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UMUTLUYUZ,

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

NE HENDEK NE KAYYUM,

KENTLERİMİZİ DE ÜLKEMİZİ DE KENDİMİZ 
YÖNETECEĞİZ.

Değerli Kürdistanlılar

Bizler, Yurtsever Demokrat İttifak’ın bağımsız adayları olarak 31 Mart 2019 yerel 
seçimlerine adayız. 

Sizden alacağımız güçle ve sizlerle kentlerimizi ve ülkemizi yönetmek istiyoruz.

Bu kez çaresiz değilsiniz.

Size özgürlükçü, çoğulcu, yurtsever, demokratik bir alternatif sunmak istiyoruz. 

Kararlıyız, yıllardır bize dayatılan kırk katır mı kırk satır mı kıskacını hep birlikte kıracağız.

Binlerce yıllık tarihten bize miras kalan dünya incisi kentlerimiz daha iyisini hak ediyor.

Sözümüz var, onları gözümüzün nuru gibi koruyacağız.

Kentlerimizi ulusal ve tarihsel kimlikleriyle buluşturacağız.

Yurtsever Demokrat İttifak olarak net bir programa sahibiz. 

Kan ve gözyaşı üzerinden sürdürülen kirli savaş ve şiddet oyununu bozmaya kararlıyız. 

Türkiye Devleti’nin 95 yıllık “tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak” paradigması ile 
kayyum ve Kürt karşıtlığı siyasetinin çıkmaz bir yol olduğunu söylüyoruz. 

Hendek ve barikat siyasetini destekleyerek “ortak vatan, demokratik cumhuriyet, demokratik 
ulus” diyen anlayışın çözümsüzlüğü derinleştirdiğini iddia ediyoruz. 

Ne hendek ne kayyum; yurtsever, demokrat alternatifle halkımıza yeni bir yol açalım diyoruz.

Vizyonumuz Nettir

Çok dilli bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz.

Kürdistan’da yerel yönetim hizmetlerinde Kürtçe dili esas alınacak.

Kürtçenin öğrenilip yaygınlaştırılması için her mahallede Kürtçe kurslar açılacak.

Kentlerimizi planlı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz.

Şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyeciliği hayata geçireceğiz.

Çevrenin ve doğal yaşamın korunması önceliğimiz olacak.

Engelliler için yaşanabilir kentler yaratacağız.
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Gençlerimizi krimalize eden her türlü etmene karşı mücadele edeceğiz. 

Gençlerimiz geleceğimizdir, onların sosyal yaşama katılmaları için çalışacağız.

Bizim yönetimimizde yerel yönetimler bölge parlamentoları gibi çalışacak.

Halkımızın doğrudan katılımı ile ve onlarla birlikte kentlerimizi yöneteceğiz.

Doğrudan demokrasiyi hayata geçireceğiz.

Toplum hayatını etkileyen önemli konularda referanduma gidilecek. Böylece insanlarımız 
kent yönetiminde söz ve karar sahibi olacak.

Daha fazlasını istiyoruz.

Vali, Kaymakam ve Emniyet Müdürlerinin seçimle iş başına gelmelerinden yanayız.

Merkezi hükümetin yetkisi dışındaki bütün hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesinde 
ısrarlıyız. 

Özgürlük, demokrasi ve insanca bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Emekçilerin haklı taleplerinin karşılanması,

Kadınlar üzerindeki baskı, şiddet ve eşitsizliğin sona ermesi en önemli hedeflerimiz olacak.

Toplu taşımaya öncelik verip geliştireceğiz. Bunun için gerekli alt yapıyı adım adım 
gerçekleştirmeye çalışacağız.

Çöp ve atıkları hijyen kurallarına uygun olarak toplayıp işleyeceğiz.

Yurtsever Demokrat İttifak olarak bir ilkemiz daha var; yaşanan mevcut sorunları barışçı 
yöntemlerle çözmek… Şiddetin ve savaşın bütün sonuçlarıyla toplum yaşamından çıkarılması 
için kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz.

Mücadeleci ve Onurlu Halkımız;

Kürdistan ve Türkiye’de yerel yönetimlerin yaşadıkları sorunlar yumağı, Türkiye’nin genel 
sorunlarından ayrı düşünülemez. Türkiye’nin temel sorunlarının başında ise Kürt ve 
Kürdistan meselesi ile demokrasi sorunu gelmektedir. Bu her iki soruna köklü, kalıcı ve 
evrensel standartlara uygun çözüm bulunmadıkça, yerel yönetimler dahil diğer sorunların 
çözülmesi mümkün değildir. 

