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DEĞİŞMELİ. DEĞİŞİR. DEĞİŞTİRELİM...

Türkiye bugün, derin bir demokrasi krizi içindedir. Demokrasi krizi, 
Türkiye halklarını tek bir kalıp içinde eritmek ve her şeyi tekleştir-
mek isteyen ‘Erdoğan rejimi’nin eseridir. 

Bu BİZ’lerin kaderi değildir. 

Ayakta durabilmek adına tüm ülkeyi OHAL’le tutsak alan, parla-
mentoyu işlevsizleştiren, demokratik siyaseti tasfiyeye soyunan, 
ülkenin neredeyse üçte birine kayyum atayan bu iktidar demokra-
tik meşruiyetini yitirmiştir. 

Değişmelidir.

Meşru olmayan referandum sonuçlarına dayanarak, ‘partili Cum-
hurbaşkanlığı’ gibi bir garabet ile yola devam edeceğini sananlar, 
24 Haziran’da duvara çarpacaklardır. 

Ülkeyi uçuruma sürükleyenlere cevabımızı 24 Haziran’da sandıkta 
vereceğiz. 

24 Haziran, halklara, kadınlara, emekçilere zulmeden, doğayı talan 
eden bu iktidarı değiştirme zamanıdır. 

24 Haziran, Türkiye’de güçler ayrılığını, yargı bağımsızlığını, den-
ge-denetleme mekanizmasını, işlevli, çoğulcu ve demokratik bir 
parlamentoyu var etmek için, HDP ile barajı yıkma, umudu gelece-
ğe taşıma zamanıdır. 

24 Haziran’da halkların iradesini ve geleceğini gasp etme peşinde 
olanlar gidecek.

İnanırsak değişir...

24 Haziran seçimlerini, emek-demokrasi güçlerinin, halkların, ka-
dınların, gençlerin, çiftçilerin, esnafın zaferine dönüştüreceğiz.
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Parlamentoda çok daha güçlü bir biçimde yer alacağız. 

HDP, Türkiye partisidir. Türkiye, HDP ile parlamentoda var olacaktır. 

HDP, bugün ülkenin içinde bulunduğu krizi emekçilerin ve ezilen-
lerin lehine dönüştürebilecek ve Türkiye’nin demokratikleşmesinin 
yolunu açabilecek yegâne partidir. 

HDP, emekçileri ve ezilenleriyle, kadınları ve gençleriyle, farklı din 
ve inançlarıyla Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, 
çok dilli yapısını kapsayacak; ülke halklarına insanca ve onurlu bir 
“yeni yaşam”ı armağan edebilecek tek partidir.

HDP, kararlı bir demokrasi ve barış mücadelesiyle toplumun tüm 
mağdur kesimlerinin umududur. HDP, “büyük insanlık”tır. HDP, 
gücünü ve meşruiyetini Türkiye halklarından alır. 

Türkiye halkları, 24 Haziran’da da -7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te 
olduğu gibi- yine hem HDP’yi parlamento dışına itmek isteyenlerin 
oyunlarını bozacak, hem de bu çabaya rıza gösterip göz yumanları 
utandıracaktır.  

HDP olarak halklarımıza, emekçilere ve ezilenlere, bütün barış, 
demokrasi ve özgürlük güçlerine büyük bir inançla diyoruz ki: Hep 
birlikte mücadeleyi büyütelim. Halkların demokratik alternatifini 
oluşturalım. Bu gidişatı değiştirelim.

Özgürlüğün sesi ol. Barışın sesi ol. Bütün Türkiye’nin sesi ol.

Haydi değiştirelim! 

YENİ YAŞAMI KURMAK ELİMİZDE

AKP’nin “tek adam rejimi” güçler ayrılığını, demokrasiyi, hak ve 
özgürlük arayışını, kadın özgürlüğü ve eşitliğini yok sayan otoriter 
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bir rejimdir. HDP, “tek adam” otoriterliğİne açık biçimde karşıdır. 

Geçmişin vesayetçi anlayışıyla ifade edilen parlamenter sistemin, 
halkları, kimlikleri ve inançları eşit düzeyde görmeyen otoriter 
anlayışına da karşıdır.

24 Haziran’da ya ‘tek adam otoriter rejimi’ kurumsallaşacak ya da 
“büyük insanlık” kazanacak.

Özgürlükçü laikliğin, çoğulculuğun, kuvvetler ayrımının merkeze 
alındığı çok dilli, çok inançlı, eşit yurttaşlık temelli demokratik ana-
yasa, ülkedeki tüm toplumsal grupların katılımı ile hazırlanacak.

Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, 
basın özgürlüğü, cinsiyet özgürlüğü, barış hakkı, hakikat hakkı, 
sendika kurma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı, sosyal güven-
lik hakkı, temel gelir hakkı, konut hakkı, engelli hakkı, temiz suya 
ve yeterli gıdaya erişim hakkı, vicdani red hakkı, kültürel kimlik 
hakkı, anadilini kullanma hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, bilgi edin-
me hakkı, adil yargılanma hakkı, çocuk hakları, yaşlı hakları, hay-
van hakları... Demokratik Anayasa’da bütün özgürlükler ve haklar 
garanti altına alınacak.

Demokratik anayasa, merkezin tahakkümüne karşı yereli, devletin 
tahakkümüne karşı toplumu, erkek egemen zihniyetin tahakkümü-
ne karşı kadını, sermayenin tahakkümüne karşı emeği ve doğayı 
temel alan yerel demokrasi anlayışını esas alacak.

Üniter devlet yapısına ve demokratik parlamenter sisteme tezat 
oluşturmayan, aksine bu sistemi güçlü kılan yerel demokrasi, de-
mokratik yerinden yönetim modelidir. 

Yerel demokrasi, hem merkezin yerel tahakkümünü engelleyecek, 
hem de siyasi istikrarı ve kamusal yaşamın demokratik gelişimini 
sağlayacaktır. 
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Demokratik anayasanın verdiği güvence ile yerel demokratik 
yönetimler tüm Türkiye’de demokratik bir idari yapının teminatı 
olacaktır. 

Demokratik anayasa ile güvence altına alınmış yerel demokrasiye 
dayalı Demokratik Cumhuriyet, tekçiliğin değil çoğulculuğun, otori-
terliğin değil demokrasinin, ayrışmanın değil bir arada yaşamanın 
çatısı olacaktır.

KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ
DEMOKRATİK CUMHURİYETİ İNŞA EDECEĞİZ

Türkiye halklarının huzura, güvene, refaha kavuşmasının yegâne 
yolu Kürt sorununda kalıcı barışı sağlamaktır. Kürt sorununun 
çözümü, demokrasi sorununun çözümüdür. Barış, sadece çatışma-
ların, ölümlerin ve acıların olmaması değil, aynı zamanda erdeme, 
iyiliğe, bir arada yaşama doğru atılan en büyük adım olacaktır. Ba-
rış mücadelesi demokrasi mücadelesidir, özgürlük mücadelesidir. 

Özgür bir ülke için, Demokratik Cumhuriyet için, yerel demokrasi 
ile güçlendirilmiş parlamenter sistem için, tekçi anlayıştan kurtul-
mak için atılacak en güçlü adım barış olacaktır. 24 Haziran kalıcı ve 
onurlu bir barış için umuttur. Savaş politikalarıyla iktidarını sürdür-
meye çalışanlara, kayyumcu zihniyete, ablukalarla ve yıkımlarla 
insanları yerinden edenlere inat, barış diyenler kazanacak. 

24 Haziran, eşit yurttaşlık temelinde farklılıklarımızla birlikte yaşa-
yabileceğimiz bir Türkiye’de kendimizi de, kentimizi de, ülkemizi de 
yöneteceğimiz dönemin başlangıç günüdür. Anadillerimizle, kendi 
kimliklerimizle ve kültürlerimizle var olduğumuz, tekliğe karşı çok-
luğun hâkim olduğu ‘Demokratik Türkiye’ye açılan yeni bir kapıdır. 
Kürt sorununun çözümü, kadim halkların ortak yaşam iradesinden 
geçmektedir. Ortak vatanımızda bir arada yaşayacağız. Demokra-
tik Cumhuriyeti ve kalıcı barışı birlikte var edeceğiz.
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MAHKEMELER TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ OLACAK

“Tek adam rejimi” Türkiye’yi adaleti arayan bir ülke haline getirdi. 
20 Temmuz OHAL sivil darbesinden sonra yargı tamamen siya-
sallaştı, HSK ve mahkemeler iktidarın emrine girdi. AİHM kararları 
artık Türkiye tarafından uygulanmamaktadır. Milletvekillerimiz ve 
belediye eş başkanlarımızın da aralarında olduğu tüm muhalifler, 
adil olmayan yargı kararları ile cezaevinde tutulmaktadır. İktida-
rın siyasi taleplerinin aksi yönünde karar veren hâkimler ya ihraç 
edilmekte ya da tenzil-i rütbeye uğramaktadır. 

• Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm 
engelleri kaldıracağız.

• OHAL’i kaldıracağız. Haksız ve hukuksuz bir şekilde KHK’lerle 
ihraç edilen tüm kamu emekçileri işlerine geri dönecek. 

• OHAL’e dayanılarak kayyım atanan belediye eş başkanları gö-
revlerine geri dönecek. KHK’lerle kapatılan tüm muhalif medya 
ve sivil toplum kuruluşları yeniden açılacak. 

• AKP döneminde, kayırmacılık ve usulsüzlük içeren tüm atama-
lar ve sınavlar tespit edilerek adalet sağlanacak. 

• 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı açığa çıkarılarak ya-
sal işlem başlatılması için adım atılacak. 

• HSK’nin yapısı yeniden düzenlenerek özerk bir kurum haline 
dönüştürülecek. Adalet Bakanı HSK yapısından çıkarılacak. 

• Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve demokratikleşmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. 

• İddia ve savunma makamları yargı sisteminde eşit hale getirilecek. 

• Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında 
ayrı bir kamu binasında olacak. 
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• Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak. Adli kolluk 
teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacak. 

• Ev, işyeri ve üst aramalarında, gözaltına alma ve tutuklamalar-
da keyfi uygulamalara son verilecek. 

• Herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşulları oluşturu-
lacak, mahkemelerdeki tercümanların parasının yargılananlar 
tarafından ödenmesi uygulamasına son verilecek.

• Özel yaşamın gizliliğini ihlal eden yasadışı telefon dinlemeleri 
engellenecek, mahkemelerde delil olarak kabul edilmeyecek.

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM YASALARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ!

AKP, “tek adam” rejimi ile siyasi partileri lağvetmek, tek parti dev-
leti modeline geçmek istemektedir.

• Siyasi Partiler Yasası’nda tabanın, seçmenlerin, üyelerin karar-
lara doğrudan katılabildiği düzenlemeler yapılacak. 

• Seçim barajı kalkacak. Temsilde adaleti sağlamak için Meclis’te 
bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin 
yolu açılacak.

• Kadınların eşit temsiliyeti ve katılımı güvence altında olacak. 

• Eşbaşkanlık sistemi siyasi partilerin bütün kademelerinde 
yasal hale getirilecek

• Milletvekili dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı ve ifade 
özgürlüğü ile sınırlandırılacak.

• Kamu emekçilerine siyasi partilere üye olma ve siyasi faaliyet 
yapma hakkı tanınacak.
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İNSAN HAKLARI GÜVENCE ALTINDA OLACAK

2002 yılında insan hakları vurgusuyla iktidara gelen AKP, 16 yıl 
boyunca yaşam hakkından işkenceye, ifade özgürlüğünden toplan-
ma özgürlüğüne kadar tüm anayasal hak ve özgürlüklerde adeta 
bir enkaz bıraktı. 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek taraf 
olduğu uluslararası sözleşmeleri (örneğin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi) askıya aldı. AKP’nin militarist, eril ve nefret söylemi 
içeren dili insan haklarını ihlal edenleri cesaretlendirdi. Cezasızlık 
sistematik hale getirildi. Barış isteyen yurttaşlar ve akademisyen-
ler kovuşturmaya uğradı ve tutuklandı.

