CHP 30. OLA AN KURULTAYI
TEMEL SORUNLAR VE
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{Temel Sorunlar ve Temel Çözümler Komisyonu
ile CHP 30. Ola an Kurultayı tarafından oybirli i
ile kabul edilmi tir)

CHP 30. OLA AN KURULTAYI
TEMEL SORUNLAR VE TEMEL
ÇÖZÜMLER B LD RGES
(23- 24 Ekim 2003)

CHP, "ATATÜRK LKE ve DEVR MLER
ile LA K CUMHUR YET N", ça da
"SOSYAL
DEMOKRAS N N", slam Dünyasında
Tek Örnek Olan TÜRK YE MODEL 'nin
Sahibidir, Güvencesidir...

• Biz, toplumun siyasetini yapıyoruz...
Devlet anlayı ımızın temelinde, sivil toplum ve
müdafaa-i

hukuk

yapılanması

ile

"egemenlik

kayıtsız artsız milletindir" ilkesi vardır.
• CHP, 80 yıl önce bu temel üzerinde kurulmu tur.
• Biz, ça da bir sosyal demokrat partiyiz, eme in
kitle partisiyiz...
Biz, uzla ma ve dayanı manın, ho görü ve barı ın,
e itlik ile özgürlü ün partisiyiz...

Bizim

ça da

sosyal

demokrat

anlayı ımızın

oda ında insan vardır.
Bizim çıkı

noktamız toplumdur, halktır, "hakkı,

hukuku, özgürlü ü, eme i, kimli i, kültürü" ile
insandır....
13'üncü

yüzyıl

Anadolu

Aydınlanma

Biz ülkemizin çıkarlarıiçin iç ve dı güç odaklarına
kar ımücadele ediyoruz...
üphesi olmasın, ko ullar ne olursa

olsun, CHP, laik demokratik cumhuriyetimizin
dü ürülemeyecek kalesidir...

Saltanatta, Hilafette, Dinde, Mezhepte
De il, Millette OlmasıDemektir...CHP; Bu
Büyük Dönü ümün Partisidir...

döneminin

oda ında da, insan vardır, insan-sevgisi vardır...

Kimsenin

Ulusal Egemenlik, Egemenli in,

• Kuvva-i Milliye'nin hedefi Müdafaa-i Hukuktur.
Müdafaa-i Hukukun özü; yerel kimlikten ulusal kimli e
ve ulusal dayanı maya ula maktır. Ça da

laik

devlet yapısına dönü mektir...
• CHP, bu soylu, ilkeli, onurlu ve yürekli temelde
olu turulan

Müdafaa-i

Hukuk

Cemiyetlerinin

devamıdır...
• Demokrasiyi, ülkemiz ve insanlarımız için vazgeçilmez
bir ya am biçimi olarak görmekteyiz.
• Demokrasiyi tüm özellikleri ve güzellikleriyle gerçekle tirmek, demokrasinin kesintilere u ramasını
önlemek, CHP'nin öncelikli amacıdır.

"Atatürk lke ve Devrimleri" ile "Sosyal

Sosyal Demokrasi, Bireyi Özgür Kılma,

Demokrasinin Evrensel De erleri"nin

Eme i Yüceltme, Devlete Demokratik ve

Bütünlü ü, Türkiye'nin Aydınlı a

Toplumsal bir çerik Kazandırma

Çıkı ının Temelidir...

Mücadelesidir...

KEMAL ZM; Ulusal Ba ımsızlık Mücadelesinin
birikimleri ve Atatürk Devrimleri ile, bu e siz sürecin
felsefi ve ahlaki de erlerinin özünü olu turan 6 OK
lkelerinin bütünüdür.
Bizim

KEMAL ZM;

"Ulusal

ba ımsızlık mücadelesi"nin önderli i, kararlılı ı ve
e itsizli e,

ile

"emperyalizme,
gericili e,

kurulu

sömürüye,

düzene,

imtiyazlara"

ba kaldırının ifadesidir.
Bizim

ideolojimize

ulusla ma
masının,

yapmı

daima

de i imin

öncülü ünü

sosyal demokrat bir parti olarak; hem

eme in kitle partisidir, hem de, kalkınma için üretimi
ve giri imcileri kucaklayan bir partidir...

özümsedi imiz

yüreklili i

ülkemizde

CHP,

kaynaklık

sürecinin,

Laik

ça da la ma

eden

KEMAL ZM;

Cumhuriyet

vizyonu

ve

yapılaniddiasının,

Aydınlanma Devriminin süreklili inin ifadesidir.

