çeteler ve mafya tarafõndan 
doldurulmasõ kaçõnõlmazdõr. Bu açõdan temiz topluma ulaşabilmek için 
örgütlenme önündeki bütün engeller kaldõrõlmalõdõr.
- Dernekler kanunu iptal edilmeli, yurttaşlar hiçbir yerden dolaylõ ya da 
dolaysõz izin almaksõzõn kurduklarõ ve üye olduklarõ derneklerle başkalarõnõn 
temel haklarõna zarar vermeksizin istedikleri faaliyetleri yürütebilmelidir.
- Gösteri ve yürüyüş kanunu değiştirilmeli, devlet yurttaşlarõn bu tip 
etkinliklerini önleyen değil, güvence altõna alan bir düzen içine sokulmalõdõr.
- Çalõşma hayatõnda da 8-10 milyonluk işçi sayõsõna karşõlõk toplu sözleşme 
yapabilen sendikalõ işçi sayõsõ l milyonu bulmamaktadõr. % 10 işkolu barajõ, 
örgütlenme ve % 50+1 işletme barajõ önündeki en büyük engel olarak 
kaldõrõlmalõdõr.
- Sendikalarõn kurulmasõ aşamasõnda kurucularda aranan nitelikler makul 
düzeye
çekilmelidir.
- Sendika yöneticilerine getirilen sõnõrlamalar kaldõrõlmalõdõr.
- Siyasi grev, dayanõşma grevi ve özellikle hak grevi yasaklarõ kaldõrõlmalõdõr.
- Referandum yasallaştõrõlmalõ, yetki davalarõ nedeniyle işçilerin mağdur 
olmasõnõn önüne geçilmelidir.
- Sadece sendikalara üyeliklerde istenen ve milyonlarca liranõn noterlere 
harcanmasõna neden olan noter koşulu kaldõrõlmalõdõr.
- Zaman ve enerji kaybõna neden olan toplu sözleşme prosedürü 



sadeleştirilmelidir.
- Kamu emekçilerinin de grevli-toplu sözleşmeli sendikal haktan 
yararlanmalarõ sağlanmalõ, sendikalaştõklarõ gerekçesiyle kamu emekçisine 
uygulanan baskõlara son verilmelidir.
Emeklilerin, işsizlerin ve tarõm üreticilerinin örgütlenmesinin ve 
sendikalaşmasõnõn önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr.

8) Kürt Sorunu:
- Kürt sorunu, tüm yurttaşlarõn etnik ve kültürel kimliklerine saygõ gösteren, 
şiddete başvurmayan barõşçõ yöntemle demokratik bir çözüme ulaştõrõlmalõdõr.
- Kürt sorununun çözülmesi için toplumun tüm üyelerinin özgürce katõlabildiği 
bir tartõşma ortamõ zorunludur. Bunun için öncelikle silahlar susmalõ, ayrõmsõz 
bir genel af çõkarõlmalõ, düşünce özgürlüğünü yok eden tüm kõsõtlamalar 
kaldõrõlmalõ, tüm alternatiflerin özgürce tartõşõlabildiği bir ortam sağlanmalõdõr.

EKONOMİK ALANIN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ

1) Özelleştirme:
- Emperyalizmin 1970'lerden itibaren çok yakõndan hissedilmeye başlanan 
yapõsal krizin çözümü için geliştirdiği politikalardan bir tanesi de 
özelleştirmeler oldu. Saldõrõ daha çok geniş kapsamlõdõr. Ekonomik, sosyal, 
siyasal, kültürel ve bunlarõn da ötesinde ideolojiktir. Özelleştirme ile 
hedeflenen temel şeylerden biri de işçiler, emekçiler ve onlarõn her türlü 
örgütlenmeleridir. Yapõlan satõşlar sonucunda kamuoyuna ait tekeller 
kõrõlõrken, bu kez özel sektörün eline yeni yeni tekeller geçiyor. Şimdiden 
elektrik dağõtõmõnda, yakõtta yeni tekeller oluşmuş durumdadõr. 
Özelleştirmelerin aynõ zamanda sistemin bel kemiğini oluşturan uyuşturucu, 
kumar fuhuş ve kaçakçõlõktan gelen kara para aklama işlevi de vardõr. POAŞ 
ve Türkbank ihalelerindeki çete ilişkileri bu konuda yeterli ipuçlarõnõ 
vermektedir. Özelleştirmeye her şeyden önce geniş halk kesimlerinin ortak bir 
mücadele ekseninde birleşmesi zorunludur.
- Özal döneminde liberalleşme politikalarõ ile bir yandan varolan KİT'ler 
özelleştirilerek özel sektöre devredilirken, mobilitesi yüksek olan büyük 
sermaye finansal gelir kaynaklarõna yönelerek doğrudan yatõrõmõ
azaltmõştõr. Düşük fiyatlõ blok satõşlarla şaibeli halka arz yöntemleriyle 
sağlanan kaynağõn %70'i hazineye aktarõlmõş ve iç-dõş borç ödemelerine 
harcanmõştõr.
- Özelleştirmeye karşõ Türkiye'nin emekçi sõnõflarõ ve emekten yana olan 
siyasal ve demokratik örgütleri biraraya gelmelidir.
- Özelleştirme uygulamalarõna son verilmeli, özelleştirilen kuruluşlar geri 
alõnmalõ, eğitim, sağlõk gibi temel ve vazgeçilmez kamu hizmetlerinin kalitesi 
arttõrõlmalõ ve yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

2) Karapara:
Özal dönemiyle birlikte karapara bu düzenin ekonomik temeli haline 
getirilmiştir. Patlayan ihracat geliri olarak Türkiye'ye giren gelirlerin büyük 
çoğunluğu kara paradõr. Kara para, çete, siyaset ve devlet işbirliğiyle 
özelleştirmeler aracõlõğõyla aklanmaktadõr.

3) Küreselleşme ve MAI
- Dünyada yaşanan kriz Globalleşmenin karaya oturmasõnõn sonucudur.



Sermayenin dolaşõmõ adõ altõndaki uygulama geri kalmõş-geri bõraktõrõlmõş-
ülkelerin yeraltõ ve yerüstü kaynaklarõnõn talanõndan başka bir şey değildir ve 
bu talan MAI gibi uluslararasõ anlaşmalarla emperyalizmin sömürgeleştirmesi 
olarak sürmektedir.
- Küresel sermayenin, hiç bir sõnõr tanõmadan dünyayõ talanõ anlamõna gelen 
MAI
ve benzeri anlaşmalar kabul edilmemelidir.

4) Kriz ve Bütçe:
- Ücretiyle geçinenlerin vergisiyle finanse edilen bütçe, faiz sarmalõyla yerli ve 
yabancõ sermayeye kaynak aktarma mekanizmasõ haline dönüşmüştür. 
Ranttan, faizden, mali sermayeden ve sanayiden vergi alamayan devlet 
giderlerini her yõl daha da büyük oranlarla borçla karşõlamaktadõr. Daha adil 
ve demokratik bir bütçe için, bütçe bu faiz sarmalõndan kurtarõlmalõ, adil bir 
vergi sistemi oturtulmalõ, kayõt dõşõ ekonomi kayõt altõna alõnmalõ, başta sağlõk 
ve eğitim gibi kamu hizmetleri olmak üzere kamu harcamalarõ arttõrõlmalõ, aşõrõ 
bozulan gelir dağõlõmõ adilleştirilmeli, bölgeler arasõndaki kalkõnma dengesizliği 
düzeltilmeli, istihdamõ artõrõcõ yatõrõmlara yönelinmeli, planlõ bir kalkõnma 
modeli benimsenmelidir.
- Kriz bahanesiyle çalõşanlarõn kazanõlmõş haklarõna el konulamaz.
- En iyimser oranlar %10'lar civarõnda seyreden işçilik maliyetiyle oynayarak 
ve işçi çõkararak, krizler çözüme kavuşturulamaz.
- Kriz bahanesiyle artan keyfi işten çõkarmalara karşõ iş güvencesi ve işsizlik 
sigortasõ yasalarõ bir an önce yaşama geçirilmelidir.
- Çalõşanlarõn ürettiği değerler olan ve "savaşa" ayrõlan 90 milyar dolarlõk 
bütçe payõnõn yõpratõcõlõğõ kurt sorununda demokratik çözümün zorunluluğunu 
da göstermektedir.
İstanbul Yerel Demokrasi Kurultayõ olarak belirlenen tespit ve önerilerimizin 
sadece sistemin değil kaçõnõlmaz olarak toplumumuzun tümünü de içine alan 
bir kriz döneminde yapõldõğõ bilincinde olarak; Arzulanan değişimin 
kendimizden başlatõlmasõ temel çözüme yönelen önerilerimizin yapõlabilir, 
uygulanabilir ve ardõnda durulan öneriler olmasõ, sadece eleştiriye dayalõ ve 
sõnõrlõ politikalar aşõlarak demokrasi talebimizi siyasal arenada etkin bir şekilde 
ifade ederken ülke sorunlarõna ilişkin projelerimizi hayata geçirmekten geri 
durmamalõyõz.
Bu nedenle:
- DGM'lerin kaldõrõlmasõ,
- Çete, mafya, siyasetçi yargõlarõnõn izlenmesi,
- Özelleştirmelere karşõ eyleme dönüşecek  araştõrma ve inceleme,             
- Bilgi toplumu,
- Yatõrõmlar,
- Çevre, kent ve imar hareketleri,
- MAI ve diğer uluslararasõ sözleşmeler, konusunda eylemli sonuçlara 
ulaşacak komisyonlarõn oluşturulmasõ ve bu komisyonlarõn Merkezi Kurultay 
düzeyinde toplanmasõ kararlaştõrõlmõştõr.
İstanbul Yerel Kurultayõmõz sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle 
örgütleri gibi demokrasinin savunucusu ve geliştirici solun bütün kesimlerinin 
içersinde yer aldõğõ kitlesel örgütlenmelerden gelişen ortak mücadele 
inisiyatifinin, demokratik toplumsal muhalefetin tüm siyasal güçleri için karşõ 
konulmaz çağõna bir güce sahip olduğu bilincindedir. Bu bilinç barõşõn, 
özgürlüğün, eşitliğin, demokrasinin varolduğu Türkiye'yi yaratacak güç ve 



eylem birliği içinde olacaktõr.

DÜZENLEME KURULU
� DİSK,
� KESK,
� TMMOB,
� İST. BAROSU,
� İST. DİŞ HEKİMLERİ ODASI,
� ÎST. VETERİNER HEKIMLER ODASI,  
� ISMMMOB,
� HALKEVLERİ,
� PSAKD.