• AKP tarafından OHAL’de askıya alınan ve fiili uygulaması ger-
çekleştirilmeyen insan hakları sözleşmelerini tekrar uygulama-
ya başlayacağız. 

• İşkence ve kötü muameleye mutlaka son vereceğiz.  

• Hak ihlali yapan kamu görevlilerinin yargılanmaları önündeki 
yasal ve idari engelleri kaldıracağız.  

• İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımını kaldıracağız. 

• Gözaltı süresi tüm suçlamalar için en fazla 1 gün olacak. 

• Somut delil olmadan yargılama yapılmasına izin vermeyeceğiz.

İNSANLIK ONURU İÇİN DEĞİŞTİRECEĞİZ

2018 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye’de cezaevlerinde yaklaşık 225 
bin mahkûm bulunmaktadır. Cezaevlerinde doluluk oranından 
ötürü insanlık onuruna aykırı koşullar açığa çıkmaktadır. Yurttaşlar 
adalet isterken, AKP halklarımıza yeni cezaevlerini yatırım müjdesi 
olarak sunmaktadır. Cezaevlerinde yoğunlaşan insanlık onuruna 
aykırı ortam ve muameleler neticesinde, siyasi tutsaklar peş peşe 
yaşamını yitirmektedir. Cezaevlerinde bulunan binlerce siyasi 
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tutsağa “rehine” muamelesi yapılmaktadır. Cezaevlerinde çocuk-
lara yapılan taciz, tecavüz ve kötü muamele korkunç boyutlara 
ulaşmıştır. Hasta mahpuslara sunulması gereken sağlık desteği 
sağlanmamaktadır.

• Hasta mahpusların derhal serbest bırakılmasını sağlayacağız. 
Mahpusların dışarıda tedavi edilebilmeleri için tam teşekküllü 
devlet hastanelerinden alınacak raporlar yeterli görülecek.   

• Başta cezaevinde bulunan 70 bine yakın öğrenci olmak üze-
re haksız yere tutuklu olan gazeteciler, kadınlar, siyasetçiler 
TCK’da yapılacak adil düzenlemeler ile özgürlüğüne kavuşacak.  

• Cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına son verilerek cezaevi 
idarelerine verilen “infaz yakma” yetkisini kaldıracağız. 

• “Politik suçlar” suç kategorisi olmaktan çıkarılacak. 

• Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında, hiç 
kimse politik görüşleri ve eylemi nedeniyle suçlanmayacak. 

• F Tipi Cezaevi uygulaması bitecek. Siyasi tutsaklara genel af 
getireceğiz.  

• Terörle Mücadele Yasası, İç Güvenlik Yasası, Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Yasası ve Polis Vazife ve Salahiyet Yasası’nı 
kaldıracak, Ceza Yasası’nda gerekli demokratik değişiklikleri 
yapacağız.

• Çocuk cezaevleri kapanacak. Cezaevleri sivil denetime açılacak.

HALKLARA EŞİTLİK, İNANÇLARA ÖZGÜRLÜK

Türkiye’de AKP dönemi kadar halkların ayrıştığı, inançların baskı 
altına alınarak özgürlüklerinin elinden alındığı başka bir dönem 
olmamıştır. AKP’nin inancı siyasete alet eden tavrı ve inançlar ara-
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sında ayrımcı yaklaşımı inanç özgürlüğünü engellemekte toplum-
sal ve inançsal yozlaşmaya sebep olmaktadır. 

• Özgürlükçü laiklik anlayışını ısrarla savunacağız.

• İnançların devletin tekeline alınmasına son vereceğiz.

• İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anaya-
sal güvenceye kavuşturacağız.

• Biz’ler, din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın, tüm 
halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme hakkını 
savunacağız.

• Demokratik Anayasa ile din ve devlet ilişkilerini düzenleyen 
tüm yasal ve kurumsal ilişkileri yeniden organize ederek İnanç 
Hizmetleri Üst Kurulu’nu kuracağız. Bu kurulda her inançtan bir 
temsilci bulunacak.

• Başta Cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekân-
larını “ibadethane” olarak tanıyacak ve kamu güvencesi altına 
alacağız.

• Her öğrencinin kendi inancı ile ilgili ders alma özgürlüğü ola-
cak.

• Devlet tarafından el konulmuş vakıf malları ve taşınmazlar 
iade edilecek, benzer uygulamalara son verilecek ve devletin 
tasarrufundan doğan maddi zararları tazmin edilecek.

• Yurttaşların yaşam biçimi ve kıyafetine müdahale edilmesine 
hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

• Farklı inanç ve halkların kutsal değerlerini ve mekânlarını 
tehdit eden, kültürel yaşam alanlarını yok eden yapılaşmalar 
olmayacak.
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GEÇMİŞ VE HAKİKATLERLE YÜZLEŞME

Geçmişi ile yüzleşmeyen toplumlar bugünlerini anlayamaz ve 
geleceklerini kuramazlar. Barış içinde yaşamanın şartlarından biri 
geçmişle yüzleşme ve hakikat arayışıdır. 

• Tarihte farklı halklara ve inançlara karşı yapılan soykırım ve 
katliamlar karşısında, bu halklardan devlet adına özür dilenme-
si için gerekli çalışmaları yapacağız.  

• Yaşanan soykırımlar, tehcir, katliamlar, infazlar, kayıplar ve 
benzeri uygulamaların araştırılması ve hakikatlerin ortaya 
çıkarılması amacıyla “Hakikat Komisyonları” kuracağız.

ZORLA YERİNDEN EDİLENLER VE ZORUNLU GÖÇ

Zorla yerinden edilme ve zorunlu göç bir topluma verilecek en 
büyük zararlardan biridir. Sosyal, siyasi ve ekonomik boyutları olan 
bu zararın, etkisi yüzlerce yıl sürmektedir. 

• Biz’ler, yerel demokrasi anlayışımızla yerinde yaşamın kurul-
ması için zorunlu göç hafızası ile yüzleşerek tazmin ve çözüm 
yolları üreteceğiz.

• Bugüne kadar zorla yerinden edilmeler nedeniyle devlet veya 
yerleşik kişiler tarafından işgal edilen tüm mülkler sahiplerine 
iade edilecek.

• 2015 yılında başlayan sokağa çıkma yasakları adı altındaki 
ablukalarda, yerinden edilenlerin tüm zararı tazmin edilecek. 

• Mayınların ve savaş atıklarının Ottowa Sözleşmesi gereğince 
temizlenmesini, mayınlı arazilerin tarımsal üretim yapmak 
üzere kullanıma açılmasını sağlayacağız.

• Sınır barajları ve HES projeleri ile kentsel dönüşümün neden 
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olduğu yeni zorla göç ettirme politikalarına son vereceğiz. 

• Kentten köye geri dönüşü teşvik edeceğiz. Dönüş yapanların 
üretime katılmaları için maddi destek sunacağız. 

KORUCULUK SİSTEMİ KALDIRILACAK

• Koruculuk sistemi lağvedilerek suça karışmış olanların yargı-
lanması sağlanacak. Bu gruplar tarafından el konulan mülkle-
rin iadesiyle sebep oldukları zararın tazmini gerçekleştirilecek.

• Suça bulaşmamış olan korucular toplum yararına programlar 
kapsamında istihdam edilecek.

VİCDANİ RED HAKKI GELECEK

Türkiye’nin imzasının bulunduğu uluslararası sözleşmeler, AİHM 
kararları ve aynı zamanda inanç ve vicdan özgürlüğü hakkını söz 
konusu eden Türkiye Anayasası, vicdani red hakkının yasalaştırıl-
masını gerekli kılar. 

• Eline silah almak istemeyen, militarizme karşı olan gençlerin 
zorunlu askerlik yapmama hakkını güvence altına alacağız.

NEFRET SUÇLARI CEZASIZ KALMAYACAK

Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı düşmanlı-
ğı, her türlü ayrımcılık, cinsiyetçilik ve homofobi yatar. 

• İnsanların nefret söylemiyle damgalanmasına, suç algısı ve 
düşmanlık yaratılmasına karşı duracağız ve nefret suçlarının 
cezalandırılması için çalışacağız.

SIĞINMACILAR VE MÜLTECİLERE EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAM

Türkiye’de farklı statülerde 4,3 milyon göçmen yaşıyor. AKP, mülteci-
leri “misafir” olarak tanımlamaktadır. Ulusal/uluslararası sorumluluk-
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larını yerine getirmemekte ve mültecilerin haklarını inkâr etmekte-
dir. Geçici Koruma Rejimi uluslararası normlara uygun değildir. 

AKP’nin mülteci politikaları neticesinde, Türkiye’de mültecilere yö-
nelik nefret söylemi yükselmekte ve linç girişimleri gerçekleşmek-
tedir. AKP’nin AB ile mültecilerin yaşamı üzerinden yaptığı pazar-
lıklar ise dünya tarihinin kara sayfalarında çoktan yerini almıştır. 

• Mültecilere eşit yurttaşlık hukuku kapsamında, özgür ve eşit 
bir toplum inşa edeceğiz. Mülteci ve sığınmacılarla ilişkileri 
“yardım kampanyası” üzerinden değil, “hak konsepti” üzerin-
den kuracağız. 

• Mülteci kamplarını ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar 
için her zaman denetime açık tutacağız. Mültecilere yönelik 
ırkçı, milliyetçi saldırılar ve nefret söylemi ile ilgili yasal düzen-
lemeleri yapacağız. 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki çekinceleri 
kaldıracağız ve mülteci statüsünün Avrupa dışından gelenler 
için göç ve iltica kapsamına dâhil edilmesini sağlayacak düzen-
lemeleri gerçekleştireceğiz. 

• Mültecilerin can güvenliğini sağlayacağız. Göçmen işçilerin 
yaşadığı barınma, sağlık, kayıt dışılık, eşitsizlik, iş güvencesi, 
sendikal örgütlenme hakkı ile ilgili sorunlarını çözeceğiz. Mülte-
ci kadınların iş ve sosyal hayatta karşılaştıkları bütün zulümleri 
ivedi bir şekilde çözeceğiz. Mülteci çocuklarının eğitim haklarını 
anadilinde almaları için gereken tüm hazırlıkları yapacağız.
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Türkiye ekonomisi hasta, adeta boğuluyor! İşçiler, çiftçiler, emekli-
ler, memurlar, gençler, kadınlar kısaca toplumun neredeyse ta-
mamı hayat pahalılığının altında eziliyor. Esnaf kepenk kapatıyor. 
Aileler, “nitelikli” ve ücretsiz eğitim hizmeti alamadıkları için çocuk-
larının geleceği hakkında ciddi kaygılar taşıyorlar. Ek ödemelerin 
yüksekliği nedeniyle, nitelikli bir sağlık hizmeti nerdeyse hayal 
oldu.

Asgari ücretliler açlık sınırının altındaki maaşlarıyla değil ayın so-
nunu, ortasını dahi getiremiyor. AKP, 16 yıllık iktidarının sonunda, 
uyguladığı ekonomi politikalarıyla, yalnızca bir avuç yandaşını zen-
ginleştirdi. Saray, kendine yandaş 20 dolar milyarderi ve 40’ı aşkın, 
dünya çapında inşaat firması yarattı. Döviz kuru, faiz, enflasyon ve 
dış açık rakamları alarm veriyor. Ekonomik kriz nedeniyle bir panik 
seçimle karşı karşıyayız, ama alternatifsiz değiliz.

TÜRKİYE, HDP İLE NEFES ALACAK

HDP’nin ‘Barışçı ve Katılımcı Güven Ekonomisi’nin hedefi; daya-
nışmacı, kararların halkın iradesiyle alındığı, toplumsal ihtiyaçları 
karşılamaya yönelik bir ekonomik bakışla, üretenlerin ekonomik 
ilişkiler üzerinde denetimini artırmaktır. Perspektifimiz; doğa ile 
uyumlu ekonomi ve insan onuruna yaraşır istihdam yaratmak, dar 
gelirlilere gelir artışı sağlamaktır.

