16 Haziran 2015

Turkish American Gezi Platform (TAGP), Türkiye'nin demokrasi çıtasını olabilecek en yüksek seviyeye çekmek, çevre
bilincini geliştirmek ve hukukun üstünlüğünün inşasına katkıda bulunmak için çabalayan bir sivil toplum kuruluşu
olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası mecliste grubu bulunan siyasal partilerden ve milletvekillerinden
taleplerini kamu oyuna sunmaktadır.
Milletimizin beklentisi, milletvekillerimizin partizan kaygılarını bir kenara bırakarak, 13 yıllık tahribatı onarma
amacıyla, üzerilerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmeleridir. Yeni meclisin misyonu, Türkiye Cumhuriyetini
laik ve demokratik bir hukuk devletinin layık olduğu anayasal düzene kavuşturmaktır. Bu amaçla TAGP'nin atılmasini
istediği adımlar:
1 - Yolsuzlukların üzerine gidilmesi, son 13 yıldır yapılan tüm ihalelerin incelenmesi, adı geçen mevcut ve eski bakan,
başbakan, aileleri ve danışmanlarının uygun merciler tarafından yargılanması.
2 - İç Güvenlik Paketinin kaldırılması, polis şiddetinin engellenmesi.
3- Gezi protestoları sırasında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin faillerinin cezalandırılması.
4 - Seçim barajının kaldırılması ya da düşürülmesi.
5 - İmam nikahı uygulamasının resmi nikahın önüne geçmesini sağlayan kararın tersine çevrilmesi, resmi nikah
yaşının 18 ve mecburi olması.
6 - Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçilmesi, bu amaçla caydırıcı kanun ve önlemlerin alınması.
7 - Düşünce, ifade ve iletişim özgürlüğü önündeki tüm yasal engellerin kaldırılması, bu suçlardan hapis yatmakta
olanların, gazetecilerin ve sanatçıların serbest bırakılması.
8- Yapımı devam eden, doğal yaşama ve tarihi eserlere zarar veren tüm projelerin durdurulması, tamamlanmış
projelerin en az zararı vermeleri yönünde gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması.
9 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, anayasada belirlenen sınırlar içerisinde görevini yerine getirmesinin
sağlanması, ikamet ettiği sarayın boşaltılması ve halkın kullanımına açılması.
10 - Barış Sürecinin meclis çatısı altında, kamu oyuna açık ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesi.
11- HSYK'nin eski yapısını kazanması, hukukun üstünlüğüne zarar veren uygulamaların durdurulması.
12 - Suriye'deki çatışma ortamını körükleyen politikaların gözden geçirilmesi.
13 - Eğitim politikalarının laik ve bilimsel temeller üzerine kurulması, İmam Hatip Lisesine çevrilmiş liselerin geçmiş
statülerine dönmesi.
Taleplerimiz, seçmenlerin ezici çoğunluğunun üzerinde hemfikir olduğu konularda süratle atılabilecek, iyileştirme
adımlarıdır. Siyasilerin, bu mesajı doğru okumalarını ve ülkemizin 2015 genel seçimlerinde bir uçurumun eşiğinden
döndüğünü görev süreleri boyunca akıllarından çıkarmamalarını arzuluyoruz.
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