İZMİR YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

20.12.1998 tarihinde biraraya gelen bizler kitle örgütleri, sendikalar ve 
meslek odalarõ olarak Türkiye'nin acil bir demokrasiye ihtiyacõ olduğu 
tespitinden hareketle aşağõdaki saptamalarõ yaparak aldõğõmõz kararlarõ 
kamuoyuna sunuyoruz.
Seçim sistemleri "temsilde adalet, yönetimde istikrar" ilkesine dayandõrõlõr. 
Demokrasilerde iktidar hep egemen sõnõflarõn iktidarõ olduğu için, aslõnda 
sürekli bir istikrar vardõr. Bu nedenle asõl dikkat edilmesi gereken husus 
temsilde.adalet ve seçimin serbestçe yapõlabilmesidir. Bunu sağlamak için;
- Seçim sistemi "temsilde adalet" ilkesi çerçevesinde seçimlere katõlan siyasi 
partilerin aldõklarõ oy oranõnda temsil sağlanmalõ. Tam nispi temsil sistemi ve 
milli bakiye sistemi uygulanmalõdõr.
- Tüm seçim barajlarõ kaldõrõlmalõdõr. Ayrõca partiler arasõnda seçim ittifakõ 
yapõlmasõnõn önü açõlmalõdõr.
- Milletvekili adaylarõnõn parti merkezlerince belirlenmesi uygulanmasõna son 
verilmeli, her partinin genel üye oylarõyla ön seçim yapma zorunluluğu 
getirilmelidir.
- Devletin siyasi partilere mali yardõmõ kaldõrõlmalõdõr.
- Siyasi partilerin tümü yayõn organlarõndan eşit yararlandõrõlmalõdõr.
- Seçenlere seçilmişleri geri çağõrma hakkõ verilmelidir.
- Seçimlerde herkesin kendi anadilinde propaganda yapmasõ sağlanmalõdõr.
- Yurt dõşõnda çalõşan yurttaşlarõmõza da Türkiye'deki seçimlerde oy kullanma 
hakkõ verilmelidir.
- Partilerin emekçi sõnõf ve katmanlarõ temsil edebilmelerinin önündeki 
sõnõrlamalar kaldõrõlmalõdõr.
- Partilerin etkinliklerini sürdürmeleri için hukukta gerekli düzeltmeler 
yapõlmalõdõr.
- Partilerin iç işleyişleri üzerindeki sõnõrlamalar kaldõrõlmalõdõr.
- Partiler sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla 
organik ilişkiler kurabilmelidir.
- Partilerin yerel örgütlerini, gençlik ve kadõn gibi özel örgüt birimlerini 
kurabilmeleri sağlanmalõdõr.
- Partilerin ekonomik kaynaklarõ ve harcamalarõ saydamlaştõrõlmalõdõr.
- Partilerde politikanõn belirlenmesinde üyelerin söz ve karar sahibi olmalarõnõ 
sağlayacak, yöneticilik diktasõnõn kurulmasõnõ engelleyecek düzenlemeler 
yapõlmalõdõr.
- Kürsü dokunulmazlõğõ dõşõndaki tüm milletvekili dokunulmazlõklarõ 



kaldõrõlmalõdõr.
- Siyasi nedenlerle mahkum edilmiş kişilerin parti kurma ve yöneticilik yapma 
haklarõ sağlanmalõdõr.
- Kadõnlarõn siyasi yaşama daha aktif katõlõmlarõnõ sağlamak için pozitif 
ayrõmcõlõk uygulanmalõdõr.
- Kamu çalõşanlarõnõn ve öğrencilerin siyasi yaşama katõlmalarõnõn önündeki 
engeller kaldõrõlmalõdõr.
- Parlamenterlerin yargõlanmalarõ yüce divanda değil, bağõmsõz yargõ 
organlarõn
da olmalõdõr.
1999 bütçesi Dünya Bankasõ ve IMF'nin istemlerine göre hazõrlanmõş bir 
savaş, rantiye ve özelleştirme bütçesidir.
1999 bütçesi gelirlerinin %91'i ücretliler, esnaf ve tüketicilerden, %9'u şirket 
ve bankalardan alõnmaktadõr. Giderlerin ise %48'i faiz ve teşviklere, %15'i 
silahlanmaya, %9'u eğitime, %2.5'i sağlõğa ayrõlmõştõr. Sonuç olarak %25'i 
açõk olan bu bütçe, bütçe gelirlerinin yarõya yakõnõnõn faize gittiği bir bütçedir.
Kurultayõmõz daha demokratik ve halktan yana bir bütçe için şu önerileri 
yapmaktadõr.

- Kamu harcamalarõ toplumsa yarar doğrultusunda arttõrõlmalõ, yatõrõmcõ niteliği 
hatõrlanmalõdõr.
- Bütçenin hazõrlanmasõnda demokratik süreçler işlemeli, emek örgütleri ve 
sivil toplum kuruluşlarõ söz sahibi olmalõdõr.
- Sağlõk ve eğitim hizmetleri parasõz hale getirilerek herkese ulaştõrõlmalõdõr.
- KİT'ler ve sosyal güvenlik kuruluşlarõ, çalõşanlarõn denetiminde yeniden 
yapõlandõrõlmalõdõr.
- Sermaye kesiminin vergi yükü arttõrõlmalõ, emek kesiminin üzerindeki vergi 
yükü kaldõrõlmalõdõr.
- Silahlanmaya ve faiz ödemelerine ayrõlan pay azaltõlmalõdõr.
Neo-liberal ideoloji ile beslenen, IMF ve Dünya Bankasõ eliyle tüm az gelişmiş 
ülkelere gelişmenin reçetesi olarak sunulan özelleştirme politikalarõ, aslõnda 
dünyayõ tek bir kapitalist pazar haline getirerek sermayenin içinde bulunduğu 
krizi aşmayõ hedeflemektedir. Bu hedefin önündeki en büyük engel 
kapitalizmin tarihsel süreç içerisinde girdiği çõkmazlar karşõsõnda uygulamak 
zorunda kaldõğõ sosyal devlet anlayõşõnõn emekçiler lehine kazanõmlarõdõr. 
Bunlarõ yok etmek için bir yandan çalõşanlarõn örgütlerini tasfiye etmeye 
çalõşõlõrken, diğer yandan özelleştirmenin ülke için ne yararlõ bir uygulama 
olduğu propagandasõ yapõlmaktadõr.
Yatõrõmlarõ kõsõtlanarak verimsizleştirilen KİT'ler ekonominin sõrtõnda bir yük 
gibi gösterilmiş ama satõşa en çok kar eden kurumlardan başlanmõştõr. 
Dolayõsõyla özelleştirme siyasi ve ekonomik bir tercihtir.
Ama asla emekçilerin lehine değil, sermaye sahiplerinin lehine bir tercihtir.
Kurultayõmõz;
- Özelleştirme Karşõtõ Platform'un sürekli hale getirilmesini,
- Özelleştirmeye karşõ propaganda geliştirilmesini,
- Özelleştirmelerin durdurularak, yapõlmõş özelleştirme erin tekrar kamu 
mülkiyetine geçirilmesini,
- Özelleştirme uygulamalarõndaki kirli ilişkilerin teşhir edilmesini,
- KİT'lerin özerk yapõya kavuşturularak siyasi partilerin arpalõğõ olmaktan 
çõkarõlmasõnõ ve çalõşanlarõn denetimine bõrakõlmasõnõ,
- Özelleştirmecilere oy yok kampanyasõ başlatõlmasõnõ, karar altõna almõştõr,



55. Hükümetin düşürülmesi ile yoğunlaşan siyasal kriz, dünya 
ekonomisinin bütününde yaşanan ekonomik krizle aynõ zamana denk 
gelmiştir. Birbiri ardõna patlak veren skandallar göstermektedir ki, bileşimi ne 
olursa olsun bu meclisten halkõn derdine derman olacak bir hükümet 
çõkmayacaktõr. Egemen güçler elbette krizin faturasõnõ emekçilere ödetmeye 
kalkacaklardõr. Bunun için daha otoriter bir rejim dahil her türlü aracõ 
deneyeceklerdir. Bu yönelimi engellemenin yolu emekten, barõştan ve 
özgürlükten yana tüm toplumsal muhalefet güçlerinin bir araya gelerek karşõ 
duruşu örgütlemeleridir.
Son günlerin en önemli siyasal gelişmelerinden biri de Kürt sorununun 
uluslararasõ alana taşõnarak, çözümünde birincil öneme sahip olan "silahlarõn 
susmasõ" koşulunun kapõsõnõn aralanmasõdõr. Yõllardõr sürdürülen inkarcõ ve 
militarist politikalar çözümsüzlükten başka bir şey üretmemiştir. Bugün de 
ülkeyi artõk yönetemez hale gelen egemenler õrkçõ ve şoven bir dalga 
yaratarak içinde bulunduklarõ krizi örtmeye çabalamaktadõrlar. Halkõn 
savaştan hiçbir yararõ yoktur.
Kurultayõmõz sorunun siyasal, demokratik ve adil bir barõş çerçevesinde 
çözülmesi için tüm barõş güçlerinin e ele vermesi gerektiğini tespit ederek 
OHAL, koruculuk sistemi, İller İdaresi Yasasõ ve Merkezi Kriz Yönetmeliği'nin 
kaldõrõlmasõnõ, Özel Tim'in lağvedilmesini önermektedir.
Kurultayõmõzõn yukarõda belirtilen taleplerle birlikte belirlediği genel demokrasi 
talepleri şunlardõr;
- Ülkemizde düşünce ve inanç özgürlüğünü engelleyen Terörle Mücadele 
Yasasõ'nõn
kaldõrõlmasõ ve DGM'lerin kapatõlmasõ gerekmektedir.
- Zorunlu din dersleri ve Diyanet işleri Başkanlõğõ kaldõrõlmalõdõr.
- Özürlülerin toplum hayatõna katõlmalarõnõn yollarõ açõlmalõdõr.
- Basõn üzerindeki sansür uygulamasõ ve halkõn tarafsõz haber alma özgürlüğü
ve bilgiye ulaşmasõnõn önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr. Basõn tekeller 
tarafõndan değil, meslek etiğini savunan basõn emekçileri tarafõndan 
yönetilmelidir.
- Kadõn emeğinin ve bedeninin sömürülmesi engellenmeli, kadõnlara yönelik 
her türlü şiddet, taciz ve tecavüze karşõ durulmalõdõr.
- l2 Eylül Anayasasõ kaldõrõlarak, çağdaş, özgürlükçü bir anayasa 
çõkarõlmalõdõr.
- İşçi sõnõfõ ve emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldõrõlmalõ, 
baraj uygulamasõna son verilmeli ve lokavt yasaklanmalõdõr.
- Kamu emekçilerinin grevli-toplu sözleşmeli sendika haklarõ derhal yürürlüğe 
sokulmalõdõr.
- Çalõşma güvenliği ve sosyal güvenlik, kağõt üzerinde kalmamalõ, çocuk işçi 
çalõştõrõlmasõ yasaklanmalõdõr.

