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 Altı Genel Başkan “Yarının Türkiye’si” için
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i İmzaladı

DEVA Partisi, CHP, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem’e geçiş üzerinde uzlaştı. Genel başkanlar Babacan, Kılıçdaroğlu, Uysal, Davutoğlu, Akşener ve
Karamollaoğlu, üzerinde uzlaştıkları metni Ankara’da düzenlenen törenle imzaladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet 
Partisi arasındaki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri uzlaşıyla sonuçlandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için 
oluşturdukları mutabakat metnini imzaladı.

 



Muhalefetin üzerinde uzlaştığı metinde “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni sona erdirirken geçmişe 
dönmüyor, özgürlükçü ve çoğulcu yeni bir sisteme geçiyoruz” vurgusu yapıldı. Metinde, “Meclis’i güçlendi-
rirken hükümeti zayıflatmama, hükûmeti güçlendirirken Meclis’i zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz”
ifadelerine yer verildi.

Bilkent Otel’de düzenlenen törende, 5 Ekim 2021’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmelere 
başlayan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi 
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent 
Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politi-
kaları Başkanı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem’in detaylarını açıkladı.

Yeni sistemi, müzakereyi yürüten isimler açıkladı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yasama organının etkili ve katılımcı olduğu, yürütmede hesap verebilirlik 
ve istikrarın sağlandığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tesis edildiği, temel hak ve özgürlüklerin herkes 
için güvence altına alındığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın 
özgürlüğünün, kadın haklarının tam anlamıyla korunduğu özgürlükçü bir sistem olarak tasarlanıyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ne getiriyor?

4

‘Geçmişe dönmüyoruz’ vurgusu
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Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek

Yeni yönetim modeliyle beraber Türkiye’nin kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir sisteme geçmesi amaçlanıyor. 
Devletin temel organları ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TBMM’nin etkili ve katılımcı bir yapıya kavuşturulacağı yeni sistemde siyasi partiler ile seçim mevzuatının 
demokratikleştirilmesi, seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yeni 
bir seçim bölgesi oluşturulması öngörülüyor. 

TBMM’nin iç işleyişine ilişkin yapılacak değişikliklerde katılımcılık esas alınıyor. Buna göre yeni bir İçtüzük 
hazırlanması planlanıyor. Ayrıca, yasama organının yürütme organını etkili şekilde denetleyebilmesi için Mec-
lis’in denetim yetkileri genişletilip işlevselleştiriliyor.

Bu kapsamda, TBMM’ye Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkında gensoru verme yetkisi tanınıyor. Meclis 
soruşturması açılması için gereken yeter sayılar bu denetimi mümkün kılacak şekilde düşürülüyor. Bütçe 
hakkı etkili hale getiriliyor ve bütçe hakkının devredilmezliği tesis ediliyor. 

 

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin detaylarını açıkladı.
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de, Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl olacak, tarafsızlığı sağlanacak ve 
varsa partisiyle ilişiği kesilecek. Yürütmeye dair icrai yetkiler, Meclis’e karşı siyasi sorumluluğu olan Başbakan 
ve Bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılacak.

Hükûmetin öngörülen sürede kurulamaması halinde hükûmeti kurma görevi, milletvekili sayısıyla doğru 
orantılı olarak diğer siyasi partilere sırasıyla verilecek. 

Hükûmete istikrar kazandırmak amacıyla yeni hükûmetin kurulması güvence altına alınmadan mevcut 
hükûmet düşürülemeyecek.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de ayrıca OHAL KHK’larına yer verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile
ilişiği kesilecek
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 AYM ve AİHM kararlarının uygulanması
geciktirilemeyecek

Altı parti, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile uyumlu kararlar alınması ve 
bu mahkemeler tarafından verilen kararların uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması konusunda 
da uzlaştı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak ve yargıda verimliliği 
artırmak amacıyla uzlaşılan noktalardan bazıları şöyle:

Hakimlik teminatını güçlendirerek, hakimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak, yerine Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul 
oluşturulacak.

Savunma anayasal güvenceye kavuşturulacak, çoklu baro uygulamasına son verilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri genişletilecek, etkili denetim için Mahkeme yeniden yapılandırıla-
cak.