• Bu program için gerekli parasal kaynağı; kamusal israfları ön-
leyerek ve adaletli bir vergi politikasıyla sağlayacağız. Böylece 
yoksulluk sınırının altında yaşayan yaklaşık 60 milyon yurtta-
şımıza aktaracağımız gelir ile hem adaletli bir yaşam hem de 
adaletli bir ekonomi var edeceğiz.  

• HDP’nin ekonomi politikalarının kırmızı çizgisi, emekçinin hak-
larıdır. Mor çizgi kadınların hakları, yeşil çizgi ise tüm canlıların 
ekolojik haklarıdır. HDP olarak, emek ve doğa dostu, verimli, 
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adaletli bir ekonomi programı; emek ve doğa dostu bir büyü-
me modeli ile esnafın, çiftçinin, memurun, işçinin, emeklinin 
ekmeğini ve sofrasını büyüteceğiz.

Asgari Ücretliler...

• Asgari ücreti net 3.000 liraya yükselteceğiz. Milletvekilleri ve 
Cumhurbaşkanı dâhil, kamuda çalışan hiç kimseye, bu asgari 
ücretin 3 katından fazla maaş ödenmeyecek.

• Bütçeden sosyal haklara ayrılan kaynağı ikiye katlayarak, yok-
sulluk sınırının altında gelire sahip tüm hanelerde uygulayaca-
ğımız SOSYAL HAKLAR PROGRAMI ile yoksulluğa son vereceğiz.

Yoksullar...

• HDP iktidarında yoksulluğu yok edene kadar SOSYAL HAK-
LAR PROGRAMI uygulayacağız. Bu kapsamda; hane geliri aylık 
6.000 liranın altında olan hanelerin gelirini uygulayacağımız 
sosyal politikalarla kademeli olarak yoksulluk sınırının üzerine 
çıkaracağız.

• Yoksulluk sınırının altında gelire sahip kamu çalışanlarına 1.000 
TL zam yapacağız. 

• Yüzde 40 ve üzeri engel oranı olan tüm engellilere aylık 1.000 lira,

• Emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık 1.000 lira,

• Tüm işsizlere aylık en az 1.000 lira,

• Sığınma evlerinde yaşamını sürdürmek zorunda kalan tüm 
kadınlara uygun iş ve yaşam imkânı sağlanana kadar 1.000 lira 
ödeme yapacağız.

• Emekli geliri en az 3.000 lira olacak. 
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Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler...

AKP’nin sadece yandaş 19 firmaya verdiği 135 milyar liralık teşvik 
programı gibi teşvikler iptal edilecek. KOBİ’lere yönelik istihdam 
ve yatırım odaklı şeffaf bir teşvik sistemi kuracağız. İlave istihdam 
yaratmaları koşuluyla istihdam teşviki vereceğiz. Böylece işsizliği 
önemli oranda azaltacağız. Firmalar arasında rekabeti ortadan 
kaldıran tekelleşmeyi önleyerek büyük sermayeyi değil, KOBİ’leri 
destekleyeceğiz. 

• Anti-tekel yasası çıkaracağız.

• KOBİ’lerde en az yarısı kadın olacak şekilde 5 milyon kişiye 
insan onuruna yaraşır yeni iş imkânı sağlayacağız.

• Kadın emeği yoğun KOBİ’leri özel bir program kapsamında 
destekleyeceğiz.

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar... 

• Hakça Dağıtım Programımızla dar gelirli vatandaşlarımızın geli-
rini artıracağız, böylelikle alışveriş artacak, esnaf nefes alacak.

• AKP döneminde mantar gibi çoğalan, ithalata bağımlılığı büyü-
ten, kurulduğu yerlerde trafik sıkışıklığını artıran AVM’lere yeni 
ruhsat vermeyeceğiz.

• Zincir marketleri, esnafın varlığını tehlikeye attığı bölgelerde 
yasaklayacağız. Esnafın vergi yükünü azaltacağız. 

• Esnaf dayanışma sandıkları kuracağız. 

• Yerel yönetimlerle işbirliği içinde ve kooperatifleşmeyle şoför 
esnafına mazot desteği, balıkçı esnafına balıkçılık desteği 
sağlayacağız.

• İşçi, çiftçi, esnaf, memur, emekli olan yoksulluk sınırının altın-
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daki tüm yurttaşlarımızın, toplam 50 bin liraya kadar olan her 
türlü banka borçlarının faizlerini sileceğiz. Anapara borçlarını 
sıfır faizli ve uzun vadeli olarak yeniden yapılandıracağız. İcra 
takiplerini durduracağız.

Çiftçiler Nefes Alacak

• Çiftçiye mazot, gübre, ilaç ve tohum desteği artırılacak. Çiftçi-
ye ürün alım garantisi verilecek.

• AKP’nin uygulamadığı, "Milli gelirin en az yüzde 1’i oranında (36 
Milyar Lira) çiftçiye destek” kanunu derhal uygulanacak.

• Tarımsal arazilerin konutlaşmasının ve sanayileşmesinin ön-
lenmesi amacıyla Tarımsal Sit Alanları tesis edilecek. 

• Tarım ve hayvancılık alanında temel sorunlara ilişkin AR-GE 
alanları hızlı bir şekilde oluşturulacak.

• Sulama, tohumculuk, hayvan besiciliği teknolojilerinde dışa 
bağımlılık azaltılacak. Bu amaçlara uygun kooperatifleşme 
imkanları artırılacak. 

• Yayla yasakları derhal kaldırılacak köylere geri dönüşün koşul-
ları oluşturulacak, bu kapsamda çiftçilere canlı hayvan ve arazi 
desteği sağlanacak.

ÇÖZÜM: HAKÇA DAĞITIM PROGRAMI (HDP)

• HDP iktidarında adaletli ve etkin bir vergi sistemi kurarak, HAK-
ÇA DAĞITIM PROGRAMI (HDP) için kaynak yaratacağız. Gelir ve 
servete göre artan oranlı bir sistemle, çok kazanandan çok, az 
kazanandan az vergi alacağız. Bu vergileri yoksulluğun azal-
tılması, istihdam yaratılması, nitelikli kamusal eğitim, ücretsiz 
sağlık ve ulaşım hizmetinin sağlanmasında kullanacağız. ÖTV 
ve KDV gibi vergilerin, gelirler içerisindeki payını düşüreceğiz.  
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• Asgari ücretten vergi almayacağız.

• Gelir vergisi reformunu yapacağız. Yoksulluk sınırının altında 
gelire sahip vatandaşlarımızın vergi yükünü düşüreceğiz. Ver-
gide en düşük dilimi yüzde 5’ten başlatacağız. Ücretliler için en 
az geçim indirimi uygulamasına geçilmesini sağlayacağız.

• AKP döneminde sermaye geliri elde edenler adaletli bir biçim-
de vergilendirilmediği için toplam servetin yüzde 60’ı nüfusun 
yüzde 1’inin elinde kümelenmiştir. Servete duyarlı vergilendir-
me ile bu haksızlığı gidereceğiz. 

• Türkiye’de kazanıp, paralarını yurtdışındaki vergi cennetlerine 
kaçıranlardan hesap soracağız. Bu kişilerin yurtdışındaki vergi 
cennetlerindeki varlıklarını tespit edip vergilendireceğiz. Bu du-
rumu tespit edilen siyasetçiler ve birinci dereceden akrabaları 
için hukuki denetimle ağır hapis cezaları getireceğiz.

• Kurumlar vergisini küçük kurumlar için yüzde 15’ten başlatarak 
ölçeğe göre artan oranlı hale getireceğiz. Üretim ve istihdamı 
teşvik için yatırım indirimi istisnasını yüzde 100’e kadar çıkar-
tıp, amortisman süresini kısaltacağız.

Sosyal Büyüme Modeli

• Kamusal hizmetleri bir hak olarak önceleyen projeler için yeni 
bir ekonomik ve sosyal kalkınma modeli uygulayacağız. Ka-
mu-özel ortaklığı modeli ile normal maliyetin en az yüzde 40 
üzerinde olan yatırım ve fonlama modeline son vereceğiz. 

• Türkiye’yi kamu hukuku dışında bir anonim şirket gibi yönet-
meye çalışan AKP’nin, bu projeleri ve finansman modellerinin 
yerine, doğrudan demokrasi mekanizmalarını harekete geçire-
ceğiz. HDP iktidarında, Türkiye’nin her bölgesinde bölge halkı-
nın gerçek ihtiyaçlarını önceleyen yeni örgütlenme modelini 
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hayata geçireceğiz. İşçi-çiftçi-tüketici kooperatifleri ve müşte-
reklerden yana bir ekonomi modeli uygulayacağız.

• HDP iktidarında kurulacak Bölgesel Yatırım Bankalarının kurucu 
bileşenleri; Hazine, yerel yönetimler/belediyeler, işçi sendikala-
rı, işçi, çiftçi ve tüketici kooperatifleri, halk meclisleri ve demok-
ratik kitle örgütleri olacak.

• Kamu finansmanında vergileme esas alınacak. Ağırlıklı olarak 
üst gelir gruplarından ve üretken olmayan sermayenin vergi-
lendirilmesinden alınacak vergiler bu projelerin finansmanı için 
öncelikli olarak kullanılacak. 

• Merkez Bankası finansmanı kapsamında ise kamu finansmanı-
nı tamamlayıcı olarak söz konusu projeler için yatırım bankala-
rı uzun vadeli bono/tahvil gibi borçlanma senetleri çıkartılacak 
ve Merkez Bankasının öncelikli olarak bu senetleri çok düşük 
faizle satın alması sağlanacak.

• Esnafı ve çiftçiyi desteklemek için kurulduğu ileri sürülen Halk 
Bankası ve Ziraat Bankası yandaş firmalara ve kişilere kredi 
sağlamaktadır. HDP iktidarında kamu bankaları halkın hizme-
tinde olacak.

Kentler ve Evsiz Yurttaşlar

• Kentlerin rant için yağmalanmasına karşı insan ve doğa dostu 
kentler inşa edeceğiz. “Çılgın projeler” yerine insan, toplum ve 
doğa yararına makul projeler gerçekleştirerek herkese insan 
onuruna yakışır barınma imkânı sağlayacağız. 

• Yoksulların düşük değerli konutlarından alınan vergiyi yüz-
de bire düşüreceğiz. Kentsel rantları artan oranlı bir şekilde 
vergilendireceğiz. Bu kapsamda elde edilen vergileri kuracağı-
mız İmar Fonu’nda toplayacağız. Bu fonu, toplumsal ihtiyaçlar 
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doğrultusunda kentsel alt yapı ve yerinde kentsel yenileme 
için kullanacağız.

Herkese Nitelikli Ücretsiz Kamu Hizmeti

• Eğitimi kamuoyu denetiminde, nitelikli kamu okullarında  ger-
çekleştireceğiz.

• Sağlık sektöründe, kamu sağlığını tehdit eden piyasalaştırma 
ve özelleştirme uygulamalarını sonlandıracağız.

• Tüm kamu çalışanlarını kadroya alacağız. Kamuda taşeron/ge-
çici istihdam uygulamasını sonlandıracağız.

• Toplu ulaşım; öğrenci, engelli, emekli, gençler ve yoksulluk sını-
rının altındaki yurttaşlarımız için ücretsiz olacaktır.

• Su ve elektrik kullanımı asgari ihtiyaç miktarına kadar ücretsiz 
olacaktır. Böylece, bu miktarların aşılmaması sonucuyla enerji 
tasarrufu sağlanacak ve kaynak israfı önlenecektir. Bu miktar-
ları aşan tüketimi olanlar ise artan oranlı fiyatlandırmaya tabi 
olacaktır.

Demokratik Bütçe

• Bütçe hakkı temel haklardandır. Meclis’in bütçe yapım ve 
denetleme hakkını sağlayacağız. Yerel yönetim bütçeleri yerel 
meclislerde oluşturulacak. 

