
HDP DİYOR Kİ

Yetkileri tek kişide  toplayan Cumhurbaşkanlığı 
sistemine son verilecek.  Yargı, yasama, 
yürütme birbirinden ayrılacak.
Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş, çoğulcu 
parlamenter sisteme geçilecek. Demokratik, 
özgürlükçü yeni bir anayasa hazırlanacak.
Türkiye kayyumsuz, OHAL’siz, KHK’siz
yönetilecek. OHAL-KHK mağdur-
larına hakları iade edilecek. 

TAM DEMOKRASİ
GELECEK

EKONOMİYE 
ADALET GELECEK
Çalışanı, esnafı ezen vergi-
lere son verilecek, adil vergi 
sistemi kurulacak. 
Yollar, köprüler ücretsiz 
olacak. Su, elektrik, doğal-
gaz, internet ucuzlayacak.
Asgari ücret ve en düşük 
emekli geliri 3 bin TL, işsiz-
lik parası en az bin TL  
olacak. Kamu emekçilerine 
bin TL zam yapılacak.  
50 bin TL’ye kadar banka 
borçlarının faizleri silinerek 
yeniden yapılandırılacak. 
Tarım ve hayvancılıkta 
destekler 2 katına 
çıkarılacak.

EMEKÇİLER
KAZANACAK

İş cinayetleri denetim 
ve yaptırımlarla son bulacak. 

Taşeron sistemi bitecek.
Haftalık çalışma süresi

35 saate inecek.
Mevsimlik işçilere tüm sosyal

haklarıyla güvenceli
çalışma koşulları sağlanacak. 

Emekçiler özgürce 
örgütlenebilecek, grev hakkını 

özgürce kullanabilecek.

BASKILAR KALKACAK, 
ÖZGÜRLÜKLER GELECEK
Basın özgürlüğü ve haber alma hakkı 
sınırsız sağlanacak. Sosyal medya ve 
internet yasakları kalkacak.
Herkes düşüncesini özgürce ifade ede- 
bilecek, toplantı ve gösteri yapabilecek.
Başta Aleviler olmak üzere herkes 
inancını eşit yurttaş olarak özgürce 
yaşayacak. Özgürlükçü laiklik anlayışı 
benimsenecek.

Doğal zenginliklerin tahribatı, 
orman katliamları, deniz ve 

akarsu kirliliği durdurulacak.
Termik ve nükleer santrallere, 

HES’lere, Kanal İstanbul gibi 
projelere geçit verilmeyecek.

Yerli tohum desteklenecek, GDO’lu 
gıdalara izin verilmeyecek. Tarım 

alanları ve meralar korunacak.

DOĞA TALANI
SON BULACAK

Gençlerin yönetime katılım 
hakkı için örgütlenmelerinin 
önündeki engeller kaldırılacak. 
Genç işsizlere istihdam 
imkanı sağlanacak.
Gelecek ve iş kaygısı 
duymadan nitelikli, bilimsel 
eğitim almaları sağlanacak. 
Her gence internet, ulaşım, 
barınma gibi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 
500 TL yüklenen 
Genç Kart verilecek. 
Zorunlu askerlik
kaldırılacak. 

SÖZ, KARAR, YETKİ 
GENÇLERE

MAHKEMELER BAĞIMSIZ 
VE TARAFSIZ OLACAK
Yargı siyasetin emrinden 
kurtarılacak. Herkese eşit ve adil
davranacak.
Mahkemeler ‘adil yargılama-hızlı 
karar’ ilkesiyle çalışacak. 
Uluslararası demokratik 
anlaşmalara uyulacak.
Keyfi ve uzun tutuklamalar son 
bulacak. Tutuklu siyasetçiler, 
gazeteciler, öğrenciler serbest 
bırakılacak. 

TOPLUMSAL BARIŞ
SAĞLANACAK
Bütün halkların barış ve
huzur içinde birarada yaşama 
hakkına saygı gösterilecek. 
Çok sesli toplum yapısına 
uygun bir düzen inşa edilecek.
Başta Kürtler olmak üzere, 
herkes için her alanda eşitlik 
sağlanacak.
Toplumdaki kutuplaşmaya, 
her türlü şiddete son vermek 
için somut adımlar atılacak.
Barışçıl bir dış politika 
izlenecek. 



Eğitim parasız olacak ve herkes 
çocuğunu istediği okula gönderecek. 
200 bin öğretmenin ataması yapılacak.
Anadilinde eğitim tam olarak 
uygulanacak. Kız öğrencilere eşit 
eğitim hakkı sağlanacak.
Üniversiteler kendilerini yönetecek.  
İhraç edilen öğretim üyeleri 
görevlerine iade edilecek.

Kadına karşı şiddeti ortaya çıkaran
cinsiyet eşitsizliği ile mücadele
edilecek. 
Şiddet, taciz, tecavüz saldırılarına 
karşı cezasızlık politikasına son
verilecek
Kadınların sosyal, ekonomik ve
siyasal hayata eşit katılımlarının
önündeki engeller kaldırılacak.

EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK

KADINLAR EŞİT VE
ÖZGÜR OLACAK
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