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DEVA Partisi’nden ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisi: ‘Davetimiz özgürlükçü, 
katılımcı ve çoğulcu demokrasi içindir’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile 
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa 
Yeneroğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde 
düzenlenen basın toplantısıyla partinin 
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini 
açıkladı.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in ülkemizi 
içinde bulunduğu çoklu kriz ortamından 
çıkartacak en önemli araç olduğuna 
inanıyoruz” diyen Babacan şu ifadeleri kullandı:
‘Demokratik gerileme sürecindeyiz’
“Bu topraklarda 100 yılı aşkın süredir devam 
eden bir demokrasi anlayışı, bilinci var. Köklü 
demokrasi tarihimiz, sayısız badireler atlattı. 
Bugün ise farklı bir demokratik gerileme 

sürecinin içindeyiz. Bizler, DEVA Partisi kadroları 
olarak, ülkemizin bu ‘gerileme’ döneminin 
ardından bir ‘çöküş’ dönemine girmesine 
müsaade etmemek için yola çıktık. Yüzüncü 
yaşına yaklaşan cumhuriyetimiz için önerdiğimiz 
yeni sistemde; bize güç veren, milletimizin, her 
daim, demokrasiden yana duran bir ferasetle 
hareket etmesidir.”

‘Davetimiz demokrasimizi ayağa kaldırmak 
içindir’
Güçlü yasama, güçlü yürütme ve güçlü yargı 
vurgusu yapan Babacan sözlerini şöyle 
sürdürdü:



‘Demokratik gerileme sürecindeyiz’

“Bu topraklarda 100 yılı aşkın süredir devam 
eden bir demokrasi anlayışı, bilinci var. Köklü 
demokrasi tarihimiz, sayısız badireler atlattı. 
Bugün ise farklı bir demokratik gerileme süre-
cinin içindeyiz. Bizler, DEVA Partisi kadroları 
olarak, ülkemizin bu ‘gerileme’ döneminin 
ardından bir ‘çöküş’ dönemine girmesine 
müsaade etmemek için yola çıktık. Yüzüncü 
yaşına yaklaşan cumhuriyetimiz için önerdiğimiz 
yeni sistemde; bize güç veren, milletimizin, her 
daim, demokrasiden yana duran bir ferasetle 
hareket etmesidir.”

‘Davetimiz demokrasimizi ayağa kaldırmak 
içindir’

Güçlü yasama, güçlü yürütme ve güçlü yargı 
vurgusu yapan Babacan sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme 
davet ediyoruz. Davetimiz; özgürlükçü, katılımcı 
ve çoğulcu demokrasi içindir. Davetimiz; 
demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla 
yaşatan, kuvvetler ayrılığını tesis ederek, etkin 
denge ve denetleme mekanizmalarını güçlen-
diren yepyeni bir model içindir. Davetimiz; tam 
demokrasi içindir. Davetimiz; yepyeni bir 

toplumsal mutabakat sağlayarak, demokrasimizi 
ayağa kaldırmak içindir.”

‘Vatandaşlarımızı, demokratik gerilemeyi 
durdurmaya davet ediyoruz’

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem davetimiz 
toplumun tüm kesimlerinedir. Tüm 
vatandaşlarımızı, bu demokratik gerilemeyi 
durdurmaya davet ediyoruz. Halkımızı; adil, 
özgürlükçü, eşitlikçi bir Türkiye’yi hep birlikte inşa 
etmeye davet ediyoruz. Ülkemizin yarınlarıyla ilgili 
böylesine kapsamlı bir çalışmayı yürütürken, 
mutlaka katılımcı bir süreç işletmek zorundayız. 
Geniş çevrelerle istişare etmek zorundayız. Geniş 
bir siyasi ve toplumsal mutabakat arayışını samim-
iyetle sürdürmek zorundayız.”