Söz konusu sorunların çözümünü ise bu sorunları yaratanlardan bekleyemeyiz.

Yurtsever Demokrat İttifak olarak bu konuda net, ilkeli ve kararlı bir duruşa sahibiz.

Kürt ve Kürdistan Meselesi

Kürt meselesi herhangi bir mesele değil. Türkiye’de ve Kürdistan’da yaşayan 25 milyonluk 
Kürt milletinin kendi topraklarında özgürce yaşama sorunudur. Kürt meselesi iki yüzyıla 
varan bir geçmişe sahiptir ve aynı zamanda Türkiye, İran, Irak ve Suriye’yi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslar arası bir sorundur. 

Halkımızın binlerce yıldır üzerinde yaşadığı ülkemiz Kürdistan ise bölünüp parçalanmış, 
uluslararası bir sömürgeye dönüştürülmüştür.

Kürt meselesi esas olarak Kürt halkının ulusal demokratik haklarının gasp edilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Kürtlerin iki yüz yıla varan özgürlük uğrundaki her girişimi kanla 
bastırılmış, Kürt dili ve kültürünün yok sayılması için katmerli bir zulüm ve asimilasyon 
çarkı hayata geçirilmiştir. Kürt nüfusu zoraki göç ve iskâna tabi tutularak Kürt toplumunun 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi engellenmiş, Kürdistan bir yangın yerine 
dönüştürülmüştür.

Türkiye'de yıllardır devam eden çatışma durumu, artarak derinleşen kutuplaşma ve 
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demokrasinin sorunlu yapısı, esas olarak Kürt ve Kürdistan sorununun adil ve eşitlikçi bir 
tarzda çözümlenmemiş olmasının sonucudur.

Bizler, Yurtsever Demokrat İttifak olarak bu konuda öncelikli adımın silahların susması, 
şiddetin toplum hayatından çıkarılması ve Kürt sorununun barışçıl çözümü için uygun bir 
diyalog ortamının yaratılması olduğunu düşünüyoruz. Bize göre bu mümkündür.

Bize göre, köklü ve kalıcı bir çözüm için Kürtleri yok sayan, tekçi anlayış ve bu anlayışa yol 
açan tekçi sistem terk edilmeli, federal sistem de dahil bir siyasi statü benimsenmelidir.

Dil ve inanç bakımından birden fazla halkın, etnik grubun yaşadığı, toplumsal yapının çok 
renkli olduğu bütün coğrafyalarda çözüm, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesinin 
hayata geçirilmesi ile mümkündür.

Bu nedenle bizler Kürt ve Kürdistan meselesinde, iki ülke, iki millet gerçekliğini esas alan 
eşit ortaklığa dayalı bir federasyonu savunuyoruz. Federe Kürdistan’ın kendi parlamentosu, 
kendi hükümeti olmalı, Kürtçe Kürdistan’da eğitim dili olarak kullanılmalı, kamusal alanda 
resmi dil statüsüne kavuşmalı. 

Bir devlette, o devletin çoğulcu etnik, kültürel yapısına uygun olarak birden fazla resmi dil 
olabilir. Dünyamızda İsviçre, Belçika, Kanada, Rusya Federasyonu, Hindistan, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Malezya ve Irak dahil olmak üzere böylesine onlarca ülke mevcuttur.

Irak’ta da Kürtçe 1958 yılından beri ikinci resmi dildir. 2005 Anayasası ile Irak, federal 
yapıyı benimsedi. Güney Kürdistan “Kürdistan Bölgesel Yönetimi” adıyla kendi federe 
yönetimini oluşturdu.

Anadille eğitim hakkı aynı zamanda Kürdistan’da yaşayan Ermeni, Asuri-Süryani, Arap, 
Mahallemi, Azeri ve Türkmen gibi tüm halkların dil ve kültür özgürlüğü için de gereklidir.

Bütün bu hedeflere ulaşmak için; Kürt meselesinin adil ve eşitlikçi bir temelde çözümünü 
isteyen, özgürlük ve barış isteyen tüm insanlardan Yurtsever Demokrat Bağımsız adaylarımız 
için oy istiyoruz.

