2015 MİLLETVEKİLİ
GENEL SEÇİMLERİ

SEÇİM
BİLDİRGESİ

www.ldp.org

2

Küresel

demokrasi,

basın

özgürlüğü,

yargı

bağımsızlığı

endekslerinde 3. Dünya diktatörlükleri ile aynı sıralara düşmüş,
yargı mensuplarının terör örgütü üyesi, futbol taraftar grubu
gençlerin, gazetecilerin darbeci olarak yargılandığı ülkemizde, 7
Haziran günü bir seçim yapılacaktır.
Kuzey Kore, Mısır, Nijerya, Zimbabwe gibi ülkelerde de parlamento
seçimleri

yapılmakta

ancak

bu

ülkelerde

demokrasi

ve

özgürlüklerin getirdiği mutluluk ve refahtan bahsedilmemekte,
kaçan kurtulur zihniyeti ön plana çıkmaktadır.
Liberal

Demokrat

Parti

de

7

Haziran

seçimlerine

ülkede

hürriyetlerini, adaleti, refah ve mutluluğu tutarlı bir şekilde savunan
her vatandaşımız pusulada kendisini temsil eden bir partiye gönül
rahatlığı ile oy verebilmesi için katılacaktır.
Parti millet tarafından yasama organında kanunlar yapılırken rol
almak için veya ülke yönetiminde söz sahibi olması için yeterli oy
alıp

yetkilendirildiği

takdirde,

aşağıdaki

seçim

bildirgesinde

belirtilen ilkeler çerçevesinde hareket edecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunulur.
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LDP Türk siyasetinde aşağıdaki temel unsurların tümünü
politikalarında ilke edinmiş tek siyasi partidir.


Bireyin yaratıcı, üretici ve girişimcilik gücünü merkez alan
politikalar üretmek.



Asli görevleri dışında, icraat yapmayan ancak denetleyen
ve sivil toplumca denetleten bir devlet yapısı oluşturmak.



Adil rekabet ortamında, tamamen serbest bir piyasa
ekonomisini gerçekleştirmek.



Evrensel temel hak ve özgürlüklerin, ekonomik gelişmenin
ön şartı olduğu bilinciyle, halkımızın doğuştan sahip
olduğu tüm bu hak ve özgürlükleri kullanmasını sağlamak.



Tam bağımsız ve tarafsız yargı ile adaleti kısa zamanda ve
caydırıcı bir şekilde sağlayan hukuk devletini oluşturmak.
LDP’nin öncelikleridir.

www.ldp.org

5

EKONOMİ
LDP sosyal dengelere de hassasiyet göstererek serbest piyasa
ekonomisine inanır.
Devletin kaliteli, ucuz, verimli mal ve hizmet vermesi mümkün
değildir. Devlet icra etmez yönetir.
Bu nedenle devlet, ekonomik faaliyetlerden elini çekecek, tüm
hizmetleri, serbest rekabet ortamında, bireysel girişimciler,
hür teşebbüs, özel üniversiteler, dernekler, vakıflar halkımıza
çok daha ucuza ve kaliteli olarak sunacaktır.
Günümüzün

küreselleşen

şartlarında

tüm

ülkelerin

ekonomileri halkların ileriye dönük beklentilerine dayanır.
Siyasi partilerin 2023 yılına dönük hedef ve beklentileri,
verdikleri rakamlar fal bakmaktan başka bir şey değildir.
LDP ekonomi yönetiminde sadece Türkiye’yi bir yatırım
cennetine