‘Partili cumhurbaşkanlığı uygulamasına son 
vereceğiz’

“Yasamayı güçlendirirken, yürütmeyi zayıflatmay-
acağız. İstikrarlı bir yönetim sağlamak amacıyla 
cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan 
bir yürütme organı oluşturacağız. Yürütmeye dair 
icrai yetkilerin bakanlar kurulu tarafından kullanıl-
masını sağlayacağız. Cumhurbaşkanını temsili 
yetkilerle donatacağız. Partili cumhurbaşkanı 
uygulamasına son vereceğiz.”
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Babacan’ın ardından konuşan Mustafa Yeneroğlu ise öngördükleri sistemin temelinin güçlü birey ve güçlü 
sivil toplum olduğunu vurguladı. Yeneroğlu şunları söyledi:

‘Cumhurbaşkanı’na bir dönem, yedi yıl kuralı’
“Cumhurbaşkanının hem toplumun farklı kesimleri hem de Meclis’teki partiler karşısındaki tarafsızlığını tam 
anlamıyla sağlayabilmek için yalnızca bir dönem ve yedi yıl için seçilmesi kuralını esas alıyoruz.”

‘Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisine son vereceğiz’
“Torba kanun uygulamasına ve Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisine son vereceğiz. Kanun teklif ve 
tasarılarının komisyonlarda görüşülmesi esnasında, sivil toplumun, meslek kuruluşlarının ve uzmanların 
görüşlerine başvurulmasını zorunlu kılacağız.”

‘Kayyum uygulamasına son vereceğiz’
“Halkın oylarını yok sayan kayyum uygulamasına son vereceğiz. Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının 
geçici olarak görevden alınmaları kararında yetkinin yargı organında olmasını sağlayacağız. Geçici olarak 
görevden alınma kararlarında İçişleri Bakanı tarafından yapılacak başvuruların Danıştay tarafından karara 
bağlandığı bir süreç öngöreceğiz. Bu kararın verilmesi halinde seçilmiş belediye başkanı göreve dönene 
kadar veya seçimlere kadar başkana vekâlet edecek kişinin belediye meclislerince belirlenmesini esas 
alacağız.”
 

Deva Bülten3

15 Eylül-Giresun İl Hizmet Binası Açılışı 
16 Eylül-Trabzon Yomra İlçe Kongresi 

17 Eylül-Rize Ziyareti
22 Eylül-Zonguldak Maden işçileriyle buluşma

23 Eylül- Ankara Polatlı İlçe Kongresi
24 Eylül-Bursa İnegöl İlçe Kongresi

25 Eylül-İstanbul Eyüpsultan İlçe Kongresi
26 Eylül-İstanbul Çekmeköy İlçe Kongresi

30 Eylül-Denizli İl Kongresi
5 Ekim-Ankara Haymana İlçe Kongresi
8 Ekim-Bursa Osmangazi İlçe Kongresi

9 Ekim-İstanbul Küçükçekmece Kongresi
10 Ekim-İstanbul Esenyurt İlçe Hizmet Binası Açılışı



Ali Babacan: 
‘Cumhurbaşkanı adayı parlamenter sisteme geçişin yol haritasını imzalamalı’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
Haber Global’de gazeteci Candaş Tolga 
Işık’ın sorularını yanıtladı. Babacan şu ifade-
leri kullandı:

‘Geçiş süreciyle ilgili risk var’
“İster kendi adayımızı çıkaralım ister bir grup 
siyasi parti olarak bir aday üzerinde mutabık 
kalalım; bizim cumhurbaşkanı adayımızın parla-
menter sistemi sonuna kadar desteklemesi 
lazım. Geçiş süreciyle ilgili şöyle bir risk var: Ne 
kadar parlamenter sistem istiyorum dese de o 
koltuğa bugünkü sistemin yetkileriyle oturacak. 
Özü sözü bir insan değilse ya da güç kullanımının 
başını döndürme ihtimali olan bir insan olursa o 
zaman iş çok zor. Tam tersine, seçilen cumhur-
başkanı parlamenter sisteme geçmenin önünde 
büyük bir takoz olabilir.”

‘Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliği 
hazırlığı başkanlık sistemini derinleştirmek 
için’
“Cumhur ittifakına hayır diyoruz. Cumhur-
başkanlığı Hükûmet Sistemi’ni savunan, başkan-
lık sistemini daha da derinleştirmek için anayasa 
değişikliğine hazırlanan, hukuku hiçe sayan, 
Türkiye’deki özgürlük ortamını bu hale getiren 
bir ittifakta yer almamız mümkün değil. Parla-

menter sistem istiyorum diyen siyasi partilerle 
diyalog içerisindeyiz.”

