
1



www.devapart�s�.org2

I. SİYASAL SİSTEMİ DEMOKRATİKLEŞTİRİYORUZ:
ÖZGÜRLÜKÇÜ, KATILIMCI VE ÇOĞULCU BİR DEMOKRASİ ÖNERİYORUZ........................  10

1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ.....................................................................  10

2. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ EVRENSEL ÖLÇÜLERDE GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ......... 12

3. SİVİL TOPLUMU GÜÇLENDİRİYORUZ.......................................................................................................... 15

II. YASAMAYI GÜÇLENDİRİYORUZ:
TEMSİL YETENEĞİ YÜKSEK VE ETKİLİ BİR MECLİS ÖNERİYORUZ......................................  17

1. MECLİS’İN KANUN YAPIM SÜRECİNİ DEMOKRATİKLEŞTİRİYORUZ........................................... 17

2. MECLİS’İN YÜRÜTMEYİ DENETLEME YETKİSİNİ ETKİNLEŞTİRİYORUZ................................. 19

3. TBMM İÇTÜZÜĞÜ’NDE KATILIMCILIĞI ÖNE ÇIKARIYORUZ.......................................................... 20

4. MECLİS’İN BÜTÇE HAKKINI TEMİNAT ALTINA ALIYORUZ.............................................................. 21

5. MECLİS’TE DEMOKRATİK TEMSİLİ GÜÇLENDİRİYORUZ................................................................ 22

6. SİYASİ PARTİLERİ DEMOKRATİKLEŞTİRİYORUZ.................................................................................... 23

İÇİNDEKİLER



3

III. YÜRÜTMEYİ VE İDAREYİ GÜÇLENDİRİYORUZ:
İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET VE ETKİLİ BİR YÖNETİM ÖNERİYORUZ...................................... 24

1. TEK KİŞİLİK YÜRÜTME YETKİSİNE SON VERİYORUZ.......................................................................... 25

2. CUMHURBAŞKANI’NIN TARAFSIZLIĞINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ................................ 26

3. HÜKÜMET İSTİKRARINI SAĞLAYACAK ÖNLEMLER ALIYORUZ................................................... 27

4. OLAĞANÜSTÜ HALİ HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİNE GÖRE DÜZENLİYORUZ...... 28

5. KAMU YÖNETİMİNİ HUKUKA BAĞLI, LİYAKATA DAYANAN, HESAP VEREBİLİR VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞTURUYORUZ................................................................................ 29

6. YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ............................................................................................. 31

7. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARI BAĞIMSIZ VE ETKİN KILACAK
TEDBİRLER GELİŞTİRİYORUZ................................................................................................................................ 33

IV. YARGI BAĞIMSIZLIĞINI GÜÇLENDİRİYORUZ:
HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİNE UYGUN BAĞIMSIZ VE
TARAFSIZ BİR YARGI ÖNERİYORUZ................................................................................................. 35

1. HSK’YI HÂKİM BAĞIMSIZLIĞININ TEMİNATI OLACAK ŞEKİLDE
YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ.............................................................................................................................. 36

2. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRARAK
BAĞIMSIZLIĞINI GÜÇLENDİRİYORUZ.............................................................................................................. 38

3. YÜKSEK YARGIDA NİTELİĞİ ARTIRIYORUZ............................................................................................... 40

4. YÜKSEK SEÇİM KURULU’NU HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ
İLE UYUMLU HALE GETİRİYORUZ....................................................................................................................... 41

5. SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ.................................................................. 42

6. SAVUNMA MESLEĞİNİ ANAYASAL GÜVENCEYE KAVUŞTURUYORUZ................................. 43



www.devapartisi.org4



5

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

k

 

 
 

ması için 
 

 
 

 

 
 



www.devapart�s�.org6

DEVA Part�s�
Hukuk ve Adalet Pol�t�kaları Başkanı

Mustafa Yeneroğlu

3

Köklü anayasacılık ve demokras� tecrübeler�ne rağmen Türk�ye’ de ne yazık k� çoğulcu ve özgürlükçü b�r
demokras� anlayışı yerleşemem�ş, hukukun üstünlüğü ve temel haklar yeterl� güvenceye kavuşturulamamıştır.
Bununla b�rl�kte, 16 N�san 2017 tar�hl� Anayasa değ�ş�kl�ğ� sonrasında oluşturulan keyf� yönet�m b�ç�m� mevcut
demokras� ve hukuk devlet� kazanımlarımızı daha da ger�ye götürmüştür. 

Yürütme gücü keyf� şek�lde kullanılan b�r erke dönüştürülmüştür. Anayasa’ya açıkça aykırı şek�lde taraflı
olan Cumhurbaşkanı, ayrıştırıcı d�l� ve tutumuyla m�llet�n b�rl�ğ�n� tems�l edemed�ğ� g�b� herkes�n �nsan
haklarından ve temel hürr�yetler�nden yararlanması ülküsüne bağlı değ�ld�r. Bu S�stem’de, b�r
“Bakanlar Kurulu”na yer ver�lm�ş olunsa da bu kurul danışma organı n�tel�ğ� taşıyan göstermel�k b�r n�tel�k
taşımaktadır; gerçekte tüm kararlar tek b�r k�ş� tarafından alınmaktadır.  

Cumhurbaşkanı’nın part�s� �le �l�ş�ğ�n�n devam etmes�, yasama faal�yetler�nde de Cumhurbaşkanı’nı tek
bel�rley�c� hal�ne get�rm�şt�r. Öte yandan, Cumhurbaşkanı’na tanınan kararname yetk�s� ve bütçe konusundak�
düzenlemeler yasama organını öneml� ölçüde �şlevs�zleşt�rm�şt�r. Cumhurbaşkanı’nın kuvvetler b�rl�ğ� anlayışı,
atamalarda l�yakat yer�ne sadakat� esas alması ve devamlı müdahaleler� sebeb�yle yargı organının bağımsızlığı
ve tarafsızlığı zedelenm�şt�r.

DEVA Part�s� olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem�’n�n her alana yansıyan olumsuz etk�ler�n� ortadan
kaldırmak ve m�llet�m�z�n hak ett�ğ� özgürlükçü ve çoğulcu demokrat�k b�r hukuk devlet�n� sağlamak �ç�n yen�
b�r s�yasal s�stem �nşa etmey� amaçlıyoruz. 