• AKP Hükümeti son yıllarda güvenlikçi politikalara artan oranda 
kaynak aktarıyor. Bu politikalar ülke içinde toplumsal barı-
şı, dışarıda ise bölgesel barışı tehdit ediyor. HDP iktidarında, 
Türkiye’de ve bölgemizde uygulayacağımız barışçı politikalar ile 
bu harcamalardan büyük ölçüde tasarruf edeceğiz.

• Kamu ihalelerinde açıkça yandaşlara verilen davet usulü gibi 
şeffaf olmayan ihale usulleri kaldırılacak.



31

Demokratik Ekonomi

• Dayanışma ekonomilerini hayata geçireceğiz. 

• Kar amaçlı değil toplumsal yarar odaklı yapıları destekleyeceğiz.

• Topluluk ekonomisi ile kooperatifçiliği destekleyeceğiz. Halk 
çiftliklerini inşa edeceğiz. 

• Tarım merkezli, doğa ile barışık, enerji tasarrufunu gözeten 
çiftlikler ile açlığa, yoksulluğa ve işsizliğe karşı kalıcı çözümler 
üreteceğiz. 

• Üretim sürecinde karar mekanizmalarının içinde üretenler ola-
cak, birlikte üreteceğiz, birlikte yöneteceğiz.

KAYNAKLAR AKP’NİN İSRAFINDAN SAĞLANACAK

• Türkiye’de kamusal israf devasa boyuttadır. HDP iktidarında 
yoksulların üzerindeki vergi yükünü artırmadan, israfları önle-
yerek ortaya çıkarılan kaynağı sosyal haklara ve düşük gelirli-
lere transfer edeceğiz. 

• 2018 yılında 2 milyar lirayı aşması beklenen Cumhurbaşkanlığı 
bütçesini yüzde 90 oranında düşüreceğiz.

• HDP iktidarında, faizleri emir ile değil güven ile düşürerek faiz 
giderlerimizi azaltacağız.

• Bütün kamu kurumlarında şatafata son vereceğiz.

• Kamu özel ortaklığı kapsamındaki şehir hastaneleri, köprü-o-
toban projelerinde devlet garantisi kapsamındaki ödemeleri 
durduracağız. Kamu yararına aykırı bu proje anlayışına son 
vereceğiz. 

• Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, ihalelere fesat suçlarına ilişkin yap-
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tırımları arttıracağız.

• Büyük sermayeye yönelik vergi muafiyetine, istisna, indirim ve 
vergi aflarına son vereceğiz.

• Bütçeden ödenek üstü harcamayı veya örtülü ödeneği sonlan-
dıracağız.

• HDP iktidarında yapılacak tek özelleştirme, makam araçları, 
makam helikopterleri ve makam uçakları olacaktır. Cumhur-
başkanlığı’nın uçakları özelleştirme kapsamında satılacak. 
Cumhurbaşkanı dâhil tüm kamu görevlileri tarifeli uçak ve 
toplu taşıma kullanacak.

• Başta şeker fabrikaları olmak üzere özelleştirmeleri iptal ede-
ceğiz.

Siyaset tercihte bulunmaktır. Ekonomi politikalarında tercihimizi 
yoksullardan, emekten, barıştan, kadından, gençten, çocuktan, 
doğadan yana kullanacağız. 
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EMEK SÖMÜRÜSÜ BİTECEK 

Emeğin yağmasına dayanan bir sermaye birikim rejimi, AKP ikti-
darlarının kesintisiz sürdürdüğü öncelikli bir politika olmuş, sürece 
damgasını vurmuştur. Üretim sürecinde esneklik, güvencesizlik, 
taşeronluk temel istihdam politikaları olarak öne çıkmıştır. Günde 
ortalama 6 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği uygulamalar 
‘sıradan birer vaka’ haline gelmiştir. AKP döneminde işsizlik çığ gibi 
büyümüştür.

OHAL rejimi, barış diyen akademisyenlerin işinden atıldığı, mah-
keme kapılarında süründürüldüğü, grevlerin yasaklandığı, özgür 
toplu sözleşmelerin engellendiği, KHK’lerle kamu emekçilerinin 
ihraç edildiği ve açlıkla terbiye edilmek istendiği ‘emek düşmanı’ 
bir dönemin adı olmuştur.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği vazgeçilmez bir haktır. Bu konuda 
gerekli önlemleri alacak, yapısal düzenlemeleri yapacak ve 
uluslararası standartları istisnasız uygulayacağız. Emek ağırlıklı 
olacak şekilde ilgili kurumların yönetiminde faaliyet gösterecek 
olan ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ulusal Konseyi’nin kuruluşunu 
sağlayacağız.

• İş cinayetlerinde ana firma ve üst işveren sorumluluğunu esas 
alacak düzenlemeleri yapacağız.

• İnsan onuruna yaraşır bir ücret politikası uygulayacağız. Asgari 
ücreti vergiden muaf tutacağız. Asgari ücretin, grev hakkını da 
kapsayacak şekilde eşit temsile dayalı toplu pazarlıkla belir-
lenmesi için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

• Bütün çalışma alanlarında  (işsizlerin, emeklilerin, öğrencilerin, 
çiftçilerin) örgütlenme özgürlüğünün yolunu açacağız. Grev 
ve toplu sözleşme hakkını bütün çalışanlar için temel bir hak 
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arama, koruma ve geliştirme aracı olarak güvenceye alacak, 
hükümetin grev erteleme yetkisini kaldıracağız. 

• Resmi haftalık çalışma saatlerini ücret kaybına yol açmaksızın 
35 saate indireceğiz.

• Kayıtdışı çalışmayı ortadan kaldıracağız. Sosyal güvenlik siste-
mi için gerekli kaynağı kayıtlı istihdam üzerinden sağlayacağız.

• Kriz bahanesiyle toplu işten çıkarmaları yasaklayacağız.

• Emeklilerin sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki bütün 
engelleri kaldıracağız. Emeklilik yaşını düşürecek, mezarda 
emekliliğe son vereceğiz. 

• Kısmi zamanlı çalışanlar için emeklilik koşullarını kolaylaştıra-
cağız. 

• İflas eden ya da iflas gösteren işyerlerindeki işçi alacaklarının 
ödenmesini, devlet ve banka alacaklarına göre öncelikli hale 
getirecek yasal düzenleme yapacağız. 

• Güvenli iş ve güvenli gelecek her emekçinin hakkıdır. Kiralık işçi 
uygulamasına son verecek, özel istihdam bürolarını kapatacak, 
istihdama aracılık hizmetlerini kamu eliyle yürüteceğiz.

• Kamu ya da özel bütün çalışma alanlarında taşeronluğa son 
verecek, taşeronluk sistemini kaldıracağız. Taşeron işçilerin 
geriye dönük tüm haklarının iadesi için gerekli düzenlemeleri 
yapacağız. Eşit işe eşit ücret uygulayacak, ayrımsız herkese iş 
güvencesi sağlayacağız.

• Kıdem tazminatının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Kıdem 
tazminatını alamayan işçilerin alacaklarını Hazine güvencesine 
alacağız.
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• Ev işçiliğini İş Kanunu kapsamına alacağız. Ev işçilerinin ör-
gütlenme, sosyal güvenlik, işçi sağlığı gibi haklarını yasayla 
düzenleyeceğiz.

• Kadınların yarı zamanlı çalışmasına yönelik düzenlemeler, ku-
rumsal bakım hizmetleri ile desteklenecek. Yarı zamanlı çalışan 
kadınların işsizlik ödeneği ve emeklilik haklarından yararlanma 
koşulları genişletilecek.

• Mevsimlik tarım işçiliğini yasal statüye kavuşturacak, örgütlen-
me özgürlüğünün önünü açacağız. Mevsimlik işçilerin; ulaşım, 
barınma, beslenme, temiz su, tuvalet, ücret, çalışma saatleri, iş 
güvenliği, sağlık, sosyal güvence, çocukların eğitimi gibi hakla-
rının işverenlerle işçiler arasındaki sözleşmelerle belirlenmesi-
ne imkân sağlayacağız. 

• Madenlerde özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans gibi 
uygulamalara son verecek, madenleri kamu eliyle işleteceğiz. 
Madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin uluslararası 
sözleşmeleri imzalayacak ve bu sözleşmeleri eksiksiz uygula-
yacağız.

• Başta KHK’lerle ihraç edilenler olmak üzere, haksız ve hukuk-
suz bir şekilde mağdur edilen kamu emekçilerini görevlerine 
iade edecek, kayıplarını tazmin edeceğiz. KHK’leri bütün sonuç-
larıyla ortadan kaldıracak, sadakat değil, liyakatı esas alan bir 
istihdam politikası uygulayacağız.

• İnşaat ve altyapı sektöründe yapı işçiliği standartlara uygun 
hale getirilecek. Taşeron sisteminin varlığına son verinceye 
kadar, işçilere insana yaraşır barınma koşulları sağlanacak. 
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SOSYAL EŞİTLİK GELECEK

Devlet sosyal eşitliği sağlamakla yükümlüdür. Türkiye’de sosyal 
eşitliğin önündeki en önemli engeller gelir dağılımındaki adaletsiz-
lik ve kayırmacılıktır. En zengin yüzde 20’lik kesimin toplam gelir-
den aldığı pay, en yoksul yüzde 20’lik kesimin aldığı paydan 7,7 kat 
daha fazla hale gelmiştir. 

Sosyal politikalarımız, kaynakların adil dağılımını destekleyecek, 
hem ekonomik hem de yaşamsal bir dönüşümü hedefleyecektir. 

İşsiz, engelli, yaşlı, hasta, çocuk, eşi vefat etmiş veya boşanmış, 
yetim, yoksul, aç hiçbir yurttaşı sahipsiz bırakmayacağız. Kişinin 
aileye ya da devlete bağımlı olmaktan kurtulmasını mümkün kıla-
cak özgür ve sosyal yurttaşlık anlayışını esas alacağız. Yurttaşların 
temel ihtiyaçları olan su, elektrik, ulaşım ve barınma ihtiyaçları kar 
alanı olmaktan çıkarılacaktır. 

• Barınma hakkı doğrultusunda, tüm yurttaşların barınma soru-
nunu çözeceğiz. 

• Halkın hem daha ucuza yaşayabilmesi, hem de iş sahibi ola-
bilmesi için üretim ve tüketim kooperatifleri kuracağız ve/veya 
bu kooperatifleri destekleyeceğiz.

• Su, elektrik ve doğalgazda belirli bir miktara kadar tüketim ya-
panlara ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
kapsamına girenlere ücretsiz hizmet sağlayacağız.

• Su tüketiminde 10 metreküp ücretsiz kullanım sağlayacağız. 

• Dört kişilik bir aile için 200 kwh/ay elektrik hizmetini bedelsiz 
vereceğiz. 

• Su, doğalgaz ve elektrik faturalarından yapılan tüm vergi ke-
sintilerini kaldıracağız.
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• Toplu ulaşım öğrenci, engelli, emekli, genç ve yoksulluk sınırı-
nın altındaki yurttaşlarımız için ücretsiz olacak.

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Kurumları hükümet, çalışanlar, işverenler ve STK’lar ile birlikte 
açık, demokratik ve hesap verebilir bir yönetim şekline kavuş-
turulacak.

• Bireysel zorunlu özel sigortaya yönelik katkı payı uygulamasını 
sonlandırarak kesintileri maaşlara yansıtacağız.

SOSYAL YARDIMLARI SOSYAL ÇALIŞMA İLE DESTEKLEYECEĞİZ

Nitelikli bir istihdam politikası geliştirememiş olan AKP, sosyal 
yardımları çalışmanın ikamesi olarak devreye sokuyor. Yurttaşlar 
sosyal yardımlarla ev geçindirmeye çalışıyor. Eğitim ve sağlığa 
yeterince yatırım yapılmadığından yoksulluğun nesiller arası 
mirası önlenemiyor. Yurttaş devlete göbeğinden bağlı hale getiri-
liyor. Biz’ler şeffaf ve yoksulluğu azaltıcı Sosyal Haklar Programı’nı 
uygulamaya geçireceğiz.  

