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“ADAY	  OLACAKLAR	  İÇİN	  SİYASİ	  ETİK	  GÜVENCE”	  
A. SEÇİM	  YOLUYLA	  YAPILABİLECEK	  TÜM	  GÖREVLER	  İÇİN:	  

(1) Her	  yıl	  akçalı	  işlerimi	  bağımsız	  bir	  denetleme	  kurumuna	  	  	  
denetlettireceğimi	  ve	  sonuçlarını	  seçmenlerime	  ilan	  edeceğimi,	  

(2) Çıkar	  çelişkisine	  neden	  olabilecek	  ikinci	  bir	  iş	  yapmayacağımı,	  
(3) Şahsıma	  avantaj	  sağlayabilecek	  özlük	  hakları	  değişikliklerinin	  bir	  

dönem	  sonra	  yürürlüğe	  girmesi	  yönünde	  teklif	  getirip	  oy	  vereceğimi,	  
(4) Hakkımda	  yapılabilecek	  araştırmaları	  etkileyecek	  konumda	  

bulunduğum	  takdirde	  yürütme	  görevimden	  istifa	  edeceğimi,	  
(5) Tüm	  yolsuzluk	  araştırmalarına	  kabul	  oyu	  vereceğimi,	  
(6) Siyasi	  faaliyetler	  dışındaki	  dokunulmazlık	  olanaklarından	  

yararlanmayacağımı,	  kendimle	  ilgili	  olarak	  böyle	  bir	  talep	  olması	  
halinde	  bu	  yönde	  oy	  kullanacağımı,	  

B. YALNIZCA	  MİLLETVEKİLİ	  ADAYLIKLARI	  İÇİN:	  

(7) Bakanlık	  görevine	  atanmam	  halinde,	  tüm	  ülke	  için	  kullanımı	  gereken	  
bakanlık	  imkanlarını	  seçim	  bölgeme	  ayrıcalık	  sağlayacak	  şekilde	  
kullanmayacağımı	  
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“ADAY	  OLACAKLAR	  İÇİN	  CANLI	  HAKLARI	  ETİK	  GÜVENCESİ”	  
(1) "İnsan-‐hayvan-‐bitki-‐canlı-‐cansız	  bütünlüğü	  bilincinin	  

yaygınlaştırılması"nı	  bir	  ilke	  olarak	  benimsediğimi,	  
(2) Canlı	  hakları	  ile	  ilgili	  sivil	  girişimleri	  destekleyeceğimi	  ve	  en	  az	  aydı	  

bir	  defa	  tümüyle	  ortak	  akıl	  toplantıları	  düzenleyeceğimi,	  
(3) Halkla	  ilişkiler	  örgütümde	  görev	  vereceğim	  kişilerin	  seçiminde,	  canlı	  

haklarına	  konusunda	  çalışmakta	  olan	  sivil	  girişimlerde	  görevli	  
olanlara	  “eşitler	  arasında	  birinci”	  statüsü	  tanıyacağımı,	  

(4) Başıboş	  hayvan	  itlafı	  yaptırmayacağımı;	  kuduz	  vb	  vakaların	  
veterinerlerce	  yazılı	  olarak	  raporlanması	  halinde,	  veteriner	  
nezaretinde	  gerekli	  tedavilerin	  uygulanmasını,	  ancak	  bütün	  bunların	  
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sonuç	  vermemesi	  halinde	  acı	  çektirmeyecek	  yöntemlerle	  yaşamına	  
son	  verilmesi	  ilkesine	  uyacağımı,	  

(5) Başıboş	  hayvanların	  düzenli	  olarak	  aşılanıp,	  küpelenip	  insanlarla	  
birlikte	  yaşadıkları	  alanlara	  salınmalarını;	  hastalananların	  bakımlarını	  
barınaklarda	  sağlayacağımı,	  

(6) Çocuklu	  her	  ailenin	  bir	  hayvanı	  evinde	  ya	  da	  barınaklarda	  
sahiplenmesini	  özendireceğimi,	  

(7) Hayvanların	  gösteri	  amaçlı	  kullanıldığı	  yerlere	  hiçbir	  ad	  altında	  
ruhsat	  vermeyeceğimi;	  buralara	  seyir	  için	  gitmeyeceğimi,	  gidilmesini	  
özendirmeyeceğimi,	  

(8) Kurban	  bayramlarındaki	  kesimler	  için	  uygulanacak	  tıbbi	  ve	  etik	  
prosedürlere	  riayetin	  sağlanacağını,	  

(9) Başıboş	  hayvanların	  kontrolsuz	  çoğalmalarına	  yol	  açan	  çöp	  stokları	  
konusunda	  gereken	  önlemleri	  alarak,	  hayvan	  itlafı	  geleneğine	  son	  
vereceğimi;	  yine	  de	  artan	  popülasyonlar	  olursa	  bunları	  barınaklarda	  
çağdaş	  koşullarda	  bakımını	  sağlayacağımı,	  

(10) Evinde	  hayvan	  besleyenler	  için	  düzenli	  ve	  sıkça	  eğitimler	  
düzenleyeceğimi,	  eğitsel	  malzeme	  hazırlatıp	  ücretsiz	  dağıtacağımı,	  

(11) Yöredeki	  okullarla	  işbirliği	  yaparak,	  çocuk	  ve	  gençlerde	  canlı	  
bilincinin	  yaygınlaşmasına	  çaba	  harcayacağımı,	  

(12) Veteriner	  fakülteleriyle	  anlaşmalar	  yaparak,	  yöredeki	  ekolojik	  
dengenin	  korunması	  yolunda	  önlem	  alacağımı,	  

(13) Binaların	  bilinçsiz	  biçimde	  aydınlatılarak	  doğan	  ışık	  kirliliğinin	  yol	  
açtığı	  “kuşların	  biyolojik	  saatlerinin	  ve	  dolayısıyla	  da	  sağlıklarının	  
bozulması”	  olgusuna	  izin	  vermeyeceğimi;	  bu	  bilinçsiz	  uygulamanın	  
hem	  hayvanlara	  hem	  enerji	  israfına	  yol	  açtığı	  bilincini	  
yaygınlaştıracağımı,	  

(14) Canlı	  haklarıyla	  ilgili	  yerel	  mevzuat	  düzenlemelerine	  öncelik	  
vereceğimi;	  yasal	  düzenlemeler	  içinse	  tüm	  imkanlarımı	  
kullanacağımı	  
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