‘Kimse dindarların kazanımlarını ellerinden 
alamaz’
“Bu ülkede artık hiç kimse dindar 
vatandaşlarımızın son yıllarda elde ettikleri 
kazanımları ellerinden alamaz. O dönemler 
kapandı. Bu toplum buna izin vermez. Yeter ki 
demokrasi diri ve ayakta olsun.”

Ali Babacan: ‘Sayın Erdoğan, yoksulları salgın 
karşısında kaderlerine terk ettiğini itiraf etti’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anka-
ra’da partisinin Polatlı ilçe kongresinde konuştu. 

‘Vatandaşa hibe vermeyip, borcu faiziyle geri 
almak ayıptır’

“Sayın Erdoğan nihayet günün sonunda aynaya 
bakmış. Bizim ülkemizde de yoksul toplum kesim-
lerini salgın karşısında kaderlerine terk edildiğinin 
itirafında bulunmuş. Bu; Türkiye’nin salgın döne-
minde vatandaşına milli gelire oranla en az destek 
sağlayan ülkelerden birisi olduğunun itirafıdır. 
Vatandaşa hibe vermeyip, borcu faiziyle geri 
almanın ayıp bir şey olduğunun itirafıdır.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu.

‘Erdoğan ekonominin direksiyonunda, bütün ülke kelle koltukta’
“Yaşadığımız krizin adını koymamız gerekiyor. Enflasyon hedeflerinde Merkez Bankası ile hükûmet 
programının birbiriyle uyuşmadığı, devlet kurumları arasındaki bağlantının koptuğu, bilimi reddeden çoklu 
bir krizin ortasındayız. Bu krizi yaşayan ülkenin ekonomisinin direksiyonunda da Sayın Erdoğan oturuyor. 
Direksiyona geçti, bütün bir ülke kelle koltukta gidiyoruz.”

‘Artık yolun sonuna geldiklerini onlar da çok iyi biliyor’
“Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bu kâbustan bu ülke rahatlıkla, hızlı bir şekilde uyanır. Hep beraber 
derin bir nefes alırız... Artık yolun sonuna geldiler. Bunu onlar da çok iyi biliyor. O yüzden şimdi seçim yasal-
arıyla oynuyorlar. Yirmi yıldır aklınız neredeydi? Birdenbire demokrasiyi çok sever hâle mi geldiniz de 
barajlarla, şunlarla bunlarla oynuyorsunuz. Bir hükûmet zaten bunun peşine düştüyse o hükûmetin gitme 
vakti çoktan gelmiş geçmiş demektir. Hiç merak etmeyin, ilk seçimde emanet emin ellere geçecek.”

Ali Babacan:
‘Sayın Erdoğan ve krizlerin ortağı Bahçeli paradan attığımız altı sıfırı yeniden eklemeye kararlı’
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
İstanbul’da partisinin Eyüpsultan ilçe 
kongresinde konuştu. 

‘Kürt meselesinde papatya falı açmaya 
gerek yok, Kürtlere sorulabilir’

“Kürt meselesi var mı, yok mu diye papatya 
falı açmaya gerek yok. Kürt meselesinin olup 
olmadığını merak edenler, bu soruyu bu 
ülkede yaşayan Kürtlere sorabilirler. Krizlerin 
ortağı Bahçeli ikide bir bu lafı ediyor. Şöyle 
bir çıksın Şemdinli’de, Bağlar’da dolaşsın, 
Cizre’nin çarşısında yürüsün. Ondan sonra 
Ankara’ya gelip ‘Böyle bir sorun yoktur’ diye 
tekrar etsin de göreyim.”

‘Hakları koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz 
tanıyacağız’

“Vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak 
süt kadar helal olan bütün haklarını koşulsuz, 
pazarlıksız, müzakeresiz derhal tanımak 
zorundasınız. Tüm ayrımcı uygulamalarla 
mücadele edeceğiz. Eşit vatandaşlık ilkem-
izden asla sapmayacağız. Her vatandaşımız 
birinci sınıftır, başka sınıf yoktur. Ayrıştırıcı 
zihniyet bu ülkenin beka sorunudur.”

Ali Babacan: ‘Bu iktidar, mazlumların ahını 
alan bir iktidar oldu’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
İstanbul’da partisinin Çekmeköy ilçe 
kongresinde konuştu.