Bu amaçla hazırladığımız “Demokras�ye Geç�ş Eylem Planı” �le özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokras�n�n
bütün kural ve kurumlarını �çeren, s�yas� �kt�darın yapılanması ve �şley�ş�nde denge ve denetleme
mekan�zmalarına yer veren, hükümet �st�krarı yanında demokrat�k ve ekonom�k �st�krarı sağlamayı da �lke
ed�nen Güçlend�r�lm�ş Parlamenter S�stem’e geç�lmes�n� öner�yoruz. 

-
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Güçlend�r�lm�ş Parlamenter S�stem’de;

Çoğulcu b�r demokras� �ç�n; b�rey� ve s�v�l toplumu güçlend�ren ve katılımcılığı esas alan özgürlükçü b�r
s�yasal s�stem öngörüyoruz. Böylece temel hak ve özgürlükler�n anayasal güvence altına alınarak basın
özgürlüğü ve d�ğer temel hak ve özgürlükler�n önündek� bütün engeller� kaldıracak, s�v�l toplum kuruluşları
üzer�ndek� her türlü baskıya son vereceğ�z.

Yasama organını güçlend�rmek �ç�n; Mecl�s’�n tems�l gücünü artıracak, kanun koyma ve denetleme
�şlevler�n�n gereğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�n� tem�n edecek ve üst kurullar �le yüksek yargı organlarının
oluşumunda Mecl�s’� etk�l� kılacağız. Ayrıca part� �ç� demokras�y� ve tems�lde adalet� sağlayacak, s�yasette
şeffaflığı ve dürüstlüğü güvence altına alacak şek�lde s�yas� part�ler ve seç�m kanunlarında düzenlemeler
yapacak, s�yas� makamların m�llete h�zmetten başka b�r amacının olmamasını sağlamak üzere
S�yas� Et�k Kanunu hazırlayacağız.

Yürütme organını güçlend�rmek �ç�n; Cumhurbaşkanı’nı tarafsız ve sembol�k yetk�ler� olan b�r makam olarak
düzenleyecek, yürütmeye �l�şk�n �cra� yetk�ler�n bakanlar kurulunda olduğu, �st�krarlı ve hukukla bağlı b�r
hükümet yapısı sağlayacağız. 

Kamu yönet�m�n� güçlend�rmek �ç�n; merkez� otor�ten�n yetk�ler�n� sınırlayarak yerel yönet�mler� güçlend�recek,
düzenley�c� ve denetley�c� kurumların bağımsızlığını ve etk�nl�ğ�n� artıracak, devlet�n her kademes�nde hesap
vereb�l�rl�ğ�, şeffaflığı ve l�yakat� esas alacağız. 

Yargı organının bağımsızlığını güçlend�rmek �ç�n; adalet�n ve özgürlüğün güvences� olan ve yürütmen�n
denge ve denet�m�nde öneml� rol oynayan yargının, b�r yandan vesayet organına dönüşmes�n� öte
yandan da yürütmen�n müdahaleler�ne açık hale gelmes�n� önley�c� tedb�rler gel�şt�r�yoruz. HSK’yı
yen�den yapılandırarak yargı bağımsızlığının kurumsal güvences� hal�ne get�recek, yüksek yargı organının
üye seç�m�n� hukuk devlet�n�n gerekler�ne uygun olarak düzenleyecek, bu organların n�tel�kler�n� artırarak
etk�l� ve ver�ml� çalışmalarını sağlayacağız. 
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1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Türk�ye’de �nsan haklarının �hlal�, Cumhurbaşk anlığı Hükûmet S�stem� �le başlamadı ancak 
demokrat�k denge ve denet�m mekan�zmalarını ortadan kaldıran ve �kt�darı tek elde 
toplayan bu s�stem, �nsan hakları sorunlarını daha fazla der�nleşt�rd�.

B�rey� devlet karşısında güçsüzleşt�ren, b�rey�n haklarını değ�l sorumluluklarını öne 
çıkartan 1982 Anayasası, temel hak ve özgürlükler�n güvence altına alınmasını ve 
demokrat�k b�r toplum düzen�n�n oluşmasını engelled�. Temel hak ve özgürlükler 2001 ve 
2004 Anayasa değ�ş�kl�kler� �le öneml� ölçüde evrensel standartlarda güvencelere 
kavuşturulsa da çoğulcu demokras� ve hukuk devlet�n�n gerekler� tam anlamıyla 
sağlanamadı.

Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu b�r demokrat�k düzen�n sağlanab�lmes� �ç�n başta 
düşünce, �fade, basın, toplantı, göster� ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm temel 
hak ve özgürlükler�n önündek� yasal ve yapısal engeller�n kaldırılması yaşamsal 
önemded�r. 

Hedef�m�z; huzur ve güven, adalet ve hukuk, �nsan hakları ve özgürlükler, �nsan onuru ve 
�nsana saygı, sosyal refah ve sosyal adalet g�b� gel�şm�ş değerler etrafında her kes�mden 
�nsanımızı buluşturmaktır. 



KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNİN 
GEREKLERİNİ SAĞLA Y ACAĞIZ 

• Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamaları ortadan kaldıracağız.

• Temel hak ve özgürlükleri etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet
farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturacak ve iç hukukumuzu
uluslararası standartlarla uyumlu kılacağız.

• Etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliğimizi dikkate alarak toplumdaki tüm farklılıkları
kucaklayan bir vatandaşlık anlayışı geliştireceğiz.

İFADE, TOPLANMA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜKLERİNİ 
GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ 

6 İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki bütün engelleri kaldıracak ve mevcut 
düzenlemeleri demokratik toplumun gereklerine uygun hale getireceğiz. 

• Bireylerin düşündüklerini özgürce ifade edebildikleri, ortak çıkarları etrafında birleşebildikleri ve
taleplerini barışçıl olarak rahatça ortaya koyabildikleri açık bir toplum yapısı oluşturacağız.

ETKİLİ BİR KORUMA İÇİN SOMUT TEDBİRLER GELİŞTİRECEĞİZ 

6 Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm yasal ve yapısal düzenlemelerde Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ni, uluslararası sözleşmeleri ve evrensel hukuk ilkelerini esas alacağız. 

• Devletin yükümlülükleri kapsamında temel hak ve özgürlüklerin etkili şekilde korunması için gereken
tedbirleri alacağız.

• Hakimlerin terfisinde verdikleri kararların Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
içtihatlarıyla uyumunu temel bir ölçüt kabul edeceğiz.