Yukarõdaki saptamalarõn ve kararlarõn hayata geçirilmesi için emekten, 
barõştan ve özgürlükten yana olanlarõn güç ve eylem birliğinin sağlanmasõnõn 
tarihi bir görev olduğunun bilinciyle, bu görevin yerine getirilmesi için çaba 
göstereceğimizi Türkiye Kamuoyuna deklere ediyoruz.
 
DÜZENLEME KURULU
. KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KÖNFEDERASYONU (KESK)
� DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)



� TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ (TEB)
. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
� ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ (ÇGD)  
� ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ (ÇHD)
� İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (IHD)
. PİR SULTÂN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ (PSAKD)
� HALKEVLERİ

İZMİR TEMSİLCİLİKLERİ
� İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASİ 
{İZ.SMMMOB},
� İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI,
� SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ (SKD),
. ÇAĞDAŞ GÖRMEYENLER DERNEĞİ,
� İZMİR ÖĞRENCİ VELİLERİ DERNEĞİ (İZÖVDER),
� EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ,
. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ,

KOCAELİ YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

26.12.1998 tarihinde demokratik kuruluşlarõn katõlõmõyla düzenlenen 
"Kocaeli Demokrasi Kurultayõ" aşağõda yer alan konularõn duyarlõ kamuoyuna 
ve Ankara'da yapõlacak olan Türkiye Demokrasi Kurultayõ'na aktarõlmasõnõ 
kararlaştõrmõştõr.
Ülkemizin mevcut siyasal yapõsõ demokratikleşmeyi, toplumsal refahõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ ve adil bir paylaşõmõnõ sağlayamamaktadõr. Yõllardõr 
uygulanan politikalar ve siyasal tercihler iktidarõ çetelerle, şeriatçõ ve õrkçõk 
güçlerle paylaşan ve çözüm üretmeyen insanlara varolan partiler arasõnda bir 
seçim yapmaya zorlayan anti-demokratik bir yapõya dönüşmüştür.
Üstelik "Özelleştirme" adõ altõnda yürütülen bütün girişimler ekonomide 
sermayeye yeni kaynaklar yaratõlmasõ ve uluslararasõ Yeni Ekonomik Düzene 
bir teslimiyettir. Yõllardõr bilinçli olarak izlenen KİT'lerin zarar ettirilmesi ve 
egemen siyasi partilerin çõkarlarõ doğrultusunda kadro kaynağõ olarak 
kullanõlmasõ bu oyunun bir parçasõdõr. Kamuoyunda genel olarak zarar ettiği 
düşünülen ve partizanlõk yuvasõ olarak algõlanan KİT'lerin özelleştirilmesi, 
emekçi sõnõflar ve ülke açõsõndan bakõldõğõnda bir yağma, yeni işsizlikler ve 
sosyal devlet ilkesinin reddedilerek, eğitim ve sağlõk gibi temel harcamalardan 
vazgeçip, bu kamu kaynaklarõnõn sermayeye devri anlamõna gelmektedir. 
Aynõ zamanda özelleştirme gelirleri bir başka yoldan iç ve dõş borçlarõn 
ödenmesi adõna yine sermayeye kaynak aktarõmõna dönmektedir. Yapõlan 
bütçeler bu tercihlerin bir göstergesidir, iç ve dõş borçlarõn ödenmesi için yeni 
borçlanmalarla ülke tekrar bir kõsõr döngüye sokulmaktadõr. Bu nedenle;
- KİT'lerin özelleştirilmesi derhal durdurulmalõ ve bu yöndeki girişimlere son 
verilmelidir,
- Kamu kaynaklarõnõ akõllõca kullanan ve halktan yana bir bütçe 
oluşturulmalõdõr.
- Her yurttaşa parasõz eğitim ve sağlõk hakkõ tanõnmalõdõr.
- Bütün çalõşanlara sosyal güvenlik hakkõ, iş güvencesi ve işsizlik sigortasõ 
verilmelidir.
Ancak mevcut siyasi partiler yasasõ ve varolan partileriyle sistem bir 
çözümsüzlük içindedir. Çözüm anlamõnda her zaman demokratik bir çõkõş yolu 



vardõr. Yaşamõn her alanõnda, emekçilerin ve halkõn politika ve siyasete aktif 
katõlõmõ sorunlarõn çözümünde de bir çõkõş yolunu da beraberinde yaratacaktõr. 
Bu amaçla bizler:
- Seçim yasasõnda yer alan barajlarõn kaldõrõlarak, bütün siyasal partilerin 
mecliste katõlõmõnõ sağlayacak, nispi temsil ve milli bakiye sistemine 
geçilmelidir.
- Partiler arasõnda seçim ittifaklarõnõ engelleyen ve emekten yana partiler 
üzerinde baskõ kurulmasõna olanak sağlayan anti-demokratik maddeler 
kaldõrõlmalõdõr.
- Mevcut siyasal yapõ ve seçim sistemi, mecliste yer alan partilerle meclis 
dõşõnda yer alan partiler arasõnda eşitsizliği korumaktadõr. Hem mali açõdan 
hem de propaganda açõsõndan partiler arasõnda eşitsizliği arttõran bütün 
yasalar kaldõrõlmalõ ve eşitlik temelinde yasa güvenceye kavuşturulmalõdõr.
Bizler yukarõda sõraladõğõmõz görüşler ve ortak talepler etrafõnda güçlerini 
birleştirerek bu platformu genişletip ortak bir mücadele hattõ oluşturacağõmõzõ 
ve bu taleplere programlarõnda yer vermeyen;
- Mevcut seçim sistemi ve siyasal partiler yasalarõnõ savunan,
- Bunlarõn değişmesi için hiçbir somut çaba içinde bulunmayan,
- Özelleştirmeleri savunan,
- İş güvencesi ve işsizlik sigortasõna karşõ çõkan,
- Sendikal alanlardaki talepleri göz ardõ eden ve baskõ altõna alan,
- Sahte sendika yasasõna evet diyen,
- Vergide adaleti sağlamaya çalõşmayan ve ekonomik krizi emekçi sõnõflar ve 
halkõn sõrtõna yõkmaya çalõşan,
- Bütçede sağlõğa, eğitime ve sosyal güvenliğe yatõrõmlara yer vermeyen,
- Ulusal kaynaklarõ uluslararasõ tekellere aktaran programlarõ onaylayan,
Siyasi partilere oy vermeyeceğimiz gibi, bu doğrultudaki gelişmeleri ciddi bir 
biçimde izleyip değerlendireceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
KOCAELİ DEMOKRASİ PLATFORMU
TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB, TÜRMOB, TDB, İHD.

KONYA YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

SEÇİMLERİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ:
l2 Eylül Anayasasõ temsilde adalet ilkesini işlemez hale getirmiştir.

Temsilde adalet ilkesi istenen sonucu yaratamayacak bir siyasal faydacõlõğa 
feda edilmemelidir.
Türkiye'de kapsamlõ bir demokratikleşme zorunludur.
Ülkenin yaşadõğõ kritik sorunlarõn çözümünde meclisin rol oynayabilmesi, 
sorunlarõn muhataplarõyla tartõşma imkanõ elde edilebilmesine yani onlarõn 
mecliste temsiline bağlõdõr.
Zorunlu önseçim olmalõdõr. Devlet kayõrmasõna son verilmeli. Eşit propaganda 
imkanõ sağlanmalõ.
Yurt dõşõnda yaşayanlara seçme ve seçilme hakkõ verilmelidir.

1999 YILI BÜTÇESİ:
1999 bütçesinin işçi ve emekçiler açõsõndan ifadesi borç, faiz, savaş, 
özelleştirme, talan ve kazanõlmõş haklara saldõrõdõr.
Emekçilerin kazanõlmõş haklarõnõ teslim almaya yönelik hazõrlanan 1999 
bütçesi, sermayenin isteklerine göre şekillendirilmiş olup, üretime yönelik 
yatõrõm yerine rant ekonomisini temel alan bir bütçedir. Rantiyenin çarkõnõ 



halkõn ödediği vergi ile ve özelleştirmeden sağladõğõ gelirlerle döndüren 
hükümetler, borç faizi ödemeleri yoluyla, bütçeleri "özel bir hizmet sağlama 
noktasõna getirmiş" olup işlevini de bununla sõnõrlamõştõr.
1999 bütçesi Türkiye halklarõnõn ulusal-kültürel haklarõnõn inkarcõlõğõnõ ve 
savaş ekonomisinin iktisadõ politikasõdõr. Parasõ olanõn okumasõnõ, parasõ 
olanõn yaşamasõnõ isteyen 1999 bütçesi temel insan haklarõ ile birlikte 
kazanõlmõş haklara saldõrõnõn ve sosyal haklarõn tesviyesinin adõdõr.
Halkõn bütçesini de halk yapacaktõr.

ÖZELLEŞTİRME:
Özelleştirme ile ülkenin bağõmsõzlõğõ terk edilerek, uluslararasõ sermayenin 
güdümüne gidilecek bu da ülkede yaşayanlarõn çoğunluğunu oluşturan 
işçilerin, kamu emekçilerinin, köylülerin, küçük üreticilerin ve bütün halk 
kesimlerinin sefalete ve açlõğa terk edilmesidir.
MAI ve MIGA yakõn takip antlaşmalarõ hemen iptal edilmelidir.
Kamusal eğitim, sosyal güvenlik ve sağlõk sektörleri özelleştirilmemelidir. 
Elektrik endüstrisi, hava alanlarõ, limanlar, telekomünikasyon, sektörleri 
özelleştirilmemelidir. Anayasa Mahkemesinin özelleştirme yasasõnõn Anayasa 
ile çeliştiğini açõkladõğõ göz önüne alõnmalõdõr.
Tüm emekçi halk kesimlerinin kazanõmlarõ korunmalõ ve var olan örgütlülükler 
geliştirilerek her koşulda mücadele hattõ örülmelidir.