dönüştüreceğini

ve

bürokrasiyi

ortadan

kaldıracağını vaat eder.
Haksız rekabeti önlemek için özel sektörün faaliyet gösterdiği
alanlarda aynı hizmeti veren, TRT, THY başta olmak üzere tüm
kamu iktisadi teşekkülleri ile bit denilen belediye iktisadi
teşekkülleri kapatılacaktır. Devlet özel sektörle asla rekabete
girmeyecektir.
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VERGİ POLİTİKALARI
Yüksek vergiyle kalkınma olsa dünyada fakir ülke kalmazdı. LDP
yüksek vergiye karşıdır.
LDP devletin sadece iç güvenlik, dış güvenlik, adalet ve dışişleri
gibi asli görevlerini yapabileceği kadar vergi toplayan gereksiz
fazlalıklarından kurtulmuş devlet yapısına inanır.
Kalkınma ve zenginlik devletlerin yetki ve görevlerinin azaltılmış,
vergilerin düşük olduğu ülkelerde gerçekleşmektedir. Bürokrasi
azaltılarak, verimlilik arttırılarak gereksiz bakanlık ve kurumlar
kapatılarak sağlanacak tasarruf sayesinde %10 sabit vergiye
geçilecek, KDV kaldırılacaktır. KDV yerine bölgesel tüketim
vergisi

konulacak,

bu

şekilde

fakir

kalmış

bölgelerin

zenginleşmesi sağlanacaktır.
5 kişiye kadar eleman çalıştıran esnaf vergiden ve defter
tutmaktan muaf tutulacaktır. Finans, ulaşım, medya, kültür
sektörü ile eğitim ve sağlık hizmetlerine de vergi muafiyeti
sağlanacaktır.

Gümrük

vergileri

karşılıklılık

esasına

göre

kaldırılacaktır.
ÖTV’ye KDV uygulaması soygununa son verilecektir.

www.ldp.org

7

FAKİRLİK
Fakirlik, Türk halkı için kader değildir.
Fakirliğimizin nedeni yanlış ekonomik politikalar ve bürokratik
eziyet ve engellemelerden dolayı paranın ülkeden kaçmasıdır.
Yabancı

yatırıcının

bırakın

ülkemize

çekilmesini,

yerli

yatırımcılarımız bile Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, mısır gibi
ülkelere kaçmaktadır.
LDP Türkiye’yi bir yatırım cenneti yaparak, emeğe olan talebi
arttırıp, çalışanların ücretlerinin artmasını sağlayacak politikaları
benimseyecektir.
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İŞSİZLİK
LDP simitçiden otomobil fabrikatörüne kadar yatırımcı ve
girişimci dostu bir partidir. Devlete yük olmayıp, 3-5 kuruş
birikimini riske atarak yatırım yapan, istihdam sağlayan her
kişiye sonsuz saygı duyar.
İşsizliğin azalması, emeğin değerinin artması sadece çok sayıda
iş yeri açılmasıyla mümkündür. Bu hedef doğrultusunda,
devletin politikalarıyla, bürokratıyla, mevzuatıyla girişimciye dost
olması sağlanacaktır.
Öncelikle, yurdumuz serbest finansal bölge haline getirilerek
yapılacak düzenlemelerle finans sahiplerinin güven duyması
sağlanacak, finansman sorunu ortadan kaldırılarak, yatırımcının
en ucuz krediyi kullanmasıyla açılacak işyerleri emeğin değerini
yükseltecektir.
Devletin yatırım yapması ülkede biriken sermayeyi verimsiz
kullanmasına ve işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Devletin
yatırım yapması önlenecektir.
İş güvenliği yasası işsizliğe neden olduğundan yürürlükten
kaldırılacaktır. İstihdam üzerindeki vergiler kaldırılacak, rekabet
içinde olan özel sigorta şirketlerinin poliçelerinin resmen kabul
edilmesi/tanınması ve SGK’nın kapatılması ile sağlık ve kaza
sigortası primleri olabildiğince azaltılacaktır.
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ÖZELLEŞTİRME
Özelleştirme ticari kurumların özel sektör vasıtası ile daha
verimli çalıştırıldığından, ülke kaynaklarını daha verimli ve
üretken kullandığından Liberal Demokrat Parti’nin temel ilkeleri
arasındadır.
Ancak, devlet tekelini özel sektör tekeli konumuna sokan
özelleştirmeler yapılmayacaktır.
Öncelikle özelleştirme idaresi tasfiye edilerek, özelleştirme
hızlandırılacaktır.