CHP; rekabetçi ve örgütlü pazar ekonomisini temel
alan, sosyal hukuk devletini her ko ulda geli tirmeyi
amaçlayan ve Avrupa Birli i üyeli ini e it ko ullarda
hedef alan bir partidir.
CHP; toplumumuzun en çok ezilen, dı lanan, baskıya
maruz kalan kesimler ba ta olmak üzere, her yöreden,
her

kesimden,

yurtta larımızın,
partisidir...

her

inanç

kısaca,

ve
bütün

kökenden

tüm

Türkiye'nin

CHP, Kurucusu ve lk Genel Ba kanıM.
Kemal Atatürk Önderli inde Olu umuna
Her A amasında Yön Verdi i Türkiye
Modeli'nin Güvencesidir...
Cumhuriyet Halk Partisi;
• Ça da lı ın,

Devletin ırkı, dini olmaz... Farklılıkların inkarı,

De i imin,

Sosyal

Demokrasinin

laik,

sosyal

hukuk

devletinin",

• " leriye do ru de i imin", "ça ı payla manın",
"ça da uygarlı ın orta ıolmanın" öncüsü-dür...
demokrasinin

evrensel

de erleri

olan,

"e itlik, özgürlük, barı , eme e saygı, dayanı ma
ve çevreye duyarlılı ın, "ço ulculuk ve katılımcılık"
ilkelerinin sahibidir...
• Bu ilke, de er ve kurallarla

ekillenen siyaseti,

gelenekleri, kadroları ve birikimi i!e, CHP, yirmibir-inci
yüzyılın e i inde, Sosyal Demokrat bir parti olarak,
ülkemizde, demokratikle me ve laik cumhuriyetin
ilke

ve

de erlerini

saymaktadır...

yüceltmeyi

temel

Demokratik cumhuriyetin temelinde, teokratik ve ırkçı
dü üncenin

"örgütlü sivil toplum yapısının" güvencesidir,

• Sosyal

ortadan kaldırılması, etnik kimliklerin asimilasyonu
kabul edilemez...

Kararlıve Bilinçli Örgütüdür...
• "Demokratik,

Kültürel Ço ulculu u Eksiksiz Ya ama
Geçirmek Temel Önceli imizdir. "Etnik
Duyarlılıklara Demokratik
Çözüm" lkemiz, "Kültürel Ço ulculu a ve
ç Barı a" Açılan Penceredir.

hedef

tutsa ı

olmayan

e it

anayasal

yurtta lık kavramıyatar.
Demokrasinin

öngördü ü

yurtta ,

kendisini,

"bir

a iretin, bir kabilenin, bir cemaatin, bir inanç
grubunun, bir inanç alt kimli inin, bir etnik alt
kimli irf' parçası sayma tutsaklı ını a mı

olan

insandır.
Partimiz, bu ça da
cusudur...

ilkelerin ödünsüz savunu-

CHP, Kurucusu ve lk Genel Ba kanıM.
Kemal Atatürk Önderli inde Olu umuna
Her A amasında Yön Verdi i Türkiye
Modeli'nin Güvencesidir...
Cumhuriyet Halk Partisi;
• Ça da lı ın,

Devletin ırkı, dini olmaz... Farklılıkların inkarı,

De i imin,

Sosyal

Demokrasinin

laik,

sosyal

hukuk

devletinin",

• " leriye do ru de i imin", "ça ı payla manın",
"ça da uygarlı ın orta ıolmanın" öncüsü-dür...
demokrasinin

evrensel

de erleri

olan,

"e itlik, özgürlük, barı , eme e saygı, dayanı ma
ve çevreye duyarlılı ın, "ço ulculuk ve katılımcılık"
ilkelerinin sahibidir...
• Bu ilke, de er ve kurallarla

ekillenen siyaseti,

gelenekleri, kadroları ve birikimi ile, CHP, yirmibir-inci
yüzyılın e i inde, Sosyal Demokrat bir parti olarak,
ülkemizde, demokratikle me ve laik cumhuriyetin
ilke

ve

de erlerini

saymaktadır...

yüceltmeyi

temel

Demokratik cumhuriyetin temelinde, teokratik ve ırkçı
dü üncenin

"örgütlü sivil toplum yapısının" güvencesidir,

• Sosyal

ortadan kaldırılması, etnik kimliklerin asimilasyonu
kabul edilemez...

Kararlıve Bilinçli Örgütüdür...
• "Demokratik,

Kültürel Ço ulculu u Eksiksiz Ya ama
Geçirmek Temel Önceli imizdir. "Etnik
Duyarlılıklara Demokratik
Çözüm" lkemiz, "Kültürel Ço ulculu a ve
ç Barı a" Açılan Penceredir.

hedef

tutsa ı

olmayan

e it

anayasal

yurtta lık kavramıyatar.
Demokrasinin

öngördü ü

yurtta ,

kendisini,

"bir

a iretin, bir kabilenin, bir cemaatin, bir inanç
grubunun, bir inanç alt kimli inin, bir etnik alt
kimli in" parçası sayma tutsaklı ını a mı

olan

insandır.
Partimiz, bu ça da
cusudur...

ilkelerin ödünsüz savunu-

LA K DEMOKRAT K CUMHUR YET M Z N

•

Rejimin Gelece i Açısından KaygıVericidir.