DÜZENLEME KURULU

MALATYA YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Hukukun temel ilkelerine dahi uyulmadõğõ, demokratik ilke ve kurallarõn 
yok sayõldõğõ, başta yaşam hakkõ olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin yok 
sayõldõğõ, enflasyonun yüzde yüzün altõna düşmediği, gelir dağõlõmõnõn 
ürkütücü boyutlarda bozulduğu, çetelerin egemenliğini sürdürdüğü adeta bir 
savaş ortamõnda gerçekleştirmeye çalõştõğõmõz kurultayõmõz aşağõdaki 
saptamalarõ yapmõş ve kararlarõ almõştõr.
1) 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan 1982 anayasasõ yürürlükten kaldõrõlarak
çağdaş, çoğulcu, laik, katõlõmcõ, emekten yana, temel hak ve özgürlükleri 
gözeten insan haklarõna dayalõ yeni bir anayasa hazõrlanmalõdõr.
2) Seçim sistemi "temsilde adalet" ilkesi çerçevesinde seçimlere katõlan tüm 
partilerin aldõklarõ oy oranõnda temsil edilecekleri şeklinde yeniden 
düzenlenmeli, tüm yerel ve genel barajlar kaldõrõlmalõ, seçimlere katõlan tüm 
partilere eşit mali imkanlar, eşit propaganda koşullarõ yaratõlmalõdõr. Partilere 
seçimlerde işbirliği ve ittifaklar yapma olanağõ tanõnmalõ, siyasi
yasaklarla hiç kimsenin seçilme hakkõ engellenmemelidir. Yurt dõşõnda 
yaşayan
vatandaşlarõmõza seçme hakkõ tanõnmalõdõr.
3) Mevcut Siyasi Partiler Yasasõ yeniden düzenlenerek;
a- Partilerde yönetici diktasõ ortadan kaldõrõlmalõ, parti içi demokrasi 
içselleştirilmeli, parti üyelerinin parti politikalarõnõ belirlemesinde söz ve karar 
sahibi olmalarõ sağlanmalõdõr.
b- Partilerin seçimlerde adaylarõnõ önseçimle belirlemesi zorunlu kõlõnmalõ, 
önseçimlerde delege seçimi yerine doğrudan temsil esas alõnmalõdõr.
c- Partilerin emekçi sõnõf ve katmanlarõ temsil edebilmelerinin önündeki tüm 
sõnõrlamalar kaldõrõlmalõdõr.



d- Partilerin etkinliklerini sürdürebilmeleri güvence altõna alõnmalõ, ekonomik
kaynaklarõ ve harcamalarõ saydamlaşmalõdõr.
e- Partilerin, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla organik ilişkilere 
girmesi serbestleştirilmeli, kadõnlarõn ve gençlerin aktif siyasete katõlõmõ 
sağlanmalõdõr.
Tüm bunlar yapõlmadan yapõlacak bir seçim çözüm olmayacak, tam tersine 
sorunlar daha da ağõrlaşacaktõr.
Demokratik Kitle Örgütleri, yerel meclislerde temsil edilmeli ve yönetim birlikte 
yürütülmelidir. Böylelikle belediye başkanlarõnõn meclis üstündeki vesayet 
yetkileri, meclisin partizan tutumlarõ, demokratik ve çoğulcu bir yapõlanmayla 
denetlenebilecektir.
4) Devletin ekonomik ve sosyal işlevlerinden soyutlanarak toplumun sağlõk, 
eğitim, ulaşõm, enerji ve haberleşme gibi en temel gereksinimlerin 
karşõlanmasõnõn tekellere ve vahşi piyasa koşullarõna terk edilerek; 
sendikasõzlaştõrma, yoksullaştõrma, işsizlik ve daha yoğun bir sömürüye
yol açacak olan ve hali hazõrda talan ve yağma şeklinde sürdürülen 
özelleştirme uygulamalarõnõ özünden reddediyoruz. Bunun için;
a- Özelleştirmelerin derhal durdurulmasõnõ, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõnõn 
lağvedilmesini,
b- Özelleştirilen işletmelerin kamu mülkiyetine geçirilmesini, bu konudaki yargõ 
kararlarõnõn uygulanmasõnõ,
c- KİT'lerin, hükümetlerin yönetimlerinden ve siyasi arpalõk konumundan 
çõkarõlarak, çalõşanlarõn yönetime katõlacağõ bir düzenleme yapõlmasõnõ,
e- KİT'lerin bilinçli olarak zarar ettirilmesi doğrultusundaki politikalardan 
vazgeçilmesini işiyoruz.
5) a- Çağdaş bir vergi reformu yapõlarak az kazanandan az, çok kazanandan 
çok
vergi almayan, asgari geçim miktarõnõ vergiden muaf tutmayan,
b- Bütçenin %38'ini faiz ödemelerine ayõrarak bütçeyi rant kesimine 
pompalayan,
c- Yatõrõmlara %5.9 gibi gülünç paylar ayõrarak üretimden, kalkõnmadan, 
teknolojiden vazgeçen, personel giderlerini daha da düşürerek zaten sefalet 
içindeki kamu çalõşanlarõnõ açlõğa mahkum eden,
d- Eğitime %9, sağlõğa %2.8 gibi ayõrdõğõ son derece düşük rakamlarla sosyal 
devlet ilkesinden vazgeçen, yatõrõmlara ayrõlan payõn iki kat fazla payõ askeri 
ve polisiye harcamalara ayõran, böylelikle halk için bütçeden uzaklaşan 
anlayõşõ reddediyoruz. Rant ekonomisinden vazgeçilerek ülke kaynaklarõ 
üretim ekonomisine yönlendirilmeli; insandan ve emekten yana, çevreyi 
gözeten bölgeler arasõ dengesizliği ortadan kaldõran, kaynaklarõn 
kullanõlmasõnda verimliliği esas alan bir sanayi politikasõ hayata geçirilmelidir. 
Örneğin karayoluna dayalõ çarpõk ulaşõm sistemi yerine, ülkemiz gerçeklerine 
uygun demiryolu tercih edilmelidir.
6) Çalõşma yaşamõna ilişkin yasalar yeniden düzenlenmeli, bu konudaki 
uluslararasõ sözleşmelere uyulmalõdõr. Herkese çalõşma hakkõ sağlanmalõ, 
emeklilik yaşõndaki sõnõrlamalar kaldõrõlmalõ, parasõz eğitim ve sağlõk hizmeti 
bireysel ve toplumsal bir hak olarak tanõnmalõdõr.
7) Yaşama hakkõ, düşünce özgürlüğü, örgütlenme hakkõ, adil yargõlanma, 
inanç özgürlüğü güvence altõna alõnmalõ, bu konulardaki uluslararasõ 
sözleşmelere uyulmalõ ve iç hukukumuz bunlara uyarlanmalõ ve iç hukukumuz 
bunlara uyarlanmalõ, sistematik işkence uygulamalarõna son verilmeli, faizi 
gizlenen cinayetlerin ve kayõplarõn sorumlularõ yargõ önüne çõkarõlmalõ,



düşünceyi suç sayan TCK 158, 159, 311, 312 Maddeleri, TMK 7 ve 8 
maddeler, basõn kanunu, YÖK, RTÜK, başta olmak üzere düşünce suçlarõ 
kaldõrõlmalõdõr. Medya basõn ahlak ilkelerine uymalõdõr.
8) l2 Eylül rejimiyle beslenen şeriatçõ akõmlar ve yaratõlan Türk-İslam sentezi 
demokratik toplum ve devlet özlemini tehdit etmektedir.
9) Bugün ülkemizin en temel sorunu Kürt sorunudur. Devletin antidemokratik 
yapõlanmasõ ve giderek hukuksuzluğun bir sistem haline gelmesine bu sorun 
kaynaklõk etmektedir. Demokrasi ve Kürt sorunu iç içe geçmiş bulunmaktadõr. 
Kangrenleşen bu sorun; barõş ve kardeşlik temelinde, eşitlikle karşõlõklõ insan 
onuruna yakõşõr biçimde çözümlenmelidir. Bu nedenle OHAL, iller idaresi 
Yasasõ, Kriz Yönetmeliği kaldõrõlmalõ, koruculuk uygulamasõna son verilerek 
lağvedilmelidir. Köylere dönüş sağlanmalõ, dönen köylülere tazminat 
ödenmelidir.
Yukarda özetlenen konularda güç ve eylem birliğinin sağlanmasõnõn bir görev 
olduğu gerçeğinden hareketle; baskõ ve sömürünün ortak bir direnmeyle 
ortadan kalkacağõna inanõyor, sorunlarõn ancak demokratikleşme ve 
sivilleşme ile çözüleceğini bildiriyoruz. 19.12.1998

DÜZENLEME KURULU
. TMMOB 
. KESK
. DİSK
. İHD
. ÇHD
. EKBD
. HALKEVLERİ

SAMSUN YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Kapitalizmin yapõsal sorunlarõnõn gizlenmeye, demokrasi kavramõnõn 
ise içinin boşaltõlmaya çalõşõldõğõ bir dönemde "bizim de söyleyecek sözümüz 
var" diyen sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarõ 5 Aralõk 
1998 günü Samsun Demokratik Kurultayõ'nõ gerçekleştirmiştir. Kurultayda 
aşağõdaki saptamalar yapõlmõş, öneriler getirilmiştir.

SEÇİMLER:
Seçimler, halkõn mevcut partiler arasõnda tercihlerini yaparak siyasi iktidarõn 
belirlenmesinin aracõdõr. Siyaseti yeniden tanõmladõğõmõzda demokrasi ve 
özgürlükler alanõnõn genişletilmesi ile karşõ karşõya kalõyoruz. Siyasetin alanõ 
daraltõlõp toplum dõşlandõkça siyaset camiye, kõşlaya ve çeteye kalõyor. 
Siyasete katõlõm kanallarõnõn hõzla açõlmasõ gerekir.