• Sosyal yardımları iktidarın bir lütfu olmaktan çıkararak, yurttaş 
hakkı temelli bir sosyal politika izleyeceğiz. Yoksulların rencide 
edilmeksizin bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız. 

• Devletin halen uygulamakta olduğu sosyal yardımlara devam 
edecek ve hak sahiplerinin uygulamadan kaynaklanan mağdu-
riyetlerini gidereceğiz.

• Sosyal haklar programından faydalananlar için öncelikli istih-
dam programları geliştireceğiz.

• Sosyal yardımları nakdi desteklerle sınırlı olmaktan çıkararak, 
kurumsal hizmetlerle destekleyeceğiz. 

• Kadınlara yönelik sosyal destek paketlerini sosyal adalet ve 
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eşitlik ilkesine göre, cinsiyet eşitliğini gözetir bir şekilde suna-
cağız.

• Eşi vefat etmiş kadınlara sunulan destekten boşanmış kadın-
ların da faydalanmasını sağlayacağız. 

• Yaşlıların ailelerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın belirli 
saatlerde bakım desteği almasına ilişkin kamusal hizmetleri 
geliştireceğiz. 

• Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin evlerine temizlik hizmeti götüre-
ceğiz.

• Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin sağlık ihtiyaçlarının düzenli ola-
rak yaşadıkları mekânda karşılanmasını sağlayacağız. 

• Engelli yurttaşlar için Engelleri Kaldırma Bakanlığı kuracağız

• Engellilere yönelik sunulan kamu hizmetlerini, engel grupları-
nın farklılıklarını göz önünde bulundurarak sağlayacağız. 

• Engelli ve yaşlı yurttaşlara bakım aylığı bağlanması için gelir 
şartı aramayacağız ve evde bakım desteklerini artıracağız. 
Bakıcıların, tüm primleri devlet tarafından karşılanacak şekilde 
sigortalı olmalarını sağlayacağız.

• Bakıma ihtiyaç duyan, ama kendi başına bağımsız yaşamak 
isteyen engelli bireyler için her ilçede bakım evleri kuracağız.

• Tüm toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımına uygun hale 
getirecek ve engelliler için ücretsiz yapacağız. Engelli aracı 
(elektrikli tekerlekli sandalye) kullanmak zorunda olan yurttaş-
ların kent içi ulaşımlarını rahat ve özgürce yapabilmeleri için 
engelli araç şarj istasyonları kuracağız.

• Tüm işyerleri ve sosyal alanların engellilerin kullanımına uy-
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gun hale getirilmesi için çalışmalar yapacağız. Engelli dostu 
mekânların (restoran, kafe, sinema salonu vb.) çoğaltılması 
hedefiyle vergi muafiyetleri uygulayacağız.

• Bütün engelli yurttaşların sosyal güvenceye kavuşturulmaları-
nı sağlayacağız.

• Engelli emeğini değersizleştiren söylemle mücadele edeceğiz. 
Engelli istihdamı için teşvikler geliştireceğiz. Özel ve kamu ala-
nında engellilerin istihdam kotalarını dolduracağız. HDP iktida-
rının ilk yılında 50 bin engelliyi kamuda istihdam edeceğiz. 

• Kamuya ait kreş ve anaokullarının tümünde engelli çocuklar 
için de olanak sağlayacağız.
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PARASIZ, EŞİT, ULAŞILABİLİR SAĞLIK SİSTEMİ 

AKP iktidarında sağlık kamusal bir hizmet alanı olmaktan çıkmış, 
birey ve halk sağlığı göz ardı edilmiş, sağlık üzerinden yandaşlara 
rant sağlanmıştır. 

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri tamamen terk edilmiş, 
sağlık alanı kamu-özel ortaklığı adı altında ulusal ve uluslararası 
sermayenin çıkarına terk edilmiştir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında 16 yılda yapılanların son 
aşaması ise sağlıkta şirket düzenini getiren 'Şehir Hastaneleri 
Projesi'dir. 

Şehir hastaneleri, insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. İyi 
hekimlik uygulamaları ve nitelikli sağlık hizmeti vermenin önün-
de önemli bir engel oluşturan ve genellikle şehir merkezlerinden 
uzakta kurulan şehir hastaneleri, sağlık hakkına erişimi engelle-
mektedir.

• Sağlık hizmetleri, üretimden sağlık emekçilerinin dağılımlarına 
kadar parasız, eşit, ulaşılabilir, anadilinde, cinsiyet eşitlikçi ve 
ekolojik, her bireyin katılımını esas alan, erişilebilir sağlık ku-
rum ve kuruluşlarını inşa eden bir anlayışla sürdürülecek. 

• Sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendiril-
mesi ve denetlenmesi süreçlerinin tümü için halkın ve sağlık 
emekçilerinin katılacağı demokratik bir sağlık sistemi oluşturu-
lacak. 

• Sağlık hizmetlerinde koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmet-
ler esas alınacak. Bu amaçla öncelikle “halk sağlığı birimleri” 
kurulacak. Halk sağlığı birimlerinde sağlığın toplumsallaşması 
çalışmalarına yer verilecek. 
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• Kamu hastanelerinde toplumsal yarar esaslı çalışma ilke edini-
lecek. Performansa dayalı ücretlendirme gibi kâr odaklı uygu-
lamalara son verilecek. 

• İlave ücret, prim, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemeler 
kaldırılacak.

• Sağlıktaki özelleştirmenin yeni biçimi olan şehir hastaneleri 
modeli kaldırılacak ve şehir hastaneleri bir an önce kamuya 
devredilerek bu talana son verilecek. Kent içindeki hastaneler 
korunacak.

• Kamunun kaynaklarını kullanarak toplumun sağlık ihtiyacının 
karşılanmasını temel alan, sağlık hizmetine kolay erişilebilen 
ve tedavi hizmetlerinin etkin ve bütünlüklü olarak sunulabildiği 
bir hastane sistemi hayata geçirilecek. 

• Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti önleme mekanizmaları 
geliştirilecek.
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PARASIZ VE EŞİT EĞİTİM SİSTEMİ MÜMKÜN

AKP iktidarı; kamusal, parasız, bilimsel, laik ve demokratik eğitim 
anlayışını hedef aldı. Siyasal saikler ile inanç istismarına dayalı 
eğitim politikalarını hayata geçirdi. Özel okulların ve imam hatip 
okullarının sayısını hızla arttırdı. Bu okulları ayrıcalıklı bir konuma 
getiren AKP, diğer devlet okullarını tasfiye sürecini başlattı ve 
okullar arasındaki eşitsizlikleri derinleştirdi. Çocukları ve gençleri 
sınıflarına, cinsiyetlerine, dillerine, inançlarına, etnik kökenlerine 
göre sürekli olarak ayrıştıran eğitim politikalarını hayata geçirdi. 
Anadilinde eğitim hakkını yok saydı. Tüm bu yaptıklarıyla eğitimin 
niteliğini düşürdü.

AKP, eğitim emekçileri üzerinde büyük bir baskı kurarak mali ve 
özlük hakları ile sendikal haklarını yok saydı. İş güvencelerini orta-
dan kaldıran politikalara hız verdi. Üniversitelerin akademik, mali 
ve yönetsel özerkliklerini ortadan kaldırarak bir vesayet kurumu 
olan YÖK’ün yetkilerini kat be kat artırdı. OHAL bahanesi ile de-
mokrat, muhalif binlerce eğitim emekçisini ve akademisyeni ihraç 
etti. Üniversiteleri istediği gibi bölüp parçalayan ve barış talep 
eden hocaları, öğrencileri suçlu ilan eden AKP, üniversitelerden 
yükselen her demokratik talebi baskı ile susturmaya çalıştı. Ancak 
tüm bu yaşananlar kader değildir, farklı bir eğitim mümkündür. 

• Eğitim bir haktır, okul kamusal bir söylem alanı ve ortak yaşam 
mekânıdır. Bu nedenle eğitimin finansmanını vergilerle sağ-
layacağız. Her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para 
talep etmeyeceğiz. 

• Okullar arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracağız. Tüm okullarda 
fiziksel olanaklar, öğretmen niteliği ve eğitim programları bakı-
mından aynı düzeyde eğitim verilmesinin olanaklarını yaratacağız. 

• İdeolojik saiklerle okulları ayrıştıran 4+4+4 uygulamasına son 
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vereceğiz. Eğitim sistemini en baştan başlayarak evrensel 
çocuk hakları temelinde yeniden yapılandıracağız.

• Tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı eğitim müfredatını lağvederek 
bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, anadilinde eğiti-
mi esas alan yeni bir eğitim müfredatını hayata geçireceğiz.

• Din derslerini zorunlu olmaktan çıkaracağız.  

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini dersi müfredata ekleyeceğiz.

• Farklılıkları ya da engelleri yüzünden eğitim ortamlarından 
dışlanan, yeterli eğitim imkanı tanınmayan ya da başarısızlığa 
mahkum edilen çocuklara pozitif ayrımcılık tanıyacağız. Tüm 
engelli öğrenciler için güvenli, eşitlikçi ve erişimi kolay bir yapı 
oluşturacağız. 

• Eğitim sistemini toplum ve doğayla bütünleşik, ekolojik pers-
pektifi temel alarak yeniden yapılandıracağız.

• Eğitim ve istihdam arasındaki bağı sağlıklı hale getireceğiz.

• Kız çocuklarını güçlendiren ve eğitim hakkından eksiksiz bir 
şekilde yararlanmasını sağlayan destekleme politikalarını 
uygulayacağız.

• Eğitim kurumlarında kadınların ve LGBTİ+’ların her tür baskı, 
şiddet, dışlanma, görmezden gelmeye maruz kalmalarını en-
gelleyeceğiz.

• Okullardaki asimilasyon politikalarına son vereceğiz. Her ço-
cuğun ve gencin anadilinde eğitim hakkını anayasal güvence 
altına alacağız.

• Her yıl adı, içeriği, biçimi değiştirilen OKS, SBS, TEOG, LYS 
ve YGS gibi tüm merkezi sınavları kaldıracağız. Sınav odaklı 
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sistem yerine öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa gelişimini 
sağlayacak bir sistem kuracağız. 

• Öğrenciler ve yetişkinler için tek öğrenme yeri okullar olmaya-
cak. Kentin semtlerine yayılmış halk kütüphaneleri, kitaplıklar 
ve kültür merkezleri ile geniş zaman dilimine yayılmış öğrenme 
ortamları sağlayacağız.

• Öğrenim hakkının bir parçası olarak görülmesi gereken yurtlar-
da öğrencilerin tek ya da iki kişilik odalarda barınması, ye-
me-içme olanaklarının sağlanması, sıcak-soğuk su ve internet 
erişimi sağlanması politikalarını hayata geçireceğiz.

• 200 bin öğretmen ataması yapacağız.

• Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasını kaldırarak tüm 
öğretmenlerin kadrolu ve güvenceli istihdamını esas alacağız.

• Üniversiteleri demokratik, özerk ve çok kültürlü, toplum ve 
doğa yararına araştırma yapan kurumlar olarak yeniden inşa 
edeceğiz. Üniversitelerimizin bölünmesine ve kent dışına çıka-
rılmasına izin vermeyeceğiz.

• YÖK’ü kaldırarak yerine üniversiteler arası ilişki ve bilgi akışını 
sağlayacak bir koordinasyon kurulunu kuracağız.

• Üniversite rektörleri ve dekanlarının üniversite bileşenlerince 
seçilmesini sağlayarak, öğrenci meclisleri/konseylerinin her dü-
zeyde üniversite kurullarında söz sahibi olmasını sağlayacağız.

• Cezaevlerinde politik nedenlerle bulunan binlerce öğrencinin 
özgürlüklerine kavuşması için yasal düzenlemeler yapacağız. 

• “Bu Suça Ortak Olmayacağız” diyerek düşünce ve ifade özgür-
lüğü hakkını kullandıkları için OHAL KHK’leriyle haksız ve hukuk-
suz biçimde üniversitelerden atılan akademisyenlerin, öğret-
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menlerin ve öğrencilerin geri dönmelerini sağlayacağız.