• Yapısal tedbirlerle AİHM ve AYM kararlarının derhal yerine getirilmesini güvence altına alacağız.

SOSYAL HAKLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ 

• Sosyal devlet anlayışının gereği olarak sosyal hakların korunması ve güçlendirilmesine özel 
bir önem vereceğiz.

• Sosyal yardımları hak temelli bir yükümlülük olarak gören devlet anlayışını hakim kılacağız .

•
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2. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ EVRENSEL
ÖLÇÜLERDE GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ

Özgür basın, kamu s�yaset�ne �l�şk�n konularda kamuoyunun b�lg�lenmes�ne ve tartışmalara 
katılmasına zem�n hazırlayarak s�yas� karar alma süreçler�n� katılımcı ve çoğulcu b�r n�tel�ğe 
kavuşturur. Oysa bugün medya kuruluşlarının büyük çoğunluğu �kt�darın etk�s� altına g�rd�. 
Medyanın �kt�darın propaganda aracı hal�ne dönüşmes� neden�yle toplumun �kt�darı 
denetleme �mkânı c�dd� manada zayıflatıldı. 

Gazetec�ler haksız ve keyf� olarak gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Gazetec�ler meslekler�n� 
yaparken sansüre uğruyor veya otosansüre mecbur kalıyor. Basın kartı alma �mkânı 
tamamen �kt�darın keyf� �rades�ne bağlandı. RTÜK tarafından ver�len �dar� para ve yayın 
durdurma cezaları �le �kt�darın güdümüne g�rmeyen medya kuruluşlarına baskı yapılıyor.

Hedef�m�z; basın özgürlüğünün önündek� bütün engeller� kaldırmak ve vatandaşlarımızın 
f�k�rler�n� özgürce paylaşab�lecekler�, b�lg�ye er�şeb�lecekler� özgür b�r sosyal medya 
ortamı tes�s etmekt�r.
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MEDYANIN TEKELLEŞMESİNE
ENGEL OLACAĞIZ

RTÜK’Ü BAĞIMSIZ KILACAĞIZ 

GAZETECİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

RTÜK’ün tab� olduğu mevzuatı basın özgürlüğünü gen�şletecek b�r anlayışla yen�den 
düzenleyeceğ�z.
Kurulun oluşumunda TBMM’n�n yanında s�v�l toplum ve meslek örgütler�n�n sürece 
katılımını sağlayacağız. Kurulun bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlend�receğ�z.

İnternet mevzuatını uluslararası standartlara uygun olarak, �fade özgürlüğünü ve b�lg�ye 
er�ş�m� kısıtlamayacak şek�lde yen�den düzenleyeceğ�z.

Keyf� akred�tasyon kararlarını engelleyeceğ�z. 

Gazetec�lere karşı ceza� soruşmaya gerekçe yapılan mevzuatı AİHM �çt�hatları 
çerçeves�nde yen�den düzenleyeceğ�z.

Basın kartlarının ver�lmes�nde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşları tarafından 
oluşturulacak b�r kurulun etk�l� olmasını sağlayacağız.

Basının  görev�n� bağımsız ve rahat b�r şek�lde yapacağı güvenl�, çoğulcu ve elver�şl� b�r 
ortam oluşturacağız. 
Bağımsız b�r yayın pol�t�kasının güçlend�r�lmes� �ç�n medyada tekelleşmeye karşı her türlü 
önlem� alacağız.
Basın et�k kurallarının ve özdenet�m mekan�zmalarının uygulanmasında s�v�l toplum 
kuruluşlarına destek olacağız. 
AA ve TRT’y� tarafsızlık ve bağımsızlık çerçeves�nde yen�den yapılandıracağız.
Basında çok sesl�l�ğ� sağlamak �ç�n yerel radyo, telev�zyon, gazete ve �nternet medyasına
destek olacağız.
Basın İlan Kurumu’nun resm� �lân ve reklamları tüm basın kuruluşlarına ad�l ve şeffaf olarak, 
yerel medyayı da kapsayacak b�ç�mde dağıtmasını sağlayacağız.
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Olağanüstü hâl dönem�nde ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet S�stem�’nde oluşturulan 
s�yasal s�stemde güç denges� devlet leh�ne değ�şerek s�v�l toplumun zayıflamasına yol 
açtı. Özell�kle 27 Aralık 2020 tar�hl� ve 7262 sayılı K�tle İmha S�lahlarının Yayılmasının 
F�nansmanının Önlenmes�ne İl�şk�n Kanun �le düzenlenen denet�m yetk�s�, s�v�l toplumun 
oluşumunun ve �şley�ş�n�n önündek� en öneml� engellerden b�r� oldu.

Oysa s�v�l toplum, demokras�n�n asl� b�r unsurudur.

Hedef�m�z; kamu gücü, kamu kaynağı ve kamu yetk�s� kullanan k�ş� veya kurumların 
bunları kamu yararına, et�k ve hukuk �lkeler�ne uygun olarak kullamasını sağlamak ve bu 
k�ş�ler�n yolsuzluk sayılab�lecek eylemler�n� denetlemek amacıyla s�v�l toplumu 
güçlend�rmekt�r.

3. SİVİL TOPLUMU GÜÇLENDİRİYORUZ

SİVİL TOPLUMUN ÖNÜNDEKİ
ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

SİVİL TOPLUMUN GÜCÜNÜ VE 
VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ

N
A

SIL?

STK’ların bağımsız ve özgür çalışab�leceğ� elver�şl� b�r ortam oluşturacağız. 

STK’ların toplanma ve göster� düzenleme g�b� haklarına get�r�len yer ve süre kısıtlamalarını 
örgütlenme özgürlüğü leh�ne yen�den düzenleyeceğ�z. 

STK’ların kamu yararı statüsü ve verg� muaf�yet� g�b� desteklerden yararlanmasında ad�l ve 
şeffaf b�r yöntem uygulayacağız.

STK’ların denet�m�yle �lg�l� mevzuatı, STK’ların kuruluş amaçları ve yasalar çerçeves�nde 
faal�yet göstermeler�n� tem�n edecek şek�lde düzenleyeceğ�z. 

STK’lara uygulanan ceza� yaptırımlarda hakkan�yet �lkes�n�n gözet�lmes�n� sağlayacağız.

STK’ların kanun yapım sürec�nde etk�l� olarak yer almasını sağlayacağız.