Devlet

tekelinin

özel

sektör

tekeline

dönüşmesine izin verilmeyecektir.
Kar eden kamu işletmelerinden önce, zarar eden verimsiz
işletmelerin gerekiyorsa bedelsiz özelleştirilmesi veya tasfiye
edilmesi sağlanacaktır.
Özelleştirilecek işletmelerde öncelik, o işletmenin çalışanlarına
ait olacaktır. İşletmenin devri önce onlara teklif edilecektir.

www.ldp.org
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TARIM VE HAYVANCILIK
Köylümüzün içler acısı hali ortadadır. Tarımın girdi maliyetlerinin
başında mazotun pahalı olması gelmektedir. Mazottaki vergiler
(1994

den

beri

söylediğimiz

gibi)

kaldırılarak

mazot

ucuzlatılacaktır.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlardan bir süre hiç bir vergi
alınmayarak gelir düzeyleri yükseltilecektir.
Tarım arazilerindeki verimlilik artışını sağlayacak her türlü girişim
desteklenecektir.
Yıllar içinde bölünerek küçülen tarım arazilerinin birleştirilmesi
için gerekli kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacaktır.
Devlet arazilerinin çok sayıda gerçek çiftçilerin ortak olarak
kurduğu A.Ş.’lerce uzun vadeli kiralanacaktır.
Öncelikle, yurdumuz serbest finansal bölge haline getirilerek
yapılacak düzenlemelerle finans sahiplerinin güven duyması
sağlanacak, finansman sorunu ortadan kaldırılarak, tarım ve
hayvancılık alanında da çok sayıda gerçek çiftçilerin ortak olarak
A.Ş.lerin en ucuz krediyi kullanması sağlanacaktır.
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EMEKLİLER
Emeklilik, devlet ile çalışan insan arasında yapılmış bir
sözleşmedir. Bu nedenle devlet emeklilerin haklarını şimdi
kısıtlayarak ve azaltarak bu sözleşmeyi ihlal edemez.
Emeklilik

programları

devlet

denetiminde

özelleştirilerek,

çalışanlara istedikleri yaşta, istedikleri kadar maaşla emekli
olabilecekleri özel emeklilik seçenekler sağlanacaktır.

www.ldp.org

12

ADALET
Kamuoyunda bilhassa referandum sonrası daha çok sorgulanan
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı yeniden sağlanarak yargının hak
ettiği saygınlık kazandırılacaktır.
LDP tam bağımsız bir yargı için adalet bakanı, müsteşarını ve
diğer bakanlık bürokratlarını kuvvetler ayrımı ilkesi gereği
HSYK’dan çıkartacak yasal düzenlemeleri yapacaktır.
Adaleti hızlı, etkin ve caydırıcı bir şekilde gerçekleştirmek
devletin asli görevi olacaktır.
Yargıçlarımızın mutlaka devleti değil, öncelikle evrensel hukuk
değerlerini ve temel hak ve özgürlükleri savunmaları esas
olacaktır. “söz konusu devlet ise adalet detaydır” zihniyetine
son verilecektir.
Türkiye katiller, hırsızlar, soyguncular için bir cennettir. Suça
maruz kalmış mağdur haklarını hiçbir hükümet önemsememiş,
mağdur hakları geri plana itilerek, daima sanık haklarını ön
plana çıkartmışlardır.
Delil yetersizliği, infaz yasası gibi nedenlerle suçlular çok az ceza
görmekte veya hiç ceza almadan etrafta dolaşmaktadırlar. Bu
düzene son verilecektir.

www.ldp.org
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Evrensel hukuk ilkeleri gereği, cezaların işlenen suçla orantılı
olması sağlanacaktır.
Adalet mekanizması ve polis gücü, donanım, araç gereç ne
gerekiyorsa her şekilde takviye edilecek, infaz yasası kaldırılacak
ve

yargıçların

takdir

hakları

kısıtlanarak,

suçlunun

duruşmalardaki iyi hali gibi indirimlere son verilecek, suçlunun
değil mağdurun lehine olan tüm cezaların uygulanması
sağlanarak, suç işleyen gerçek cezasını görecektir.
Yargı gücü, başkan ve üyelerinin, toplumsal iradeyle belirlendiği,
bir yüksek mahkemeye ve buna bağlı etkin bir adli mekanizmaya
ait olmalıdır.
Adalet sistemi ve yargıda çalışanların yaşam standartları
yükseltilecektir.
Ceza

evleri

ıslah

edilecektir.