KURUCU PART S , ÜLKEM Z N ANA
MUHALEFET PART S VE B R SOSYAL

•

DEMOKRAT PART OLARAK, AKP'yi

•
Olarak,

Türkiye'nin
Yapıcı

Genel

Seçimlerden

Devlet

Kurumlarının

Tarikatlar

Günümüze,

nançlara Saygı ve Vicdan Özgürlü ü Demokrasinin Temel Kurallarındandır.

htiyacı olan Sorumlu, lyiniyetli ve

bir

Muhalefet

Anlayı ını

Özenle
t»

Sürdürmekteyiz...
Her dört seçmenden sadece birinin oyunu alan,
geçerli oyların yüzde 34'
ü ile TBMM'
nde üçte iki
ço unlu u sa layan AKP, bu özverili tavrımızı
do ru de erlendirme olgunlu unu göstermedi...
yi niyetli ve yapıcı muhalefet yakla ımımızı istismar
eden AKP, her alanda sürekli takiyye yaptı.
Toplumu kandırma, devletin bütün kurumlarıyla
çatı ma

ve

Hiçbir ekilde Kabul Edilemez...

UYARMAYI GÖREV B L YORUZ
CHP

Siyasetin

Tarafından Ku atılması, Giderek Teslim Alınması

ÖZELL KLE A A IDAK KONULARDA

*

Hükümetin zledi i Politikalar, Demokrasinin ve

ve

tahakküme

dayalı

politikaları

sorumsuzca izleme yolunu seçti...

kredimizi" tüketmi tir...

kalmamı tır...

icraatına

Ciddi Yaralar Açmaktadır...
AKP Yasaları partimizin ve toplumun büyük direnci ile
kar ıla makta, bir ço u, Sayın Cumhur-ba kanı'
nın
sa duyusuna, ya da Anayasa Mahkemesinin hukuk
denetimine takılmaktadır...
Buna ra men AKP inadını sürdürmekte, sa duyuyu
umursamamakta,

siyaset

üslubunu

da

bozarak

bildi ini okumaktan vazgeçmemektir... Bu politikalar
ve

iktidar daha birinci yılını doldurmadan "iyiniyet

Hükümetin

Hükümet, Yasa ve Kural Tanımaz, Hukukun
Üstünlü üne Duyarsız Tavrı ile Demokrasimizde

yakla ımlar

ülkemizi

büyük

bunalımlara

ta ımaktadır...
Hükümet, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

ve

sözüne

güvenimiz

üzerindeki vesayetini kullanarak, yargıç ba ımsızlı ı
ve

güvencesi

ilkesine

siyasalla tırmaktadır...

aykırı olarak

yargıyı

Toplantıve Gösteri Yürüyü leri Yasasında
AB'
ye uyum adına yapılan düzenlemeye aykırı olarak,
devletin polisi, hak arayan i çi, memur ve ö rencilere
iddet uygulamaktadır...
nsanlık

ayıbını

Hükümet; Amerika'nın Sipari i olan Eve Dönü
Yasasını Sahiplenerek, Hizbullahçı Katillere ve
Sivas'ta AydınlarıYakanlara AF KapısınıAçarken;
Do u ve Güneydo u'da Özellikle son On Yılın

olu turan

bu

tabloların

Çatı ma Döneminin Ma duriyetlerini Gidermeyi,
"Köye

günümüzdeki sorumlusu Hükümettir.

Dönü

Projesini"

Ya ama

Geçirmeyi

Umursamadı....
Aynı ulusun bireyleri ve aynı devletin yurtta ları

12 Eylül hukuku tasfiye edilmelidir...
12 Eylül döneminin kalıntısı olan ve ülkemizde
temel hak ve özgürlüklerin engelini olu turan tüm
yasalar de i tirilerek, gerçek anlamda ça da ,
demokrasi

ilkelerine

yakı ır

yapıya

Kopenhag Kriterleri ve AB Müktesebatına
uyum politikaları, demokrasimizin ihtiyacı olarak hızla

üzerinde

kalmaktan

kurtarılıp,

kullanılan haklar haline dönü türülmelidir...
Basın özgürlü ünün sınırları geli tirilmeli, RTÜK
siyasi vesayetten kurtarılmalı, basın çalı anlarının
i

güvenli i ve fikir özgürlü ü korunmalı, yerel

basın güçlendirilmelidir...

kimli ine,

etnik

kökenine,

kültürüne, ana diline ve inancına saygı, ça da
toplumların

ve

gerçek

demokrasilerin

temel

kuralıdır.

yarak,

tüm

yöre

ve

bölgelerimizde

eksiksiz

ya ama geçirmeye kararlıdır...
"Etnik Duyarlılıklara Demokratik Çözüm" ilkemiz,

ya ama geçirilmelidir...
kâ ıt

herkesin

Partimiz, bu kuralı, ülkenin bütünlü ünü koru-

kavu turulmalıdır...