SEÇİM SİSTEMİNE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ:
1) Seçim barajõ kaldõrõlmalõ, kaldõrõlmõyorsa Avrupa'daki en üst sõnõr olan %
5'ten fazla olmamalõ,
2) 12 Eylül'ün ürünü olan Anayasa sivilleştirilmeli,
3) Ön seçim yasal zorunluluk olmalõ, delegeler yerine parti üyeleri oy 
kullanmalõ,
4) Seçim sisteminde siyasi ittifaklarõn açõkça yapõlabileceği yasal 
düzenlemeler
gerçekleşmeli,



5) Seçimlere katõlan tüm partilerin TV ve diğer iletişim araçlarõndan eşit 
miktarda yararlanmalarõ sağlanmalõ,
6) Seçim harcamalarõ ve kaynaklarõ seçimlerden önce açõklanmalõ; bu konular 
yargõ ve seçmen denetimine açõk olmalõ,
7) Genel seçimlerde tercihli oy pusulasõ kullanõlmalõ
8) Öğretim üyeleri ve öğrencilerin siyaset yapma haklarõnõ sağlayacak uyum 
yasalarõ düzenlenmeli; kamu emekçilerinin siyaset yapmalarõnõn önündeki 
yasal engeller kaldõrõlmalõ,
9) İki turlu seçim yapõlmamalõ,
10) Sistemde her il bir seçim çevresi olduğu için oylar o seçim çevresindeki 
milletvekili sayõsõna bölünüp artõk oylar için ülke genelini kapsayan bir milli 
seçim çevresi oluşturulmalõ,
11) Yurt dõşõnda yaşayanlara seçme ve seçilme hakkõ tanõnmalõ,
12) Milletvekilliği dokunulmazlõğõ sõnõrlandõrõlmalõ,
13) Yüz kõzartõcõ suçlar ile Anayasanõn 2. ve 3. maddelerinin ihlali suçu hariç, 
hiç kimsenin siyasal nedenlerle seçme ve seçilme hakkõ 
sõnõrlandõrõlmamalõdõr.

SİYASİ PARTİLER YASASI
Ülkemizde siyasi partiler hukuku öncelikle Anayasa tarafõndan tanõmlanmõştõr. 
Bu tanõmlama da sõnõrlamalar kural, özgürlükler istisnadõr. Yasa siyasi 
partilerin, Türkiye'nin köklü sorunlarõnõ özgürce tartõşmalarõna imkan 
tanõmamaktadõr. Siyasi Partiler Yasasõ sõnõrlamacõ değil; özgürlükçü bir 
felsefeyle yeniden düzenlenmelidir.

SİYASİ PARTİLER YASASINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ
1) Siyasi Partiler, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla organik ilişkiler 
kurabilmeli,
2) Yerel örgütlenmelerinde gençlik, kadõn vb. kollarõ kurulmasõna olanak 
verilmeli,
3) Partilerin ekonomik harcamalarõ saydamlaştõrõlmalõ, halkõn denetimine 
açõlmalõ,
4) Üye tabanõnõn her mevkide temsil edilmesi yaşam bulmalõ,
5) Siyasi nedenlerle mahkum olanlarõn parti kurma ve partilerde görev 
almalarõnõn önündeki yasal engel kaldõrõlmalõ,
6) Seçimlere katõlan tüm siyasi partilere eşit parasal yardõm yapõlmalõ,
7) Partilerin siyasi faaliyetlerini sürdürmeleri uluslararasõ hukuk normlarõ 
dikkate alõnarak ulusal hukuka uygun hale getirilmeli,
8) Parti tüzük ve yönetmeliklerindeki antidemokratik kurallar kaldõrõlmalõ,
9) Siyasi partilerle ilgili tüm denetim işlemleri sadece Yüksek Mahkeme 
tarafõndan yapõlmalõ; diğer idari ve adli makamlarõn siyasal faaliyetleri 
engelleme yönünde işlem yapamayacaklarõ hükme bağlanmalõdõr.

1999 BÜTÇESİ
Ekonomi, sosyal üretim ilişkilerini, geliştirme yasalarõnõ ortaya koyar. 
Kalkõnma, az gelişmiş ülkelere emperyalist ülkelerin ideolojik bir dayatmasõ, 
yani kapitalistleşme olarak sunulmaktadõr. Sanayileşme, toplumun tüm 
kesimlerini kucaklayan, ona öncelikle üreten sõnõflarõn sağlõk, eğitim, barõnma, 
kültür vb. gibi temel gereksinmelerini karşõlamak üzere işsizliği ortadan 
kaldõrarak ileri teknolojileri kullanõp gerçekleştirilmesidir.
Bu bağlamda ekonomi, kalkõnma, sanayileşme tüm insanlõk için olmalõdõr. 



1999 Bütçesine göz attõğõmõzda sermayeyi koruyan ve gözeten bir yaklaşõmla 
hazõrlandõğõ görülmektedir.

BÜTÇEYE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ
1) Bütçeden kamu kesimine ayrõlan pay arttõrõlmalõ,
2) Yasal düzenlemeler yapõlarak Bütçe hazõrlõğõ sõrasõnda ilgili birimlerin 
(Sendikalar, Sivil Toplum Örgütlenmeleri) görüşlerine baş vurulmalõ,
3) Kaynaklar faiz olarak egemenlere ve rantiyeye değil; kamuya aktarõlmalõ,
4) Sağlõk ve eğitime tüm halkõn eşit koşullarda yararlanacağõ kadar kaynak 
aktarõlmalõ,
5| Bütçede katsayõ artõşõyla sõnõrlõ tutulan kamu personeli ücret politikasõna 
son verilmeli; kamu emekçilerinin Grevli Toplu iş Sözleşmeli Sendikal 
Haklarla donatõlmasõ ile hak ettikleri ücreti almalarõ sağlanmalõ,
6) Dolaysõz vergiler kaldõrõlmalõ ve sermayenin vergileri arttõrõlmalõ, emek 
gelirlerinin vergi yükü azaltõlmalõ,
7) Rantiye vergilendirilmek, servetten alõnan vergi arttõrõlmalõ, muafiyet sadece 
üretime dönük yatõrõmlara tanõnmalõ,
8) Vergi geniş bir tabana yayõlmalõ, sermaye lehindeki tüm muafiyetler 
kaldõrõlmalõ, asgari ücret vergi dõşõ bõrakõlmalõ,
9) Bütçe, işsizliği ortadan kaldõracak, istihdamõ yaratacak şekilde hazõrlanmalõ,
10) Bütçe hazõrlanõrken ülkedeki gelir dağõlõmõ gözetilerek, yatõrõm programlarõ 
buna göre planlanmalõ,
11) Devletin ve kurumlarõn dini inançlara müdahalesi, yönlendirmesi veya 
taraf
olmasõ mutlaka önlenmelidir. Bu husus güvence altõna alõnmalõdõr,
Bu bağlamda; Diyanet işleri ya yeniden yapõlandõrõlmalõ ya da bu görevi 
yürütecek yeni bir yapõ ortaya çõkarõlmalõdõr.
Bu yeni yapõnõn içinde üniversitelerimiz ile sivil toplum kuruluşlarõmõzõn 
temsilcileri de bulunmalõdõr.
Din derslerinin zorunlu olmasõna son verilmelidir.

ÖZELLEŞTİRME
Özelleştirme, 1970'li yõllarõn ikinci yarõsõnda ortaya çõkan 2.Dünya 

Ekonomik Krizinin "Yeni Dünya Düzeni" adõ altõnda sermayenin, ulus devleti 
yok etme, kendine yeni pazarlar oluşturma girişimidir. Çalõşanlar açõsõndan 
özelleştirme, işsizlik ve sendikasõzlaştõrmadõr. Toplumsal açõdan ise ülke 
kaynaklarõnõn ulustan alõnõp sermayeye peşkeş çekilmesidir.
Temel amaç, sermayenin girdiği uluslararasõ krizi aşmaktõr. IMF ve Dünya 
Bankasõ tarafõndan 3. Dünya ülkelerine verilen kredilerin geri alõnmasõnda 
yaşanan krizin aşõlmasõdõr. Kalkõnma ve sanayileşme amacõndan vazgeçildiği 
anlamõna gelmektedir.
Devletten alõp halka vermek koca bir yalandõr. Zaten halkõn malõ olan KİT'ler 
satõlmaktadõr. Yolsuzluklar önlenmemiş, bilakis Siyaset-Mafya-Bürokrat ilişkisi 
ortaya çõkmõştõr. Üretim artõşõ ve istihdam sağlanamamõş; aksine üretim bitme 
noktasõna gelmiş, işsizlik yarõ yarõya artmõştõr.

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI ÖNERİLERİMİZ
1) Bugüne kadar yapõlan tüm özelleştirmelerle ilgili mahkemelerin verdiği 
İPTAL ve YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararlarõ derhal uygulanmalõdõr.
2) Özelleştirme programõna alõnan KİT'lerin özelleştirilmesi kararlarõndan 
derhal vazgeçilmelidir.



3) Devlet içinde devlet gibi hareket eden ve yasal olmayan Özelleştirme 
idaresi Başkanlõğõ derhal lağvedilmelidir.
4) KİT'lerin devlet eliyle zarar ettirilmesi politikalarõ terk edilmelidir.
5) Kamu kurumlarõnõn bazõlarõnda sözü edilen aksaklõklarõn nedeni 
özelleştirme olamaz. Bunun çözümü o kurumlarda çalõşanlarõn örgütlerinin 
yönetime katõlmasõyla, yani ikili bir yapõyla rehabilite edilmesi kõsacasõ, 
özerkleştirilmesi yaşanan olumsuzluklarõ giderecektir.
6) Toplumun örgütlenmesinin önündeki engeller kaldõrõlmalõ, işçi 
sendikalarõnda örgütlenmeyi zorlaştõran barajlar, noter şartõ ve yetki işlemine 
son verilerek, iş güvencesini sağlayacak ve işsizlik sigortasõnõ uygulamaya 
koyacak yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Türkiye'nin ihtiyacõ, emeğe 
saygõ, özgürlük, barõş ve demokrasidir. Emekten, özgürlükten, barõştan ve 
demokrasiden yana olan bizler çetesiz meclis, temiz siyaset, kan ve şiddetin 
olmadõğõ bir Türkiye'yi geçmişten aldõğõmõz derslerle oluşturacak güçte 
olduğumuzu ilan ediyoruz.
Bizler yukarõda sõraladõğõmõz görüşler ve ortak önerilerimiz etrafõnda sürekli bir 
eylem çizgisi ile güçlerimizi birleştirdiğimiz bu platformu genişleterek ortak bir 
direniş hattõ oluşturacağõz.

DÜZENLEME KURULU
. DİSK
. KESK
. TMMOB
. TÜRMOB
. TTB
. TEB
. ÇYDD

Ortak bildirinin 11. maddesinin aşağõdaki şekilde kaleme alõnmasõ kaydõ ile 
metindeki ortak iradeye katõlõyoruz.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

1l) Devletin ve kurumlarõn dini inançlara müdahalesi, yönlendirmesi veya taraf 
olmasõ mutlaka önlenmelidir.  Keza inançlarõn da; kamusal alana 
müdahalesinin önüne geçilmeli ve bu hususlar güvence altõna alõnmalõdõr. Bu 
bağlamda, laik devlet yapõlanmasõnda yer almasõ gerektiğine inandõğõmõz, 
Diyanet İşleri Teşkilatõ lağvedilmeli veya devlet yapõlanmasõnõn dõşõna 
çõkartõlmalõdõr.
Bu alan devletin laiklik ilkesi çerçevesi içerisinde, yasalarõn gözetim ve 
denetiminde inanç sahiplerinin kendi tasarrufuna bõrakõlmalõdõr. Kadro ve 
kaynak ihtiyacõ inanç sahiplerince karşõlanmalõ, hiçbir inanca devlet 
kaynaklarõndan pay ayrõlmamalõdõr.

