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ALTILI MASA HAZIR
İŞTE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER 

SİSTEM’İN ANAYASASI 

Altılı masa, Anayasa değişikliği önerisini “Şimdi Demokrasi Zamanı” 
sloganıyla açıkladı. Tasarıya göre partili cumhurbaşkanlığı dönemi 

kapanacak. Anayasaya özgürlükçü bir anlayış kazandırılacak. Meclis güçlü, 
yargı bağımsız, yürütme istikrarlı olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter 

Sistem’de yeni hükümet kurulmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek. 
Parti kapatma zorlaştırılacak.  Hayvan hakları Anayasaya girecek. Kadına 

şiddetten suçlu bulunanlar milletvekili olamayacak. 
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Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem’e geçiş için üzerinde uzlaştıkları anayasa değişikliği önerilerini bugün Ankara’da Bilkent 
Otel’de liderler Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener ve Temel 
Karamollaoğlu’nun katıldığı toplantıda açıkladı.

Altılı masa ortak programlarla sahaya çıkacak
Tasarıyı hazırlayan komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde medya organlarını, baroları, sivil toplum kuruluşlarını, 
meslek örgütlerini, iş dünyasını, sendikaları, kadın ve gençlik örgütlerini ziyaret edecek. Ayrıca altı siyasi parti 
Türkiye genelinde ortak programlar düzenleyerek sivil toplumla bir araya gelecek.

Kuvvetler ayrılığı tesis edilecek
Altılı masanın Anayasa değişikliği önerisi 84 maddeden oluşuyor. Kuvvetler ayrılığının vurgulandığı yeni 
sistemde yasamanın etkin ve katılımcı, yürütmenin istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir, yargının ise bağımsız 
ve tarafsız olması hedefleniyor. Uzlaşılan metinde “Güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme 
kararlılığı içindeyiz” ifadelerine yer veriliyor.

Altılı masanın anayasa değişikliği paketinden öne çıkanlar şöyle:

Partili cumhurbaşkanlığı dönemi kapanacak
Cumhurbaşkanı 7 yıllığına halk tarafından seçilecek ve seçimle beraber partisiyle ilişkisi sona erecek. Görevi 
sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemeyecek. Cumhurbaşkanına, TBMM 
Başkanı vekalet edecek. Cumhurbaşkanının kanunlar üzerindeki zorlaştırıcı veto etkisi sona erdirilip geri 
gönderme hakkı veriliyor.
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Anayasaya özgürlükçü anlayış kazandırılacak
Altılı masanın teklifi, Anayasayı temel hakları “ödev” olarak vurgulayan ve hürriyetleri ödev kavramıyla sınırlayan 
anlayıştan arındırıyor. Anayasaya özgürlükçü bir anlayış kazandırılıyor. Anayasadan otoriter anlayışın izleri 
siliniyor. Anayasada “temel hak ve ödevler” yerine “temel hak ve hürriyetler” düzenleniyor. 

“İnsan onuru” Anayasanın temel esası olacak
Anayasanın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” 
ifadesi ekleniyor. Bu vurguyla beraber Anayasanın insan onurunu esas alan bir bakış açısı kazanması sağlanıyor. 
Devletin temel işlevinin insan onurunu korumak ve ona saygı göstermek olduğu vurgulanıyor. 

Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılacak
Anayasa’nın 13. maddesine “Hürriyet esas sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılır” 
hükmü ekleniyor. Böylece temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması düşüncesinden temel hak ve hürriyetlerin 
üstünlüğü dönemine geçiliyor. 

Eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak
Düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti tek bir maddede düzenleniyor. Anayasanın 25. maddesinde yapılacak 
değişiklikle eleştiri hürriyeti güvence altına alınıyor. Keyfi sınırlamaların önüne geçiliyor.

Hayvan hakları ilk kez Anayasaya girecek
Anayasanın 56. maddesinde yapılan değişiklikle Anayasada sağlık hakkı ve çevre hakkı yeniden düzenlenirken 
hayvan hakları ilk kez anayasal güvenceye kavuşturuluyor. 
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Parti kapatma zorlaştırılacak
Siyasi parti kapatma davalarının açılması zorlaştırılıyor. Şiddete başvurma ya da şiddeti teşvik hariç olmak üzere 
parti kapatma davalarının açılabilmesi için ihtar şartı getiriliyor. Kapatma davasının açılabilmesi, TBMM’nin üçte 
ikisinin oyuyla alınacak izne bağlanıyor. Milletvekillerinin meclis kürsüsünde kullandığı ifadelerin parti kapatma 
davalarında delil olamayacağı düzenleniyor. Bu davalardan çıkabilecek yaptırımlara idari para cezası ekleniyor.

Dokunulmazlığın kaldırılması zorlaştırılacak
Milletvekillerinin sadece ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halinde dokunulmazlıktan 
faydalanamayacağı düzenleniyor. Anayasanın 83. maddesinde Anayasanın 14. maddesine yapılan atıf 
metinden çıkarılıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınacağı 
hükmü getiriliyor. Milletvekili düşme kararında bireysel başvuru yoluna gidilmiş ise Anayasa Mahkemesinin 
kararının bekleneceği düzenleniyor. 

Kadına şiddetten suçlu bulunanlar milletvekili olamayacak
Affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama ve edimi ifasını 
fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı hükmü 
getiriliyor.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun alanı genişletilecek
Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 15’ten 22’ye çıkarılıyor. Üyelerden 20’sinin TBMM, 2’sinin cumhurbaşkanı 
tarafından seçilmesi öngörülüyor. Mahkemenin bölüm sayısı 2’den 4’e yükseltiliyor. Anayasada veya Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hakların ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu 
açılıyor.