Haklar,

olarak,

ülkemizde kültürel ço ulculu un ve iç barı ın
güvencesidir...
Partimiz, Kürt sorununu da, öncüsü oldu umuz bu
anlayı

çerçevesinde, "e it anayasal yurtta lık,

sosyal

hukuk

devleti,

insan

hakları, sosyo-

ekonomik kalkınma, e itlik ve özgürlük" ilkeleri
e li inde kalıcıçözüme kavu turmaya kararlıdır.

Ba ta anadilde e itim, görsel ve yazılı yayın ve

Ülkemizin bu bölgesinde de, hangi etnik köken ve

basım alanlarının özgürle tirilmesi, çıkartılmı olan

inançtan olurlarsa olsunlar insanlarımızın tüm

AB uyum yasalarına ra men bu konularda fiilen

hakları ile e it anayasal yurtta

yürürlükte

eksiksiz ya ama geçirilmelidir...

olan

engellerin

kaldırılması

derhal

sa lanmalıdır...

Bölgede, kırsal alt yapı alanında, geçici istihdam

Ülkemizin di er sosyal ve ekonomik yönlerden geri

projesi

kalmı

yaratılmalı,

yöre ve bölgeleri ile beraber, Do u ve

Güneydo u

oldukları ilkesi

Anadoluda hızla kalkınmayı sa -

uygulamasına
koruculuk

geçilerek
sistemi

i
de

olanakları
bu

proje

bünyesinde tümüyle tasfiye edilmelidir...

layacak projeler ve te vik programları, bölgesel
planlama bütünlü ü içinde uygulamaya konulmalı,
sınır ticaretinin önündeki engeller kaldırılmalıdır...
"Köye

Dönü

Projesi,

"güvenlik,

gönüllülük,

kamunun yeterli mali ve maddi deste i" ilkeleri
çerçevesinde,

e itim,

sa lık

ve

kırsal

altyapısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Dı Politikada Ulusal
Çıkarlarımızın en güçlü Savunucusudur. Bütün
Ülkelerle Barı , Dostluk ve

birli i Politikalarının

Öncüsüdür.

sa lanarak derhal ya ama geçirilmeli; ma dur olan

CHP'nin

yurtta larımızın

Sava a Sürüklenmekten Kurtarılmı tır.

haklarını Avrupa

nsan

Hakları

Mahkemesi kapılarında arama ihtiyaçlarına son
verilmelidir.
Güneydo u Anadolu'da hukuken sona ermi olan
Ola anüstü Hal uygulaması, fiilen her alanda ve
her yönüyle sona erdirilmelidir...

Tutumu

Sayesinde

Ülkemiz

Hükümetin teslimiyetçi ve kırılgan dı
ülkemizin

ba ımsızlı ını,

güvenli ini

Irak'ta

politikası,
ve

ulusal

çıkarlarınıtehdit etmektedir...
"Ulusal güvenlik, onur ve çıkarlarımızı" gözeten,
"uluslararası me ruiyet ve barı " ilkelerini temel

Yargılama süreci dahil, her alanda, anti demokratik,

alan partimiz, Hükümetin politikalarına kararlılıkla

keyfi, hukuk dı ıtüm uygulamalara son verilmelidir...

kar ı çıkmı , yabancı ülkelerin dayatmalarına kar ı,
onurlu, kararlıve tutarlıbir mücadele vermi tir.

Hükümetin, ülkeyi Amerika'
nın sava
nü türmesine,
görülmemi

cumhuriyet

üssüne dö-

tarihimizde

örne i

biçimde siyasi ko ullu kredi anla ması

Kendi

Yolsuzluk

ranlarla,

Dosyalarını Yargıdan

Dokunulmazlık

Saklananlarla,

Türkiye

Kaçı-

Zırhının

Arkasına

Düzlü e

Çıkamaz,

yapmasına CHP bütün gücüyle kar ıçıkmı tır.

Bunalımlardan Kurtulamaz...

ABD'
nin talebi ile Meclis'
ten tezkere çıkardı ını itiraf

Kendisi yolsuzluk bata ına saplanmı

eden hükümet, Irak'a asker gönderme sevdasından

bakan ve milletvekilleri, kendi hesabını ba ımsız

bir an önce vazgeçmelidir...

yargıönünde vermekten kaçıyor.

lkesiz ve tutarsız politikası ile Hükümet, Kıbrıs'ın

Yolsuzlukla mücadeleyi, göstermelik olarak, sanal ve

ülkemiz açısından stratejik konumunu ve yılların

yapay

kararlı u ra

kalmaktan kurtulamaz..

ve birikimi ile

ekillenmi

yapısını,

AB'nin talebiyle bir kalemde sile-bilmektedir...

Banka

olan kimi

ekilde sürdüren Hükümet vebal altında

hortumcularından

vurgunun

tahsilatını

Türkiye'
nin AB üyeli i, ülkemizin "milli politikasıdır.

yapamayan Hükümet, devletin mevduat güvencesine

CHP, bu ulusal politikanın sahibi ve en güçlü

kar ın, tasarruf sahiplerini ma dur etmektedir...

destekçisidir.