SİVAS YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
19.12.1997 tarihli Yerel Demokrasi Kurultayõ, Sivas SSK Toplantõ 

Salonunda Sivas'ta bulunan kitle örgütlerinden 88 kişinin katõlõmõyla (Kayseri 
ili kurultaya temsilci göndermemiştir) gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 17 kişi söz 
alarak görüş ve düşüncelerini dile getirmiş, 15 kişi görüşlerini yazõlõ metin 
halinde divana sunmuşlardõr. Konuşmalar ve verilen metinler tasnif edilerek 
sonuçlar aşağõya çõkarõlmõştõr.



ÖZELLEŞTİRME
Emperyalizmin küreselleşmeden anladõğõ şey, dünyayõ tek bir fabrika olarak 
görmek, serbestçe sömürmektir. Gelişen teknoloji ve yeni üretim teknikleriyle, 
esas amacõ pazar için üretim ve daha çok kar olan sermaye, pazar 
olanaklarõnõ kõsõtlayacak en ufak saldõrõyõ bile kabul etmek istemiyor. Bu 
nedenle sermaye bölgesel çatõşmalarõ tõrmandõrmakta, kendisi ile sürekli sõnõf 
çatõşmasõ halinde olan emek hareketini bölerek sömürüsünü sürdürmeye 
çalõşmaktadõr.
Dolayõsõyla uluslararasõ sermayenin saldõrõsõnõn bir sonucu olarak gündeme 
gelen ülkemizdeki özelleştirme, kamu alanlarõnõn yerli ve yabancõ 
sermayelere, stratejik öneme sahip en temel gereksinimlerin bile tekellere, 
kendi yandaşlarõna ve çetelere peşkeş çekilmek suretiyle kapitalizmin kar 
hõrsõna terk edilerek ülke bağõmsõzlõğõ da riske atõlmakta, uluslararasõ tekeller 
ülke politikalarõnõn belirlenmesinde söz sahibi olabilecek duruma gelmiş 
bulunmaktadõr. Bu nedenle özelleştirmeye karşõ verilecek mücadeleyi 
emperyalizme karşõ verilen bir mücadele olarak ele almak, ülkenin bağõmsõzlõk 
mücadelesi ile bütünleştirmek gerekir.
Özelleştirmeye karşõ verilecek mücadele emekten yana ulusal ve uluslararasõ 
tüm güçlerin, yerli ve yabancõ sermayeye karşõ vereceği mücadele ile 
emperyalizmin bu saldõrõsõ SEKA örneğinde olduğu gibi püskürtülmelidir.

1999 BÜTÇESİ
Düşürülen hükümetlerin hazõrlamõş olduğu 1999 mali yõlõ bütçe tasarõsõ 

da emekçilerin beklentilerine taban tabana zõt bir içerikte hazõrlanmõştõr. 
Kõsaca özelleştirme, talan, savaş ve rant bütçesi denilen 99 bütçesinde 
yatõrõmlara, eğitime ve sağlõğa ayrõlan pay iyice azaltõlmõştõr. Bütçeden faiz 
ödemelerine ayrõlan payõn oranõ %38 olurken, yatõrõmlara ayrõlan pay %5.9'a 
gerilemiştir. Bu politikalarõn sonu işsizlik, açlõk ve sefalettir. Tüm vergi 
gelirlerinin %61'ini götüren faiz ödemelerinin anlamõ, her birimizin cebinden 
140'ar milyon TL'nin çalõnmasõ demektir.
Özellikle servete ve sermaye kazançlarõna yönelik vergi istisna ve muafiyetleri 
sõnõrlandõrõlarak verginin geniş tabana yayõlmasõ sağlanmalõdõr. Toplumun 
kaynaklarõnõ faiz olarak sermayeye aktaran değil, kamu hizmeti üreten bir 
bütçe oluşturulmalõdõr. Sağlõk ve eğitime daha fazla kaynak ayrõlmalõ, parasõz, 
kaliteli ve eşit hizmetler herkese ulaştõrõlmalõdõr.

KADIN SORUNU
Kadõn emeğinin ve bedeninin sömürülmesi engellenmeli, kadõnlarõ yönelik her 
türlü şiddet, taciz ve tecavüze karşõ durulmalõ, yaşamõn her alanõnda 
kadõnlarõn söz ve kara sahibi olma imkanlarõ genişletilmelidir.

SEÇİMLER
Demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden biri olan seçim, her döneminde az 
oyla çoğunluk olma hesaplarõna dayanan baraj sistemi emekçi sõnõflarõn 
temsilini önlemeye yönelik olmaktan çõkarõlmalõ ve seçilenlerin seçenler 
tarafõndan denetlenmesi ve geri çağrõlmasõ ile seçmenlerin, seçtikleri vekilleri 
üzerinde denetim yetkisi ile donatõlmalarõ sağlanmalõ.
Seçimler temsilde adalet ilkesine bağlõ olarak, aldõklarõ oy oranõna göre 
partilerin temsilini sağlamalõ bunun için de "Milli Bakiye Sistemi" 
uygulanmalõdõr.
Tüm seçim barajlarõ kaldõrõlmalõdõr.



Tüm siyasi partilerin eşit koşullarda seçime katõlmalarõ sağlanmalõdõr.
Seçim harcama kaynaklan belirtilmeli ve sõnõrlandõrõlmalõdõr.
Siyasi partilere devlet bütçesinden yapõlan yardõmlar kaldõrõlmalõdõr.
Ön seçim ve tercihli oy kullanõlmalõdõr.
Seçenlere, seçilenleri denetleme ve geri çağõrma yetkisi verilmelidir.
Siyasi nedenlerle seçme ve seçilme hakkõ alõnmamalõdõr.
Milletvekilliği meslek olmaktan çõkarõlõp, transferleri engelleyici yasalar 
çõkarõlmalõdõr.

SİYASİ PARTİLER
Demokrasinin işleyişi için çağdaş, çoğulcu, laik ve katõlõmcõ toplumsal 

bir yapõ amaçlanmalõ, demokrasinin işlemesinin temel hak ve özgürlüklere 
sahip çõkan bir anayasa ve yasalar oluşmalõdõr. Partilerin emekçi sõnõflarõ 
temsil edebilmesinin önündeki engeller kaldõrõlmalõ, partilerde üyelerin 
kararlarda söz sahibi olabilecekleri düzenlemeler yapõlmalõdõr. Emekçi sõnõf ve 
katmanlarõn temsil edilebilmeleri için;
- Partilerin etkinliklerini sürdürebilmesi güvence altõna alõnmalõ.
- Genel başkan onaylama mekanizmasõ kaldõrõlmalõ, üyelere söz ve yetki 
kazandõrõlmalõdõr.
- Partiler, sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurmalõdõr.
- Emekçi halktan toplanan vergilerle oluşturulan devlet bütçesinden siyasi 
partilere verilen para ödemeleri (trilyonlar) kaldõrõlmalõdõr.
Partilerin ekonomik kaynaklarõ ve harcamalarõna saydamlõk ve kõsõtlamalar 
getirilmelidir.
Genel başkan diktasõnõ engelleyici yasalar yapõlmalõ, parti için demokrasinin 
işletilmesi için zorunlu yasalar çõkarõlmalõdõr.
Devlet memurlarõna siyasi partilere üye olma hakkõ tanõnmalõdõr.
Televizyonlarda büyük-küçük parti ayrõmõ yapõlmaksõzõn eşit olarak 
propaganda hakkõ tanõnmalõdõr.
Siyasi partilere siyasi suçtan dolayõ mahkum olanlar üye olabilmeli ve parti 
kurma hakkõ tanõnmalõdõr.
Kürsü dokunulmazlõğõ dõşõndaki bütün dokunulmazlõklar kaldõrõlmalõdõr.

KÜRT SORUNU
Egemenler barõşa ve kardeşliğe saldõrmaya devam etmektedirler. Egemenler 
çõkarlarõ gereği görmezden gelerek yok saydõklarõ en temel demokratik hak ve 
özgürlükler bağlamõndaki kurt sorunu konusundaki yaklaşõmlarõyla sorunun 
daha da büyümesine neden olmuşlardõr, inkara dayalõ politikalar sonucu on 
binlerce insanõmõz ölürken, halklar arasõna düşmanlõk tohumlarõ ekilmiştir. 
Kürt sorunu barõşçõl yollarla çözülmeli, ülkede demokrasi, barõş, kardeşlik, 
eşitlik ve özgürlük ortamõ sağlanmalõdõr.
Amerika ve İngiltere emperyalist güçlerinin, komşumuz Irak halkõna yaptõğõ 
saldõrõ kurultaya katõlanlarca kõnanmõştõr.

TRABZON YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Birincisi 1998 yõlõnda TMMOB tarafõndan düzenlenen Türkiye 

Demokrasi Kurultayõnõn ikincisine hazõrlõk olarak Artvin, Gümüşhane, Giresun, 
Rize illerini de kapsayan Yerel Demokrasi Kurultayõ 13 Aralõk 1998 tarihinde 
Trabzon'da gerçekleştirilmiştir.
Demokrasi için birliktelik ihtiyacõ duyan demokratik kitle örgütleri, sendikalar 
ve meslek odalarõnõn yerel birimleri, ortaklaşa ger» çekiştirdikleri Yerel 



Demokrasi Kurultayõ ile aşağõda açõlõmõ verilen dört farklõ tebliği 
değerlendirmiş ve öne çõkan görüşler sunulmuştur.

A- SEÇİMLERİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ:
1- Siyasal ve toplumsal yaşamõmõzda var olan bütün farklõ görüş ve yapõlarõn 
en
uygun sentezinin ortaya çõkabilmesi ve temsilde adaletin sağlanmasõ için
tam nispi temsil sistemi benimsenmelidir.
2- Seçmenin kullandõğõ oyun parlamentoya eşit ağõrlõklõ olarak yansõmasõ için,
hem iller arasõnda hem de partiler arasõnda her bir milletvekilliği için gerekli
oy sayõsõ eşitlenmelidir.
3- Anti-demokratikliğin bir ölçütü olan barajlar, seçim sistemimizden tümüyle 
çõkartõlmalõdõr.
4- Milletvekili adaylarõn belirlenmesinde, ön seçim zorunlu hale getirilmeli ve 
seçimler, delegelik yöntemi ile değil, doğrudan parti üyelerinin katõlõmõ ile 
yapõlmalõdõr.
5- Her il, bir seçim çevresi olarak kabul edilmeli, ayrõca iller içinde farklõ seçim 
bölgeleri oluşturulmamalõdõr.
6- Partiler arasõnda yarõşma eşitliği sağlanmasõ için seçime girme hakkõnõ 
kazanan tüm partiler, devlet yardõmõndan ve medyadaki propaganda 
olanağõndan
eşit olarak yararlanmalõdõr.
7- Seçim süresi, önceden olduğu gibi 4 yõl olarak benimsenmelidir.
8- Tam nisbi temsil sisteminin uygulanmamasõ durumunda, partilerin seçim
ittifakõ yapabilmeleri yasallaştõrõlmalõdõr.
9- İki turlu seçim sistemi, tartõşma gündeminin dõşõna çõkarõlmalõdõr.
10- Seçim sandõklarõ, seçim bölgelerinin dõşõna kaydõrõlmamalõdõr.

B- SİYASİ PARTİLER YASASININ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ:
1- Anayasada yapõlan değişikliklere koşut olarak, ilgili yasalarda yapõlmasõ 
gereken değişiklikler bir an önce gerçekleştirilmelidir.
2- Siyasi Partiler, gençlik ve kadõn kollarõnõ serbestçe kurabilmelidir.
3- Siyasi partilere üye olma ve parti çalõşmalarõna katõlma hakkõ, kamu 
çalõşanlarõna da sağlanmalõdõr.
4- Siyasi partilerin seçimle gelen il ve ilçe örgütlerinin görevden alõnabilmesi, 
belli şartlara bağlanarak sõnõrlanmalõdõr.
5- Dernek, vakõf ve sendika gibi sivil toplum örgütlerinin, siyasi partiler ile ilişki 
kurmasõ serbestleştirilmelidir.
6- Diyanet İşleri Başkanlõğõnõn merkezi idare içindeki konumu ile ilgili tartõşma 
yasağõ, siyasi partiler yasasõndan çõkarõlmalõdõr.

Siyasi Partiler Yasasõ ve seçim mevzuatõnõn demokratikleştirilmesi 
ölçüsünde, toplumun var olan gerçekliği parlamentoya yansõyacağõndan, 
parlamento ve hükümetler, toplumun sorunlarõna gerçekten çözüm aranan 
yapõlar haline gelecek ve böylece toplumun geleceğe yönelik kaygõlarõ 
giderilecek ve parlamentoya güven tekrar tesis edilecektir.

C- 1999 YILI BÜTÇESİ:
1- Bütçenin faize ayrõlan kõsmõ azaltõlarak yatõrõma, eğitime, sağlõğa, sosyal 
güvenliğe ve emekçilere daha fazla pay verilmelidir.
2- Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn tasfiyesi ve özelleştirilmesine yönelik 
girişimlerden vazgeçilmelidir.



3- Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alõnmasõ ilkesine aykõrõ 
olduğu
için adaletsiz olan dolaylõ vergilerin, bütçe içindeki payõ azaltõlmalõdõr.
4- Asgari ücret vergi dõşõ bõrakõlmalõ.
5- Vergi almak yerine borçlanmayõ yeğleyen anlayõş terk edilmelidir.
6- Bütçeler inandõrõcõ olmalõ ve güvenirlik ilkesine uygun hazõrlanmalõdõr.
7- Kayõt dõşõ ekonomi kayõt altõna alõnarak vergi yükünün GSMH'ye oranõ %
40'lara
doğru çekilmelidir.

D- ÖZELLEŞTİRME:
Çalõşanlarõ, esnafõ, köylüyü, işsizleri, öğrencileri kõsaca geniş halk kesimlerini 
sosyal devletin koruyucu şemsiyesi altõndan çõkartan ve vahşi piyasa 
ekonomisinin acõmasõz koşullarõna terk eden; yoksullaştõrma, işsizlik, 
sendikasõzlaştõrma ve kamu mallarõnõn talanõ anlamõna gelen özelleştirme 
uygulamalarõnõ reddediyoruz. Ve diyoruz ki;

1- KİT'ler yeniden reorganizasyona tabi tutularak özerkleştirilmeli ve 
çalõşanlarõn yönetime katõlõmõ sağlanmalõdõr.
2- Üretimde etkinliğe teknolojiye dayalõ politikalar tercih edilmeli, ortaya çõkan 
artõ değerden çalõşanlar da faydalanmalõdõr.
3- Devletin ekonomiden çekilmesi tezi, özellikle Türkiye gibi az gelişmiş bir 
ülkede toplumun yararõna değildir. Devlet ekonominin içinde yer alarak, 
kalkõnma planlarõ doğrultusunda ülke ekonomisini kalkõndõrmalõ, işsizlik 
sorununa çözüm üretmeli, bölgeler arasõ dengesizliği giderici önlemler almalõ, 
gelir dağõlõmõnõ düzenlemeli, küçük üreticileri desteklemeli, dõş ticaret 
dengesini sağlayarak, kamusal yararõ gerçekleştirmelidir.
4- Ekonomi ile demokrasi arasõnda bağlantõ kurularak, toplumsal barõş 
sağlanmalõdõr.

SONUÇ
Yukarõda değinilen gerçeklikler doğrultusunda tüm demokrasi güçleri, 

insan hak ve özgürlüklerini, çağdaş demokratik değerleri içselleştiren seçim 
ve siyasi partiler yasasõnõn gerçekleştirilmeli için çalõşmalõ, bütçenin toplum 
kesimlerini kucaklamasõ sağlanmalõ, özelleştirme adõ altõnda kamu 
kaynaklarõnõn talan edilmesi engellenmelidir.
Basõna ve kamuoyuna saygõ ile duyurulur. 15.12.1998

DÜZENLEME KURULU
KESK
TMMOB
TÜRK-İŞ TEMSİLCİLİĞİ
TRABZON BÜROSU
İHD
TÜRMOB
EĞIT-DER
ZİRAATÇILAR DERNEĞİ,
ECZACILAR ODASI 

VAN YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Türkiye genelinde 22 bölgede yapõlmasõ tasarlanan Yerel Demokrasi 



Kurultayõ için Van bölgesi olarak gerekli çalõşmalar yapõlmõş, düzenleme 
kurulu oluşturulmuştur.

İlimizde birimleri bulunan altõ sivil toplum örgütünden (TMMOB, KESK, 
DİSK, TEB, TÜRMOB] TÜRMOB ve TTB daha sonra kurultaydan çekildiğini 
bildirmiş, DİSK ise düzenleme kurulu toplantõlarõna çağrõlõ olmasõna rağmen 
katõlmamõştõr.
Çalõşmalar TMMOB, KESK, TEB tarafõndan devam ettirilmiş, 19 Aralõk 1998 
tarihinde Yerel Demokrasi Kurultayõnõn yapõlmasõ kararlaştõrõlmõş ancak Valilik 
tarafõndan izin verilmemiştir.

Bunun sonucunda örgüt yöneticilerimiz toplanarak ülkemizin 
sorunlarõna duyarsõz kalõnamayacağõ gerçeğinden hareketle değerlendirmeler 
yapmõş Türkiye Demokrasi Kurultayõnda değerlendirilmek üzere ortak görüşler 
aşağõda yazõlõ olarak ortaya çõkmõştõr.
1) Ülkemizde evrensel hukuk ilkelerine aykõrõ demokratikleşmenin önünde en 
büyük engel teşkil eden, 12 Eylül ürünü olan 1982 Anayasasõnõn yürürlükten
kaldõrõlarak yerine çağdaş, çoğulcu, katõlõmcõ, emekten yana, temel hak ve 
özgürlükleri güvence altõna alan yeni bir Anayasa hazõrlanmalõdõr.
2) Irkçõ, şoven, asimilasyoncu eğitim politikasõ yerine genel ve yerel kültür 
eğitimi, anadilde eğitim, özgür, üretken ve yaratõcõ bir insan kişiliği hedef alan 
sistem oluşturulmalõ, bu temelde üniversiteler tam özerkleştirilmeli ve YÖK 
kaldõrõlmalõdõr.
3) Ülkemizde hukukun çetelere kaldõğõ gerçeğinden hareketle adalet teşkilatõ 
yeniden yapõlandõrõlmalõ, savcõ, hakim ve yargõ özerk, bağõmsõz bir yapõya 
kavuşturulmalõ bu bağlamda bütün kamu kurum ve kuruluşlarõn idari eylem ve 
işlemlerinin idari eylem ve işlemlerinin idari yargõ denetimi kapsamõna 
alõnmalõdõr.
4) 12 Eylül dönemi hukuku altõnda hazõrlanarak yürürlüğe konulan 2820, 2830 
ve 2972 sayõlõ seçme, seçilme ve siyasi partiler hakkõndaki bir askeri iç hizmet 
talimatnamesini andõran bu yasala-kaldõrõlmasõ, yerine demokratik katõ ve 
yönetimde adaleti bir düzenlemeye kavuş-
5) Şu anda TBMM'de geçirilmek istenen ve hiç bir demokratik içeriği 
bulunmayan yerel yönetimler yasa tasarõsõnõn geri çekilmesini, bunun yerine 
merkezi idarenin vesayet ve denetiminden kurtarõlmõş, tüm yerel yönetimlerin 
ve diğer demokratik kitle örgütlerinin ortak görüşü ile hazõrlanmõş yerel 
yönetimlerin özerk bir yapõya Kavuşabileceği bir yasa hazõrlanmalõdõr.
6) Halkõn emek ve tasarruflarõ ile yaratõlan ekonomik kaynak ve birimlerinin
bugün olduğu gibi çetelere peşkeş çekilmesine, yağma, talan şeklinde 
sürdürülen halkõ sömürme, özelleştirme ve yoksullaştõrmaya yönelik her türlü 
özelleştirme uygulamalarõ tümden ortadan kaldõrõlmalõ, devletin temel 
görevleri
arasõnda yer alan eğitim, sağlõk, enerji, ulaşõm, haberleşme ve sosyal 
hizmetler gibi işlevlerinden vazgeçilmesi düşünülemez.
7) Devlet bütçeleri her kesimin sesi ve talebi dikkate alõnarak hazõrlanmalõ
ülkenin bir çok önemli birim ve kesimlerinde habersiz olarak hazõrlanan
bütçelerin açõk ve olumsuzluklarõnõn faturasõ yine bu kesime çõkarõlmaktadõr. 
Bunun yerine savaşa, çetelere, iç ve dõş sermaye guruplarõna peşkeş çekilen 
bütçe yerine eğitime, sağlõğa, enerjiye, ulaşõma, haberleşmeye ve sosyal 
güvenlik hizmetlerine yatõrõmlara yönelik bütçe oluşturulmalõdõr. Rant ve 
spekülatif ekonomi yerine ülke kaynaklarõ üretim ekonomisine
yönlendirilmelidir. 
8) Kendisini ve düşüncesini ifade hakkõ, insanca yaşama hakkõ, örgütlenme 