Yönetimleri

özel

sektöre

bırakılacaktır. Tüm hapishanelerde mahkûmları da korumak için
koğuş yerine, ortak yaşam alanlı ancak tek kişilik oda sistemine
geçilmelidir.
Bir ülke dev adliyeler yaparak hukuk devleti olamayacağı gibi
adalet sisteminde saraylar olmaz. “adalet sarayı” adı altında
yapılan

adliyelerin

isimleri

“adalet

merkezleri”

olarak

değiştirilecektir.

www.ldp.org
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DOKUNULMAZLIKLAR
Seçilmiş veya atanmış, hiçbir kamu görevlisinin dokunulmazlığı
olmayacaktır. Düşünceyi ifade özgürlüğü gereği, ifade suç
olmaktan tamamen çıkarılacağından milletvekillerinin kürsü
dokunulmazlığı da tartışma konusu olmayacaktır.
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LAİKLİK
Laiklik bir ülkenin duygusallıkla, soyut değerlerle değil, akıl
mantık ve sağduyu ile yönetilmesini sağladığından anayasanın
vazgeçilmez ilkesi olmaya devam etmelidir.
Ancak, devleti dinden koruyan laikliğin yanı sıra, inanç
hürriyetinin de devlet teminatı altında kalması esastır.
Laikliğin en dindar insanın bile özgürlüklerinin güvencesi olduğu
bilinci toplumumuza işlenecektir.
Bizce laiklik ibadethane ile devlet dairesi arasındaki mesafedir.
Aradaki mesafe ne kadar artarsa hem dinini yaşamak isteyen
insan o kadar özgür olur, hem de asli görevlerini yerine
getirmek isteyen hükümet.

www.ldp.org
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TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Temel hak ve özgürlüklerimize doğuştan itibaren sahibizdir.
Bunları elimizden almak veya bir lütufmuş gibi vermek
siyasetçilerin haddine değildir.
LDP haklarını bilen ve özgürlüklerine sahip çıkan bilinçli bir
toplum oluşturmaya çalışmaktadır.
Halkımız fakirlik, işsizlik ve sefalet devam ettiği müddetçe temel
hak ve özgürlüklerine sahip çıkmayı önemsememektedir. Oysa
evrensel temel hak ve özgürlükler toplumumuzca talep
edilmediği müddetçe, fakirlik, işsizlik ve sefalet devam edecektir.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu hak ve özgürlükler halklara
önce verilmiş, ekonomik kalkınma ve refah daha sonra gelmiştir.
Liberal Demokrat Parti, başta yaşam ve mülkiyet hakları olmak
üzere, düşünce, düşünceyi ifade, inanç, sözleşme, seyahat, haber
alma, seçme ve seçilme, gibi temel hak ve özgürlükleri güvence
altına alacak yasaları öncelikli olarak çıkartıp, bu hak ve
özgürlükleri ihlal eden tüm yasaları da yürürlükten kaldıracaktır.
Türkiye

basın

özgürlüğünde

dünya

sıralamasında

son

sıralardadır ve her yıl daha da kötüye gitmektedir. Hür basını
olmayan

bir

ülkede

hür

seçimden

veya

demokrasiden

bahsedilemez. Basın demokrasilerde halkın bilgiye erişim ve
bilgiyi dağıtma hürriyetinin aracısıdır.
17

www.ldp.org

ANAYASA
Dünyanın en baskıcı rejimlerinin anayasalarında bile tüm
özgürlüklerin devlet güvencesi altında olduğu belirtilmiştir.
Dünyada hiçbir devletin anayasası halkına zulmedeceğini,
özgürlüklerini kısıtlayacağını vurgulamaz.
Mühim olan
uygulayacak

anayasada
hükümetler

ne yazdığından
ile

yorumlayacak

çok

içindekileri

yargı

erkinin

zihniyetidir.
Liberal Demokrat Parti, yeni anayasa tartışmalarında, etnik veya
dini kökeni ne olursa olsun ülkemizde yaşayan her vatandaşımız
için bireysel temel hak ve özgürlük alanlarını kayıtsız şartsız
genişletecek, devleti asli görevleri ile sınırlandıracak, demokratik
değerleri riske atmayacak bir içerik barındıran her türlü öneriye
destek verecektir.