Uluslararası anlaşmalardan çekilme kararı açıkça TBMM’nin uygun bulmasına 
bağlanacak 
Türkiye’nin taraf olduğu bir uluslararası anlaşmadan çekilme için TBMM’nin uygun bulması şartı Anayasada 
açıkça düzenleniyor.

Herkes Meclis Araştırma Komisyonu’nun davetine uyacak
Meclisin denetim yetkisi güçlendiriliyor. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için hükümete hesap 
sorulabilmesini sağlayacak araçları artırıp etkili kılınıyor. Muhalefete bir yasama yılında en az yirmi gün gündemi 
belirleyerek genel görüşme açma hakkı tanınıyor. Herkesin Meclis Araştırma Komisyonunun davetine uymak 
zorunda olduğu düzenleniyor.

Milletin meclisi, bütçe yetkisine kavuşacak
Bütçe yetkisi Meclise iade ediliyor. Hükümetlerin politikalarını Bütçe Kanununun sınırlarına uygun olarak 
yürütmelerini sağlamak amacıyla Kesinhesap Anayasada ayrı bir maddede düzenleniyor. Değişikliğe göre, 
Kesinhesap Komisyonu kuruluyor ve başkanının ana muhalefet partisinin milletvekili olması şartı getiriliyor.
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Yeni hükümet kurulmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek
Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru verme yetkisi tesis ediliyor. Bu yenilikle, Bakanlar Kurulu 
aleyhine verilen güvensizlik önergelerine yeni Başbakanın isminin eklenmesi zorunlu kılınıyor. Böylece meclis, 
istikrarın gereği olarak ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecek.

HSK kapatılacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kuruluyor. Yargı bağımsızlığının 
sağlanması için Adalet Bakanı ve yardımcısının Hakimler Kurulu üyesi olmasına son veriliyor. 

OHAL KHK’larına son verilecek
OHAL KHK’ları kaldırılıyor. Olağanüstü Hallere ilişkin tedbirlerin Olağanüstü Hal Kanunu ile düzenleneceği ve 
Olağanüstü Hal Kanunu ile bu kanundan kaynaklı idari eylem ve işlemlere karşı yargı yolunun kapatılamayacağı 
düzenleniyor. 

RTÜK üyeleri gazeteci ve akademisyenlerden oluşacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun üye yapısında çoğulculuk sağlanıyor. RTÜK üyeleri, basın mensupları ile 
iletişim ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından seçiliyor. Üye seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
nitelikli çoğunluğu aranıyor. Kurulun çoğulculuk, özerklik ve tarafsızlık esaslarına bağlı olarak çalışacağı 
vurgulanıyor.

YÖK kaldırılacak
Yükseköğretim Kurulu kaldırılıyor. Üniversitelerin akademik, idari ve mali özerklikleri ihlal edilmemek kaydıyla 
planlama ve koordinasyon kurulu olacak Yükseköğretim Üst Kurulu düzenleniyor.
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ALTI SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ
ORTAK AÇIKLAMASI

Biz Altı Siyasi Parti Genel Başkanı olarak, iktidarın, ülkemizi ve milletimizi 
savurduğu bu derin ekonomik ve siyasi kriz içinde sorumluluklarımızın 

farkındayız. Milletimizi demokrasiye, refaha ve huzura kavuşturma 
kararlılığındayız. Öncelikli hedefimiz bütün vatandaşlarımızı insan onuruna 

yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır.
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Ali Babacan: ‘Ülkeyi, özgür bir nesil 
yetiştirmenin heyecanıyla yöneteceğiz’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin kadın ve eğitim politikaları başkanlıklarının 
düzenlediği toplantıda konuştu. Sözlerine Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Babacan şu ifadeleri 
kullandı:

‘Öğretmenlerin rahat kafayla çalışması 85 milyonun faydasına’
“Ulvi hedeflerle andığımız öğretmenlerimizin sıkıntılarla boğuşmasına razı gelmeyeceğiz. Öğretmenlerin 
değersizleştirilmesine, ekonomik yönden sıkıntı çekmesine razı gelmeyeceğiz. Öğretmenlerin rahat bir kafayla 
çalışmasının 85 milyonun faydasına olacağını biliyoruz. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini hem 
maddi hem de manevi yönden artırmak zorundayız.”

‘Okula aç giden çok sayıda öğrenci var’
“Bizim için mesele hiçbir ayrım yapmadan, çocukların nitelikli eğitime ve sağlıklı gıdaya erişmesini sağlamaktır. 
Okula aç giden çok sayıda öğrenci var. Annesi-babası ister devlet memuru olsun ister esnaf ister iş insanı 
ister kapıcı olsun. İster köyde yaşasın ister şehirde ister ülkemizin kuzeyinde olsun ister güneyinde, doğusunda 
batısında; hiç fark etmez. Bizim için mesele, çocukları eşit ve kaliteli eğitim imkânlarıyla buluşturmaktır.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘En anlamlı hizmet, devlet okullarının kaliteli eğitim vereceğine dair inancı tesis etmek’
“İnsanımıza sunacağımız en anlamlı hizmet; devlet okullarının kaliteli eğitim vereceğine dair inancı gerçekçi 
şekilde tesis etmektir. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman maddi imkânları sınırlı olan ailelerin çocukları ile 
varlıklı ailelerin çocukları arasında bu kadar büyük bir fırsat eşitsizliği olmamıştı.”

“Gençlere ‘Başımıza yeni yeni icatlar çıkarın’ diyeceğiz. Hiç kimsenin hayallerini sınırlandırmayacağız. Hayallerini 
gerçeğe çevirmek için gençlere imkân sağlayacağız.  Bu ülkeyi, analitik düşünen, hayalleri kalıplara sokulmayan, 
özgür bir nesil yetiştirmenin heyecanıyla yöneteceğiz.”