‘Haklarını kullanan vatandaşların terörle 
suçlandığını görüyoruz’
“Türkiye’de birileri, terörle mücadele ediyoruz 
diye diye, kendi vatandaşıyla kavgaya 
tutuşmuş. Terör örgütleriyle mücadele etmek, 
devletin en tabii ve en öncelikli görevidir. 
Bunlar kırmızı çizgidir. FETÖ’ye, PKK’ya karşı 
verilen haklı mücadelede bakıyoruz, kurunun 
yanında yaş da yanıyor. Terörle mücadeleyi 
sulandıran bir tablo. Temel ceza hukuku prensi-
plerinin görmezden gelindiğine şahit oluyoruz. 
Birtakım anayasal haklarını kullanan 
vatandaşlarımızın terörle suçlandığını 
görüyoruz.”

‘Ülkemizi krizden çıkartmak hayırlısıyla yine 
bize nasip olacak’
“Artık bu iktidar döneminin sonuna geliyoruz. 
Bu iktidarın büyük ortağı da küçük ortağı da 
müsait bir yerde inecekler. Sayın Bahçeli’nin 
2001’de ortak olduğu kriz tablosunu, bu ülke 
yeniden yaşamadan, emaneti teslim alacağız.  
Aynı 2002 ve 2009’da olduğu gibi, ülkemizi bu 
krizden de çıkartmak hayırlısıyla yine hep 
beraber bizlere nasip olacak.”

Ali Babacan: 
‘Çocukların oynadığı alanda panzer geziyorsa Kürt meselesi vardır’



Babacan’dan Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ sorusu:
‘Kanun karşısında Dersimli Kemal’den, İzmitli Meral’den, Mardinli Mithat’tan,
Osmaniyeli Devlet’ten ne farkınız var?’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV’de Fatih Altaylı ile Teke Tek programında gündemi 
değerlendirdi.

‘Cumhurbaşkanı bağımsız kurumun alanına karışamaz’

“Fahiş etiketle mücadele cumhurbaşkanının görevi değil. Cumhurbaşkanı’nın devreye girmesi Rekabet 
Kurumu’yla ilgili mevzuata aykırı. Cumhurbaşkanı bağımsız bir kurumun alanına karışamaz. Marketler bir 
araya gelip fiyatı sabitliyorsa, Rekabet Kurumu bağımsız bir şekilde girip incelemeli ve bir yanlış varsa ceza 
kesmeli. Cumhurbaşkanı’nın ‘Beş marketin üzerine gidin’ talimatı başlı başına enflasyonun kaynağıdır.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli’de partisinin 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

‘Cumhurbaşkanına hakaret davaları tablosunda parti-devlet var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de katıldığı bir yayında hakaret davalarına ilişkin bir soru üzerine kullandığı 
“Benim hakkımda açılmış böyle davalar falan yok. Bunları kaynağında araştırıyor musunuz?” ifadelerini ekranda 
gösteren Babacan, cumhurbaşkanına hakaret suçunun adli istatistiklerini paylaştı:

“Biz bunları kaynağında araştırdık. ‘Dava falan yok’ diyor ya. Cumhurbaşkanı olduğu 2014’ten 2020’ye TCK 299. 
maddesine istinaden 160 bin soruşturma, 35 bin 500 de dava açılmış. Sayın Erdoğan uluslararası kuruluşları 
beğenmiyor ya hani. Bunlar kendi Adalet Bakanlığı’nın rakamı. Bu tabloda; vatandaşıyla kavgaya tutuşan bir 
cumhurbaşkanı var. Yürütmenin etkisi altına girmiş bir yargı, paspas edilen ifade özgürlüğü var. Bütün bir ülkeyi 
ceza tehdidiyle susturacağını zanneden bir kişi var. Kanunların sadece tek bir siyasi partinin genel başkanını 
korumak amacıyla kullanılması var. Bu tabloda, parti-devlet var.”

‘Diğer genel başkanlarla mevzuat önünde eşitlenmeniz gerekir’
“Sizin, kanunlar karşısında, Dersimli Kemal’den, İzmitli Meral’den, Mardinli Mithat’tan, Osmaniyeli Devlet’ten ne 
farkınız var? Bakkal Ahmet amcadan, üniversite öğrencisi Levent’ten yasalar önünde nasıl bir ayrıcalığınız 
olabilir? Genel başkan şapkanızı takıp taraflı davrandığınız anda diğer genel başkanlarla mevzuat önünde 
eşitlenmeniz gerekir. İstediğine istediğin gibi konuş, aynısını başkası söylerse hemen hakaret davası aç... Adalet, 
hakkaniyet bu değil.”