Kamu kuruluşlarının uygulamalarına ve karar alma süreçler�ne �l�şk�n STK’ların 
b�lg�lend�r�lmes�nde “açık kapı” �lkes�n� ben�mseyeceğ�z.

Kadınların ve gençler�n s�v�l topluma katılımını destekleyeceğ�z. 

STK’lara yönel�k her türlü ayırmacılık, kayırmacılık ve dışlayıcılık uygulamalarına son vereceğ�z.
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II. YASAMAYI GÜÇLENDİRİYORUZ:
TEMSİL YETENEĞİ YÜKSEK VE  ETKİLİ
BİR MECLİS ÖNERİYORUZ

1. MECLİS’İN KANUN YAPIM SÜRECİNİ
DEMOKRATİKLEŞTİRİYORUZ

Egemenl�ğ� halka a�t kılan temel unsurların başında, yasama organının en temel 
fonks�yonlarından olan kanun yapma �şlev� gel�r. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
S�stem�’nde Cumhurbaşkanı’nın Mecl�s’�n onayına �ht�yaç duymadan kararname çıkarma 
yetk�s� bulunuyor. Bu s�stemde, kararnameler�n ve d�ğer düzenley�c� �şlemler�n uygulama 
alanı gen�şlet�ld�. Böylece, parlamentonun kanun yapma �şlev� öneml� ölçüde daraltıldı. 
Devlet; Cumhurbaşkanlığı Kararnameler� ve genelgelerle yönet�lmeye başladı.

Kanunlar m�lletvek�ller� tarafından hazırlanmıyor. Küll�ye’de hazırlanan met�nler, kanun tekl�f�
olarak adlandırılsa da tasarı n�tel�ğ�nde ve Anayasa'ya aykırı olarak yürütme tarafından
hazırlanıp Mecl�s’e gönder�l�yor. B�rden çok farklı konuyu düzenleyen ve çeş�tl� kanunlarda
değ�ş�kl�kler öngören “torba kanun” uygulaması, kanun yapım süreçler�nde c�dd� sorunlara yol
açıyor. Hedef�m�z Mecl�s’�n kanun yapma �şlev�n� güçlend�rerek yasama organını daha
demokrat�k, etk�l� ve ver�ml� hale get�rmekt�r.
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TORBA KANUN UYGULAMASINA
SON VERECEĞİZ

MÜZAKEREYİ ESAS  ALAN BİR KANUN YAPIM 
SÜRECİ OLUŞTURACAĞIZ

N
A

SIL?

M�lletvek�ller�n�n parlamenter etk�nl�kler�n� zayıflatan ve Mecl�s �çer�s�nde katılımcılığı 
ve müzakerey� etk�s�zleşt�ren “torba kanun” yöntem�nden vazgeçeceğ�z. 

Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf b�r müzakere sürec� esas alacağız. Muhalefet�n kanun yapım
süreçler�nde daha etk�l� olmasını sağlayacağız.

Kanunların yazımında n�tel�ğ� artıracağız. Kanun gerekçeler�n�n anlaşılır b�r şek�lde kaleme
alınmasını sağlayacağız.

Kom�syonların tekn�k kapas�tes�n� güçlend�receğ�z. M�lletvek�ller�ne yönel�k destek h�zmetler�n�
artıracağız.

Kanun tekl�f ve tasarılarının kom�syonlarda görüşülmes� esnasında, kanun tekl�f�yle veya
tasarısıyla �lg�l� s�v�l toplumun, meslek kuruluşlarının ve uzmanların görüşler�ne başvurulmasını
zorunlu kılacağız.

Kanun tekl�fler� ve tasarıları TBMM’de görüşülürken muhalefet�n söz hakkını etk�l� b�r b�ç�mde
kullanması �ç�n gerekl� tedb�rler� alacağız.

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİNİ SINIRLANDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı’nın kanunları veto yetk�s�ne son vereceğ�z.

Cumhurbaşkanı’nın kanun yapım süreçler�ndek� etk�s�n� yalnız ca b�r uyarı n�t el�ğ� taşıyan “ger� 
gönderme yetk�s�” �le sınırlandıracağız.

Kanunların Cumhurbaşkanın’ca yayınlanmasında yaşanab�lecek gec�kmeler� önleyecek tedb�rler 
alacağız.

TORBA KANUN UYGULAMASINA

SÜRECİ OLUŞTURACAĞIZ

N
A

SIL?

M�lletvek�ller�n�n parlamenter etk�nl�kler�n� zayıflatan ve mecl�s �çer�s�nde katılımcılığı 
ve müzakerey� etk�s�zleşt�ren “torba kanun yöntem�nden vazgeçeceğ�z. 

oğulcu ve şeffaf b�r müzakere sürec� esas alacağız. Muhalefet�n kanun yapım
süreçler�nde daha etk�l� olmasını sağlayacağız.

şılır b�r şek�lde kaleme
alınmasını sağlayacağız.

ların tekn�k kapas�tes�n� güçlend�receğ�z. M�lletvek�ller�ne yönel�k destek h�zmetler�n�
artıracağız.

l�f ve tasarılarının kom�syonlarda görüşülmes� esnasında, kanun tekl�f�yle veya
tasarısıyla �lg�l� s�v�l toplumun, meslek kuruluşlarının ve uzmanların görüşler�ne başvurulmasını
zorunlu kılacağız.

l�fler� ve tasarıları TBMM’de görüşülürken muhalefet�n söz hakkını etk�l� b�r b�ç�mde
kullanması �ç�n gerekl� tedb�rler� alacağız.

Cumhurbaşkanının kanunları veto yetk�s�ne son vereceğ�z.

Cumhurbaşkanının kanun yapım süreçler�ndek� etk�s�n� yalnızca b�r uyarı n�tel�ğ� taşıyan “ger� 
gönderme yetk�s� racağız.

Kanunların Cumhurbaşkanınca yayınlanmasında yaşanab�lecek gec�kmeler� önleyecek tedb�rler� 
alacağız.
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2. MECLİS’İN YÜRÜTMEYİ DENETLEME
YETKİSİNİ ETKİNLEŞTİRİYORUZ

MECLİS’İN DENETİM MEKANİZMALARINI ARTIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet S�stem�’yle beraber TBMM’n�n denet�m araçları zayıflatılarak
şeffaf ve hesap vereb�l�r yönet�m anlayışından hızla uzaklaşıldı. Mecl�s’�n en �şlevsel denet�m
araçlarından olan gensoru ve sözlü soru kaldırıldı. Mecl�s soruşturması mekan�zması �se
kullanılması mümkün olmayacak ölçüde zorlaştırıldı. 