Siyasi Ahlak kurallarının ya ama geçirilmesi ve

Ancak, AB'
nin Kıbrıs konusunu, Türkiye'
nin üyeli i

milletvekili dokunulmazlı ının kısıtlanması, "siyaset,

önünde

etmiyo-

ticaret ve medya" arasındaki ili kilerin koparılması,

ruz...Yabancı ülkelerin, KKTC'
nin iç politikalarına

demokrasimizin en öncelikli ihtiyacıdır. AKP bunları

müdahele etme giri imlerini kınıyoruz...

gerçekle tirmeden kendini aklayamaz...

Kıbrıs'
ta

bir

engel

saymasını

kabul

erefli ve kalıcı bir barı a ancak, her iki

tarafın özgür iradeleriyle ve kar ılıklı olarak atılacak
makul adımlarla ula ılabilece ine inanıyoruz.

Hükümetin,

2B

Konusunu

Vurgununa

ve

Orman

bir

Kentsel

Alanlarının

Rant

Talanına

Dönü türmesi Kabul Edilemez...

Hükümet, ülkenin bütünlü ü, idarenin etkinli i ve
toplumun

esenli ine

duyarsız

olan

bu

ilkel

uygulamalarına derhal son vermelidir...

Bu yasa, orman köylüsü için çıkarılmak istenen bir
yasa de ildir; orman köylüsünün elinden o araziyi
almak için çıkarılacak bir yasadır.
2B alanlarının satı ı halinde, yoksul orman köylüsü,

Hükümet, Ekonomide MF ile Tam bir Teslimiyetçilik

ili kisi

Yapamadı;

CHP,

çindedir...

AKP

Türkiye'yi

Söz

MF'ye

Verdi
Muhtaç

bu alanları satın alamayaca ı için kendi kullandı ı

Olmadan Yönetecektir.

topraklarda i galci konumuna dü ecektir. Bu oyuna

Ekonomide istikrarlı büyüme, i sizlik sorununa çözüm

geçit vermeyece iz...

üretme, yoksulla manın önünü alma,

MF'nin i i

Orman köylüsü, korunmalıve desteklenmelidir.

de ildir...

Gerçek orman köylüsünün ya am ortamını olu turan

Bu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevidir...

2B alanlarıkendilerine bedelsiz verilmelidir.

Ancak AKP bu görevini adeta MF'
ye devretmi tir...
Ekonomideki büyüme halka yansımıyor, yoksul-

AKP'yi bir Kez daha Uyarıyoruz: Devlet Yöne-

la ma

timinde Partizanlı a, Devleti Kendi Siyasetinizle

uçurumu daha da derinle iyor...

gale Son Veriniz...

ve

e itsizlikler

artıyor,

gelir

da ılımı

Hükümet kamu yatırımlarını rafa kaldırdı, ülkede

Hükümet, partizan ve ço u kez tarikatçı kad-

yatırım için uygun ortam yaratamadı, ilk dokuz ayda

rola ma ile devleti ku atıyor...

bütçenin yarıya yakınını (47,8 katrilyon lirayı) faiz

iktidara geldi i günden beri Cumhuriyet tarihinin en
partizan, en ilkesiz, en kuralsız kadrola ma hareketini

giderlerine harcadı, reel ekonominin faize teslimiyetini
sürdürdü...

ba latan AKP, devleti kendi dünya görü ünü

Rekor düzeylere tırmanan i sizlik, yaygınla an

payla an yanda larıile teslim almayıamaçlıyor...

yoksulluk toplumsal bunalıma dönü tü...

Hükümet Ülkemizde Vergi Terörü Estirmektedir...
Hükümetin vergi politikaları tam bir

a kınlı ın ve

kayırmacızihniyetin ürünüdür...
Dolaylı vergi yükünü sürekli artırmakta olan Hükümet,
bu politikaları ile kayıt dı ı ekonomiyi geni letiyor,
vergide adaleti daha da yozla tı-rıyor...
Ekonomik kriz ve deprem nedeniyle çıkarılmı olan
geçici vergileri, hak ve adalet duygularını bir kenara
iterek, kalıcıhale getiriyor.

yeniden

Türkiye'
nin dı borçları, ulusal ba ımsızlı ını tehdit
eden, geli mesini IMF politikalarına ba ımlı kılan

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen vergi
yasalarını inatla

Türkiye yalnızca borç ödeme gayretini sürdürerek
borç bata ı sorununu a amaz...Sorunun kalıcı
olarak a ılabilmesi için üretim ekonomisine
geçilmesi, ekonomide hızlı ve istikrarlı büyümeyi
sa layacak yatırım ve teknolojik yapılanma
ortamının yaratılması, ulusal kaynakların verimli
ve etkin olarak de erlendirilmesi gerekir...O zaman
ülkede refah ve zenginlik artar, i sizlik giderek
ortadan kalkar...

çıkarıyor.

Vergi

poli-

düzeylere tırmanmı tır...

sergiliyor...