Yüksek Seçim Kurulu bir yüksek mahkeme olarak açıkça düzenlenecek; Kurul idari ve yargısal görevler 
bakımından ayrı iki daire şeklinde çalışacak.
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Mutabakat metninde ayrıca temel hak ve özgürlüklerin; dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet 
farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturulacağı hususu yer aldı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de, ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile örgütlenme özgürlükleri 
üzerindeki baskılara son verilecek.

Kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve korumak devlet politikası haline getirilecek. 

Kız çocuklarının eğitim hakkı güvence altına alınacak.

Gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

Sosyal haklar ve devlet yardımları güçlendirilecek.

Çevre konusunda uzmanlaşmış yargıçların görev yapacağı ‘Çevre Mahkemeleri’ kurulacak. 

Altı siyasi parti, son olarak siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmaması için Siyasi Etik 
Kanunu hazırlanmasında da uzlaştı.

Siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmaması için Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak, TBMM 
bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kurulacak.

Yeni sistemde temel haklar da etkili şekilde
güvence altına alınacak
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 ‘Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki
vergileri derhal indirin’

“Bir; dar gelirli vatandaşlarımızı gıda, elektrik, doğal 
gaz, kömür ve benzeri temel ihtiyaç maddelerindeki 
fiyat artışlarına karşı koruma maksadıyla özel bir 
destek programı oluşturun. Elektrik ve doğal gaz 
faturalarındaki vergileri derhal indirin. İki; çiftçilerimiz 
için gübre, tohum, ilaç, elektrik, mazot, yem gibi girdi 
maliyetlerindeki artışları telafi edecek özel bir 
destek programı oluşturun. Üç; esnafımız için özel 
bir doğrudan destek, kredi ve garanti mekanizması 
oluşturun. Dört; iktidarın sebep olduğu enflasyon 
karşısında ezilen ihtiyaç sahibi ailelere, doğrudan 
gelir desteği sağlayın.”

 

‘Ukrayna halkının amasız ve
fakatsız yanındayız’
“Bombalar, sirenler ve postal sesleriyle güne uyanan 
Ukrayna halkının, amasız ve fakatsız yanındayız. 
Amasız, fakatsız, ikirciksiz… Çünkü birileri postal 
sesleri Doğu’dan gelince heyecana kapılıyor. Çoktan 
tarihe gömülmesi gereken emperyal hayallerle yatıp 
kalkıyorlar. Ülkemizin tarihi ittifaklarını temelden 
sarsmak istiyorlar. Bugünler çok önemli sınav. 
Herkes duruşunu, niyetini açığa döküyor. Bizim için 
asıl olan ilkelerdir. DEVA Partisi, uluslararası hukuku 
çiğneyen her kimse, onun karşısında durur.”

GENEL BAŞKANDAN

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI



‘Gençler Avrupa’ya gitmek istiyor’‘Masaya konulan bütün konularda
uzlaşma sağlandı’
“Altı kişilik komisyon dört ayda çok iyi iş çıkarttı. 
Masaya konulan bütün konularda uzlaşma sağlandı. 
Bu çok kıymetli. Güçlendirilmiş Parlamenter Siste-
min her cümlesinde 6 partinin mutabakatı var. O 
masa gerçekten Türkiye’nin yarınları için umut veren 
bir masa oldu.”

“Avrupa Konseyi bizim kurucusu olduğumuz bir 
kurum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, altında 
imzamız olan sözleşme. Türkiye aynı zamanda bir 
Avrupa ülkesi. Dünyada en yüksek demokrasi stand-
artları ortalama mutluluk endeksinin en yüksek 
olduğu ülkeler ağırlıkla Avrupa’da. Yurt dışına 
kaçmak isteyen gençlerimiz Avrupa’ya gitmek istiy-
or. 84 milyon insanımızın Avrupa standartlarında bir 
hayatı hak ettiğini düşünüyoruz.”
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GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de yayınlanan Suat Toktaş ile Liderler Özel programının 
konuğu oldu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘84 milyon, Avrupa standartlarında bir
hayatı hak ediyor’
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 ‘İttifakın doğru adı ‘Cumhur İttifakı’ değil,
‘Kriz İttifakı’dır’