Türkiye’de Eksiksiz Bir Demokrasi İçin

Bizler, Evrensel standartlarda bir demokrasinin Türkiye'de yerleşmesinin, Kürt halkının 
ulusal özgürlük mücadelesi bakımından önemli bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz. Kürt 
ulusunun özgürleşmesi ise Türkiye'nin demokratikleşmesini kolaylaştırır.  

Bu açıdan, bizler, ulusal özgürlük mücadelesinde Türkiye’deki demokrasi ve değişimden 
yana olan güçleri dost görür, onlarla dayanışmaya ve Kürtlerin ulusal demokratik hak ve 
özgürlüklerini kabul etme temelinde birlikte mücadeleye büyük değer veriyoruz. 

Bizler, Türkiye'deki tekçi, ırkçı ve otoriter yapının son bulmasını,

Evrensel standartlara uygun bir demokrasinin inşasını,

Militarizmin vesayetinin sona erdirilmesini,

Bütün etnik azınlıklar ile dini inanç gruplarının temel hak ve özgürlüklerine kavuşmasını,

Katı merkeziyetçi siyasi sistemin yerine adem-i merkeziyetçi bir idari yapının kurulmasını,

Ülkenin çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli yapısına uygun yeni bir anayasanın 
yapılmasını,

Kürt milletinin varlığının kabul edilmesini, Kürdistan'a federe bir statünün tanınmasını 
istiyoruz.

Düşünce, örgütlenme ve basın özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Venedik Şartı’na uygun olarak şiddeti dışlayan tüm siyasi partiler, dernekler serbest 
olmalıdır.
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Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası, Ceza Yasası demokratikleştirilmeli; Terörle Mücadele 
Kanunu (TMK) kaldırılmalıdır.

Seçimde yüzde on barajı ile bir başka baraj olan partilerin seçimlere katılabilmeleri için 41 
ilde örgütlenme şartı tümden kaldırılmalı, her parti aldığı oy oranında Parlamento’ya temsilci 
sokabilmeli ve aldığı oy oranında hazine yardımı alabilmelidir.

Kürt milleti olmak üzere tüm etnik ve siyasi kesimlerin varlığını ve onurunu red ve rencide 
eden “Milletvekilliği Yemini” tüm etnik, dinsel, mezhepsel ve siyasal kesimlerin varlığına 
saygıyı esas alacak şekilde düzenlenmelidir.

Bizler, düşünce, inanç ve vicdan özgürlüğü bağlamında Alevi sorununun adil çözümünden 
yanayız. Cemevleri’ne resmi statü tanınmalıdır. Aynı zamanda Hıristiyan, Musevi, Ezidi gibi 
din ve inanç grupların inançsal sorunlarının çözümünü istiyoruz.

Vesayetsiz ve Katılımcı Yerel Yönetimler

Yerel plandaki sorunların çözümünde asli rolün yerel yönetimlere ait olduğu görüşündeyiz. 
Yerel meclisler birer yerel parlamento gibi çalışmalı. Eğitim, sağlık, yerel güvenlik gibi 
hizmetler yerel yönetimler tarafından karşılanmalı. Merkezin yerel yönetimler üzerindeki 
vesayeti kaldırılmalıdır.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin koyduğu ve bu sözleşmedeki hakları 
sınırlayan çekinceleri kaldırmak için çalışacağız.

Ana dil eğitimine katkı sağlanması amacıyla okul, kreş ve yuvalar yaygınca açılacak.

Belediyelerin yatırım kararları, ihaleler ve harcamaları tüm iletişim araçları, internet gibi 
vasıtalarla vatandaşın bilgisine sunulacak. Bizim yönetimimizde, yerel yönetimlere ilişkin 
bütün faaliyetler açık, şeffaf, tüm bilgiler ulaşılabilir olacak.

Belediye başkanlarının ve yöneticilerin malvarlıkları, seçildikleri ve göreve geldikleri andan 
dönem sonuna kadar her yıl olmak üzere kamuoyu ile paylaşılacak.

Modern, planlı, temiz, insanı temel alan, yaşanılır bir kentleşme politikası izleyeceğiz.