Ali Babacan:
‘Cumhurbaşkanı’nın beş market talimatı başlı başına enflasyon kaynağı’
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Ali Babacan: ‘Devletin rolü marketçilik 
yapmak değil, satın alım gücünü artırmaktır’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA 
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi 
Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki lider, bir 
buçuk saat süren görüşmenin ardından basının 
karşısına birlikte çıktı. Babacan şu ifadeleri 
kullandı:

‘Market işletmeciliğiyle fiyatları kontrol 
etme çabası beyhude’
“Bir ülkenin cumhurbaşkanı artık market işlet-
meciliğine soyunduysa, devleti market işletme-
ciliğine sokarak fiyatları kontrol edeceğine 
inanıyorsa, bu beyhude bir çabadır. 84 milyonluk 
bir ülkede bin şubeli marketlerle fiyat kontrol 
edilemez. Türkiye’de enflasyonu düşürüp 
fiyatları makul tutmanın yolu maliyetleri 
düşürmekten geçer. Maliyetlerin de kaynağında 
döviz kuru vardır. Sayın Cumhurbaşkanı’na 
tavsiyemiz ülkedeki döviz kuruyla ilgili istikrarsı-
zlığı bir an önce önlemesi ve söz verdiği gibi 
enflasyonu ve faizi düşürmesidir. Bu kendi seçim 
taahhüdüdür.”

‘Altı partinin parlamenter sistem istişaresini 
çok önemsiyoruz’

“Bir süredir üzerinde çalıştığımız Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem var. Siyasi partiler çalışma-
larını hazırlayıp paylaştılar. Altı partinin oturup 
değerlendirdiği masa da oluştu. Bu çalışmayı çok 
önemsiyoruz. Umarız ki bu çalışmalar olumlu 
sonuç verir. Güçlü, iyi çalışılmış, geniş bir toplumsal 
ve siyasi mutabakat arayışıyla ortaya konulmuş bir 
çalışma oluşur diye hedefliyoruz. Bunun için çaba 
gösteriyoruz.”

‘Parlamenter sistem çalışmaları birbirinden 
uzak değil, aklın yolu bir’
“Darboğazdan çıkışın en önemli araçlarından 
birinin sistem değişikliği olduğunu düşünüyoruz. 
Sayın Genel Başkan’la parlamenter sistemle ilgili 
genel anlamda görüş alışverişinde bulunduk. 
Gördük ki çalışmalar birbirinden uzak değil. Aklın 
yolu bir. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz diye 
baktığımızda, özlediğimiz tablo birbirinden farklı 
değil.”

Görüşme sırasında İYİ Parti heyetinde genel 
başkan yardımcıları Koray Aydın, Uğur Poyraz ve 
genel sekreter Cihan Paçacı yer aldı. Babacan’a 
ise partisinin genel başkan yardımcıları Sadullah 
Ergin, Nazlı Seda Vural, Mustafa Yeneroğlu ve 
genel sekreter Medeni Yılmaz eşlik etti.
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PARTİ SÖZCÜSÜNDEN 

DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ, 
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI

İDRİS ŞAHİN

DEVA Partisi’nden iktidara IBAN önerisi: ‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’
DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel 
merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 
gündemi değerlendirdi. Şahin’in açıklamaları 
şöyle:

‘Öğrenim kredisi ve burs vatandaşın vergiler-
inden karşılanıyor’
“Sayın Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi 
liderinin eleştirilerine “Zaten abartılacak bir sorun 
yok ki. Ne abartıyorsun” diye cevap veriyor. 
Öğrencilere verilen kredi ve bursları sanki bir 
lütufmuş gibi başlarına kakıyor, ‘Elinize dilinize 
dursun’ diyor. Oysaki öğrenim kredisi, faiziyle 
geri ödenen bir borç olup bursla birlikte ikisi de 
vatandaştan toplanan vergilerden karşılanıyor.”
‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’
“‘Kendilerine yazlık kışlık saraylar yapan iktidar, 
öğrencilerin barınabileceği yurtları mı 

yapamıyor?’ sorusu dilden dile dolaşıyor. İktidar, 
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı gibi, büyükşe-
hirlerde ‘Barınamayan gençler’ yarattı. Nitekim, 
sizin pek sevdiğiniz bir yöntem var. Sıkıştığınızda 
millete IBAN veriyorsunuz. Bir IBAN da öğrencil-
er için verin.”