hakkõ ve adil yargõlanma hakkõ güvence altõna alõnmalõ, faili meçhul 
cinayetlere, kayõplara, işkence uygulamalarõna son verilmeli bunlara sebebiyet 
verenler yargõlanmalõ, bunun için gerekli yasal düzenlemeler çõkartõlmalõdõr.
9) Kamu emekçileri arasõndan iç hukuk ve uluslararasõ sözleşmeler baz 
alõnarak 2821, 2822,2911 ve 2935 sayõlõ yasa maddelerinin yürürlükten 
kaldõrõlmasõ tüm ücretliler için grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarõ içeren 
bir yasa kapsamõnda birleştirilmeli ve bütünleştirilmelidir.
10) Kamu çalõşanlarõ açõsõndan çok başlõlõk ve farklõlõklara neden oluşturan 
değişik personel yasalarõnõn yürürlükten kaldõrõlmasõ, bunlarõn yerine personel 
arasõnda adaleti ve eşitliği sağlayan çağa ve günün ihtiyaçlarõna cevap 
verebilen demokratik bir personel rejimi yasasõna geçilmelidir.
11) Ülke genelinde genel hukukun hakim kõlõnmasõ, bunun için ülkenin belirli 
bölgelerinde 75 yõldan beri sürdürülen özel rejim uygulamalarõna son verilmeli, 
adalet ve hukuk hakim kõlõnmalõ, bu bakõmdan DGM'ler OHAL yasalarõ, 
KORUCULUK yasasõ, TERÖRLE MÜCADELE yasasõ yani özel savaş 
uygulamalarõ kaldõrõlmalõdõr.
12) Ülkenin en temel sorunu Kürt sorunudur. Ülkede diğer sorunlarõn kaynağõ 
Kürt sorunu ile endekslidir. Yukarõda sõralanan sorunlarõn çözülemeyişinîn ana
sorunu Kürt sorunudur.
İnkar, imha ve şiddet politikalarõ ülkeyi kirli savaş ortamõna sürüklemiş, bunun 
sonucunda bu savaşa kaynak bulunmasõ için özelleştirme, rant sağlama, 
çeteleşme, şovenist akõmlarõn oluşmasõ, yoksullaşma, işsizleştirme, anti-
demokratik uygulamalar hukuk dõşõ uygulamalar, köy boşaltmalar, zorunlu 
göçler ile ülkeyi ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasal olarak kaosa 
sürüklemektedir.
Bu kirli savaş ortamõnda mafya, çete, siyaset, aşiret ve devlet yöneticileri de 
arkasõna alarak adeta devlet içinde devlet oluşturmuşlardõr.
Ülke yöneticilerinin ve anti-demokratik yasalarõn baskõcõ ve dayatmacõ yapõsõ 
sonucunda Kürt sorunu Türkiye�de bir iç sorun olmaktan çõkmõş uluslararasõ 
bir soruna dönüşmüştür. Türkiye'yi de bağlayan uluslararasõ hukuk ilkelerine, 
arõlaşma ve sözleşmelere uygun olarak eşittik temelinde çok yönlü demokratik 
bir yargõlanma zorunlu hale gelinmiştir.
Kirli savaş ortamõnda dört bin köy boşalttõrõlmõş, dört milyona yakõn insan 
evinden, işinden ve ekmeğinden terk edilerek kent varoşlarõnda en kötü 
şartlarda aç ve sefil bir biçimde yaşama tutsak edilmiştir. Bu yaşam ortamõ 
insanlar açõsõndan gelecekte sağlõksõz bir toplum yapõsõnõn oluşmasõ 
kaçõnõlmazdõr. Bu yaşam ortağõ başta tarõm ve hayvancõlõk olmak üzere bölge 
ekonomisini çökertmiş ekolojik denge bozulmuştur.  
Ülke kaynaklarõnõn bu kirli savaşa harcanmasõ yalnõz bölge halkõnõn değil, 
bütün ülkeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Elli milyon dolar gibi büyük bir 
rakamõn u savaşa harcandõğõ bir ortamda, ülke iç ve dõş borç batağõna 
sürüklenmiş bütçesinin üçte birini sadece borç faizlerine verir hale getirilmiştir. 
Eğitim, sağlõk, barõnma, enflasyon, sosyal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
gibi sorunlarõn yaşanmasõ yine kirli savaş ile orantõlõdõr. Kürt diliyle kültürü 
üzerinde her türlü kõsõtlayõcõ politikalardan vazgeçilmelidir.
Zorunlu göç nedeniyle köyünü ve yöresini terk etmek zorunda bõrakõlan 
insanlarõn tüm maddi kayõplarõ tazmin edilerek özgürce yerlerine geri 
dönüşleri sağlanmalõdõr. Kürt sorununun tartõşõlmasõnõ engelleyen, düşünceyi 
ifade etmenin önünde engel olan tüm yasalar kaldõrõlmalõdõr.
Demokrasinin yerleşmesi için Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararasõ 
sözleşmeler iç hukuka yerleştirilmeli başta Anayasa olmak üzere anti-



demokratik tüm yasalar gözden geçirilip, demokratik hukuk devleti normlarõna 
uygun hale getirilmelidir.
Olağanüstü hal, koruculuk sistemi, iller yasasõ ve merkezi kriz yönetmeliği 
kaldõrõlmalõdõr.
Ülkede kalõcõ barõşõn sağlanmasõ için tüm siyasi tutuklulara ayrõmsõz genel af 
çõkarõlmalõdõr.
Savaş ortamõnda gelişen çeteler ortaya çõkarõlmalõ, faili meçhuller 
aydõnlatõlmalõ ve tüm failleri yargõlanmalõdõr.
Bölgemizdeki siyasal temsil krizinin giderilmesi için siyasi partiler yasasõnõn, 
seçim sisteminin ve seçim ortamõnõn acilen demokratikleştirilmesi zorunludur.
Bölge halkõnõn en temel sorunlarõndan biri olan işsizlik sonucu halkõn büyük 
bir kesimi yoksullaşmõş ve yõğõnla insanlar açlõk sõnõrõnda yaşamaya mahkum 
edilmiştir. Bölgeye yõllardan beridir istihdama yönelik hiçbir yatõrõm 
yapõlmadõğõ gibi 1999 bütçesinde de bölgeye yönelik yatõrõma değil, 
savunmaya yönelik (askeri) büyük kaynak aktarõlmõştõr.
Tüm ülkeyi ilgilendiren bu sorunun çözülmesinde merkezi idare ve Anti-
Demokratik yasalarõn dayatmacõ yapõsõna karşõlõk tüm ülke halklarõnõn 
demokratik kitle örgütlerinin, sendikalarõn ve mesleki örgütlerin bu sorunu el 
birliği ile çözümü doğrultusunda çaba sarf etmeleri bir görevdir ve 
zorunluluktur.

DÜZENLEME KURULU
� TMMOB 
� KESK
� TEB

ZONGULDAK YEREL DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Kentimiz yerel demokrasi kurultayõ l2.l2.1998 tarihinde düzenlendi.

Türkiye Demokrasi Kurultayõnca öngörülen gündeme rağmen ekte yer alan 
önerge divana iletildi, iletilen önerge oy çokluğuyla benimsendi.
Kurultay; birincisinde örgüt temsilcilerinin, ikincisinde üyelerin söz aldõğõ iki 
bölüm halinde yürütüldü ve konuşmacõlar;
- Ülkemizin ekonomik ve siyasi krizin en üst düzeyde olduğunu,
- Siyasetin kirlendiğini, devletle mafyanõn iç içe geçtiğini,
- 28 Şubattan sonra parlamentonun işlevsiz kaldõğõnõ,
- Mevcut seçim yasasõ ile yapõlacak seçimin ülke sorunlarõnõ çözemeyeceğini,
- Seçim yasasõ ile birlikte siyasi partiler yasasõna demokratik düzenlemeler 
getirilmesi gereğini,
- Hükümet olmanõn iktidar olmakla eş anlamlõ olmadõğõnõ, iktidarlarõn uluslar 
arasõ sermaye tararõndan belirlendiğini,
- Siyasi yasaklarõn kaldõrõlmasõnõ ve kamu çalõşanlarõna her türlü örgütlenme 
hakkõnõn verilmesi gereğini,
- Siyasi partilerin hazineden pay almalarõnõn onlarõ devleti tabi kõldõğõnõ,
- Yerel yönetimlerin yetkilerinin artõrõlmasõ gereğini,
- Demokratik ve siyasal haklarõn geliştirilip yaygõnlaştõrõlmasõ zorunluluğunu,
- Demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük arayanlarõn cezalandõrõldõklarõnõ,
- DGM�nin demokrasi ve özgürlük yanlõlarõnõn yakasõna yapõştõğõnõ, devleti 
saran çetelere dokunmadõğõnõ,
- Düşünce ve örgütlenme hakkõnõn baskõ altõnda tutulduğunu,
- En temel yaşamsal hak ve özgürlüklerin kõsõtlandõğõnõ,
- Ülkede sosyal dengelerin ve gelir dağõlõmõnõn bozulduğunu,



- Uygulanmakta olan rant ekonomisinin işsizlik ve yoksulluk getirdiğini,
- Özelleştirme ihalelerinin iptal edilmesi gerektiğini,
- Bütçe paylaşõmõnda kamusal yatõrõmlarõn terk edildiğini,
Ayrõca;
- Zonguldak�ta da ülkedekine benzer mafya ve çõkar çevrelerinin geliştiğini 
vurguladõlar.

DÜZENLEME KURULU:
� EĞİTİM-SEN
� HABER-SEN
. SES
� TÜM MALİYE-SEN
� İHD
� DİSK (EMEKLİ-SEN)
� MAD. TEK. DERNEĞİ 
� MADEN-SEN
� TÜM BEL-SEN
� ENERJİ YAPI YOL-SEN
� TMMOB
� BARO
� TTB
� ÇAĞDAŞ HASAD.