Bugünkü kentlerimiz insanların soluk almasını engelleyen, gidiş gelişi bir işkenceye 
döndüren beton yığınlarına dönüşmüştür. Belli çevrelerin rant tutkusu ve kısa yoldan 
zenginleşme hırsıyla kent mimarisinin alt üst edilmesine, betonlaşmaya fırsat vermeyeceğiz. 
Bu alanda bugüne kadar yaratılmış tahribatı düzeltmek için sistemli, planlı bir çalışma 
yapacağız.

Kentsel dönüşüm ve imar değişikliği konularında karar, plan ve proğramlar belediyelerin 
onayı olmadan tek taraflı gerçekleştirilmeyecek. 

Yeşil alanları koruyup büyüteceğiz. Park ve bahçelerle, gezi yollarıyla, çocuklar için oyun 
alanlarıyla, gençler ve büyükler için spor sahalarıyla, engelliler için engelsiz ve yaşlılarımız 
için sosyal yaşam alanlarıyla yaşanabilir kentler yaratacağız.

Şehir merkezlerinde yeni otoparklar ve planlı bir altyapı oluşturacağız. 

Otobüs ve dolmuş taşımacılığını mutlaka daha sistematik ve konforlu hale getireceğiz. Ayrıca 
raylı sistemlerle toplu taşımacılığı çeşitlendirmek, daha hızlı ve konforlu hale getirmek için 
özel bir bütçe oluşturacağız.

Caddeler, sokaklar kentlerin aynalarıdır. Ne yazık ki bugün, büyük kentler başta olmak üzere 
caddeler ve sokaklar birer çile merkezine dönüşmüştür. Rahat bir trafik için iyi, planlı bir 
altyapıya gerek var. Bu sorunu çözmek için ihtiyaç kapsamında kentleri yeraltı ulaşım ağına, 
yani metroya kavuşturmak ve yer üstünde de otobüs ve raylı sistemlerle gidiş gelişi 
kolaylaştırmak gerekir. Bizler buna talibiz.

Kentler arası ve kent içi ulaşımda raylı sistemin payını arttırmak için gerekli çalışmaları 
yapacağız.
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Bir deprem bölgesinde yaşadığımızı göz önüne alarak yapıların, konutların deprem 
yönetmenliğine uygun ve sağlam olmasına özen göstereceğiz.

Kent ve beldelerde sosyal ve kültürel faaliyetleri kolaylaştırmak ve geliştirmek için, yeter 
sayıda yurttaş evleri ve kültür merkezleri oluşturacağız. Siyasi partiler, dernekler, kültür 
kuruluşları ihtiyaçları olduğunda ücretsiz olarak bu mekanlardan faydalanabilecek. Sosyal 
yaşam faaliyetlerini herkes için erişilebilir temel bir hak olarak kabul ediyoruz.

Yerel planda var olan farklı dil, inanç ve kültürlerin korunması ve serbestçe gelişmesi için 
yerel yönetimlerin katkı ve desteklerini artıracağız.

Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklar ve gençler için yerel meclisleri, koruyucu, eğitici, iş ve 
meslek sahibi edici çalışmalar yapmaları, çocuk ve gençlik evleri oluşturmaları için teşvik 
edeceğiz.

Araba parklarının girişi ve birinci katını engellilere tahsis edeceğiz.

Yardıma muhtaç insanlara konut, sağlık, beslenme yardımı ve benzeri sosyal destekler için 
gerekli kurumlar oluşturup kaynak sağlayacağız.

Doğa ve çevre korunacak, sanayileşme ve kentleşme politikalarında gelecek kuşakların 
sağlığı esas alınacaktır. 

İnsanlığın ortak evi olan dünyamızın ekolojik dengesini bozacak her türlü faaliyet 
durdurulacak. Sanayileşme, kentleşme ve enerji faaliyetlerinin doğa ile uyumlu hale 
getirilmesi sağlanacaktır. Gelecek kuşakların emaneti olan kentlerimizi, ülkemizin ve 
dünyanın doğasını korumak için dünya ölçeğinde iş birliğine gidilecektir. 

Plânsız kentleşme, plânsız sanayileşme/endüstrileşme, doğal kaynakların hoyratça 
kullanılması doğanın bozulmasına, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bunu 
önlemek için gerekli çalışmaları başlatacağız.

Yaşam için gerekli olan ısı, ışık, besin, giyim, barınak, sağlık ve yaşama sevincini artıran 
yeşil alanlar, en az tahribat yaratan ve yenilenebilir yöntemlerle insanların hizmetine 
sunulacaktır. 