“Kar yağar, bir şehre günlerce elektrik verilemez, kriz 
olur. Yağmur yağar, sel olur, kriz olur. Yağmur 
yağmaz, kuraklık olur, kriz olur. Havalar ısınır, orman-
lar yanar, kriz olur. Havalar soğur, doğal gaz akışı 
kısılır, kriz olur. Sırf inat uğruna kendi vatandaşına 
hukuksuzluk yapar, uluslararası alanda kriz olur. Sayın 
Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek’ten oluşan 
troykanın bugün kurduğu ittifakın doğru adı Cumhur 
İttifakı değil, tam bir ‘Kriz İttifakı’dır.”

 

GENEL BAŞKANDAN



“Altı kişilik komisyon dört ayda çok iyi iş çıkarttı. 
Masaya konulan bütün konularda uzlaşma sağlandı. 
Bu çok kıymetli. Güçlendirilmiş Parlamenter Siste-
min her cümlesinde 6 partinin mutabakatı var. O 
masa gerçekten Türkiye’nin yarınları için umut veren 
bir masa oldu.”

“Bu ülkeyi her şeyiyle güçlü kılmamız lazım. Ekono-
misiyle, ordusuyla ve en önemlisi itibarıyla güçlü 
kılmamız lazım. İtibarın, sözün gücü ve güvenilir ülke 
olmak her şeyden kıymetli. Dünyaya ‘Türkiye yalpa 
yapmaz, kimseyi yanıltmaz, dimdik ve her zaman 
doğrunun ve adaletin yanında durur’ dedirtmemiz 
lazım. İtibarlı bir ülkenin sadece sözüyle dünya 
üzerinde ne kadar etki yapabileceğini gördüm. Yeri 
gelir; ekonominizin de ordunuzun da çok daha 
üzerinde etkiyi sözle yapabilirsiniz. Her daim adale-
tin, doğrunun ve hakkın yanında durmanız lazım. 
Ancak böyle etkili olabilirsiniz. Ancak böyle gençler-
imiz ‘Benim yaşamak istediğim ülke burası. 
Doğduğum topraklarda yaşayacağım. Yarınlarımı 
burada kuracağım’ der.”
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GENEL BAŞKANDAN

‘Doğrunun yanında durursanız
gençler doğduğu topraklarda yaşamak ister’

Genel Başkanımız Ali Babacan ve Gençlik Politikaları Başkanımız Doğa Şanlıoğlu, 
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Genel Başkanımız Ali Babacan, Sakarya Yerel Kültür Derneği
7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.



 

“Bu toplantı ‘cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’ adı 
verilen keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışından 
kurtulmak için bütün Türkiye’ye umut oldu. Kutu-
plaştırma değil, uzlaştırma kültürünün ilk adımı olan 
bu toplantı, ülkemizi en kısa zamanda hukukun 
üstünlüğüne kavuşturmak için yapılmıştır. Güçlendi-
rilmiş Parlamenter Sistemin yol haritasını belirleye-
cek geçiş süreci de toplumumuzun her bir kesimiyle 
istişare edilerek şekillendirilecektir.”

 

‘Yarının Türkiye’sini hep birlikte
inşa edeceğiz’

‘Geçiş süreci toplumun her kesimiyle
istişare edilecek’

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile her bir vatan-
daşımızın doğuştan gelen temel hak ve hürriyetleri 
güvence altına alınacaktır. İfade özgürlüğünün ve 
inandığımız gibi yaşamanın tadına varılacaktır. Eşit ve 
özgür bireyler olarak hayatımızı sürdürdüğümüz, 
müreffeh bir Türkiye’ye birlikte kavuşacağız. Her 
vatandaşımızın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği 
normları çerçevesinde, huzura ve istikrara kavuştuğu 
bir Türkiye hayaline ulaşacağız. Cumhuriyetimizi, 
Aziz Atatürk’ün çizdiği hedef doğrultusunda muasır 
medeniyetler seviyesinin en üstüne taşıyacağız. 
Yarının Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz.”