‘2001 krizinde 45 liracık olan bursla 1 buçuk 
çeyrek alınırken şimdi 1 çeyrek altın dahi 
alınamıyor’
“Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin dip yaptığı 
2001 krizinde bile 45 liracık olan öğrenci bursu 
ile yaklaşık 1 buçuk çeyrek altın alınırken bugün 
öğrencilere lütuf gibi sunulan 650 TL’ye bir 
çeyrek altın dahi alınamıyor. 2002 yılında 45 lira 
olan KYK kredisi 184 lira olan asgari ücretin 
%24.46’sıydı. 2021 yılında 650 TL olan KYK 
kredisi 2.825 TL asgari ücretin %23’ü.”
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MECLİSTEN

DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ,
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MUSTAFA YENEROĞLU 

DEVA Partisi’nden 28 yıllık Vartinis Davası’nda zaman aşımı uyarısı
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay’ın bozma 
kararı vermesinin ardından bugün Kırıkkale 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen Vartinis 
Davası’nda zaman aşımı riskine dikkat çekti. 3 
Ekim 1993’te Muş’un Vartinis (Altınova) Belde-
si’nde dokuz kişinin yanarak can verdiği olayı 
hatırlatan Yeneroğlu şunları söyledi:

‘Sorumluların cezalandırılması için geç 
kalındı’
“1993 yılından beri sürüncemede kalan soruştur-
ma ve yargılama süreci nedeniyle dosya halen 
kesinleşmedi. Eğer 3 Haziran 2023’e kadar karar 
verilmezse dosya zamanaşımına uğrayacak. Bu 
elim olayın sorumlularının cezalandırılabilmesi için 
geç kalındı. En azından emri verenin cezaland-
ırılabilmesi için Yargıtay’ın bozma kararı derhal 
kesinleştirilmeli.”

DEVA Partisi: ‘Silahlı terör örgütü yargılama-
larının geldiği vahim tablo: 1.576.566 
soruşturma!’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu, silahlı terör örgütü yargılamalarındaki 
adaletsizliğe tepki gösterdi.

‘Silahlı terör örgütü yargılamaları hukuk 
devleti ilkelerini zedelemekte’
“Sayıların bu kadar yüksek olması, siyasetin 
baskısıyla Yargıtay’ın ceza hukukunun en temel 
kurallarını yok sayan içtihatları doğrultusunda 
açılan soruşturmaların suç işleme kastı olmayan, 
örgütün nihai hedeflerinden bihaber olan ve 
herhangi bir suça iştirak etmemiş masum kişilere 
kadar sirayet etmesinden kaynaklanmaktadır. 
Silahlı terör örgütü yargılamaları hukuk devleti 
ilkelerini zedelemekte, AİHM içtihatlarına tama-
men aykırı bir şekilde yürütülmektedir.”
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DEVA Partisi’nden İçişleri Bakanı'na: ‘Mardin Belediyesi’ne kayyumun atandığı ve görevden alındığı sürede 
belediyenin borcu ne kadar arttı?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı’nın cevaplaması istemiyle Eski Mardin 
Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Kayyumu Mustafa Yaman hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sordu.

‘Kayyum görevden alındığında belediyenin borcu 1 milyar 180 milyon liraydı’
“Mardin’e 1 Haziran 2016 tarihinde vali olarak atanan Mustafa Yaman daha sonra Mardin Büyükşehir Beledi-
yesi’ne ilk defa 17.11.2016 tarihinde ve ikinci defa 19.08.2019 tarihinde kayyum olarak atanmıştır. Mardin 
Büyükşehir Belediyesi’ne seçilmiş belediye başkanı yerine kayyum atandığı ve görev yaptığı dönemde 
ihalelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ayyuka çıkmıştır. Kayyum Mustafa Yaman valilik ve kayyumluk 
görevinden alındığı tarihte ise Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 1 milyar 180 milyon liraya ulaşmıştır.”

