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K E S K - D � S K -
TMMOB ve TTB ta-
raf�ndan 17 Aral�k

2005 tarihinde Ankara�da yap�lan
mitingte yaklaß�k 30 bin kißi  hükümeti protesto ede-
rek �Demokratik Türkiye-Halk �çin Bütçe� talep-
lerini birlikte hayk�rd�.

DEMOKRAT�K TÜRK�YE

- Sendikal Örgütlenme, Toplu �ß Sözleßmesi ve
grev hakk� önündeki engeller kald�r�lmal�, de-
mokratik bir çal�ßma hayat� sa¤lanmal�d�r.

- Kamu Personel Yasa Tasar�s�, Sosyal Sigorta-
lar ve GSS Yasa Tasar�s� baßta olmak üzere
tüm toplumsal y�k�m yasalar� geri çekilmelidir.

- Bask� sürgün ve cezalar durdurulmal�d�r.
- Türkiye�nin ço¤ulcu ve çokkültürlü yap�s�na

uygun olarak Kürt sorununda demokratik çö-
züme dönük bar�ßç�l ve insani ad�mlar at�l-
mal�d�r.

- Susurluk�tan Þemdinli�ye kadar uzanan çete-
ler aç�¤a ç�kart�lmal�d�r.

- Cezaevlerinde ve yaßam�n her alan�nda 12 Ey-
lül hukukuna ve antidemokratik yasalara son
verilmeli, �Terörle Mücadele Yasas�� geri çe-
kilmelidir.

HALK �Ç�N BÜTÇE

- Emekten yana bir bütçe mümkündür. Böyle
bir bütçe için öncelikle IMF ve Dünya Banka-
s��n�n �Yap�sal Uyum ve �stikrar Programlar��
reddedilmelidir. Ülke ekonomisiyle ilgili bütün
kararlar, baßta emek örgütleri olmak üzere
toplumun örgütlü kesimlerinin kat�l�m�yla al�n-
mal�d�r.

- Kamu çal�ßanlar�n�n baßta ücretleri olmak
üzere bütün haklar� toplu pazarl�k süreci ile
belirlenmeli, çal�ßma yaßam� demokratikleßti-
rilmelidir.

- Yüksek gelir gruplar�n�n lehine olan vergi afla-
r� son bulmal�; finansal ißlemler,faiz gelirleri
üzerindeki vergiler art�r�lmal�; emekçiler ve
küçük esnaf üzerindeki vergi yükü azalt�lmal�;
zenginlere servet vergisi uygulanmal�d�r.

- Kaynaklar savaßa ve silaha de¤il, e¤itim, sa¤-
l�k, ve sosyal güvenli¤e aktar�lmal�d�r.

- Kaynaklar�n toplumsal ihtiyaçlara göre da¤�l�-
m�n� ve kullan�m�n� sa¤layacak bir bütçe isti-
yoruz.

Devrimci �ßçi Sendikalar� Konfederasyonu (D�SK),
Kamu Emekçileri Sendikalar� Konfederasyonu
(KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli¤i
(TMMOB) ve Türk Tabipler Birli¤i (TTB)�nce düzenle-
nen �Demokratik Türkiye-Halk �çin Bütçe� mitin-
gi, 17 Aral�k 2005 tarihinde Türkiye�nin dört bir ya-
n�ndan gelen kat�l�mc�lar�n, sabah�n erken saatlerin-
de Ankara Hipodromunda toplanmas�yla baßlad�. Mi-
tinge E¤itim Sen�e üye yaklaß�k 10 bin kißinin kat�l-
mas� dikkat çekti.

Saat 10:00 civar�nda kortej olußturularak S�hhiye
Meydan�na do¤ru yürüyüße geçen emekçiler, çeßitli
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sloganlar eßli¤inde Talatpaßa Bulvar� ve Atatürk Bul-
var��n� izleyerek meydana ulaßt�. Saat 13:00 s�ralar�n-
da emekçiler meydanda yerleßmeye çal�ß�rken korte-
jin sonunu hala Ankara Gar�� önündeydi.

Alan tamamen dolduktan sonra miting düzenle-
me kurulunca Mecliste görüßülmekte olan 2006 y�l�
bütçesi oylatt�r�ld� ve emekçiler �sl�klar eßili¤inde pro-
testo ettikleri bütçeye �hay�r� dedi. AKP iktidar�n�n
uygulamalar�n� ve 2006 bütçesini protesto eden yak-
laß�k 30 bin kißi �Demokratik Türkiye-Halk �çin
Bütçe� diye hayk�rd�.