Yasama organının yürütmey� denetleyeb�lmes�, kuvvetler ayrılığının sağlanması
bakımından b�r zorunluluktur. Aynı zamanda parlamenter s�stem�n sağlıklı �şleyeb�lmes�n�n
şartıdır. Aks� takd�rde özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu b�r demokras� anlayışından bahsetmek
mümkün olmaz. Mecl�s araştırması, mecl�s soruşturması ve gensoru g�b� mekan�zmaların
�şlerl�k ve etk�nl�k kazanması s�stem�n güçlend�r�lmes�yle doğrudan �lg�l�d�r.

Hedef�m�z; şeffaf ve hesap vereb�l�r b�r yönet�md�r. N
A

SIL?

Mecl�s’�n, hükûmet �st�krarını olumsuz etk�lememek kaydıyla, m�llet adına yürütmeden b�lg� 
alab�lmes�n� ve aksaklıklar karşısında hükûmete hesap sorab�lmes�n� sağlayacak araçları 
artıracağız.

Gensoru yöntem�n� yen�den kabul ederek bu yöntem� hükûmet �st�krarsızlığına yol 
açmayacak şek�lde düzenleyeceğ�z. 

Bel�rl� sürede yanıtlanma zorunluluğu �le sözlü soru yöntem�n� kabul edeceğ�z.

MECLİS’İN DENETİM MEKANİZMALARINA İŞLERLİK
KAZANDIRACAĞIZ

Yazılı soru önergeler�ne süres� �çer�s�nde cevap ver�lmes�n� sağlayacak tedb�rler alacağız.
Mecl�s soruşturması �ç�n gerekl� yetersayıları düşüreceğ�z.  
Genel görüşme önerges�n�n kabulünü, bel�rl� sınırlar çerçeves�nde, Mecl�s çoğunluğunun �rades�ne bağlı 
olmaktan çıkaracağız.
Mecl�s araştırması önerges�n�n etk�nleşt�r�lmes� amacıyla mecl�s araştırması kom�syonlarını 
güçlend�receğ�z. Araştırma kom�syonlarının çalışmalarına bütçe ayrılmasını, kom�syonlarda uzmanların ve 
akadem�syenler�n etk�l� olmasını sağlayacağız.
Bütün kamu kurum ve kuruluşları �le kamu görevl�ler�n�n, mecl�s araştırması kom�syonlarının talep ett�kler� 
b�lg� ve belgeler� sağlamasına �l�şk�n gerekl� düzenlemeler� yapacağız.

KAMU KURUMLARINI MECLİS DENETİMİNE TABİ TUTACAĞIZ 
Mecl�s’�n başta güvenl�k, �st�hbarat ve dış pol�t�ka alanlarıyla �lg�l� olanlar olmak üzere bütün kamu kurum 
ve kuruluşları üzer�nde etk�l� b�r denet�m yapab�lmes�n� sağlayacağız.
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3. TBMM İÇTÜZÜĞÜ’NDE KATILIMCILIĞI
ÖNE ÇIKARIYORUZ

DEMOKRATİK BİR İÇTÜZÜK HAZIRLAYACAĞIZ

    

N
E

D
E

N
?

Defalarca değ�ş�kl�ğe uğrayan mevcut
İçtüzük’ün, kararların müzakere ve uzlaşı
�çer�s�nde alınmasını sağlayacak
demokrat�k n�tel�kten halen yoksun olması,
Mecl�s çalışmalarında çoğunluk part�s�n�n
tek bel�rley�c� olmasına yol açıyor. Böylece
farklı sesler�n Mecl�s çatısı altında
buluşması engellen�yor.

Mecl�s’te yer alan bütün part�lerle uzlaşarak yen� b�r TBMM İçtüzüğü hazırlayacağız.
Yasama çalışmalarının katılımcı, etk�l� ve şeffaf b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlayacağız. 
Kanun tekl�fler� ve tasarıları görüşülürken muhalefet�n ve grubu olmayan m�lletvek�ller�n�n 
söz haklarını etk�l� b�r şek�lde kullanab�lmeler� �ç�n önlemler alacağız.
TBMM’dek� açık görüşmeler bakımından canlı ve her türlü araçla yayını �lkes�n�, TBMM
İç Tüzüğü’nde düzenleyeceğ�z. Böylece, kamuoyunun yasama faal�yetler�n� daha
yakından tak�p edeb�lmes�n� sağlamak suret�yle, TBMM üzer�ndek� kamuoyu
denet�m�n� etk�l� kılacağız.
İçtüzüğün değ�şt�r�leb�lmes�n� n�tel�kl� çoğunluğa bağlayacağız.

Hedef�m�z; Mecl�s’te katılımcılığı ön plana çıkarmaktır.

Yasama organı, anayasal yetk� ve 
görevler�n� İçtüzük kuralları çerçeves�nde 
gerçekleşt�r�r. Bu kurallar, b�r yandan 
Mecl�s’�n yürütme organı karşısındak� 
bağımsızlığını tes�s ederken d�ğer yandan 
da demokras�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� 
sağlar. İşte bu �şlevsel önem� sebeb�yle 
de “sess�z anayasa” olarak adlandırılırlar.

N
A

SIL?
ÖNE ÇIKARIYORUZ

DEMOKRATİK BİR İÇTÜZÜK HAZIRLAYACAĞIZ
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?

�çer�s�nde alınmasını sağlayacak
demokrat�k n�tel�kten halen yoksun olması,

tek bel�rley�c� olmasına yol açıyor. Böylece
farklı sesler�n Mecl�s çatısı altında
buluşması engellen�yor.

söz haklarını etk�l� b�r şek�lde kullanab�lmeler� �ç�n önlemler alacağız.

lece, kamuoyunun yasama faal�yetler�n� daha
ak suret�yle, TBMM üzer�ndek� kamuoyu

denet�m�n� etk�l� kılacağız.
l� çoğunluğa bağlayacağız.

Hedef�m�z; Mecl�s’te ka karmaktır.

Yasama organı, anayasal yetk� ve 
göre çtüzük kuralları çerçeves�nde 
gerçekleşt�r�r. Bu kurallar b�r yandan 
Mecl�s’�n yürütme organı karşısındak� 
bağımsızlığını tes�s ederken d�ğer yandan 
da demokras�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� 
sağlarlar te bu �şlevsel önem� sebeb�yle 
de “sess�z anayasa rak adlandırılırlar.