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’
Vali Yaman’ın kayyum olarak ilk atandığı dönem olan 17.11.2016 tarihinde belediyenin borcu ne kadardır ve 
10.06.2020 tarihinde görevden alındıktan sonra ne kadar olmuştur?

Kayyum hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle mi görevden alınmıştır? Bu nedenle görevden 
alınmışsa hakkında disiplin soruşturması açılmış mıdır?

DEVA Partisi’nden zorla kaybetme sorusu: ‘KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç nerede?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2016 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığındaki 
görevinden KHK ile ihraç edilen, 2019 yılından beri de kayıp olan Yusuf Bilge Tunç’un nerede olduğunu 
Meclis’te verdiği soru önergesiyle İçişleri Bakanı’na sordu.

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’
Yusuf Bilge Tunç’un kaçırılması konusunda ailesinin yaptığı başvuru üzerine hangi işlem ve eylemler 
gerçekleştirilmiştir?
Yusuf Bilge Tunç hakkında adli soruşturmalar olduğunun bilinmesine rağmen bilinmeyen kişilerce kaçırılması 
üzerine ailesinin yaptığı başvuruya cevaben ailesine neden bu kişi hakkında hiçbir adli kayıt bulunmadığı ve 
hakkında yakalama kararı bulunmadığı söylenmiştir?
Ailesinin rızası ve talebi olmasına rağmen kayıp kişinin telefon sinyal incelemeleri (Sinyalizasyon kayıtları) 
neden yapılmamıştır? HTS kayıtlarından en son kimlerle görüştüğü neden tespit edilmemiştir?
Bu kişi Emniyet Genel Müdürlüğü’nce kayıp veya kaçak statüsü ile aranmakta mıdır?
Bu kişinin ‘zorla kaybedildiği’ iddiaları hakkında herhangi bir araştırma veya soruşturmaya başlanılmış mıdır?
Hukuk devletinde kamu gücüne sahip kişi ve kurumların insan kaçırma vakalarına karışması mümkün olabilir 
mi?
Yusuf Bilge Tunç nerede?
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DEVA Partisi’nden yeni yasama yılı açıklaması: ‘TBMM işlevsiz: Meclisin asli yetkisi olan yasama 
Cumhurbaşkanının tahakkümünde’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı için yaptığı 
açıklamada, Meclisin asli yetkisi olan yasamanın Cumhurbaşkanının tahakkümünde olmasıyla birlikte 
TBMM’yi işlevsiz kalmakla eleştirdi.

‘Ülkemizin gerçeklerine gözümüzü kapatamayız’
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılının başladığı bugün de önümüzdeki yılın demokrasinin 
gereklerine uygun şekilde katılımcılığın, şeffaflığın ve çoğulculuğun sağlandığı etkili bir yıl olacağından bah-
sedebilmeyi çok isterdim.” diyen Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Ülkemizin gerçeklerine gözümüzü kapatamayız. Bugün TBMM, demokratik niteliğini yitirmiş, toplumsal 
sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev 
görmekten çok uzaktadır. Temsili demokrasinin kalbi konumundaki Meclis’in gücü iyice zayıflamış, yasama, 
siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından etkililiğini ve verimliliğini kaybetmiştir.”

‘Kanun önerileri Anayasa’ya aykırı olarak Külliye’de hazırlanmaktadır’
“Meclisin asli yetkisi olan yasama yetkisi fiiliyatta Cumhurbaşkanının tahakkümündedir. Külliye’de hazırlanan 
metinler, kanun teklifi olarak adlandırılsa da tasarı niteliğindedir ve Anayasa aykırı olarak yürütme tarafından 
hazırlanıp Meclise gönderilmekte, komisyonlarda ve Genel Kurul’da sağlıklı bir müzakere sürecine imkân 
verilmemekte, nitelikli bir kanun yapım sürecine riayet edilmemektedir.”

Deva Bülten13



GBYK

İBRAHİM ÇANAKCI

Orta Vadeli Program 2023 yılı hedeflerinin yarısına bile ulaşılamayacağını tescil etmiş oldu. 
Türkiye’nin kazanımlarını yok edip, geleceğini kararttılar. Ancak, umutsuzluğa gerek yok. 
DEVA kadroları üzerimize çökertilen kara bulutları dağıtmaya hazır.