18
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TAM BAŞKANLIK VE SEÇİM SİSTEMİ
LDP kurulduğu yıl 1994’ten beri tam başkanlık sistemini
savunmaktadır. Ancak başkanlık sisteminin olmazsa olmazı
gücün bir kişi veya zihniyette toplanmasının önüne geçecek
“kuvvetler ayrımı” ve denetleme ve dengeleme” ilkeleridir.
Genel başkanların milletvekillerini belirledikleri mevcut seçim
sistemi yerine, vatandaşın Ankara’ya yollayacağı temsilcisini
muhtarını, belediye başkanını tanıdığı gibi tanıyıp, belirleyeceği
ve yönlendireceği dar bölge seçim sistemine geçilmesi, yasama
erkini

yürütmenin

yani

başkanın

yaptırımlarından

arındıracaktır.

kendisini

seçmene

seçen

kontrolünden

Milletvekili

hesap

vermek

başkana

ve
değil,

zorunluluğunda

kalacaktır.

www.ldp.org
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KADINA KARŞI ŞİDDET
Kadınlarımıza karşı toplumumuzda sıklıkla rastlanan şiddet
olaylarına

karşı

cezalar

çok

ağırlaştırılacaktır.

Yargıçların

“tahrik”, “namus” “töre”, “gelenek” gibi soyut gerekçeleri
ceza takdirlerinde kullanmalarının önüne yasalarla geçilecektir.
Her türlü kadın hakkına yönelik eğitim veren sivil toplum
kuruluşuna yapılan bağışlar vergiden muaf tutulacaktır.

www.ldp.org
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ÇOCUK İSTİSMARINA SIFIR
TOLERANS
Aşağıda belirtilen politikalarımızın tamamı devlet gözetiminde,
denetlemesinde ve devlet finansmanı ile gönüllü kuruluşlar ve
sivil toplum örgütleri vasıtası ile uygulanacaktır.
Çocuklarımız, ailenin ve toplumun parçası küçük insanlar
algısından ileri hakları bulunan yurttaşlar statüsüne taşınacaktır.
Çocuğun toplumsal yaşama katılımı ve hizmetlere kolay ve eşit
ulaşımı öncelikli hedefimizdir.
Çocuk yoksulluğu ile mücadele başarılacaktır.
Çocuk gelişimindeki bölgesel farklılıklar en aza indirilirken,
çocuğun özel yaşamına azami dikkat edilecektir. Okul öncesi
eğitim yurt çapında yaygınlaştırılacaktır.
Çocukların her türlü (fiziksel, cinsel, dinsel, duygusal, vs) istismarı
ve sömürüsüne sıfır tolerans gösterilirken, risk altında bulunan
çocuklar ve aileleri izlenecek, çocuk odaklı faaliyetlerle destek
verilecektir.

Her

çocuk

ilkesinden

hareketle,

korunma
korunma

hakkına
altına

sahiptir

alınma

temel

koşulları

hafifletilecektir.
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Madde bağımlılığı ile mücadelede bağımlı çocuklara ve
ailelerine destek verilecektir. Özellikle silahlı uyuşturucu örgütleri
ile mücadelede aileler ve gençlerimiz yalnız bırakılmayacaktır.
Çocuk adalet sistemi göstermelik önlemlerden arındırılacak ve
yeniden yapılandırılacaktır. Suça itilen gençlerimizin tutukluluk
süreçleri, gelişimlerinin ve rehabilitasyonlarının gerçekleştiği
yapıcı bir zaman dilimi olarak değerlendirilecektir. Çocuğun suça
itilmesine sebep olanların öncelikle cezalandırılması asıl olandır.
Adalet sistemine mağdur statüsünde dâhil olan çocuk ve
gençlerimiz, azami gizlilik içerisinde sosyal ve psikolojik olarak
desteklenecektir.
Çocuğun iş gücüne katılımı çağdaş ülkeler seviyesinde ele
alınacak ve kaçak çocuk işçiliği ile mücadeleye önem verilecektir.
Çocuklar arasında cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumun her
katmanı bilinçlendirilecek, erkek çocuklar kadar kız çocukların da
toplumsal yaşama aktif katılımları özellikle desteklenecektir. Bu
kapsamda kız çocukların erken yaşta evlendirilmeleri, berdel
edilmeleri, başlık parası karşılığında satılmaları, namus ve töre
nedenleriyle zarar görmelerini önleyici tedbirler en küçük
birimler aracılığı ile alınacaktır.
Çocuğun;