MF'
den alınan her kuru , hele Hükümet'
in imzaladı ı
siyasal ko ullara ba lı her kredi anla ması,
Türkiye'nin MF'ye ve dı odaklara ba ımlılı ını
daha da artırmaktadır...

Türkiye'nin Neo-liberal Rant Ekonomisi Politikaları

AKP, bu basiretsiz politikaları ile ülkemizin gelece ine
ipotek koydurmaktadır.

tikalarında

tam

bir

Deli

Dumrul

anlayı ı

ile çine Ta ındı ı Borç Bata ı, bu Vizyonsuz ve
Türkiye Gerçe inden Kopuk ktidar ile Daha da
Derinle ti...
Son yılların, reel sektörü, üretimi ve yatırımı dı layan
politikalarını sürdüren Hükümet, 10 ayda iç borçları
35 katrilyon lira artırdı, 179 katrilyona tırmandırdı...

Hükümetin Savruk ve Rastgele Ekonomi
PolitikalarıAltında, Türkiye Ekonomisi her Alanda
kanıyor, Ulusal birikimler tüketiliyor, ya am
kalitesi geriletiliyor...
Ekonomide gerçek istikrar yakalanamadı...
MF'
den alınan 25 milyar dolara ra men, bütçe açı ı,
dı ticaret ve cari i lemler açıkları rekor düzeylere
tırmandı...

Stratejik

kamu

giri imleri çökertiliyor... Özel-

le tirmeye tam bir fırsatçı ve ya macı anlayı la
yakla ılıyor, ilke ve kural dinlenmiyor... Kamu
yararı ve toplum çıkarları, etik kuralları, sanayide
yeniden yapılanma ihtiyacıumursanmıyor...
Batılı ülkeler kendi çiftçisini destekliyor, MF ve
AKP ise, ülkemiz tarım ve çiftçisini çökertiyor...Tarımda fiyat, kredi, girdi deste i tasfiye
edilirken, bunu geçici olarak telafi etmek için getirilen
Do rudan Gelir Deste i, Hükümet tarafından bir
aldatmacaya dönü türülüyor, ödemeler sürekli
erteleniyor...

Hükümet, Yurtta ın Anayasal Sosyal Haklarını
Eksiksiz Yerine Getirece ine, Sorunlara Sadaka
Anlayı ı ile Yakla makta, nsanlarımızın Onurunu

Devlet, asli görevleri olan sa lık ve e itim hizmetlerinin toplumun tüm bireylerine ula masını
fırsat e itli i ilkesi içinde sa lamalı; bu
hizmetlerin sunumu paraya endekslenmemeli,
sa lık ve e itimin bütçe içindeki payı hızla
artırılmalıdır.
Çalı anların ve emeklilerin enflasyon altında sürekli
gelir kaybına u rayarak yoksulla malarına son
verilmeli, SSK ve Ba -Kur emeklilerinin on aydır sabit
tutulan aylıkları artırılarak hakları verilmeli, insanca
ya amları için gerekli ücret düzeyine kavu maları
sa lanmalıdır...
Hükümet, fırsatçıların çalı anları sigortasızla tırma ve sendikasızla tırma çabalarını engellemelidir.
Bakıma muhtaç ya lılar ve kimsesizler ile engellilere
özel destek programlarıgeli tirilmelidir...

Çi nemektedir...
Yeni i

yasası ile çalı ma ya amında derin yaralar

açan Hükümet, sendikaların, emekçilerin taleplerine
kulaklarını tıkıyor, bu düzenlemeyle AB ve

LO

normlarından uzakla ıyor...
Sosyal devlet, sadece bir anayasal kavram olarak
kalmamalıdır. Bunun için devletin gelir ve harcama
politikaları, gelir da ılımınıbozucu de il, düzeltici
bir rol oynamalıdır.

E itim, Hükümetin Siyasi

slam Ku atmasının

Tehdidi Altındadır...
Milli E itim Bakanlı ı, ça da e itime sırtını dönmü ,
ça dı ıuygulamaların oda ıkonumuna gelmi tir.
AKP'
nin, ça da laik e itimi ve e itimin birli i
ilkesini çökertme giri imlerine geçit verilemez...

"Sekiz Yıllık Zorunlu Kesintisiz Temel E itim",
laik Cumhuriyetimizin ve ça da e itim düzenimizin
devrim nitelikli kazanımıdır.
Bu ve benzeri konularda Hükümetin ataca ı tüm
gerici adımlara kar ıkoymaya kararlıyız..
"Zorunlu kesintisiz temel e itimin" ö retmen açı ı
laik demokratik cumhuriyet ve ça da
de erlerini

özümsemi

Türkiye

kadrolarla

hızla

giderilmelidir...

Biz, bilimsel, mali ve idari özerkli i olan, Türkiye
gerçe inden
kopmayan,
ancak
her
alanda
evrenselli i yakalayan, akademik rekabet ve
demokratik katılım ilkelerini benimseyen, bilgi
ça ının üniversitelerini hedef alıyoruz...
Biz, katılımcı anlayı la kurumsalla an, demokratik
kuralları yönetimin her kademesine yansıtan, Laik
Cumhuriyetin ve Atatürk Türkiye'sinin gelece ini
aydınlatan üniversiteleri hedef alıyoruz...