‘Kadınların hayatı kolaylaşınca Türkiye zengin, mutlu ve adil olacak’
“Türkiye ne zaman zengin, mutlu ve adil bir toplum olacak, biliyor musunuz? Kadınların hayatı kolaylaştığı 
zaman. Kadın-erkek eşitsizliğini yıktığımız zaman.”

Gençlere imkân sağlayacağız
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‘Kadınlar, siyasi kavgalarda koçbaşı olarak kullanıldı’
“En keskin ideolojik kutuplaşmalar ve rejim kavgaları kadınlar üzerinden yürütüldü. Çağdaşlık tartışmaları 
kadının konumu üzerinden yapıldı. ‘Geleneksel’ olan ile ‘modern’ olan, birbirleriyle kadının konumu üzerinden 
kavga etti. Laiklik, kadının kıyafeti üzerinden tartışıldı. 28 Şubat döneminde, başörtüsü bahane edilerek, 
kadınlar eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırıldı. Kadınlar, uzun yıllar süren ayrımcılığa ve haksızlıklara maruz 
kaldı. Kadınlar on yıllar boyunca, siyasi kavgalarda koçbaşı olarak kullanıldı. İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı 
terk edildiğinde, süreç yine kadınlar hiçe sayılarak siyasi hesaplar üzerinden yürütüldü.”

‘Kadınlar eşit ve özgür bir yaşam istiyor’
“Kadınlar, bu kavgaların ezileni, kaybedeni, kurbanı oldu. Oysa kadınlar, eşit ve özgür bir yaşam istiyor. Bu kadar 
basit. Sapasağlam bir siyasi irade ve temiz bir zihin lazım.”

Babacan’dan kadına yönelik şiddet mesajı
Ayrıca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin mesajlar da veren Babacan 
“Kadına yönelik şiddeti kınıyorum. Kadınlara dayanışma duygularımı iletiyorum” diye konuştu.

‘Güçlü devlet şiddete maruz kalan kadının yanında durur’
Halide Edip Adıvar’ın “Dünyanın genel eğilimi şiddetten yana oldukça, şiddeti teşvik etmek için cesarete 
ihtiyaç yoktur. Tek başına şiddete karşı çıkmak ise güçlü olmaktır” cümlesine yer veren Babacan, “Güçlü olmak, 
şiddete karşı çıkmaktır. Güçlü devlet de şiddeti uygulayanın değil, şiddete maruz kalan kadının yanında durur” 
dedi.

DEVA’nın ‘Kadın ve Eğitim’ raporu yayınlandı
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı’nın diğer politika birimleriyle ortak yürüttüğü çalıştayların beşincisi 
“Kadın ve Eğitim” oldu. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı’ndaki toplantıda DEVA Kadın Politikaları Başkanı Elif 
Esen ile Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen’in öncülüğünde tamamlanan rapor açıklandı.
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Babacan’dan sabır isteyen Erdoğan’a 
videolu yanıt: ‘Sabır taşı çatladı’

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel 
Başkanı Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Seçime kadar ‘Ya sabır’ diyoruz”
“Seçime kadar ‘Ya sabır’ diyoruz. Milletimize ‘Erdoğan’a biraz daha sabret, seçim günü irademizi ortaya koyalım 
ve yepyeni bir dönem başlasın’ diyoruz. Sabrın sonu DEVA olur inşallah. ‘Ya sabır’ çeke çeke sabır taşı çatladı.”

‘Önce şu Beytülmalın hesabını versene’
“Her sıkıştığında vatandaşımızın dini inançlarını istismar ediyor. Sen önce şu Beytülmalın hesabını versene. Bir 
kilo peynir alandan KDV’yi alıp bir avuç faiz ve kur farkı ödediğin insanı şöyle düşün. Nerede hata yaptığını 
düşün, sonra sabır iste.”

Haftalık değerlendirme toplantısında altı siyasi partinin anayasa 
değişikliği önerisine değinen Babacan; Erdoğan’a ve Bahçeli’ye yanıt 

üstüne yanıt verdi. Vatandaşlardan sabır isteyen Erdoğan’ın dört yıldır 
yaptığı benzer konuşmaları yayınlayan Babacan, hükûmeti asgari ücrete 

yıl başından önce zam yapmaya çağırdı.

GENEL BAŞKANDAN
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‘Anayasa değişikliği, tam bir Türkiye mutabakatı’
“Altı partinin tek bir anayasa değişikliği üzerinde mutabık kalması tam bir Türkiye mutabakatıdır. 84 maddeyi 
açıkladıktan sonra tek bir maddeyi ele alıp ciddi eleştiri getiren olmamıştır. Yanlışlar olur, düzeltiriz. Sapasağlam 
çalışmayı öneri olarak koyduk.”

Bahçeli’ye: “Kâra ortak ama zarar olursa ‘İçinde değildim’ diyecek”
“Sayın Bahçeli, kaç yıldır siyasetin içindesiniz. Bugüne kadar bu ülke için taş üstüne taş koydum diyebileceğiniz 
ne var? Söyleyin, öğrenelim. Hiçbir şey yok. 4,5 yıldır iktidarın ortağı değil misin? Niye bir tane bakan 
vermiyorsun? Kâra ortak ama zarar olursa ‘İçinde değildim’ diyecek. Hiçbir sorumluluk almıyor ama iktidar 
olma yetkisini sonuna kadar kullanıyor. Böyle bir kolaycılık içerisinde.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin arayıp bulduğu 
şifadır” sözlerine tepki gösteren Babacan şunları söyledi:

“Bu uyduruk sistemin kendisi için şifa olduğu belli. Bu sistem, ülkenin başına kayyum olarak atanmasını sağladı. 
‘İktidar partisine mensup şu gitsin’ diyor, ertesi gün affını isteyip gidiyor. Sayın Erdoğan’la ciddi anlaşmazlık 
içinde olan bir kabine üyesi için ‘Bu kalacak’ diyor, Erdoğan da bu ağır yükü sırtında taşımak zorunda kalıyor. 
Bu sistem, onun cezaevindeki dostlarının afla çıkmasını sağladı. Çeteye, mafyaya şifa oldu. Bahçeli’ye şifa 
kuşkusuz. 85 milyona dert veren, acı çektiren, yoksulluk getiren bu sistemi; sırf Devlet Bey’e iyi geldi diye 
koruyamayız. Bu sistem değişecek.”