13 DEVA BÜLTEN . 14. SAYI

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ,
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI

DEVA Partisi’nden 6 siyasi partinin görüşmesi sonrası açıklama:

‘Türkiye’yi çözümlerin ülkesi haline hep birlikte getireceğiz’ 

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN



“Krizin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi, bölge 
istikrarı ve güvenliği açısından son derece önemlidir. 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin 
korunması uluslararası hukukun gereğidir. Türkiye’yi 
bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda, hiçbir 
fotoğraf karesinde yer almamızı, diplomasimiz açısın-
dan üzüntüyle izliyoruz. NATO üyesi olarak, bu kadar 
silik bir diplomasiyle hareket etmemiz asla kabul 
edilemez. Altı boş bir arabuluculuk hamlesiyle 
Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmaya çalıştık. Şimdi 
yoğun diplomasi kanallarını çalıştırmak için savaş 
çıkmasını mı bekliyoruz?”

‘NATO’da ve bölge ülkeleri nezdinde
acil girişimlerde bulunun’

‘Bu kadar silik bir diplomasi
asla kabul edilemez’

“Daha Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosunun 
farkını bilmeyenlerin, AİHM kararlarının Türkiye’de 
anayasal güvence altında olduğunu bilmeyenlerin, 
kendi hakları söz konusu olduğunda AİHM’e gidenler-
in, lakin vatandaşının hakkı söz konusu olduğunda 
AİHM kararlarını ‘tanimazük’ diye bağıranların mille-
timizin aklıyla, zekasıyla, ferasetiyle dalga geçmeye 
asla hakları yoktur.”

‘AİHM kararlarına ‘Tanimazük’ diyenlerin
milletin zekasıyla dalga geçmeye
hakkı yok’

DEVA Partisi’nden iktidara ‘diplomatik seferberlik’ çağrısı:
‘Ukrayna’da savaşın önüne geçmek için acil girişimlerde bulunun’

“Uzman ve liyakat sahibi diplomatlarımızla, muhte-
mel bir savaşın önüne geçmek için acilen diplomatik 
seferberlik başlatın. Üyesi olduğumuz NATO’da ve 
bölge ülkeleri nezdinde, savaşın önlenmesi ve olası 
bir insanlık dramının önüne geçilmesi için acil girişim-
lerde bulunun.”

‘Millet, zekasıyla alay edenleri
sandığa gömecektir’
“Her seçim, vicdanındaki dehasıyla, kuyumcu hassa-
siyetiyle tartarak oy veren milletimiz, zekasıyla alay 
edilmesinin hesabını soracaktır. Zekasıyla alay eden-
leri ilk seçimde sandığa gömecektir. Milletimizin 
zekasına da ferasetine de güveniyoruz.”

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açılamasında Ukrayna krizini 
ve Ahlatlıbel Zirvesi’ni değerlendirdi. Ukrayna’daki gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini söyleyen Şahin
şu ifadeleri kullandı:

“Altı kıymetli liderin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmesi sonrası, iktidar partisi mensupları her 
zamanki gibi çirkin algı operasyonlarından geri durmadı. Türkiye’yi yönetmeyi bırakıp algıyı yönetmeyi şiar 
edinen bir iktidardan başka bir şey bekleyemezdik. DEVA Partisi, aziz milletimizin iradesiyle TBMM’de temsil 
edilen her siyasi partiye eşit mesafededir. Millet iradesinin temsilcisi ve yasal zeminde siyaset yapan her siyasi 
partiyle görüşür.”
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‘DEVA Partisi, TBMM’de
temsil edilen her partiye

eşit mesafededir’