Gerekli alt yapı sa lanarak, "zorunlu kesintisiz
temel e itim" 12 yıla çıkarılmalıdır...
Hükümet, Üniversitelere, TÜB TAK'a ve Özerk
Bilim

Kurumlarına

Sava

Açmı tır...

AKP'yi

Gençlerimiz, Ülkemizin Gelece i ve Umududur...
Atatürk'
ün ülke gelece ini gençli e emanet eden

Uyarıyoruz ve Sa duyuya Ça ırıyoruz:

sözleri partimizin temel de erlerindendir.

Hükümetin

Bunun için gençli imizi;

YÖK Yasası'nda tartı maya açtı ı

taslaklar, AKP'nin Cumhuriyet üniversitelerine ve
laik e itim düzenine yönelik karanlık emellerini
ortaya koymaktadır.
Üniversiteler,

laik

/ Onlarıbilgi ça ıile bulu turmak,
demokratik

cumhuriyetin

kaleleridir, gelece imizi aydınlatan ça da

bilim

yuvalarıdır.

gerece iz.

/ Yetenek ve becerilerine uygun i sahibi yapmak,
/ Her kademede e itimlerini anne ve babalarının

Üniversitelerin, AKP siyaseti tarafından teslim
alınmasına

/ En iyi biçimde e itmek,

her

ko ulda

kararlılıkla

gö üs

cüzdanlarına ba lıolmaktan kurtarmak,
öncelikli hedefimizdir..

Gençlerimize;
/ Kendi ba larına i
Programf'
yla

kurabilmeleri için "Genç I -kur
finansman

ve

proje

deste i

sa lamak,
/ Onları siyasi ku atma altındaki yurtlara muhtaç
olmaktan kurtarmak,
/ Yurt sorununu kökünden çözerek, e itimde fırsat
e itli inin bir engeli olmaktan çıkarmak,
öncelikli amacımızdır.

Kadın Erkek-E itli i, bir Temel nsan Hakkıdır,
Ça da lı ın Öncelikli Ko uludur...
Kadınlarımız toplumun dayana ıdır. Kadına layık
oldu u de eri vermeyen toplumların yükselme ansı
yoktur.
Kadın-erkek e itli inin sa lanması, kadınlara Batı
ülkelerinin birço undan önce siyasi haklarının
tanınması,
geçmi te
partimizin
en
büyük
ba arılarından olmu tur.
Bugün de kızlarımıza e itimde fırsat e itli i
sa lanması, kadınlarımızın sosyal baskılardan uzak
biçimde
ça da
toplum
ve
de erlerle
kucakla tırılmasıöncelikli hedefimizdir.

"Kadınlara Kar ı Her Türlü Ayrımcılı ın Önlenmesi
Sözle mesi" ile taraf oldu umuz kadın hakları ile ilgili
tüm uluslararası sözle meler toplumsal ya ama ve
hukuk sistemimize yansıtılmalıdır...
Evde, tarım ve orman i lerinde çalı an kadınların
Kanunu

kapsamına

alınması sa lanmalı,

kendi

hesabına çalı makta olan giri imci kadınlara gerekli
düzeyde

e itim

sa lanmalıdır...

ve

uygun

kredi

olanakları

1

AKP'nin YARATTI I BU BUNALIM

CHP'nin 30. Ola an Kurultayının Delegeleri olarak

TABLOSUNDAN ÜLKEM Z N AYDINLI A

biz, birlik ve bütünlük içinde,

ÇIKI I Ç N TEK ÇÖZÜM YOLU VARDIR...

mücadelemize

yürekten

ba lıyız,

kendimize

güveniyoruz, partimize inanıyoruz...
•

Dürüst

ve

ilkeli,

sorumluluk

ve

yurtseverlik

duygusu yüksek, bilgili ve birikimli bir siyasi
yapılanmanın,
•

bütünlük, sivil toplum örgütleri ve i çi sendikalarıile

nsan haklarına, her alanda demokratikle meye,
laik cumhuriyete, sosyal-hukuk devletine gönül
vermi erdemli bir siyasetin,

•

Ülke gerçekleri temelinde

ekillenmi , oda ında

"eme i-onuru-kimli i-kültürü"

ile

insan

olan

politikaların,
•

Ulusal Kurtulu

Biz, genel ba kanımızdan en sade üyemize kadar,
dayanı ma içinde, örgütümüzün özverili çabası ve
halkımızın deste i ile Partimizi yerel ve genel
seçimlerde iktidara ta ımaya kararlıve inançlıyız...
Bu

kapsamda

yakın

hedefimiz,

ülkemizin

her

yöresinde dürüst, etkin, verimli, saydam, halkın
kararlara katılımına açık demokratik yerel yönetimler
olu turmaktır...