N
A

SIL?
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4. MECLİS’İN BÜTÇE HAKKINI
TEMİNAT ALTINA ALIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet S�stem�’yle b�rl�kte Mecl�s’�n bütçen�n kabul ed�lmes�ndek� 
etk�s� öneml� ölçüde zayıflatıldı. Bu s�stemde Mecl�s, bütçe kanununu ve geç�c� bütçey� 
onaylamadığı takd�rde, Cumhurbaşkanı öncek� yılın bütçes�n� yen�den değerlend�rme 
oranına göre artırarak kullanab�l�yor. Böylece Mecl�s’�n bütçey� reddetmes�n�n b�r önem� 
kalmadı ve toplanan verg�ler�n�n nasıl harcandığı konusundak� denet�m zorlaştırıldı.

Mecl�s, demokrat�k ülkelerde kamu gel�rler�n� halk adına toplama ve harcama konusunda 
yürütme organının sınırlarını bütçe hakkı sayes�nde bel�rler. Sonuçlarını bütçe hakkıyla 
denetler. Bütçe hakkı, parlamentoların tar�hî b�r kazanımıdır.

Hedef�m�z; Mecl�s'�n yürütme üzer�ndek� öneml� b�r denet�m mekan�zması olan
bütçe hakkını daha etk�l� kullanmasıdır.

N
E

D
E

N
?

MECLİS’İN BÜTÇE HAKKINI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Bütçe hakkını h�çb�r sınırlamaya ve �st�snaya yer vermeks�z�n, Mecl�s’�n devred�lmez b�r 
yetk�s� olarak düzenleyeceğ�z.

TBMM adına denet�m yetk�s�n� kullanan Sayıştay’ın görevler�n� etk�l� b�r b�ç�mde yer�ne 
get�rmes�n� sağlayacağız.

N
A

SIL?
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Yürürlüktek� M�lletvek�l� Seç�m� Kanununu demokrat�k �çer�kten yoksun olması, 
çoğulculuğun sağlanması �ç�n gerekl� olan tems�lde adalet �lkes�n� zedel�yor. Kanun’da 
öngörülen yüzde 10’luk seç�m barajı, tems�lde adalet�n önünde büyük engel teşk�l 
ed�yor. Seç�m barajları parlamenter s�stemde yönet�m�n �st�krarına katkı sağladığı �ç�n 
�şlevsel olsa da dünyanın en yüksek oranı olan yüzde 10 seç�m barajının orantısızlığı 
öneml� sayıda seçmen�n Mecl�s’te tems�l ed�lememes�ne yol açıyor.

Hedef�m�z; TBMM’n�n demokrat�k meşru�yet�n� güçlend�rmek ve güçlü b�r
mecl�s �ç�n seçmenler�n tems�l oranını artırmaktır.

5. MECLİS’TE DEMOKRATİK
TEMSİLİ ARTIRIYORUZ

SEÇİM BARAJINI DÜŞÜRECEĞİZ N
A

SIL?

Halk �rades�n�n Mecl�s’e etk�l� b�r şek�lde yansıtılması amacıyla seç�m barajını tems�lde 
adalet �lkes�ne uygun şek�lde düşüreceğ�z. 

Daha güçlü b�r tems�l �ç�n kadınların, engell�ler�n ve gençler�n Mecl�s’te daha ad�l b�ç�mde 
tems�l ed�leb�lmes� �ç�n kota zorunluluğu get�receğ�z. Bu grupların s�yasete akt�f katılımını 
teşv�k edeceğ�z.
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Yürürlükteki Milletvekili Seçim Kanunu’nun demokratik içerikten yok
ço s rekli olan temsilde adalet ilkesini zedeliyor. Kanun’da 

rülen yüzde 1 ’luk seçim bar temsilde adale nünde büyük engel te
ediyor. Seçim bar parlamenter sistemde y etimin istikr ka s

evsel olsa da, dün yüksek or yüz seçim bar ran
sa seçmenin Me s’te temsil edilememesine y yor.

N
A

SIL?

alk iradesinin Me s’e etkili bir seçim bar temsilde 
adalet ilkesine uygun re e

Seçim Kanunu de k ve gençlerin Me s’te daha adil biçimde 
temsil edilebilmesi için kota zor etire Bu gr sete aktif ka
te ede e

N
E

D
E

N
?

Siyasi par rgütlenmesi, karar alma süreçleri, aday belirleme y ntemleri ve gelir 
ka Partiler Kanunu’nda yer alan düzenlemeler milletvekillerini 
etkisizle tiriyor. Bu düzenlemeler a partilerin demokratikle esini de 
zorla yor.

Siyasi par kendi iç karar alma süreçlerini demokrasiye uy et
demokra evlerini yerine getirebilir.

edefimiz; siyasi partilerin, k e ve karar alma süreçlerinde 
demokratikle esiyle birlikte demokrasi kültürümüzü geli tirmeleridir.

N
A

SIL?

Parti içi demokrasiyi kurumsalla r Partiler Kanunu’nda parti üyelerinin siyasi 
ra, parti içi e faaliyetlerine, siyase ve siyasal kararlara ka

usul ve ar ratik esaslar çerçevesinde s a etire

Seçmen ve milletvekili ar b kuvve yelerin parti içi karar 
alma süreçlerinde e s a

Par effaf ve dene s a kanizmalar geli tire e

Siyasett s k e etin taleplerini es k ete hizmetten b ka 
s zere Siyasi Etik Kanun kar

Me nyesinde Siyasi Etik Komisyonu olu tur
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N
E

D
E

N
?

1982 Anayas ’nda parlament st züne a ve e kam olarak 
düzenlenen Cumhurb k kan st düzey y e a  
v nüs re ye a Parlament st o
b ayan bu durum, devlet or r bozar re neden oldu.
2 17 Anayasa de berab hurb k yürütme ye  
tek b kullanan ye e kanlar Kurulu’n r  

rgenme ba ta ek hukuk, s e zere son dere konularda 
kolek rgan y t rade b e e yol aç s rar ve e  
s a rekçe savun stem ak y sonuç ver k selle kçe 
y e k yet a r Son s r  
key ve ha kararlar oldu.

 
' .N

A
SIL?

'  
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N
E

D
E

N
?

 

son verildi.

GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ
N

A
SIL?