yaşama,

gelişme,

korunma

ve

katılım

hakları

çerçevesinde toplumda çocuk odaklı bir yaşam hedeflenecek,
çocuk kültürü yaygınlaştırılacaktır
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Devletin üzerinden yükü alacak olan, eğitim, sağlık, çevre, çocuk
ve kadın sağlığı, hakları ve korunması, tarihi eserler, kültür,
sanat, bilim konularında STK’ların kuruluş amaçlarını yerine
getirecek faaliyetlerini rahatça yapabilmeleri için başta vergi
muafiyeti olmak üzere her türlü yasal düzenleme yapılacak,
devletin engellemeleri ortadan kaldırılacaktır.
Bazı hayır derneklerinde geçmişte gibi yaşanan bazı yasadışı
suiistimallerde olduğu gibi sivil toplum şeffaflığının halk
gözünde rencide olmaması ve halkın çalışmalara duyarlılığını
kaybetmemesi için sivil toplum kuruluşlarımız uluslararası
akredite olmuş özel denetleme firmalarınca kontrol edilmesi
sağlanacaktır.
Sivil toplum temsilcilerinin karar alma süreçlerine dâhil olmaları
kolaylaştırılarak düzenli olarak kendilerinden görüş isteğinde
bulunulacaktır.
Avrupa birliği standartları içinde her firmanın sosyal sorumluluk
projelerini desteklemesi teşvik edilecektir. Ülke faydasına olan
tüm çalışmalarda gerekli finansmanın bulunması için hibe ve
krediler çoğaltılacaktır.
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DIŞ POLİTİKA
Dış politikada özgüven ile hayallere dayalı aşırı büyüklük
kompleksi iki farklı şeydir.
Ermenistan ile ilişkilerimiz, Azerbaycan ile ilişkilerimizde, İran ile
ilişkilerimiz

batı

müttefiklerimizle,

Filistin

konusundaki

girişimlerimiz İsrail ve geleneksel Arap müttefiklerimiz ile
sorunlara neden olmuştur. Sıfır problem politikamız, sıfır
ilerleme, sıfır netice ile sonuçlanmıştır.
Dış politikamız, dünyanın 5. Büyük ordusuna sahip, 17. En büyük
ekonomisi olarak ve dünya coğrafyasında asla tartışılmayacak
bir stratejik konumda bulunan güçlü bir dünya ülkesi olmanın
bilinci

ile

tamamen

akıl,

mantık,

sağduyu

ve

stratejik

planlamalarla ve sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk
milletinin

yüksek

çıkarlarını

koruyacak

ilkelerle

yapılandırılacaktır.
Tüm

dünya

ülkelerinde

etkin

lobi

faaliyetleri

yapılarak,

ilişkilerimiz geliştirilecektir.
Ülkemiz, BM’nin güvenlik konseyi daimi üyeliğini, en az mevcut
üye ülkeler kadar hak etmektedir. Bunun sağlanması için her
türlü girişim yapılarak, ülkemizin üyeliğinin gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır.
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AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliğine tam üyelik LDP için vazgeçilmez bir hedeftir.
Son yıllarda mevcut hükümetinin tam üyelik müzakerelerinde
sergilediği yavaşlama ve isteksizlik bizleri endişeye sevk
etmektedir.
Öte yanda 80 milyonluk Türkiye’nin birlik ülkelerinde bir
tedirginlik yarattığı gerçeği de unutulmamalıdır.
Avrupa