Daha sonra, mitingte D�SK Genel Baßkan� Süley-
man ÇELEB�, KESK Genel Baßkan� �. Hakk� TOMBUL,
TMMOB Yönetim Kurulu Baßkan� Mehmet SOÚANCI,
TTB II. Baßkan� Metin BAKKALCI birer konußma yap-
t�lar.

TMMOB Yönetim Kurulu Baßkan� Mehmet So¤an-
c� konußmas�nda hükümete yüklenerek

�Dünya küreselleßmenin y�k�c� etkisi ile ßekilleni-
yor. Sermayenin s�n�rs�z hareketlili¤ini ifade eden kü-
reselleßme ça¤�nda, sermaye fiili ve ideolojik olarak
yaßam�n bütün gözeneklerinde tahakküm kuruyor.
Küreselleßme ile dünya kaos ortam�na sürükleniyor;
ülkeler, bölgeler, ßehirler, mahalleler aras�ndaki eßit-
sizlikler gün geçtikçe art�yor. Yoksulluk, açl�k ve iß-
sizlik yayg�nlaß�yor. Þiddet günlük yaßam�n her nok-
tas�nda boy gösteriyor. ABD Ortado¤u�yu kan gölüne

çevirdi, ißgal derinleßerek devam ediyor. Uygulanan
neo-liberal politikalar dünyay� bir karabasana sürük-
lüyor. �deolojilerin sonu, kapitalizmin sonsuzlu¤unun
ilan edildi¤i dönemde, egemenlerin tüm dünyaya
sundu¤u refah, demokrasi ve özgürlük vaadini; yok-
sulluk, savaß, ißsizlik ve açl�k yalanl�yor. Türkiye�de
dünyada yaßanan bu sürece uyum yasalar� ile eklem-
leniyor.� dedi.

Türkiye�nin politik yönelimlerinden, çal�ßanlar�n
ücretlerine kadar her ßey IMF, Dünya Bankas� ve AB
ile kurulan ilißkiler çerçevesinde belirlendi¤ini, eko-
nomik istikrar, büyüme, enflasyonun tek haneli ra-
kamlara inmesi gibi sürekli gündemde olan geliß-
melerin halk�n yaßam�na yans�mad�¤�n�, hükümetin
kamu çal�ßanlar� ile yapt�¤� toplu görüßmelerde se-
falet ücretinde �srar etti¤ini, IMF�ye verilen sözlerin
d�ß�na ç�k�lmad�¤�n� ve 2005-2006 y�l� özelleßtirme-
ler y�l� olacak diyen siyasal iktidar taraf�ndan Türki-
ye�nin en önemli kamusal varl�klar�n�n �paray� ve-
ren düdü¤ü çalar� aymazl�¤� ile sat�ld�¤�n� da vur-
gulayan Sn. SOÚANCI bütün bu politikalar�n Türki-
ye�de yaßanan dönüßümün yönünü gösterdi¤ini, bu
yönün de sermayenin ç�karlar� do¤rultusunda oldu-
¤unu söyleyerek;

�Sevgili dostlar, Emek ve demokrasi güçlerine
düßen, sermayenin yaratt�¤� ißsizli¤in, yoksullu¤un,
savaß�n, sömürünün dünyas�na karß�, emekten, ba-
r�ßtan, adaletten, özgürlükten ve demokrasiden yana
baßka bir Türkiye�yi ve baßka bir dünyay� kurmakt�r.
Gelecek ona sahip ç�kan ellerle ßekillenecektir. Baß-
ka bir dünya yaratma umudu ve inanc�; bizim elleri-
mizde baßka bir dünyan�n kurucu iradesine dönüße-
bilir. 

Sermayenin  yaßama  tüm  gücüyle sald�rd�¤�,
emperyalistlerin dünyay� savaßla s�nad�¤� bu dönem-
de bize düßen bir olmakt�r, umudu diri tutmakt�r,
kavgada birlikte olmakt�r. Sen yoksan bir eksi¤iz.
Baßka bir Türkiye, baßka bir Dünya için sen de kat�l,
ellerimizi birleßtirip eme¤in ve özgürlü¤ün Türkiye�si-
ne uzanal�m.

�Kurtuluß yok tek baß�na, Ya hep beraber,
ya hiçbirimiz� ßeklinde sözlerini bitirdi.

Miting halaylar eßli¤inde sona erdi. 