Cumhurb k ' revini yerini getirirken taraf temin ede e

Devlet b k r C hurb k ' revini yerine getirirken milletin ve 
devle  temsil etmesini ve a zetme kesimine 
e esaf
s a

Cumhurb k ' z seçilmesi kur es  

Cumhurb k ' rev süresini ye
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N
E

D
E

N
? son verildi.

GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ

N
A

SIL?

Cumhurb k revini yerini getirirken taraf temin ede e

Devlet b k r hurb k revini yerine getirirken milletin ve devle
temsil etmesini ve a zetme kesimine e esaf
s a

Cumhurb k z seçilmesi kur es

Cumhurb k rev süresini ye

N
E

D
E

N
?

ÖNLEMLER ALIYORUZ
N

A
SIL?

kûmetin kur basit ço rülmesinde ise nitelikli ç kur esas 

Yasama ve yürütme ar e s ayan bir denge kur

Gensor rgesi v rarak bu müessesenin hükûmeti za atma
ekilde k s a

kûme sor rge karar verilmesi 
sonr ven o ’nin üye tamsa salt ç nun gerekli 

vensizlik oyunu getire e
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N
E

D
E

N
?

 
İYORUZ

N
A

SIL?

Kararnameleriyle temel hak ve zgürlüklere ge züne 
dokunama es benimseye e

Kararnamelerinin yar sal dene ve Anayasa Mahkemesi tara
temel haklar b re’sen in elenmesini s a

yetkisini, sade e Bakanlar Kur

rülen sür s

sona er kararnamelerin tüm son kte ortadan k temin ede
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N
E

D
E

N
?

N
A

SIL?

Kararnameleriyle temel hak ve zgürlüklere ge züne 
dokunama es benimseye e

Kararnamelerinin yar sal dene ve Anayasa Mahkemesi tara
temel haklar b re’sen in elenmesini s a

yetkisini, sade e Bakanlar Kur

rülen sür s

sona er kararnamelerin tüm son kte ortadan k temin ede

N
E

D
E

N
?
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 N
A

SIL?
kuka b a o ka saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, dijital 
n münü gerçekle tirmi , etkili ile ye sahip r, 

etkili ve verimli bir kamu y etimine geçe e

Kamu yar ygun olarak her türlü idari faaliyetin yetkili makamlar tara
sürdürülmesini ve idari kar rekç s a

Üst düze revlere atanan k y e sa rt r

Kam re a avlar et, dürüstlük, e effa ve 
dene s a

Y av son bar ede e

Mülakat uy son vere

Yüksek perf ster stemi geli tire e

Kur st düzey y e kadr a kat, ba ve perf
belirleye e

Temel bütçe büy telikteki b sa sal hedefler ve ilkeler belirleyerek 
r r r

Uygulanabilir, etkili, effaf ve net mali kurallar belirleyip bu kur kar ekilde uygula

Maliye politik v ve güv tesis ede e
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N
A

SIL?

kuka b a o ka saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, dijital 
n münü gerçekle tirmi , etkili ile ye sahip r,

etkili ve verimli bir kamu y etimine geçe e

Kamu yar ygun olarak her türlü idari faaliyetin yetkili makamlar tara
sürdürülmesini ve idari kar rekç s a

Üst düze revlere atanan k y e sa rt r

Kam re a avlar et, dürüstlük, e effa ve
dene s a

Y av son bar ede e

Mülakat uy son vere

Yüksek perf ster stemi geli tire e

Kur st düzey y e kadr a kat, ba ve perf
belirleye e

Temel bütçe büy telikteki b sa sal hedefler ve ilkeler belirleyerek 
r r r

Uygulanabilir, etkili, effaf ve net mali kurallar belirleyip bu kur kar ekilde uygula

Maliye politik v ve güv tesis ede e

N
E

D
E

N
?

Türkiye’de çe sebeplerle güçlü bir yerel y etim anla yerle edi ve etkili, verimli 
ve demokra re ek bir nit kavu Y
uygulanan kayyum anla yerel y etimler daha da güçsüzle tirilirken, merkez ile 
yerel ar k bozuldu.

Oysa yerel y etimler günümüzde toplumsal, siyasi ve y ets ratik 
ço rejimin vaz r.

edefimiz; va etkili bir ekilde yerine getiren, kamu ka
verimli kullanan, merk k eyen v y etime katan yerel y etim 
anla rasinin yerle esine ka k r.



www.devapartisi.org32

N
A

SIL?
Yerel ihtiyaçlar, nüfus ar çevresel sorunlar ve va ve beklentilerindeki 
çe ve kamu hizmetlerindeki v kate alarak yerel y etimlerin yetki ve 
sor yeniden belirleye e

Yerinden y etim ilkesine uygun olarak yerel demokrasiyi güçlendire ek, merkez ve yerel 
ar et iradesine say çerçevesinde bir denge kur

Merk renin yerel y etimler üzerindeki vesayet yetkisinin k hukuka uygunluk 
dene r

Yerel y etimlere y rasinin züne zarar veren uygulamalara son vere

Milletin iradesine ve ter say çerçevesinde yerel y etimlerin denetiminde yar r etkili 

Yerel y etimlerin se r e r rev kar yetkinin yar
or s a

Ge r rev kar k ra b vur D tay 
tara karara b re re D tay tara sa zamandan karar 
verilmesini s a te

Ge revden alma kar kte, se belediye b k re ve
seçimlere kadar b kana vek et ede ediye me e belirlenmesini es
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N
A

SIL?

Yerel ihtiyaçlar, nüfus ar çevresel sorunlar ve va ve beklentilerindeki 
çe ve kamu hizmetlerindeki v kate alarak yerel y etimlerin yetki ve 
sor yeniden belirleye e

Yerinden y etim ilkesine uygun olarak yerel demokrasiyi güçlendire ek, merkez ve yerel 
ar et iradesine say çerçevesinde bir denge kur

Merk renin yerel y etimler üzerindeki vesayet yetkisinin k hukuka uygunluk 
dene r

Yerel y etimlere y rasinin züne zarar veren uygulamalara son vere

Milletin iradesine ve ter say çerçevesinde yerel y etimlerin denetiminde yar r etkili 

Yerel y etimlerin se r e r rev kar yetkinin yar
or s a

Ge r rev kar k ra b vur D tay 
tara karara b re re D tay tara sa zamandan karar 
verilmesini s a te

Ge revden alma kar kte, se belediye b k re ve
seçimlere kadar b kana vek et ede ediye me e belirlenmesini es

N
E

D
E

N
?