• Üniversitelerde Kürtçe, Lazca, Süryanice gibi asimilasyona uğ-
ratılan dillerde yeni kürsülerin açılmasını sağlayacağız.
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AKP, iktidarı devraldığı günden bu güne kadar doğa ve kentler 
üzerinde ülke tarihinde benzeri görülmemiş tahribatlar yarattı. 
Canlıların bütün yaşam alanlarını birer rant alanına dönüştürdü. 
BİZ’ler insana, doğaya ve bütün canlılığa düşman olan bu düzeni 
değiştireceğiz.

Anayasa’ya “doğa hakları insanların çıkarlarından üstündür” 
anlayışını yerleştireceğiz. Kapitalizmin doğayı, kültürel ve doğal 
varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine karşı ekosistemi 
korumak BİZ’lerin temel ilkesidir. 

HDP, yaşamı ve yaşam alanlarını korumak için verilen mücadeleyi 
emek ve sınıf mücadelesinden ayrı düşünmez. HDP, sanayiden 
imara, gıdadan tekstile bütün ekonomi sektörlerinde önceliğin 
ekolojik ilkeler olduğunu kabul eder.

• BİZ’ler kırda ve kentte, doğa ve yaşam haklarını savunma ve 
koruma mücadelesi verenlerin taleplerini hep birlikte gerçek-
leştireceğiz. 

• HDP olarak, sermayenin çıkarı için yapılan baraj, HES, termik, 
nükleer vb. projelere, ekolojik yıkıma yol açan maden işletme-
ciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının 
tahribine yol açan uygulamalara son vereceğiz. 

• Yerel halkın kendi yaşam alanlarındaki her türlü proje hakkın-
da karar vermesini ve ÇED vb. süreçlerin demokratikleşmesini 
sağlayacağız.

• Kentleri yağmalayan, halkın barınma hakkını yok eden kentsel 
dönüşüm projelerini; tarihi, kültürel varlıkları ve ortak yaşam 
alanlarını gasp edenleri durduracağız. Su ve katı atık gibi 
çevresel hizmetlerin özelleştirilmesinin ve piyasalaştırılmasının 
önüne geçeceğiz.
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• Kentlerin meydanları, parkları, koruları ve kıyıları korunacak 
ortak alanlarımızdır. Bu alanların kamusal, doğal niteliğini ve 
kültürel dokusunu bozacak, tahrip edecek hiçbir projeye, uygu-
lamaya izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul gibi projelerin tümü 
başlatılmış olsa dahi durdurulacak.

• Sermaye projelerinin kent kimliğini oluşturan tarihi mekânları, 
ormanları ve doğal alanları yok etmesine, ekolojik yıkıma yol 
açmasına izin vermeyeceğiz. Başlatılmış olan bu özellikteki 
projeleri durduracağız. Doğal alanlara verilen zararların gideril-
mesi için bütün imkânları kullanacağız.

• Yerküre üzerindeki yaşam için vazgeçilmez olan suyun varlık 
olarak korunmasını esas alacağız. Suyun metalaştırılmasına 
son vereceğiz. Her canlının temiz suya erişim hakkını esas 
alacağız. Suyun israfı ve yer altı su kaynaklarının tahribini 
engelleyeceğiz.

• Evlere ve tarlalara takılan ön ödemeli sayaçları iptal edeceğiz. 
Tarlalara geçimlik tarım için gereken suyu ücretsiz vereceğiz.

• Tarım alanlarının, ormanların ve meraların sermaye projelerin-
de kullanılmasına izin vermeyeceğiz. 

• Bu projeler için tahrip edilen orman alanlarını yapılaşmaya 
açmayacağız.

• Tarım alanlarını sit kapsamına alacak ve koruyacağız. Geçimlik/
küçük çiftçiliği, hayvancılığı, arıcılığı destekleyeceğiz.

• Biz’ler, enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesini 
sağlayacak projeleri destekleyeceğiz. Halkın ihtiyacı için ge-
reken enerjinin, rüzgâr ve güneş kaynaklı yerinde üretimine 
öncelik vereceğiz. Bizler, enerjinin nakli ve dağıtımının özelleşti-
rilmesine son vereceğiz.
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• Nükleere ve radyoaktiviteye dayalı üretim ve yeniden dönü-
şüm yapılanmasına, tarım alanlarının, meraların, ormanların, 
kıyıların nükleer atık sahası olmasına izin vermeyeceğiz.

• Mersin Akkuyu ve Sinop nükleer santral projeleri iptal edilecek.

• Su kullanım hakkı anlaşmalarını iptal edeceğiz.

Hayvanların Hakları Var

• Tüm canlıların yaşam hakkını temel alan bir yaklaşımla,   
Hayvan Hakları Kanunu çıkaracağız.

• Hayvanlara yönelik işkence, kötü muamele, cinsel saldırı, öldür-
me gibi suçlarda cezaları caydırıcı olacak şekilde arttıracağız.

• BİZ’ler, hayvanların, ticari amaçlı deneylerde kullanılmasını 
önleyeceğiz. Hayvanların sirk ve sokak tanıtımı vb. her türlü 
gösteri amaçlı etkinliklerde kullanılmasına son vereceğiz.

• Hayvanların itlaf edilmesini, kürkleri ve varlıkları ile sermaye 
birikiminin parçası haline getirilmesini sağlayan düzenlemeleri 
ve yasaları iptal edeceğiz.

• Toplama kamplarına dönüşmüş hayvan barınaklarını kaldırıla-
cağız. 



61



62



en
güzel

ülke
komşularıyla

barış
içinde

yaşayan
ülkedir.



64

KOMŞULARIMIZ VE DÜNYAYLA BARIŞ HALİNDE 

Bütün iktidarını içeride ve dışarıda yürüttüğü savaş ve gerginlikler 
üzerinden koruyan mevcut hükümet, sürekli düşmanlık ve toplum-
sal kamplaşma üretmekte, ülkede ve küresel ölçekte halklar arası 
toplumsal barışı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Coğrafyamıza 
kader olarak dayatılan bu savaş düzenini değiştireceğiz!

• Mevcut iktidar tarafından yürütülen bütün dünyayla kavga 
politikasına son verilmesi ve barış içinde bir dünya idealine 
uygun bir şekilde savaş ve anlaşmazlıkların bitirilmesi asli 
görevlerden biridir. Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünya 
halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve 
halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir yönetim anlayışını geliştirmeleri ve uygulamala-
rı için mücadele edeceğiz. 

• Ortadoğu’da mevcut iktidar tarafından yürütülen Kürt düşmanı 
politikaya derhal son vereceğiz. 

• Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi, halkların kardeşliğine ve 
eşitliğine dayalı demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için 
çaba harcayacak ve Rojava halkının açığa çıkardığı demokratik 
yönetim iradesinin tanınması ve Demokratik Suriye yönetimi-
nin yaşam bulması için mücadele edeceğiz.

• İsrail hükümetinin etnik temizliği esas alan işgalci politikaları-
na karşı duracak. Filistin’in işgaline son verilmesine ve Filistin 
halkının kendi siyasi geleceğini belirlemesine imkân sağla-
yacak bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için gerekli 
desteği vereceğiz.

• Ortadoğu’da emperyalistler tarafından çizilmiş yapay sınırlarla 
kendini bağlamayacak, halklar arasındaki ekonomik, sosyal ve 
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kültürel bağların güçlendirilmesi ve ilişkileri perdeleyen bürok-
ratik engellerin ortadan kaldırılması için çalışacağız.

• Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının Ada’nın bölünmüşlüğüne son 
vermek ve politik çözümü sağlamak için ortaya koydukları çö-
züm önerilerini ve çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.

• Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargoyu kaldıra-
cak, gerekli ekonomik, politik ve diplomatik ilişkileri geliştirecek, 
Türkiye tarafından tek yanlı kapatılan Türkiye-Ermenistan sınırını 
koşulsuz olarak açacağız. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki 
Karabağ sorununda barışçıl çözüm çabalarını destekleyeceğiz.

• Avrupa Birliği’nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güç-
ler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri 
savunmaya devam edeceğiz. AB'nin özellikle Yunanistan kri-
zinde ve göçmen katliamlarında belirgin hale gelen neo liberal 
politikalarına karşı duruşunu ve Avrupa'nın ezilenleriyle ortak 
mücadelesini destekleyecek, AB’yle müzakere ve tam üyelik 
çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız. 

• Emperyalist müdahalelere, başka ülkelerin topraklarının işgal 
edilmesine, komşu ülkelere askeri veya iç savaşı kışkırtıcı 
müdahalede bulunmak gibi politikalara karşı çıkmaya devam 
edeceğiz.

• Avrupa ve dünya genelinde ırkçılık, anti-semitizm, insan ti-
careti (kadın, çocuk, emek sömürüsü), göçmenlik sorunları, 
uluslararası uyuşturucu ticareti, yerinden edilme, yabancı 
düşmanlığı, İslamofobi ve benzeri insanlık değerlerini ilgilendi-
ren sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli 
işbirliklerini yapacağız.
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KÜLTÜREL HAKLARIMIZI KORUYUP YAŞATACAĞIZ 

AKP, hayatlarımızı, kültürel değerlerimizi ve farklılıklarımızı kendi 
varlığı için tehlike olarak görüyor. Her birini tek bir potada eritip 
kendi iktidarının mutlak hegemonyasını kurmaya çalışıyor. 

Özel savaş medyasıyla, militarist dizi ve reklamlarıyla, tetikçi te-
levizyon programları ve en önemlisi haberleriyle yaşamlarımızı bir 
cendereye alıyor. Tarihi eserler, sembolik yerler ve anıtlar yıkılıyor, 
tiyatrolar kapatılıyor, oyunlar sansürleniyor, filmler yasaklanı-
yor, sergiler basılıyor. Türkiye’de yayın evleri basılıyor ve kitaplar 
yasaklanıyor. AKM gibi vakalarda görüleceği üzere kent hafızası ile 
bütünleşmiş kültür mekanları AKP tarafından yıktırılıyor. Anadilin-
de eğitim hakkından ekolojik varoluşa saygıya, tarihsel zenginlik-
lerimizden ifade özgürlüğüne kadar uzanan, en geniş kapsamıyla 
kültürel demokrasinin sağlanması, demokratik yaşam ve kalıcı ba-
rış yolunda en önemli kilometre taşıdır ve bizlerin en asli görevidir. 

Kültürel haklarımızın kazanılması, yaşatılması ve korunması en 
temel önceliklerimiz arasındadır. 

• Halklar arasında Yeni Yaşam kültürünü örgütlemeye, üretme-
ye, paylaşmaya, anlatmaya devam edeceğiz.

• Sanatın ve sanatçının özgür bir ortamda üretebilmesinin bü-
tün koşullarını yaratacağız. 

• Kültür ve sanat insanlarıyla, kurumlarıyla ve temsilcileriyle 
dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

• Kültür ve sanat alanındaki devlet baskısını bitireceğiz. Yerel-
den genele sanatın örgütlenmesinin ve geliştirilmesinin önün-
deki her türlü engel kaldırılacak. 

• Çok dilli, çok sesli, çok renkli bir sanat ve kültür politikasını 
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benimseyerek, sanata yönelik destek programlarını rant kapısı 
olmaktan çıkarıp yaratıcı sanatı teşvik edeceğiz.

• Ülkemizde yaşayan ve kaybolan dillerdeki sanat ve kültür eser-
lerinin gün yüzüne çıkarılması, üretilmesi ve geliştirilmesi için 
her türlü koşulu yaratacağız. 

• Sansüre neden olan tüm yasaları yürürlükten kaldıracağız. 

• Sanat eseri ve sanatçı emeği güvence altına alınacak. Sanatçı-
ların örgütlenmesi desteklenecek.