Babacan’dan Erdoğan’a ‘çok partili demokrasi’ yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün (30 Kasım) partisinin il başkanları toplantısındaki “Çok partili demokraside 
bunları yaşadık” sözlerine yanıt veren Babacan şöyle konuştu: “‘Lapsus’ diyorlar ya hani... Bakın işte Sayın 
Erdoğan yoruldu. Erdoğan yorgunluğunun bir sonucunda bir büyük gaf daha yaptı. Çok partili demokrasiyle 
kavga ediyor. Tek partili sistemi yüceltiyor.”

‘Bahçeli’yi, Perinçek’i fasulyeden sayıyor’
“Belli ki tek başına at koşturmak istiyor. Bahçeli’yi, Perinçek’i falan da fasulyeden sayıyor. Zihninin arkasında o 
da var.”

‘Hedef 2023’ü tutturamayınca hedef 1946 öncesi oldu’
“Durum anlaşıldı: Erdoğan ‘hedef 2023’ü tutturamayınca hedef döndü 1946 öncesi oldu. Yeniden tek partili 
sistem oldu. Allah akıl fikir versin.”

Bu sistem çeteye, mafyaya şifa oldu
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‘Kendisine de gönderdim bir set’
“Hani Erdoğan ‘Türkiye için plan program ortaya koyun, canımızı yiyin’ diyor ya. Canları falan kalmaz ortada. 
Eylem planlarımızı ortaya koyduk, koyuyoruz. Kendisine de gönderdim bir set. Haydi siz de koyun ortaya bir 
şeyler.”

‘Kimse çıkıp ‘Türkiye’de adil yargılama var’ diyemiyor’
“El alem, firari sanıkları Türkiye’ye iade etmiyor. En son Bulgaristan’ı gördük. Gerekçeler hazır: ‘Türkiye’de adil 
yargılama yok’ deyip çıkıveriyorlar. Hükûmetten kimse de çıkıp ‘Hayır efendim, Türkiye’de adil yargılama var’ 
diyemiyor. Çünkü bu ülkenin kendi Anayasa Mahkemesi durmadan ‘Adil yargılama hakkı ihlal ediliyor’ diyor.”

Asgari ücret çağrısı: ‘Yıl başını beklemeye gerek yok, yarın artırın’
“Sayın Erdoğan, asgari ücreti artırmak için yıl başını falan beklemeye gerek yok. Zaten 1 Temmuz’da ara zam 
verdiniz. Niye bekliyorsunuz? Enflasyonu patlattınız. Madem şartlar oluşmuş, yıl başını beklemeye gerek yok. 
Yarın ayın 1’i. Hemen toplanın, karar verin, artırın. Neden bir ay daha vatandaşların yükünü artırıyorsunuz? 
Sırf ‘seçime yakın olsun da seçimi kazanayım’ diye uzatıyorsanız, hayal kuruyorsunuz. Siz o artışı yapmak 
zorundasınız ama vatandaş bu yoksulluğun sebebi olan sizi seçmek zorunda değil. Artışı yapan sizsiniz de 
enflasyonu patlatan başka birisi mi?” 

Babacan’dan iş dünyasına çağrı: ‘Türkiye’den vazgeçmeyin’
“Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarına sesleniyorum: Türkiye’den vazgeçmeyin. Biz buradayız. 
Bu ülke 85 milyonuyla, Avrupa’nın en genç nüfusuyla, Avrupa’nın en geniş tarım arazileriyle, çalışkan ve 
metanetli milletiyle burada. Bu ülke, tek kişiden ve onun etrafında kümelenmiş çıkar gruplarından ibaret değil. 
Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.”
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Ali Babacan: ‘Altılı masa Sayın Erdoğan’ın 
korkulu rüyası haline geldi’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Ana Haber’in konuğu 
oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 zirvesi için gittiği Endonezya’da NATO liderleri toplantısına davet 
edilmemesini değerlendiren Babacan şu ifadeleri kullandı:

GENEL BAŞKANDAN

Erdoğan’a: ‘Davet edilsin, kalkmış uçağını 
indirir’
“(NATO Toplantısı) Davet edilsin, koşa koşa 
havaalanından geri döner. Davet edilsin; kalkmış 
uçağını indirir. Koşa koşa katılır o toplantıya. Her yerde 
poz verme derdinde değil mi? Dünya liderleriyle yan 
yana fotoğraf verip ‘Ben dünya lideriyim’ havasını 
içeriye pompalamaya çalışıyor. Davet edilmediği belli. 
Davet edilmeyince ‘Önemli değil’ diyecek. Önemli 
değildi ne demek? Bir NATO ülkesine füze düştü.”

‘Güven kaybının işaretlerinden birisi’
“Türkiye’nin güvenlik ve savunma konusunda tam 
üye olduğu bir yapıdan bu şekilde izole edilmeye 
çalışılması, bazı toplantılara çağrılmaması ve ilk 
defa liderler bazında bunun yapılmaması çok dikkat 
edilmesi gereken bir husus. Türkiye’ye olan güven 
kaybının en önemli işaretlerinden birisi. Böyle önemli 
bir toplantı var: Mesele Rusya, NATO, Polonya, 
Ukrayna… Söyleme bakarsanız Türkiye’siz hiçbir şey 
yürümüyor. Pratik yok… Yeri yerinden oynatması lazım 
Türkiye’nin.”