Türkiye’ye

çok

erken

ve

gerçek

dışı

vaatlerde

bulunmuştur. Şimdi işi yokuşa sürmek için bizden ısrarla
istenilen ve ardı arkası gelmeyen somut tavizler karşılığında
muğlak

vaatlerle

müzakerelerin

bir

yere

varamayacağı

Avrupalılara anlatılacaktır.
AB parlamentosundaki milletvekillerinin ülkemiz hakkında doğru
ve düzenli bilgi almalarını sağlayacak, ülkemiz hakkındaki
önyargıları silecek çok etkin lobi faaliyetleri yapılacaktır.
Ülkemizin tam üyeliğinin her iki taraf için de büyük politik,
stratejik ve ekonomik kazanımlar getireceği gerçeği Avrupa fikir
ve siyasi liderlerine anlatılacaktır.
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GENÇLİK
Alışıla gelmişin aksine, sırtını devlete dayamadan, her şeyi
devletten beklemeyen, iki ayağı üzerinde durmayı bilen
rekabetten korkmayan, kendine güvenen girişimci, çağdaş
uygarlığı hedefleyen bir nesil için politikalar üreteceğiz.
Yerel yönetimlerde ve milletvekili genel seçimlerinde seçilme
yaşı 18’e indirilecektir.

SPOR
Devletin spora karışması spora şaibe ve haksız rekabet
getirmektedir.
Belediye spor adı altında devletin kaynaklarını kullanarak diğer
spor

kulüplerine

haksız

üstünlük

sağlayan

takımların

faaliyetlerine izin verilmeyecektir.
Belediyelerin tüm amatör kulüplere eşit destek vermeleri teşvik
edilecektir.
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EĞİTİM
Eğitim çok önemlidir o nedenle devlete bırakılmamalıdır.
Fabrika bile yönetemeyen devlet eğitimi de yönetemez. O
nedenledir ki Türk milletinin ortalama eğitim düzeyi sadece 44,5 seneden ibarettir.
Her yıl 1 milyon kadar öğrencinin aldığı 12 yıllık eğitimden sonra
öğrenci seçme sınavlarında “sıfır” veya sadece “bir” soruya
doğru yanıt vermesi hem ülkemizin kaynaklarının israfının hem
de devletin eğitim kalitesinin bir göstergesidir.
Eğitim hizmetini, şahıslar, vakıflar ve özel girişim rekabet ortamı
içinde yüklenmelidir. Devlet temel eğitim süresince ihtiyacı olan
öğrencilere

burs

vermeli

bunun

dışında

sadece

vergi

muafiyetleri ile sistemin gelişmesini desteklemelidir.
LDP

kurulduğu

yıl

1994’ten

beri

YÖK’ü

kaldırmayı

ve

yükseköğrenim ile ilgili tüm konuları üniversite yönetimlerine
devretmeyi vaat etmiş ve etmeyi de sürdürmektedir.
Tüm öğrenci seçme sınavları kaldırılacak, öğrenci seçme
kriterleri her üniversiteye bağımsız olarak devredilecektir.
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SAĞLIK
Devletin verdiği sağlık hizmeti de ortadadır. Parası olan özel
hastanelere