Kentlerimizde sanayi bölgeleri, altyapısı tamamlanmış yerlerde ve yerleşim alanlarını 
etkilemeyecek şekilde plânlanacaktır. 

Tüketim sonucu ortaya çıkan atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü için tesisler kurulacak 
ve geri dönüşümün ayrıştırılmasına evlerden başlanmasını teşvik edeceğiz.

Kırsal alanlarla kentler arasında iş birliği sağlanacak. Kentin ihtiyaçları kırsal alanlardan 
temin edilecek ve kırsaldan gelen ürünlerin korunması ve pazarlanmasında belediyeler olarak 
özel tedbirler alacağız.

Modern kent ve beldeler, yaşanılır bir kırsal alan için doğayı gözümüz gibi korumak, doğanın 
tahribini önlemek için çalışacağız. 

Doğayı korumak geleceğimizi korumaktır. Doğayı korumak çocuklarımıza iyi bir dünya 
bırakmaktır.

Bu nedenle anaokulundan başlayarak eğitim sisteminde doğayı korumanın önemini işleyen 
programlara yer verilmesi için çalışacağız. 

Değerli Halkımız,

Kürdistan’da yaşayan Kürt, Ermeni, Asuri-Süryani, Arap, Mıhellemi, Azeri ve Türkmen gibi 
birçok halk ile Alevi-Sunni, Hıristiyan, Musevi, Ezidi gibi din ve inanç grupları devletin 
baskıcı politikaları nedeniyle geçmişte büyük zorluklar yaşadılar. Bu nedenle, geçmişte 
yaşanılan tüm bu uygulamalarla yüzleşilmeli, eşit, özgür ve demokratik bir yaşam kurmak 
için köklü bir sistem değişikliğine gidilmelidir. 
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Sistem değişikliği aynı zamanda evrensel standartlarda bir demokrasinin Türkiye'de 
yerleşmesi için de gereklidir.

Ancak, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen yeni bir sisteme geçildi. 
Evrensel standartlarda demokrasinin yönetim sistemleriyle örtüşmeyen, dünyadaki hiçbir 
hükümet sistemine benzemeyen; yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplandığı 
otoriter ve keyfi bir sistemle karşı karşıyayız. 

Tam da bu aşamada yerel yönetimler seçimi yapılmaktadır. 

Bizler; Yurtsever Demokrat Bağımsız adaylar olarak evrensel standartlarda demokratik bir 
yönetim sisteminin gerekliliğine inanıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Bu sistemlerden 
biri de federal sistemdir.  Bizler böyle bir sistem için, vesayetsiz ve demokratik bir yerel 
yönetimler anlayışı için oylarınıza talibiz.

Değerli Kürdistan Halkı,

Kürt ve Kürdistan sorununun barışçı ve eşitlikçi çözümü için;

Çağdaş, çoğulcu, katılımcı demokrasi için;

Anadille parasız ve genel eğitim için;

Alevi-Sünni, Hıristiyan, Musevi, Ezdi gibi din ve inanç gruplarının tüm inançsal sorunlarının 
çözümü ve gerçek bir laiklik için; 

Kadın ve işçi hakları için, geniş sosyal haklar için;

Çocuklarımızın ve gençlerimizin özgür geleceği için;

Yönetimin kayyumlardan halka geçtiği demokratik ve halka açık katılımcı bir yerel yönetim 
için;

Çok dilli belediyecilik için;

Hizmeti yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık uygulanarak kentin her noktasına eşit olarak 
ulaştırmak için;

Engellilere engelsiz ve yaşanabilir kentler için;

Yaşlılarımızın sosyal yaşama daha fazla katıldığı kentler için;

Tarihsel miraslarımıza sahip çıkmak için;

Yaşanılır, modern, temiz kentler için;

Tüm halkı yerelde iktidar yapmak için;

Sesimizi yerelden dünyaya duyurmak için;

Kentlerimizi kendimiz yönetmek için;

Hep birlikte, Yurtsever Demokrat Bağımsız adayları destekleyelim.

Yurtsever Demokrat İttifak kazandığında ikili bir zafer kazanılacaktır: 

Hem Kürt ve Kürdistanlılar yerel yönetimleri almış olacaklar hem de belediyeler yeni 
bir Kürdistan şehri anlayışıyla yönetilecektir. 

10.02.2019

YURTSEVER DEMOKRAT İTTİFAK
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