‘Çökmüş bir devlet yapısı’
“Bizim şu anda Endonezya’da büyükelçimiz yok. 
Afrika’da bir ülkeden bir büyükelçiyi geçici olarak 
görevlendirmişler, G20 toplantısında bulunsun diye. 
Şu devlet sistemine bakın ya. Gerçekten çökmüş 
bir devlet yapısından bahsediyoruz. Endonezya 
gibi dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülkeden 
bahsediyoruz. Böyle bir ülkede Türkiye’nin nasıl bir 
büyükelçisi nasıl olmaz?”

‘Ortak adayımızla beraber iktidarı devralıp 
ülkeyi yöneteceğiz’
“Altılı masa Sayın Erdoğan’ın korkulu rüyası 
haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki 
gerçekleştirip altı parti beraberce tüm politikalarda 
uzlaşarak seçimden sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizi 
ve neler yapacağımızı seçimden önce kararlaştırarak 
seçime doğru gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
13. Cumhurbaşkanı olacak ortak adayımızla beraber 
iktidarı devralıp ülkeyi yöneteceğiz.”
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‘Adayımızı çalışmalarımız bittikten sonra 
açıklayacağız’
“Biz cumhurbaşkanı adayına karar vermek 
için oturmuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı 
çalışmalarımız bittikten sonra açıklayacağız. Geçiş 
sürecinin yol haritasını bitireceğiz. Seçimlerden sonra 
kurulacak hükûmetin programını bitireceğiz. Ondan 
sonra ortak adayı konuşmaya başlayacağız.”

‘5 yılın planlamasını bugünden yapıyoruz’
“Aklınıza gelen her alanda DEVA Partisi olarak 
eylem planları açıkladık. Tarımdan sağlığa, dijital 
dönüşümden sanayiye, ekonomiden yargı reformuna 
kadar… Türkiye’de bir ilk. Her konuda çözüm üretiyoruz. 
İktidarın elinde seçimden sonra yapacaklarıyla ilgili bir 
program gördünüz mü? Sıfır. Biz 5 yılın planlamasını 
bugünden yapıyoruz. DEVA Partisi olarak bunları 
hazırlıyoruz.”

‘Sizin anayasa teklifiniz nerede?’
“Türkiye’de ilk defa altı parti tam bir mutabakat 
içerisinde anayasa teklifi hazırladı. 28 Kasım’da da 
Türkiye’ye bunu duyuruyoruz. Biz üretiyoruz ama 
öbür tarafta bir üretim yok. Sayın Erdoğan’a, Sayın 
Bahçeli’ye soruyorum: Sizin yeni anayasa teklifiniz 
nerede? 2 yıl önce açıkladınız. Haydi, ortaya koyun 
bakalım bir şeyler. Yeni, komple anayasayı bırakın bir 
iki maddelik değişiklik için kıvranıyorlar.”

‘Altı partiden herhangi birisinin hükûmetin 
peşinden koşacak hali yok’
“Altı partiden herhangi birisinin parlamenter sistemin 
altına imza attıktan sonra dönüp dolaşıp gidip de 
şu andaki hükûmetin peşinden koşacak hali yok. 
Böyle bir şey işin tabiatında yok. Sayın Erdoğan bazı 
partilerin teşkilatlarına ve tabanlarına hitap etmeye 
çalışıyor.”
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Ali Babacan: ‘Gençler şükürsüz değil şükürsüz 
olan hükûmet’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu Halk Meydanı programında 
katılımcıların sorularını yanıtladı. Babacan’ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

‘Bu paketi yaptığımız takdirde işsizlik oranlarında düşüş göreceğiz’
“Gençleri 3-6-12 aylık yeniden beceri kazandırma programlarına tabi tutmamız gerekiyor. Biz yol haritasını 
açıkladık. Yol parasını, öğle yemeğini karşılayacağız. Programa katılan gençler gelir vergisi, işveren de sosyal 
güvenlik primi ödemeyecek. Bu paketi yaptığımız takdirde hızlı şekilde işsizlik oranlarında düşüş göreceğiz.”

“Bizim gençler şükürsüz değil, şükürsüz olan hükûmet. Bu ülkenin gençleri bu ülkeyi seviyorsa, bu ülkede 
çalışıyorsa, bu ülkede kendi hayatlarını kuruyorsa hükûmetin şükretmesi lazım.”

GENEL BAŞKANDAN

Şükürsüz olan, hükûmet
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“Telefon bir lüks değil, ihtiyaç. Bırakın telefonu, bir kahve içmek gençler için lüks hale geldi. Bir arkadaşıyla 
tiyatroya, konsere gitmek lüks hale geldi. Mont alıyorsunuz, 36 ay taksit. Bunlar lüks değil, ihtiyaç.”

‘Ne yapıp edip beraber bu işi götüreceğiz’
“Mevcut sistem mutlak çoğunluğu istiyor. 50 artı 1 değil, açık ara kazanmadan bu iş olmayacak. Türkiye’nin 
bunu kaybetme lüksü yok. Altılı masanın vebali çok büyük olur. Millet altılı masayı affetmez. ‘Bu kadar büyük bir 
fırsatı yakaladınız. Ne vardı, biraz o biraz bu taviz verseydi de uzlaşsaydınız’ diye millete hesap veremeyiz. Altılı 
masanın hepsi kaybeder. Türkiye kaybeder, millet kaybeder. Ne yapıp edip beraber bu işi götüreceğiz. İktidarın 
gerçekçi alternatifi altılı masa. Bu, işlemeli ve sonuç almalı. Türkiye’nin başka çıkışı yok.”