‘Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin gerçekleştirilebilmesi için çok büyük bir adım’
“Ülkemizi içinde bulunduğu krizden çıkartma amacıyla kapsamlı bir çalışma ortaya koyduk. Kuvvetler ayrılığı 
ile denge ve denetleme mekanizmalarının güçlü bir şekilde tesis edildiği; özgürlükçü, demokratik ve adil bir 
sistem oluşturmak için; dili, inancı, ideolojisi, etnisitesi, siyasi tercihi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın 
barış ve huzur içinde yaşayacağı, herkesin düşündüklerini özgürce ifade edebildiği ve inançlarının gereğine 
uygun şekilde gibi yaşayabildiği, basının eleştirel haber yapma ve kamuoyunu aydınlatma işlevini üzerinde bir 
baskı hissetmeden yerine getirebildiği, kadın haklarının etkili bir şekilde güvence altına alındığı, kimsenin 
emeklerinin kayırmacılığa feda edilmediği bir Türkiye için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını 
hazırladık. Bu çalışma, ülkemizdeki sorunların ortadan kaldırılabilmesi ve demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri-
nin tam manasıyla gerçekleştirilebilmesi yolunda atılmış çok büyük bir adım."

‘Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma’
“Türkiye, tarihi bir dönüm noktasındadır. Tek adam rejiminin baskıları sürekli artarken Cumhuriyet tarihinde 
eşine rastlanmamış bir şekilde birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi 
umut ettiği uzlaşma anlayışı içerisinde tarihi bir çalışma için bir araya geldik.”
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MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

Yeneroğlu’ndan 12 Şubat Deklarasyonu açıklaması:
‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Türkiye’nin
geleceğe dair umudunun ve inancının en bariz göstergesi’

MECLİSTEN



‘Türkiye’nin umutları ve geleceğe olan
inancı sorunlarından daha büyük’
“Türkiye, bugün çok büyük sorunlarla boğuşmak-
tadır. Ama Türkiye’nin umutları ve geleceğe olan 
inancı sorunlarından daha büyüktür. Tüm 
farklılıklarımızla beraber “biz” düşüncesini inşa 
etmek için hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlament-
er Sistem, Türkiye’nin geleceğe dair umudunun ve 
inancının en bariz göstergesidir. Türkiye’yi üçüncü 
sınıf bir otoriter rejime mahkûm edebileceklerini 
zannedenler, milletimizin demokrasiye ve hukuk 
devletine olan inancını ilk seçimde göreceklerdir.”

“Türkiye’nin yarınını inşa için bir araya gelerek istişare 
ve uzlaşı kültürüne tarihi bir örnek olmamız hükûmet 
ortaklarını oldukça rahatsız etmiştir. Hükûmet ortak-
ları ve onların sözcülüğüne soyunmuş olan bazı 
medya kuruluşları hiçbir ahlaki ilke ve sınır tanı-
maksızın akıl almaz iftiralarla 12 Şubat Deklara-
syonu'nu gölgelemek istemektedir.”

Genel Başkanımız Ali Babacan, MEF Üniversitesi’nde
üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
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‘Akıl almaz iftiralarla
12 Şubat Deklarasyonu'nu

gölgelemek istiyorlar’



“Ülkemizi içinde bulunduğu krizden çıkartma amacıyla kapsamlı bir çalışma ortaya koyduk. Kuvvetler ayrılığı 
ile denge ve denetleme mekanizmalarının güçlü bir şekilde tesis edildiği; özgürlükçü, demokratik ve adil bir 
sistem oluşturmak için; dili, inancı, ideolojisi, etnisitesi, siyasi tercihi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın 
barış ve huzur içinde yaşayacağı, herkesin düşündüklerini özgürce ifade edebildiği ve inançlarının gereğine 
uygun şekilde gibi yaşayabildiği, basının eleştirel haber yapma ve kamuoyunu aydınlatma işlevini üzerinde bir 
baskı hissetmeden yerine getirebildiği, kadın haklarının etkili bir şekilde güvence altına alındığı, kimsenin 
emeklerinin kayırmacılığa feda edilmediği bir Türkiye için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını 
hazırladık. Bu çalışma, ülkemizdeki sorunların ortadan kaldırılabilmesi ve demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri-
nin tam manasıyla gerçekleştirilebilmesi yolunda atılmış çok büyük bir adım."

İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığımızca yürütülen Eğiticinin Eğitimi programının ilki Genel Merkez 
binamızda Genel Başkanımız Ali Babacan, Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin ve İnsan Kaynakları ve 
Parti İçi Eğitim Başkanımız Nazlı Seda Vural’ın katılımıyla gerçekleşti.