giderken,

maddi

durumu

yeterli

olmayan

vatandaşlarımız devlet hastanelerinde sürünmektedirler.
Bu nedenle, tüm sağlık hizmetlerine vergi muafiyeti getirilerek,
tam rekabet ortamında hür girişimcilere devredilecek, böylece
sağlık hizmetlerinde kalite ve ucuzluk sağlanacaktır.
Devlet, maddi imkânları yeterli olmayan vatandaşlarımıza
nitelikli bir sağlık sigorta sistemi kurarak, prim desteği verecek,
böylece her vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmeti almasını
sağlayacaktır.
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KÜLTÜR VE SANAT
Devletin kültürü olmaz, milletin olur.
Devletin ve/veya belediyelerin tiyatro, bale, opera gibi sanat ve
kültür faaliyetlerinde bulunması sanatın gerçek temsilcilerinin
önünü kapatmakta, özel tiyatroların, operaların ve diğer kültür
kurumlarının gelişmesini engellemektedir.
LDP, kültür bakanlığını kapatarak, kültür ve sanat faaliyetlerini
tamamen vakıflara ve özel sanat kurumlarına bırakacaktır. Aynı
zamanda, tüm kültür ve sanat faaliyetleri gelir vergisinden ve
KDV’den muaf tutulacaktır.
Ülke yönetiminden sorumlu siyasetçiler, sanat eserleri ile ilgili
yorumlarını kendilerine saklayacaklar, bu eserleri “ucube” gibi
yorumlarla sıfatlandırıp, yok edilmelerini emretmeyeceklerdir.
Taksim’deki Atatürk kültür merkezi binası ile ilgili her türlü
yapım ve kullanım kararı, sanatın gerçek sahiplerine, İstanbul’da
sanat ve kültüre sahip çıkan sayısız özel sektör ve sivil toplum
kuruluşundan oluşacak bir konsorsiyuma devredilecektir.
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HAYVAN HAKLARI
Sokak ve ev hayvanlarına karşı işlenen suçlar kabahat olmaktan
çıkartılarak cezalar ağırlaştırılacaktır.
Hayvanlara eziyet etmekten veya onları öldürmek hüküm
giyenlerin cezalarının “sabıka kayıtlarına” işlenmesi için gerekli
yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Sokağa bırakılan hayvanların bakımı için, İlçe Belediyelerine
veteriner

bulundurma

ya

da

veterinerlik

hizmeti

alma

zorunluluğu getirilecektir.
Sokak hayvanlarını bakmaya ve korumaya yönelik kurulan hayır
derneklerine

yapılan

bağışlara

vergiden

düşme

olanağı

tanınacaktır.
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ÇEVRE
Her ne kadar ekonomik gelişme ve sanayii kalkınma üretim
toplumunun zenginleşmesi için önemli kriterler olsa da,
önümüzdeki yüzyılda en önemli ekonomik değer “çevre”
olacaktır.
LDP yaşamımızın gerçek kaynağının sağlıklı bir çevre olduğuna
inanır. Gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ve doğal
kaynakların korunması en öncelikli politikalarımızdan biri
olacaktır. Bu politikaların belirlenmesinde gönüllü kuruluşların
temsilcilerinden oluşan bir çevre kurulu oluşturulacaktır.
Yasaklama LDP politikaları ile ters düştüğünden, pet şişe ve
naylon poşet kullanımına yüksek oranda depozito ödeme şartı
koyulacak,

cam

şişe

ve

kese

kâğıttı

gibi

doğa

dostu

malzemelerin kullanımı imrendirilecektir.
Tekrar kullanılabilir atıklar için geri dönüşüm programları
desteklenecek, belediyelere bu yönde teşvikler sağlanacaktır.
Fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ve benzeri kuruluş ve
oluşumların yenilenebilir, çevreci enerji ile kendi elektriklerini
üretmelerinin önündeki engeller kaldırılacaktır.
Ayrıca güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ile elektrik üretebilen
firmalara lisanslama çalışmaları hızla tamamlanacaktır

www.ldp.org

31

AFETLERE HAZIRLIK
%92’si deprem kuşağında yaşayan halkımızın bir an önce kaliteli
ve güvenli yaşam alanlarına geçmesi gereklidir.
Çalışanların ev almasını sağlamak için; zorunlu tutulan %25lik
peşinat verme zorunluluğu nedeniyle peşin para bulamayan halk
kira öder gibi ev sahibi olamamaktadır.
Zorlaştırılan uygulamadan vazgeçilerek; dileyen bankaların ev
alımında %100'e kadar uygun evlerin kredilendirilmesine izin
verilerek kentsel dönüşüm hızlandıracaktır.
Halkın bilinçlendirmelerine özel önem verilerek sivil toplumun
eğitim ve planlama konusunda çalışma yapmasına destek
verilecektir.
Binaların

sağlamlaştırılması

ve

insan

hayatının

korunmasında, sigortacılık sisteminin denetleyici haline gelmesi
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Mevcut binaların iyileştirilmesi için onaylanan standartlarda
güçlendirme çalışması yapılan binalardaki daire sahipleri; emlak
vergilerinden 5 yılığına muaf olacaklardır.

www.ldp.org

32

www.ldp.org

33