‘Altılı masa; seçimden sonra ülkeyi beraber yönetme iradesi’
“Seçimden önce beraber çalışıp seçimden sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizi bugünden konuşuyoruz. Altı parti 
olarak birbirimiz hakkında konuşurken dikkat ediyoruz. Hukukumuz düzgün gitsin ki seçimden sonra ülkeyi 
beraber yönetelim. Altılı masa, sadece seçime giderken yapılmış bir iş birliği değil. Altılı masa, aynı zamanda 
seçimden sonra ülkeyi beraber yönetme iradesi.”

Lüks değil, ihtiyaç
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‘Bambaşka bir dönem başlayacak’
“Bir varsayım var: ‘Erdoğan var, tek adam. Yerine kim gelecek?’ Halbuki öyle olmayacak. Parlamenter sisteme 
geçiş taahhüdü veren ve geçene kadar da yetkilerini buna uygun kullanacak yeni bir isimden bahsediyoruz. 
Seçimlerden sonra bambaşka bir dönem başlayacak. Mevcut anayasaya uygun ruhu bambaşka bir yönetim 
şekli oluşturuyoruz.”

‘Çocuğun canını oya devşirmeye çalışan zihniyetin gitme vakti’
“Bir çocuğun canını oya devşirmeye çalışan bir zihniyetin gitme vakti gelmiştir. Süresi çoktan, 2015’te doldu. 
2015’ten bu yana ülke için hayırlı iş yapamıyorlar. Bu zihniyetin gitmesi gerekiyor. Başka cümleler de duyduk; 
‘PKK 5, 10, 15 çocuk yapıyor’ dedi. PKK’yı, HDP’yi ve tüm Kürt vatandaşlarımızı aynı torbaya koyan bir zihin var 
artık. Bir an önce görevden ayrılması gereken bir zihin.”

‘Sadece silahlı mücadeleyi anlıyorsanız çözemezsiniz’
“Terörle mücadeleyi sadece silahlı mücadele diye anlıyorsanız asla çözemezsiniz. Dünyada örneği yok. Dışişleri 
bakanıyken Filipinler bizden destek istedi. Terörist olarak adlandırdıkları ayrılıkçı hareketlerin eylemleri vardı. 
Arabuluculuk istediler. Sonunda örgüt silahları bıraktı. Müslüman azınlık hak elde etti. Kafasına sıkarak bitmiyor 
iş. Çözmek için başka ülkelerle konuşmanız lazım. Başka ülkelerde bataklık devam ederken buradaki terörü 
bitiremezsiniz.”

“Tamamen barış odaklı bir dış politikayı benimsiyoruz. En modern orduya sahip olmamız, dış güvenlik 
tehditlerine karşı askerimizin çok iyi yetişmiş olması lazım. Askeri güç önemli ama bir de ince güç var. O da 
sözün gücü. İtibarlı ve konuştuğunuz zaman etkili olursunuz. Sadece sözle olaylara yön verebilirsiniz. Bütün bu 
kombinasyonlara akıllı güç deniyor.”

‘Merkez Bankası’nı döviz yakma fırını olarak kullanıyorlar’
“Ülkeyi yönetenler Merkez Bankası’nı döviz yakma fırını olarak kullanıyor. ‘Bakın döviz kuru artmıyor’ dedirtmek 
için bunu yapıyorlar. Arka kapıdan satılan döviz miktarı 250 milyar doları geçti. Gizli saklı yapıyorlar.”

‘Zorunlu askerliği kaldıracağız’
“80 bin lirayı denkleştirenler askerliği 1 ay yapıyor. Parası olmayanlar daha uzun süre yapıyor. Böyle bir şey 
olamaz. Adaleti sağlamanın yolu; zorunlu askerliği kaldırıp tamamen profesyonel orduya geçmek. Bizim 
taahhütlerimizden birisi. Zorunlu askerliği kaldıracağız.”

Barış odaklı bir dış politikayı 
benimsiyoruz
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İBRAHİM ÇANAKCI’DAN İKTİDARA 
FAİZ SORULARI

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS
POLİTİKALARI BAŞKANI

Merkez Bankası’nın politika faizi %10,5’ten %9’a indirildi. Gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan DEVA Partisi 
Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Cumhurbaşkanı haksız servet transferinin dışında 
hiçbir işlevi kalmayan Merkez Bankası faizini tek haneye indirmekle övünüyor” dedi.

İktidara faiz üzerinden yüklenen Çanakcı şu soruları sordu:

 

Niçin bütçeden kur farkı ödemesi dahil en az 450 milyar lira faiz ödüyorsunuz?

Niçin Hazinenin iç borç faiz yükü ilk defa anapara yükünü geçti ve 1 yıl içinde 3,5 katına çıktı?

Niçin hala dolar cinsinden %10 gibi tefeci faizi ödüyorsunuz?

Niçin vatandaş, çiftçi, esnaf, sanayici politika faizinin kat be kat faizle bile kredi kullanamıyor?

Niçin bankaların karları %400’ün üzerinde arttı?

Niçin makyajlı TÜİK enflasyonu bile politika faizinin 10 katı?

 

‘Sadece bir göz boyama, yanıltma ve aldatma peşindesiniz’
Çanakcı, “Bunlara cevap veremezsiniz. Çünkü siz faizi düşürmek için gerçekçi, tutarlı ve kalıcı hiçbir adım 
atmadınız, atamazsınız. Sadece apaçık bir göz boyama, yanıltma ve aldatma peşindesiniz” ifadelerini kullandı.
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MUSTAFA ERGEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
EĞİTİM  POLİTİKALARI BAŞKANI

Mustafa Ergen’den ÖKBS açıklaması: 
‘Öğretmenlerimizin fedakârlığı hangi soruyla 
ölçülebilir?’

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında 
yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizin emeği hangi soruyla ölçülebilir?” diye sordu. 