Saha çalışmalarında insanlarla birebir iletişim kuracak 
kişilerin konuşmalarında, üsluplarında ve 
davranışlarında dikkat etmesi gereken ve 
yapmasının doğru-yanlış olabileceği davranışlar da 
bu programda ele alınmış ve bunlarla alakalı bilgiler 
aktarılmıştır. Halkla iletişim ve ilişki kurulurken çeşitli 
değişkenlerin her zaman göz önünde bulundurul-
ması gerektiği ve karşıdaki kişiye göre her zaman 
konuşmanın ve davranışın değişmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.
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DEVA’da Eğiticinin Eğitimi Programı

Eğiticinin Eğitimi Programı’nda
Neler Yaptık?



DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları 
Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile Yerel Yönetimler ve 
Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin 
yangın mevsimini beklemeden önlem alması için 
iktidarı uyardı.

Ortak bir yazılı açıklama yayınlayan Rızvanoğlu ve 
Karlıtekin DEVA Partisi’nin çözüm önerilerini şöyle 
sıraladı:
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EVRİM RIZANOĞLU
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE
POLİTİKALARI BAŞKANI

CANDAN KARLITEKİN
DEVA PARTİSİ
YEREL YÖNETİMLER VE
ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI
BAŞKANI

DEVA Partisi, iktidarı orman yangınlarına önlem almaya
çağırdı: ‘Hazırlıkları şimdiden tamamlayın’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

Genel Başkanımız Ali Babacan, Malatyalı iş insanlarıyla 
kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.



Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Millî Filosunun kurulması ve bu filonun helikopter, uçak ve diğer
ekipmanların, önceki yangınların seyri göz önünde bulundurularak risk tanımlamaları ışığında
konuşlandırılması sağlanmalıdır.

Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü (OGM) çıkan orman yangınlarını büyümeden söndürme şeklinde 
bir strateji uygulamıştır. İklim değişikliğinin de etkisiyle artık müdahale edilinceye kadar yangınlar hızla 
büyümekte ve mega yangına dönüşmektedir. Bu nedenle stratejinin yangın çıkmasını engelleyecek yöntem 
ve tedbirlere ağırlık verecek şekilde yenilenmesi gereklidir.

Yangın mücadelesinde yer ekipleri havadan müdahaleye göre çok daha fazla etkilidir. Orman yangın işçileri-
nin sayısı artırılmalı, tüm yıl boyunca işlendirilmeli, yangın mevsimi öncesinde eğitimleri tamamlanmalıdır.

Orman alanlarında izin verilen maden, elektrik nakil hattı, yol gibi ormancılık dışı faaliyetlere ilişkin ruhsatlar 
yangınların artmasına yol açmaktadır. Bu izinler sınırlandırılmalı, orman içinde yapılacak her türlü tesis için 
yangın risk değerlendirmesi şartına bağlanmalıdır.

Yangın riski yüksek orman alanlarında bakım, yangın emniyet yol ve şeritlerinin açılması gibi önlemlere
öncelik verilmelidir.

Halen 1 Mayıs-1 Kasım olarak kabul edilen yangın mevsimi tüm yıla genişletilmelidir.

Yangınla mücadelede en son teknolojiler takip edilmeli, dron kullanımı, gözetleme ve erken uyarı
sistemlerinden azami yararlanmanın yolları bulunmalı.

Son orman yangınları OGM ile köy ve mahallelerden sorumlu belediyelerin ortak çalışması gerektiğini bir kez 
daha ortaya koymuştur. Bu nedenle yangın mevsimi başlamadan önce kurumlar arası iş birliği ve eşgüdümü, 
kurum yöneticilerinin siyasi kartvizitinden bağımsız olarak sağlayacak şekilde adımlar atılmalıdır.

Su temini sorunlu bölgelerde yangınla mücadele için su depolama göletleri sayıca artırılmalıdır.