• Hasankeyf, Sümela, Efes, Zeugma ve Göbeklitepe gibi insanlık 
mirasına denk düşen varlıklarımızı koruyacağız, bu alanlara 
yönelik rant projelerini durduracağız. 

• Özellikle sinema ve televizyon sektöründe rastlanan sömürü 
ve insanlık dışı çalışma koşullarına son vereceğiz. 

• Sanatçıların bütün hak ve örgütlenme hakları destekleyeceğiz. 

• Kültür ve sanat alanında Devlet Sanatçısı ünvanı verme uygu-
lamasını kaldıracağız.
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SPORDA ŞİDDET SON BULACAK 

AKP ile Federasyon ve kulüp yönetimleri yandaş sermaye tekeline 
bırakılmıştır. Spor, kitleler üzerinde propaganda aracına dönüştü-
rülmüş, dostça yarışın ve hoşgörünün değil şovenizm ve holiganlı-
ğın alanı olmuştur. 

• Spora şaibe ve şike bulaştıran, belli kulüplere imtiyaz sağ-
layan, spor alanını mafyatik bir rüşvet ve kara para aklama 
alanına çeviren anlayışa karşı mücadele edeceğiz.

• Halkın kolaylıkla ulaşacağı spor merkezleri, sahaları, alanları 
yaratacağız.

• Sporu devletin ideolojik alanı olmaktan çıkarıp, halkın genel 
sağlığını önceleyen bir anlayışla yeniden örgütleyeceğiz. Fede-
rasyonları demokratikleştirip inisiyatifi yerellere devredeceğiz.  

• Sporu toplumsal gerilim kaynağı olmaktan çıkarıp, toplumsal 
buluşma ve ortak coşku alanı haline getireceğiz. 

• Spor yapılanması, rakibe ve onun emeğine saygı duyma, adil 
koşullarda mücadele etme, kazanmaktan çok yarışın ve etkinli-
ğin parçası olmayı önemseme gibi değerleri aktaracak.

• Spora ayrılan kaynakları, dev sermaye yapılanmalarına değil 
her yurttaşın spor yapma imkanı için harcayacağız. 

• Passolig uygulamasına son vereceğiz.

• Amatör spor desteklenecek, mahalle ve köylerde spor merkez-
leri kurulacak.

• Spor, militarizm, cinsiyetçilik ve milliyetçiliğin av sahası olmak-
tan çıkartılacak.

• Lisanslı faal sporcu sayısını artıracağız. 

• Lisanslı sporcuların spor dallarına göre dağılımı dengeli hale 
getirilecek, futbolun bütün diğer spor dallarını marjinalleştiren 
baskınlığı azaltılacak.
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BASIN VE İNTERNET ÖZGÜR OLACAK 

Türkiye’de medya tek sesli hale gelmiş, iktidar medyayı toplumun 
dizaynı için bir araç olarak kullanmıştır. OHAL döneminde gaze-
telere kayyum atanmış, 213 muhalif medya kuruluşu KHK’lerle 
kapatılmıştır. İktidarın politikalarını eleştiren, sorgulayan yayınlar 
ise yapılamaz hale gelmiştir. 223 muhalif gazeteci cezaevindedir. 
Türkiye, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 
155. sıraya gerilemiştir. Görsel, işitsel ve yazılı yayıncılık iktidar 
tarafından baskı altına alınmış, TRT gibi kamu yayıncılığı yapması 
gereken ve tüm yurttaşların vergisiyle finanse edilen bir kurum, 
iktidarın en önemli medya organı olarak hizmet vermiştir. 

• Siyaset ve ticaret ilişkileri nedeniyle toplumun doğru haber 
alma özgürlüğünün kısıtlanmasını ve medya aracılığıyla va-
tandaşın istismar edilmesini önleyeceğiz. Medya kuruluşları 
sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermesine izin 
vermeyeceğiz. 

• Yasalarda basın özgürlüğünü engelleyen tüm düzenlemeleri 
kaldıracağız.

• Cezaevlerinde tutuklu gazeteci kalmayacak. 

• Haber yapma ve gerçekleri yazma özgürlüğünü güvence altına 
alacağız.

• Medyadaki tekelleşmeye son vereceğiz. Tekçi iktidar medyası 
yerine halkın medyası olacak. Çoğulcu, çok sesli, anadilinde 
yayıncılığı güvence altına alacağız.

• Olağanüstü Hal kapsamında (OHAL) çıkarılan KHK’lerle kapatı-
lan tüm medya kuruluşları yeniden açılacak, el konulan varlık-
ları iade edilecek.

• Yazılı, görsel ve dijital medyanın tümünde mesleki, etik ve 
özgür habercilik ilkelerinin desteklenmesi için Basın Etik Yasası 
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düzenleyeceğiz. 

• Medyadaki her türlü kışkırtıcı, hedef gösterici, cinsiyetçi, nefret 
dilinin önüne geçeceğiz. Yayınlarda toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin gözetilmesi, çocukların korunması tam güvence altında 
olacak. Şiddeti, tacizi, istismarı, nefret dilini teşvik edecek ya-
yınlara yönelik demokratik denetim mekanizmaları işletilecek. 

• İletişim özgürlüğünü kısıtlamaya dönük bütün müdahalelere, 
sansür ve otosansüre son vereceğiz.

• Yerel radyo, televizyon ve gazeteler ile internet yayıncılığı ya-
pan kuruluşları mesleki, etik ve özgür habercilik ilkelerine bağlı 
kalmaları ve bağımsızlıklarını korumaları için destekleyeceğiz.

• RTÜK, demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden yapılan-
dırılacak, yasakçı bir konumdan çıkaracağız.

• Yeni medya teknolojilerinin tüketimin teşvik edilmesi için değil, 
kamu yararı için kullanılmasını sağlayacağız.

• İnternete yönelik her türlü sansür uygulamasına son vere-
ceğiz. Keyfi internet yasakları ve sosyal medyadaki düşünce 
özgürlüğü önündeki engelleri kaldıracağız. Wikipedia, Twitter, 
Facebook gibi sosyal medya platformlarına yönelik yasakları 
sonlandıracağız.

• Açık kaynak kodlu özgür yazılımı teşvik edeceğiz. 

• Anayasa ve yasa gereği kamu yayıncısı olması gerekirken bu 
amacın dışına çıkarak iktidarın sesi haline dönüşen TRT kuru-
munu tarafsızlaştıracak, kamu yayıncılığını esas alan bir yayın 
politikası uygulayağız. TRT yayınlarında fırsat eşitliğinin göze-
tilmesini sağlayacağız. 
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ÇOCUK HAKLARI KORUNACAK

AKP 16 yıllık süreçte çocuklara yönelik kapsamlı politikalar üret-
mediği için çocuklar korumasız haldedir. Çocuğa yönelik istismar 
yüzde 700 artarken, çocuk işçiliği, erken evlilik, intihar, uyuşturucu 
bağımlılığı ve kayıp çocuklar gibi sorun alanları korkutucu boyutla-
ra ulaşmış durumdadır. Çocukların cezaevlerinde yaşadıkları taciz, 
cinsel istismar ve saldırılar bu ülkenin/iktidarın ayıbı olarak karşı-
mızda durmaktadır. 

• 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Bütün çocukların mutlu, 
onurlu ve barış içinde yaşamasını sağlayacağız.

• Siyasetler üstü bir çocuk politikası için Çocuk Bakanlığı kuraca-
ğız. 

• Çocuk cezaevlerini kapatacağız. Alternatif modeller uygulaya-
rak, onarıcı adalet mekanizmalarını yaşama geçireceğiz. 

• OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle kapatılan tüm çocuk hak-
ları kurumlarını yeniden açacağız.

• Çocuk hakları için çalışan sivil toplum örgütlerine kamu finans-
manı sağlayacağız.  

• Tüm kamusal ve özel alanlarda çocuğa yönelik şiddete izin 
vermeyeceğiz. 

• İstismar ve ihmalin önlenmesi için etkili çözüm mekanizmaları 
oluşturacağız. Cezasızlığı ortadan kaldıracağız. İstismara uğra-
yan çocukları güvenli koşullarda koruma altına alacağız.

• Çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

• Bütün çocukların gelişimine uygun, anadilinde, bilimsel ve insan 
haklarına dayalı bir eğitim anlayışını uygulamaya geçireceğiz.
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• Çalışan, çalışmayan tüm kadın ve erkekler için yerel yönetim 
ve kamu finansmanıyla kreşler açacak ve destekleyeceğiz. 

• Çocuk dostu belediyecilik için yasalar çıkaracağız. Yerellerde 
belediyelere bağlı olarak Çocuk Hakları İzleme ve Değerlen-
dirme Komisyonları kuracak ve çocuk temelli alanlara yeterli 
kaynak ayıracağız.

• Çocuklarla ilgili yasaları ve tüm yasalardaki çocukları etkileyen 
maddeleri gözden geçirip, bunların çocuk haklarına uyumlu 
hale getirilmesini sağlayacağız.

• Çocuk yoksulluğunu önleyici politikalar geliştireceğiz. Tüm 
çocukların gıda hakkını korumak için her mahallede Gıda Ban-
kası kuracağız. Her çocuğa temel gıda maddelerini içeren gıda 
paketini ücretsiz vereceğiz.

• Sokakta yaşayan ve çalışmak zorunda kalan hiçbir çocuk kal-
mayacak. Çocuk işçiliğini ortadan kaldıracağız.

• Çocuklarda madde bağımlılığının son bulması için önleyici ve 
koruyucu politikaları hayata geçireceğiz.

• Çocuklara hizmet üreten her kurumda yeterince uzman perso-
nel istihdam edeceğiz.

• Çocukların kaldığı yurtlar ve diğer kurumlarda yaşanan şiddet 
ve istismarı önleyecek denetleme mekanizmalarını hayata 
geçireceğiz.

• Çocuğu yaşamın tüm alanlarına katacak etkili mekanizmalar 
kuracağız. 
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ÖZGÜR BİR GENÇLİK 

Seçme ve seçilme yaşını 18’e indirmekle gençlerin sorunlarını çözdü-
ğünü sananlar, gençler için siyaset alanını tasfiye etme peşindedir. 
Gençler siyasetten ve sosyal yaşamdan dışlanmaktadır. Güvenlikçi 
şiddet politikalarının hedefi gençlerdir. Boğaziçi Üniversitesi öğren-
cilerinin maruz kaldığı hukuk dışılık, 70 bin gence uygulanan siyasal 
şiddetin sadece bir parçasıdır. Cezaevlerinde 70 bin, işsiz olarak ise 
milyonlarca genç vardır.

• Türkiye’yi geleceksiz bırakan genç işsizliği ile mücadele önce-
liklidir. İşsiz gençlerin sosyal yaşamdan dışlanmalarının önüne 
geçeceğiz, mahallelerde ve semtlerde dayanışma ağlarını ve 
sosyalleşme olanaklarını geliştireceğiz.

• Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı en etkin mücadeleyi 
yürüteceğiz.

• Nitelikten tamamen uzak bir şekilde “her kente bir üniversite” 
diyen anlayışın yarattığı yüzbinlerce diplomalı işsize, umutsuz 
gençlere nefes olacağız. 

• Eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, spor, sosyal ve kültü-
rel gelişim gereksinimlerinin nitelikli ve parasız olarak karşılan-
ması bir gençlik hakkıdır. Bu hakkın hayat bulmasını sağlayaca-
ğız.

• Gençlik Meclisleri modeli karar alma mekanizmalarının mutlak 
bir parçası olacak.

• 18 yaşındaki her yurttaşın sokakta, üniversitede, lisede, siyasal 
yaşamda söz, yetki, karar ve katılım hakkının önündeki tüm 
anayasal engelleri kaldıracağız. 

• İşe alımlarda torpil ve kayırmacılığa son verip, liyakata dayalı, 
bilimsel ölçütler getireceğiz. Memur alımlarında kayırmacılığa 
sebep olan mülakat şartını kaldıracağız.
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• İş hayatındaki yaş ve tecrübe hiyerarşisinin sebep olduğu eşit-
sizliği ortadan kaldıracağız. Stajyer ve çıraklık şeklinde kamufle 
edilen yeni kölelik koşullarını önleyici tedbirler alacağız. Psikolo-
jik baskı, tehdit, taciz, angarya, ücret eşitsizliği uygulamalarına 
karşı önlemler geliştireceğiz. 