‘Öğretmenliğin cazibesini maddi ve manevi olarak artıracağız’
“Eğitimcilere; kendini rahatça geçindirebilecek, ek iş yapmalarını gerektirmeyecek, çocuklarını rahatça 
okutabilecek maaş verelim. En önemlisi eğitim kurumlarına siyasete dayalı değil, liyakate dayalı yöneticiler 
atayalım. Biz öğretmenlerimizin gücünü ve potansiyelini tam kapasiteyle işe koşan bir değişim ve dönüşüm 
anlayışıyla öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini maddi ve manevi olarak artıracağız. Eğitimi ana 
gündemi yapmak amacındayız.”
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‘Öğretmenlerin katlandığı zorluğu hangi soruyla ölçebilirsiniz?’
“Çok basit şikayetlerle ceza alan, görevine son verilen, görev yeri değiştirilen öğretmen veya yöneticilerin 
katlandığı zorluğu hangi soru ile ölçebilirsiniz? Karda, çamurda, dağ başındaki uzak köy okullarında görev 
yapan öğretmenlerin bu fedakârlığı hangi soruyla ölçülebilir? Annesi veya babası vefat etmiş, öksüz kalmış 
bir öğrencisinin şefkatle başını okşayan öğretmenin bu davranışı hangi soruyla ölçülebilir? Okuluna, sınıfına 
kütüphane oluşturmak için oradan buradan kitap temin etmeye uğraşan öğretmenin bu gayreti hangi soruyla 
ölçülebilir?”

‘Öğretmenlerin sabrı hangi soruyla ölçülebilir?’
“Okulunun temizliğini sağlamak, araç gerecini tamamlamak için sağa sola koşup bağış toplamaya çalışan 
okul yöneticilerinin gayreti hangi soruyla ölçülebilir? Ergenliğe gelmiş lise öğrencilerini saatlerce dinleyen, 
sorunlarını çözmeye çalışan Rehber Öğretmenlerin bu davranışı hangi soruyla ölçülebilir?” 

 
‘Öğretmenin sevgisi hangi soruyla ölçülebilir?’
“Sınıfında 2 kaynaştırma öğrencisi olan, bu öğrencilerin başka şubelerde eşit şekilde dağıtılması gerektiğini 
söylediğinde gözleri dolarak ‘Hocam bu öğrencileri çok seviyorum, benim sınıfımda kalamazlar mı?’ diyen 
öğretmenin bu sevgisi hangi soruyla ölçülebilir? 1. sınıf öğrencisinin akan burnunu silen öğretmenin bu davranışı 
hangi soruyla ölçülebilir? Okuluna ve sınıfına kütüphane oluşturmak için oradan buradan kitap temin etmeye 
uğraşan öğretmenin bu gayreti hangi soruyla ölçülebilir? Ya da bu yazdığımız davranışların tam tersini yapan 
idareci ve öğretmenlerin bu olumsuz tutumları hangi sorularla ölçülebilir?”

 

DEVA Partisi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin yol haritasını 13 Eylül 2022’de açıklamıştı. Yol haritasında 
öne çıkan ifadeler şöyle:

Mesleğin saygınlığı ve cazibesi maddi ve manevi olarak artırılacak

Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik statüleri iyileştirilecek

Eğitimin değerlendirmesi süreç odaklı yapacağız

Öğretmenlerin ihtiyaç ve hedeflerine ulaşmaları için destek sağlayacağız

Öğretmenlerin kariyer gelişiminde kullanılacak değerlendirme kriterlerinden yanayız

Öğretmenlerin özlük haklarında ve çalışma koşullarında adaleti sağlayacağız
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BURAK DALGIN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL
DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI BAŞKANI

BURAK DALGIN’DAN UMUT DOLU SÖZLER
‘Ülkemizin yarınları parlak’

DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı 
Burak Dalgın, Bilkent Üniversitesi’ni ziyaret etti. Öğrencilerle keyifli ve 
verimli bir sohbet yaptığını söyleyen Dalgın umut aşıladı.

 

Dalgın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada “Arkadaşlarımızın 
perspektifleri, enerjileri ve sorularının kalitesi iki şeye olan inancımı tazeledi: 
Ülkemizin yarınları parlak. Eskimiş siyaset gençlerimize asla ümit veremez” 
dedi.
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Ali Babacan Kadına Şiddete Karşı Sokakta: 
‘İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak affedilir 
bir adım değil’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Günü’nde partisinin İstanbul Kadıköy’de 

düzenlediği yürüyüşe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul 
Sözleşmesi’nin iptali üzerinden yüklenen Babacan “Milyonlarca 

kadının canını tehlikeye atan böyle bir adımın vebalini bu 
hükûmet taşıyamaz” dedi.
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DEVA Partisi İstanbul İl Teşkilatı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle Kadıköy’de 
yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen 
de katıldı. İstanbul Sözleşmesine ilişkin mesajlar veren Babacan, sözlerine “Bugün kadına şiddete karşı hep 
beraber dimdik ayakta durma günü. Kadına şiddetin mazereti, aması, fakatı olmaz” diye başladı. Babacan şöyle 
konuştu:

‘Türkiye, kadına şiddetle mücadelede öncülük yapan bir konumdaydı’
“Türkiye, bir zamanlar itibarlı ve dünyada saygın bir ülkeyken kadına şiddetle mücadelede öncülük yapan bir 
konumdaydı. İstanbul’da yapılan bir sözleşmeyle tüm Avrupa’daki kadınların haklarını korumak için Türkiye 
öncülük etti. Ama görüyoruz ki bugün ülkeyi yöneten zihniyet bambaşka bir noktaya düşmüş durumda.”