Yüksek riskli bölgelerde vatandaşlarımız orman yangınları konusunda ivedilikle eğitim programlarına alınma-
lıdır. Afet anı ve sonrasına dair bilgilendirme kitapçıkları oluşturulmalı ve vatandaşlara dağıtılmalıdır. Ek olarak 
bu bölgelerde yangın tahliye planları oluşturulmalıdır.

Komşularımız ve bölge ülkeleri ile yangınlarla mücadele konusunda diyalog kurulmalı ve iş birliği
geliştirilmelidir.

Yeşil Mutabakat kapsamında orman yangınlarıyla mücadele tedbirler alan Avrupa Birliği ile bu konuda
diyalog kurulmalı ve bilgi alışverişi sağlanmalıdır.
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DEVA Partisi’nden
orman yangınları ile mücadele

için 12 öneri



DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun 
Hatipoğlu, hekimlerin ve diğer sağlık meslek men-
suplarının 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği iş 
bırakma eylemi hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

“2021 yılı DSÖ tarafından “Uluslararası Sağlık 
Çalışanları Yılı” olarak kabul edilmişti. Bu gelişme ile 
pandemide hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışan-
larının maddi ve sosyal haklarının düzeltileceğine 
dair umutlanmıştık. Ancak 2021 yılı bitmesine 
rağmen olumlu yönde hiçbir adım atılmadı. Tam 
aksine, yeni yapılan düzenlemeler hem çalışanların 
temel hak ve özgürlüklerine kısıtlamalar getirdi. 
Aslında her şeyin iktidarın yarattığı bir algı opera-
syonu olduğunu, yıl içerisinde tüm sağlık çalışan-
larının gerek temel hak ve özgürlüklerini gerekse 
maddi kazançlarını önemli ölçüde kaybettiklerini 
gördük.”
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AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ
SAĞLIK POLİTİKALARI
BAŞKANI

DEVA Partisi: 'Hekimlerin iş bırakma eylemini
destekliyoruz’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

‘Sağlık camiasının sorunlarını çözmeyi
taahhüt ediyoruz’
“DEVA Partisi olarak, Aile hekimlerinin ve Aile Sağlığı 
Merkezi çalışanlarının haklı mücadelesini destekliy-
oruz. Sistemin tüm yükünün sağlık çalışanlarının 
omuzlarına yüklendiği bir sağlık sisteminin adil ve 
sürdürülebilir olmadığının farkındayız. Ekonomik 
koşulları iyileştirilmiş, iş-yaşam dengesi iyi kurulmuş 
bir sağlık camiası yaratmayı taahhüt ediyoruz.”



DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanımız Selma Aliye Kavaf ile İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim 
Başkanımız Nazlı Seda Vural, Ankara Mamak’ta kapı taramasına katıldılar. Kapı taraması; Çankaya, Polatlı, 
Yenimahalle, Altındağ, Sincan ve Güdül ilçelerimizde de yapıldı.

İlkini Ankara İl Başkanlığımızın gerçekleştirdiği “Sandık Bazlı Kapı Tarama” programıyla Ankara'da yaşayan 
seçmen hanelerimizden 15.563'üne 1 ay gibi kısa bir sürede ulaşmayı başardık. İlk olarak Mamak ilçemizde 
pilot olarak başlayan ve daha sonra diğer tüm ilçelerimize de örnek olan projemiz; genel merkez yöneticile-
rimizden de takdir gördü. Bu sayede birçok genel merkez yöneticimiz Ankaralı hemşerilerimizin evlerine 
misafir oldu. Seçim günü gelene kadar bu uygulamamızı genişleterek devam ettireceğiz. 
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi’nden sandık bazlı
kapı taraması



Fırat, ayrıca Kahramanmaraş Kültür Park önündeki 
standı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili görüş 
alışverişinde bulundu.

DEVA Partisi Kültür Sanat Politikaları Başkanımız 
Helün Fırat, Kahramanmaraş’ta sim-sırma işlemesi 
yapan hünerli kadınlarla buluştu. Fırat, mesleğin ve 
üretimin sorunları üzerine kadınlarla istişare etti.
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DEVA Kadınları Kahramanmaraş’ta buluştu

ETKİNLİKLERİMİZ



DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanımız Evrim Rızvanoğlu, Denizli Avdan’ı ziyaret etti.
Rızvanoğlu, Avdan’daki gözlemlerini sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Ankara'daki ofisinizde oturup, Türkiye'nin bir başka bölgesinde, bir köyde yaşayan insanların hayatını 
radikal biçimde değiştirecek bir karar alamazsınız. 
O köylülere sormanız, rızalarını almanız gerekir.