• İşsiz gençlerin sosyal güvenlik sistemine dâhil olmasını ve işsiz-
lik sigortasından faydalanmasını sağlayacağız.

• Gençler için internet erişiminin bir hak olduğu anlayışıyla san-
sürsüz, ücretsiz ve özgür internet erişimi sağlayacağız. Bununla 
beraber, hakkın kullanımının gençleri yaşamdan koparıcı bir 
bağımlılığa dönüşmesini önleyici sosyalleşme politikaları gelişti-
receğiz. 

• Tüm gençlerin vize ve pasaport işlemlerinin ücretsiz bir şekilde 
yapılması sağlanacak.

• Çalışan, işsiz, öğrenci tüm gençlere, her ay 500 TL yükleyeceği-
miz GENÇ KART dağıtacağız.

• Üniversite gençliğinin yurt ve barınma sorunlarını hızla çözerek, 
geleceklerinin tarikatlara teslim edilmesinin önüne geçeceğiz. 
Tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz yurt ve barınma imkânı 
sağlayacağız. Yurt ve barınma imkânı sağlanamayan yaklaşık 1 
milyon üniversiteli öğrenciye 500 lira kira yardımı yapacağız.

• KYK burslarını karşılıksız hale getireceğiz. Bursları her öğrenci 
için en az 750 TL’ye çıkaracak, bu miktarı yüksek lisans ve dokto-
ra için kademeli olarak artıracağız. 2010 yılına kadar olan geçmiş 
KYK borçlarını silecek, 2010 yılından itibaren ödenen borçları ise 
yasal faizleri ile birlikte geri ödeyeceğiz.

• Üniversite ve yurt yemekhanelerini ücretsiz hale getireceğiz.

• Bizler, bereketli topraklarımızı gençlerin geleceklerini başka 
ülkelerde aramayacağı bir hale getireceğiz.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE
KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Kadınlar değiştirir!

Kadınlar sosyal, siyasal, entelektüel alandaki var oluşlarını ortadan 
kaldıran, kadınları görünmez alanlara iten, yeteneklerini, birikimle-
rini yok eden, kadınların toplumsal yaşamda var olma hakkını yok 
sayan bir siyasi iktidar ile karşı karşıyadır. Erkek egemenliği, fa-
şizmin yükselişiyle birlikte kadınlar üzerindeki baskısını sistematik 
olarak artırmıştır. Kadın cinayetleri, tecavüzler, kadın kazanımları-
nın, medeni ve sosyal hakların gaspı, yaşam biçimlerine müdahale, 
kadın iradesini rehin tutma, evde ve sokakta kadına karşı derinle-
şen şiddet, iktidarın kadın politikalarının bir sonucudur.  

Kadınların yer almadığı, sesinin sözünün yansımadığı bir rejim 
kurulmak isteniyor.

Ama biz kadınlar, OHAL şartlarında bile sokakları terk etmiyor ve 
muktedirlere geçit vermiyoruz. En büyük gücümüz kadın ittifakıdır. 
Gücümüzün farkındayız ve yan yana yürümeye devam ediyoruz. 

Kadınların, tarihin bu evresinde alacağı tutum ve tavır geleceği 
doğrudan etkileyecektir. Yaşamın, siyasetin, hakların eşit paylaşı-
mı için birlikte, eşit ve özgür bir ülkeyi yeniden kurmak için erkek 
egemen iktidara meydan okuyoruz ve değiştiriyoruz. 

24 Haziran seçimleri ile sadece bir cumhurbaşkanı ve milletvekil-
leri seçilmeyecek, bir rejim de değiştirilecektir. 16 yıldır adım adım 
uygulamaya konulan ve açık bir faşizme dönüşen bu tekçi, cinsi-
yetçi, militarist rejimi kadınlar değiştirir. Kadınlar hayatlarına sahip 
çıkmak için meydanlarda ve sandık başlarında olacaklar. 

24 Haziran’da her şey kadınlarla değişecek. 24 Haziran seçimleri, 
kadınlar için bir dönüm noktası olacak. 16 yıldır kadınlar üzerindeki 
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baskısını giderek artıran, tekçi ve erkek egemen yönetime karşı 
kadınlar iradelerini, sözlerini ve hayallerini yönetime taşıyacaklar. 
Her türlü muhalefetin hedef alındığı bu dönemde, kadınlar, kadın 
dayanışmasını ülkenin dört bir yanına yayacak. 8 Mart’larda, 25 
Kasım’larda, kadın grevlerinde ne kadar güçlü olduğumuzu birkez 
daha gördük. Gücümüzün farkındayız.

25 Haziran’da Kadınlar Yönetimde Olacak

Evde, sokakta, sosyal ve siyasal alanda mücadele ederek kazandı-
ğımız eşit temsil ve eş başkanlık sistemini Cumhurbaşkanlığına da 
taşıyacağız.

• Eş Cumhurbaşkanlığı sistemini, halkın ortak yönetimini hedef-
leyen çoğulcu bir yönetim mekanizmasıyla güçlendireceğiz. 

• Toplumsal barışın tesisinde kadınların inisiyatifini etkin ve 
görünür kılacağız. Kadınlar arasında sınırları aşan bir dayanış-
mayı büyüteceğiz. 

• Tüm dünyanın gıptayla izlediği eşbaşkanlık modeliyle kent-
lerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Kayyumların kapattığı 
tüm kadın destek evlerini tekrar açıp, kadın dostu kentler inşa 
etmeye devam edeceğiz. 

• Olağanüstü Hal bahane edilerek kapatılan ve kadınların ya-
şamında hayati bir önem taşıyan tüm kadın derneklerini ve 
vakıflarını hep birlikte tekrar açacağız.

• Kadınların seslerini duyurabilecekleri, “erkekler ne der diye dü-
şünmeden” kadın haberciliği yapacak, toplumsal cinsiyet eşitliği-
ni temel alan özgür basın geleneğini güçlü inşa edeceğiz. 

• Göçmen kadınların, kadın ve göçmen olmaktan kaynaklı yaşa-
dıkları sorunları çözüme kavuşturacağız.
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• Tarihler boyunca hep birlikte elde ettiğimiz kazanımlarımızla, 
siyasete “reisliği”, hane içlerine “Erdoğan modeli” erkekliği 
taşıyarak kadınları yok sayan rejime set olacağız. Ne giyece-
ğimize, nasıl yaşayacağımıza, nereye gideceğimize kendimiz 
karar vereceğiz.

• Güven içinde, neşeyle, coşkuyla, umutla yaşayacağız. Bedenimi-
ze, emeğimize ve kimliğimize hiçbir erkek ve iktidar dokunama-
yacak.

• Biz’ler, kadınlarla ilgili sorunlara doğrudan kadınların ve kadın 
kurumlarının çözüm geliştirdiği Kadın Bakanlığı’nı kuracağız. 

• Bizleri evlilik, giyim, savaş siyaseti üzerinden bölmelerine, 
makbul/makbul olmayan diye ayırmalarına izin vermeyeceğiz. 
Farklılıklarımızla, özgürlüğümüzle ve inşa edeceğimiz barışla 
buluşacağız. 

• Kendi erkek egemen çıkarlarını meşrulaştırmak için dini inanç-
ları araçsallaştıran iktidara karşı; kadın haklarına saygılı inanç 
özgürlüğünü savunacağız.

• Başörtümüze de etek boyumuza da kendimiz karar vereceğiz.

• Engelli kadınlarla birlikte engelsiz bir yaşamı birlikte inşa ede-
ceğiz. 

• Kadınların uluslararası birlikteliğinin kutlaması olan 8 Mart’ı 
kadınlar için resmî tatil ilan edeceğiz.

• Üç çocuk-beş çocuk doğurma baskısına karşı, doğurmak is-
temiyorsak doğurmayacak, istediğimiz kadar çocuk dünyaya 
getireceğiz.

• Erkeklerin de ebeveynlik sorumluluğunu üstlenmelerini, ev 
emeğini paylaşmalarını teşvik edeceğiz. Devredilemez babalık 
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izni getireceğiz.

• Ulaşılabilir, ücretsiz, kaliteli mahalle ve işyeri kreşleri açacağız.

• Ortak yaşam alanlarında ev içi emeğin de çocuk, yaşlı ve hasta 
bakımının da ortaklaştırılması için politikalar üreteceğiz. Ücretli 
ya da ücretsiz bakımın, kadınların işi olmaktan çıkması için 
hasta, yaşlı bakım evleri açacağız.

• Evleri, işyerlerini, sokakları ve geceleri kadınlar için güvenli hale 
getireceğiz. Yaşadığımız alanlarda şiddet, taciz korkusu olma-
dan özgürce dolaşabileceğiz. 

• Cezaevlerinde muhalifler, seçilmiş milletvekilleri, belediye baş-
kanları değil; isimleri şiddetle, tecavüzle, yolsuzlukla, istismarla 
anılanlar olacak; İstanbul Sözleşmesi’ne uygun nitelikte ve 
yeterli sayıda sığınak ve tecavüz kriz merkezi kuracağız.

Erkek Adaletin Yerine Gerçek Adaleti Getireceğiz! 

• Kadın cinayetleri davalarında erkeklik indirimi halini almış “iyi 
hal” ve “tahrik” indirimlerine karşı faillerin caydırıcı ve adil ce-
zalar almasını sağlayacağız.

• Adalet artık ertelenmeyecek, kamu vicdanında bir yara olan 
cezasızlık ortadan kalkacak.

• Türkiye’de çalışmak istediği halde işsiz, milyonlarca kadın var. 
Hiçbir kadın yoksullukla, işsizlikle mücadele etmek zorunda 
kalmayacak. 

• Esnek, güvencesiz, yarı zamanlı değil; güvenceli, eşdeğer işe 
eşit ücret ödenen insanca işlerde çalışacağız. 

• Tüm KHK'ler iptal edilecek; işinden edilmiş on binlerce kadın, 
zorlukla edindikleri mesleklerine geri dönecek.
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• Hem evde hem işte çalışan, çifte mesai yapan biz kadınlara 
erken emeklilik getireceğiz.

• Kadınlara, babadan ve kocadan bağımsız sağlık sigortası gü-
vencesi, işsizlik ödeneği ve yurttaşlık geliri vereceğiz. 

• Mevsimlik-gezici tüm işçilere bulundukları yerde iş olanakları 
sağlayacağız. Mevsimlik kadın işçilerin gittikleri yerlerde her 
türlü sömürü ve ayrımcılığa uğramalarına, traktör, kamyon 
kasalarında yaşamlarından kopartılmalarına son vereceğiz.

• Erkek işi sayılan işlere, yönetim kademelerine kadın kotası 
getireceğiz. 

• Eğitimde ayrımcılığa ve cinsiyetçiliğe son vereceğiz; okuyacağı-
mız okulları da çalışacağımız işleri de biz seçeceğiz.

• Ormanların, derelerin, havanın, suyun, taşın, toprağın, ağacın, 
kurdun, kuşun, böceğin, tüm yaşamın haklarını koruyacak, 
yaşamın bilgisini savunacağız. 

• Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBTİ+’lara karşı başta 
nefret cinayetleri olmak üzere, her türlü eşitsizliğin ve ayrım-
cılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımları atıp, eşit, 
özgür ve onurlu bir yaşam sürdürebilecekleri koşulları oluştura-
cağız. Cinsiyet kimliğine saygı kültürünü geliştireceğiz. 

• LGBTİ+’ler için istihdam seçeneklerini artıracağız. 

• Yalnızca kadına yönelik şiddetin ortaya çıkardığı sonuçları 
değil, şiddetin kendisini ortadan kaldırmayı hedefleyeceğiz. 
Önleyici politikalarımızla, şiddetin asıl nedeni olan erkek ege-
menliğiyle mücadele edeceğiz.