Mücadelesinin ahlaki ve felsefi

de erlerini, ATATÜRK ilke ve devrimlerini, ça da
Sosyal Demokrasinin temel kural ve de erlerini
kucaklayan siyasetin,
Tek adresi CHP'dir. Çözüm CHP iktidarıdır...

Tüm yurtta larımızı cumhuriyetimizin de erleri ve
sosyal

demokrasinin

ça da

ilkelerine

sahip

çıkmaya ve bizim bu u urdaki soylu mücadelemize
omuz

vermeye

OLSUN...

ça ırıyoruz...

YOLUMUZ

AÇIK

CHP 30. OLA AN KURULTAYI Temel
Sorunlar ve Temel Çözümler
KOM SYONU ÜYELER :
Komisyon Ba kanı: Algan HACALO LU
Komisyon Sözcüsü : Onur ÖYMEN Komisyon
Yazmanı: Yakup KEPENEK
Komisyon Üyeleri:
Adana .........................:
Adıyaman ...................:
Afyon ..........................:
A rı............................ :
Aksaray ..................... :
Amasya...................... :
Ankara ....................... :
Antalya ...................... :
Ardahan..................... :
Artvin ......................... :
Aydın ......................... :
Balıkesie.................... :
Batman ...................... :
Bartın......................... :
Bayburt...................... :
Bilecik........................ :
Bingöl ........................ :
Bolu ........................... :
Burdur ....................... :
Bursa ......................... :

Süleyman AKYOL
Ali CO KUN
Tu rul AKKU
Kasım BEK RO LU
Do an ÇA LAR
ismail ÖKSEL
I. Behçet ÇA LAR
Erdal YAYICI
ükrü BOZY T
U ur BAYRAKTUTAN
Ayhan BA DEM R
Olcay O UZ
slam ÇET N
eref YILDIZ
Pertev ERASLAN
M. Metin YA AR
Hasan BEKTA
Ferit ATALAY
Süleyman SOLMAZ
Metin ÇEL K

Çanakkale...
Çankırı........
Çorum ........
Denizli ........
Diyarbakır...
Edirne.........
Elazı .........
Erzincan.....,
Erzurum .....
Eski ehir ....
Gaziantep....
Giresun ......
Gümü hane.
Hakkari .......
Hatay ..........
Mersin.........
dır.............
sparta.........
stanbul.......
zmir ............
K.Mara ......
Karabük ......
Karaman .....
Kars.............
Kastamonu..
Kayseri........
Kilis .............
Kırıkkale......
Kırklareli .....,
Kır ehir .......
Kocaeli ........

Turan KARAKOYUN
Hasan ÇELEN lhan
SARIALTUN Orhan
KARAKÖSE Mahmut
AKÇADA
Selami AKIN Haydar
ULA Dursun Ali
AKSU Recep
YILDIRIM Bülent
OLGUN Abullah
ODABA I Yüksel
YAKUT Ali Gürkan
ERKAN Ahmet
KORKMAZ Meryem
ERDO AN Adnan
GÜNDO DU Nazım
KARADA Mehmet
ZENG N T. Ümid
O UZCAN Orhan
AYBER Hasan UÇAK
Satılmı EB K
Mustafa TOKTAY
ener ÖZDEM R
Re at KAPTAN Ali
AYDIN M. Akif
PERKER Mustafa
DEM RAL Fatih
ERKÖK Co kun
GÖKALP Mustafa
Ö REN

Konya ........................: Erhan DARGEÇ T
Kütahya .....................: Haydar M EK
Malatya ......................: Do an YILDIRIM
Manisa .......................: Zeki BAYTOK
Mardin........................: M. Ercan BORAN
Mu la .........................: Hasan Ha met I IK
Mu .............................: Burhan ÇANGA
Nev ehir.................... : Faruk SARIASLAN
Ni de ......................... : Kamil DAVARCI
Ordu .......................... : Ergüder EF L
Osmaniye .................. : Gazi GÜVELO LU
Rize............................ : Saner B L R
anlıurfa .................... : Seyfettin BAHÇIVANCI
Sakarya...................... : Elif YILDIZ
Samsun ..................... : Ertu rul ÇEPN
ırnak......................... : Nejat AYKUT
Siirt.............................: Orhan KARATA
Sinop..........................: Ali Galip ERGÜL
Sivas ..........................: Mahmut DEM R
Tekirda .....................: Oral ÇEL KKOL
Tokat ..........................: Kazım ÖZEV
Trabzon ......................: Bican HASANÇEB
Tunceli .......................: Güzel DO AN
U ak .......................... : Selim SAKA
Van............................. : Abdülkadir ALTAYLI
Yalova........................ : Özcan ÖZEL ULAK
Yozgat ....................... : Yavuz AKSOY
Zonguldak ................. : Ertu rul KOLTUK

(Temel Sorunlar ve Temel Çözümler
Komisyonu ile CHP 30. Ola an Kurultayı
tarafından oybirli i ile kabul edilmi tir)