Denizli Avdan halkı, hayatlarındaki bir kâbusu mücadele ile sonlandırmışken, bir başka kâbus ile güne 
uyandılar. 13 Ocak 2022'de Acele Kamulaştırma Kararı ile topraklarının ellerinden alınacağını öğrendiler. 
3 milyon 764 bin metrekare toprak, maden ocağı için kamulaştırılacaktı.

Avdan ziyaretimizde, çocuklar ve evden çıkamayan yaşlı nineler de dahil köydeki herkesle konuşmaya, 
duygularını, endişelerini anlamaya çalıştım. Böylece verdikleri bu insani ve onurlu mücadeleye DEVA 
olarak nasıl destek vereceğimizi de daha iyi planlayabilirdik.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA’dan Denizli Avdan Ziyareti 

Doğduğunuz toprağın kendine özgü bir kutsallığı vardır. O köyün sokaklarında, ağaçlarında, tarlalarında 
sadece sizin çocukluk ve gençlik anılarınız değil, atalarınızın da hatıraları vardır. Ancak bir gün bir Ankara 
kararı, sizi bu topraklarınızı terk etmeye zorluyor. İnsanlara, toparlanıp bir yerden bir yere götürülecek 
duyguları olmayan bir eşya muamelesi yapamazsınız! Kömür madeni kurmak için Denizli Avdan köylüleri-
nin hayatını bu kadar rahat altüst edemezsiniz. 

Onlar geçmişte direndi ve kazandı yine direnecek yine kazanacaklar. Denizli Avdan halkı, haksızlıkla nasıl 
mücadele edileceği konusunda antrenmanlı. 2016'da termik santral için ÇED süreci başlatılmıştı. Halk, 
aynı yıl, termik santrale karşı mücadele başlattı. Ve nitekim 2020'de çevreye ve sağlığa etkisi nedeniyle 
Termik Santral iptal edildi. Gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Haklı ve onurlu mücadeleleri konusunda 
halkımızın yanındayız.”



DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanımız Mustafa Ergen ve partimizin İstanbul Eğitim Politikaları Başkan-
lığından oluşan heyetle birlikte Türkiye Özel Okullar Derneği yönetim kurulunu ziyaret etti. Başkan Zafer 
Öztürk ve yönetim kurulu ile eğitimin sorunları hakkında konuşuldu ve partimizi eğitim eylem planı hakkında 
istişare edildi.
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Türkiye Özel Okullar Derneği’ni ziyaret ettik

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, 54. Hükûmetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
vefatının 11. yıl dönümünde, Saadet Partisi’nin “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” temasıyla Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlediği törene katıldı.

Necmettin Erbakan’ı anma törenine katıldık



İlki Ankara İl Teşkilatında gerçekleştirilen DEVA Akademi programı, İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim 
Başkanımız Nazlı Seda Vural’ın saha çalışmaları kapsamında Samsun’da devam etti.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA AKADEMİ Samsun’da

DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, 54. Hükûmetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
vefatının 11. yıl dönümünde, Saadet Partisi’nin “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” temasıyla Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlediği törene katıldı.



Genel Başkanımız 
Ali Babacan’ın katılımıyla 
OSTİM’de EPTİM çalışanlarını 
ve yöneticilerini ziyaret ettik.

Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımıyla 
Yenimahalle İlçe Bakanlığımızın

Genişletilmiş İstişare Toplantısını yaptık.

Genel Başkanımız Ali Babacan, 
PERPA Ticaret Merkezi’ni 

ziyaret etti.



Genel Başkanımız Ali Babacan ve heyeti, OSTİM’i ziyaret etti.

Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımıyla Adnan Menderes Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği 
akşam yemeğinde buluştuk.

Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımıyla Şile İlçe Binamızın açılışını yaptık.



 

 