‘Gerçekten affedilir bir adım değil’
“İstanbul Sözleşmesi yapıldı ama ona bağlı pek çok yasal düzenleme var. Bu yasal düzenlemelerde ciddi 
eksiklikler var. Tamamlanması ve güçlendirilmesi gereken pek çok unsur var. Hal böyleyken bu yasal 
düzenlemelerin dayanağı olan uluslararası bir sözleşmenin tek bir imzayla iptali, bu sözleşmeden tek bir imzayla 
çıkmak gerçekten affedilir bir adım değildir.”
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‘Hükûmet bu adımın vebalini taşıyamaz’
“Bu sözleşmeden çıkıldı da bağlı yasalarda herhangi bir değişiklik yapıldı mı? Hiçbir şey yok. Sadece ve sadece 
siyasi bir ayak oyunu bu. ‘Bir siyasi partiyi acaba iktidarın yanına çekebilir miyiz’ diye oynanmış bir oyundan 
ibaret. Türkiye’de milyonlarca kadının canını tehlikeye atan, milyonlarca kadının şiddet görmesine vesile olan 
böyle bir adımın vebalini bu hükûmet taşıyamaz. Bir partiyi yanına çekebilmek uğruna milyonlarca kadının 
canını tehlikeye atmaya hiç kimsenin hakkı yok.”

‘Kimse kadınları kendi siyasi oyunlarına alet etmesin’
“İşin başındakiler ne yaptıklarının farkında değil. Kendi daracık zihin dünyasına hapsolmuş bir şekilde milyonlarca 
kadının her gün canının tehlikeye atıldığı bir ülke haline getirdiler burayı. Sayın Erdoğan’a soruyorum: İstanbul 
Sözleşmesi’nden tek imzayla çıktınız da elinize ne geçti? Hangi sorunu çözdünüz? O günden bugüne ne 
faydanız oldu? Kimse kadınları kendi siyasi oyunlarına alet etmesin.”

‘Kadının yaşam tarzı şiddet için bir gerekçe asla olamaz’
“DEVA Partisi olarak tutumumuz çok net. Mesele kadına şiddetse bunun gerekçesi, hafifletici sebebi olamaz. 
Kadının yaşam tarzı şiddet için bir vesile ve gerekçe asla olamaz.”
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‘Devlet dediğin şiddete uğrayanın yanında durur’
“Kadına şiddetin çözümünde en önemli konu siyasi iradenin tavizsiz durmasıdır. Böyle bir laçkalık, esneklik 
varsa aşağı doğru bütün kolluk kuvvetleri, bütün sistem bu esnekliği anlar ve esnek davranır. Devlet dediğin 
şiddeti uygulayanın yanında durmaz. Devlet dediğin şiddete uğrayanın yanında durur.”

‘Seçimlerde kazanan tüm kadınlar olacak’
“İlk seçimlerden hemen sonra, DEVA Partisi’nin iktidara gelmesiyle beraber Anayasal ve yasal ne gerekiyorsa 
hepsini yapacağız. Uygulama her şeyden önemli. Türkiye’deki tüm kadınlara ‘Korkmayın, umudunuzu asla 
kaybetmeyin’ diyoruz. Önümüzdeki seçimlerde kazanan Türkiye’deki tüm kadınlar olacak. Kazanan tüm 
Türkiye olacak.”

‘Şiddetin her türünün karşısında, kadınların yanında olacağız’
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen’in açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle:

“Bütün kadınları tehdit eden; evde, sokakta, işyerinde ve hatta dijital mecra veya ağlarda kadınlara musallat 
olan şiddet, karşımıza aşağılama, eziyet, hakaret, küfür, baskı, taciz, darp ve ısrarlı takip olarak çıkıyor. Hayalleri, 
umutları solduruyor. Şiddetin her türünün karşısında, kadınların yanında olacağız. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik her türlü şiddetle aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

‘Şiddetin; kadınların özgüvenini yok etmesine müsaade etmeyeceğiz’
“Şiddetin; kadınların özgüvenini, özsaygısını, yaşam enerjisini yok etmesine müsaade etmeyeceğiz. Şiddetin; 
kadınların sağlığını bozmasına, sakatlamasına, iyi halini ortadan kaldırmasına ve hatta hayatlarını söndürmesine 
izin vermeyeceğiz. Şiddetin temel kaynağını ahlaka, kadın bedenine indirgeyen anlayışla mücadele edeceğiz, 
art niyetli taraflarca kullanılmasına, saptırılmasına müsaade etmeyeceğiz.”
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ETKİNLİKLERİMİZ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİNDEN DEVA’YA ZİYARET
DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü’ne 
üye öğrencileri partisinin genel merkezinde ağırladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile de bir araya 
gelen öğrenciler burada Babacan’la söyleşi yaptı.

Şanlıoğlu, ziyaretin ardından öğrencilere teşekkür etti.
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ETKİNLİKLERİMİZ

TUGİAD DEVA Partisini ziyaret etti
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ETKİNLİKLERİMİZ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
DEVA Partisini ziyaret etti
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Akademi Tekirdağ’da

DEVA Partisi Marmara bölgesel eğitim toplantısı partinin Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, İnsan Kaynakları 
ve Parti İçi Eğitim Başkanı Nazlı Seda Vural, Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf’ın katılımıyla Tekirdağ’da 
yapıldı.

Toplantıdan önce bölge teşkilatı mavi yelekleriyle ‘Oylar DEVA olsun’ dedi.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Akademi Diyarbakır’da

DEVA Partisi güneydoğu bölgesel eğitim toplantısı partinin İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Nazlı 
Seda Vural ve Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf’ın katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki teşkilatların katılımıyla verimli geçen toplantıda DEVA Partisi ‘hazırım’ 
mesajı verdi.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Ankara’da 1 günde 3 ilçe

DEVA Partisi Genel Merkezi, Ankara’da bir günde üç ilçede teşkilat çalışmalarına katıldı.

Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin Yenimahalle’de, Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf Gölbaşı’nda, 
İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Nazlı Seda Vural ise Altındağ’da çalışmalarda bulundu.
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