Düzenle ve denetle kurumlar günümüzde medya, bank rekabet, enerji gibi 
alanlarda etkili olan son dere Bu kurumlar rektiren 
b r kar s yor. A edya ve ek rda 
siyasi ik etkisine kar ven e te ediyor. 

edefimiz; bu kur yelerinin a y revlerine son verilmesine, karar 
alma süreçlerine ve mali ka y rekli güven eleri s k r.

Nükleer Düzenleme Kurumu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Rekabet Kurumu

N
A

SIL?

Düzenle ve denetle kur ve mali z s a

Kur munda v y e s effa raf
ço esap verebilirlik v kelerini es
Kur yürütmenin müdahalelerine kar koruyarak b kar
s a
Kur sama ve yar r etimiyle effaf ve hesap ver
Kurumlara a yelerde liyakati es

Kur ye seçiminde Me s’in etkisini ar r
Ekonomiye y veren kur yelerinin Bakanlar Kurulu’n Cumhurb k
tara a n kur yelerinin ise TBMM tara telikli 
ço seçilmesini s a
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v

N
E

D
E

N
?
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v

N
E

D
E

N
?

N
A

SIL?
e sav esle b a r

Yüksek Kurulu ve Sav Yüksek Kurulu eklinde iki f kurul olu turup her 
bir meslek gr revin gereklerine uygun a z re

.

K AR E E K R RA A

K KARAR Y A A A

revleri y nünden Adalet Bak b ayasa 
hükmünü k r

f o rafi teminat güven esi s a

r revlendirilmeleri es kabul ede e

Cumhuriyet Ba sav b Adli Kolluk Te a kur

HÂK AV E K K E E
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IP

N
E

D
E

N
?
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N
E

D
E

N
?

N
A

SIL?
Anayasa Mahkemesi üy ra telikli ç
seçilmesini s a

Mahkeme’nin üye kompozisyonunun zenginle esini ve ço kav
temin ede e

Üye se yet ko yer vere e

Üyelerin mesleki yeterlilikleri b ktif kriterler belirleye e

kati es ka rtadan k yüksek yar ve TBMM tara
seçimlerde ada kam ekilde mülaka

Anayasa Mahkemesi’nin yetki v re etip b re

Temel hak ve hürriyetlerin daha güçlü bir ekilde kor reysel b vur
kaps ete e

Anayasa Mahkemesi’ne iptal da eterek anayasal denetimi 
kolayla r ’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ve yirmi milletvekilinin dava 
açabilmesini mümkün hale getire e

Anayasa Mahkemesi kar ayasa gere e derhal uy s a
a

MAHK K R RA A

Anayasa Mahkemesi’ yükünü hafifleterek güçlü ve etkili kar
kolayla r Mahkemenin üye ve b sa r p, her bir b mün f avalara 
b s a

MAHK ÜNDE DE K YAPA A
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N
E

D
E

N
?

N
A

SIL?

Yar ay ve D tay üy seçilmede objektif kriterlerin ar zorunlu hale 
getire e

Üye seçiminde ne ve effa ven

Üye se ind yet ko ygula
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N
E

D
E

N
?

N
A

SIL?

Yar ay ve D tay üy seçilmede objektif kriterlerin ar zorunlu hale 
getire e

Üye seçiminde ne ve effa ven

Üye se yet ko ygula

N
E

D
E

N
?

Seçimlerin y etimi ve denetimi b rasi tarihimizin en k
kur YSK’ rda ver “mühürsüz o ve 

stanbul Büyük ehir Belediy k Seçimleri kar kamuoyunda 
e tirilere yol aç Bunun ne K’ r b a

de YSK’ ye seçimini de do rudan etkilemesiydi. 

Seçimlerin adil ve dürüst bir or esi, demokr
a r. Seçim süreçlerini y eten ve denetleyen YSK’ b
demokrasinin olmazsa olmaz ar r.

edefimiz; seçim süreçlerinde güv s Kurulun siyasi iktidar kar
b ven r. 

N
A

SIL?

Kurulun idari bir or yoksa mahk konusundaki tar sona 
erdirmek üzere YSK ayas r b m yüksek mahkeme olarak 
düzenleye e

es zenleyerek YSK’ e v ve güv r r

YSK üyelerinin bütünüyle Yar ay ve D tay Genel Kur ra kendi üyeleri 
ar seçilmeleri usulünü muhafaza ede e

Kur ye se yet ko re



www.devapartisi.org42

N
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D
E

N
?

Cumhurb k kûmet Sistemi’nde Sa tay’ e r rçok har etim 
kaps k yle e hesap 

Oysa hükûmetin bütün har effaf ve dene ratik hukuk devletinin 
es r. Ülkemizde, Sa tay tara yerine getirilen bu denetimler, 
yürütmenin, halka ve yasama or esap verme sor n evselle tirilme
ar r.

Sa tay denetimi, yürütme or ve kamu idaresinin hesap verme sor v s’in bütçe 
k r r.

edefimiz; Sa tay’ toplumum r revini etkili ve b ekilde 
yerine getirmesidir. N

A
SIL?

Sa tay denetiminin kaps kamu kurum ve kur çere ek ekilde 
ete e

Üyelerinin bütünüyle TBMM tara telikli ç ve kam
mülakata tabi tutularak seçilmesini s a
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N
E

D
E

N
?

Cumhurb k kûmet Sistemi’nde Sa tay’ e r rçok har etim 
kaps k yle e hesap 

Oysa hükûmetin bütün har effaf ve dene ratik hukuk devletinin 
es r. Ülkemizde, Sa tay tara yerine getirilen bu denetimler, 
yürütmenin, halka ve yasama or esap verme sor n evselle tirilme
ar r.

Sa tay denetimi, yürütme or ve kamu idaresinin hesap verme sor v s’in bütçe 
k r r.

edefimiz; Sa tay’ toplumum r revini etkili ve b ekilde 
yerine getirmesidir. N

A
SIL?

Sa tay denetiminin kaps kamu kurum ve kur çere ek ekilde 
ete e

Üyelerinin bütünüyle TBMM tara telikli ç ve kam
mülakata tabi tutularak seçilmesini s a

N
E

D
E

N
?

 
 

 
n  

  

 

N
A

SIL?

Savunma me r ru olarak anayasal statü k r

oklu baro modeline son vererek avuka raf b ve etkili bir ekilde yerine 
getirilmesini güven
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