EKONOMİ VE FİNANSAL POLİTİKALAR BAŞKANI
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Dünyada en yüksek faizi veren ülkelerden biri olunmasına rağmen dolarizasyonun sürmesi, 
hükümete, kurumlara ve politikalara olan güven kaybının en somut göstergesidir. Son bir yılda 
yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 19,4 milyar dolar arttı.

Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 120 milyar dolara çıktığını söylüyor. Ancak, 
Bankanın 172 milyar dolar borcu olduğundan hiç bahsetmiyor. Net döviz pozisyonu hala eksi 52 
milyar dolar.  

Hukuk’un üstünlüğünü yok ettiniz. Müdahaleci zihniyeti her alana yaydınız. Merkez Bankası’nı 
çökertip, enflasyonu hortlattınız. Kural bazlı düzenleme yerine keyfiliği esas aldınız. Sonuç: Ekono-
mik Özgürlük Endeksindeki yerimiz 2015’e göre 33 basamak kötüleşip 114’e çıktı.
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Paris Anlaşması, iklim krizini önleyebilmek adına küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 °C ile sınırlandırmayı, 
mümkünse 1,5 °C’nin altında tutmayı hedeflemektedir. Ağustos’ta yayımlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC) raporuna göre, sıcaklık artışı halihazırda 1,2 °C’ye ulaşmış ve çeşitli geri döndürülemeyecek etkilere yol açmıştır. 
Ancak, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 1,5 °C’nin altında tutup iklim değişikliğinin en şiddetli etkilerini önleye-
bilmek adına hala bir ihtimal bulunmaktadır.

Anlaşma, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve geri dönüşü olmayan sonuçlar ile karşılaşacağımız için iklim 
değişikliğine uyum politikalarının gelişimi adına yön göstermektedir. Sözleşmede gelişmiş ülkelerin ekonomi genelinde 
mutlak emisyon azaltım hedefi alarak sürece liderlik edeceği ifadesi yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise azaltım 
çabalarını geliştirmeye ve bu çabalarını zamanla farklı ulusal koşullarına göre ekonomi genelinde emisyon azaltımı veya 
sınırlandırmaya dönüştürmeye teşvik edilmiştir. Anlaşma’nın 9. maddesi gelişmiş ülkelerin finansal destek sağlaması 
üzerinde dururken, 10. madde teknoloji geliştirilmesi ve transferi ve 11. madde kapasite gelişimini belirtmektedir. 

Türkiye, ülke klasmanı nedeniyle en büyük iklim fonundan yararlanamamasını öne sürerek Paris Anlaşması’nı 
imzalamıyordu; fakat son dönemde yaşanan gelişmeler ve çeşitli finansman sözlerinin alınması üzerine Anlaşma 
Meclis’ten apar topar geçirilmiştir. 

Ülkeler, Paris Anlaşması kapsamında belirledikleri hedeflerini “Ulusal Katkı Beyanları” şeklinde Sözleşme Sekreteryası’na 
sunmaktadır. Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı, sera gazı emisyonlarının “referans senaryo”ya göre 2030 yılında %21 
oranına kadar azaltılmasıdır. Bu hedef, teknik olarak bir azaltım hedefi değildir; çünkü referans senaryo 2030 yılında 
günümüzden oldukça yüksek bir emisyon seviyesini belirtmektedir. Ayrıca “oranına kadar” sözleri nedeniyle hedef ucu 
açık bırakılmış ve netleştirilmemiştir. Konulan bu hedefin tercümesi, “her halükârda artacak olan emisyonlarımızın 
artışından belki azaltım sağlarız”dır. DEVA Partisi olarak, Ulusal Katkı Beyanı’nın, emisyonlarımızı 2050 yılına kadar “net 
sıfır”a getirecek şekilde tekrar düzenlenmesini ve net bir kömürden çıkış planı açıklanması gerektiğini savunuyoruz. 

DEVA Partisi olarak en başından beri Paris Anlaşması’nın imzalanması gerektiğini belirtmiştik. Anlaşma, aynı zamanda 
yaptırımı olmayan bir sözleşmedir; fakat bizler iklim değişikliği ile mücadeleyi hem bugünümüze hem de geleceğimize 
bir yükümlülük olarak görmekteyiz ve bu varoluşsal sorun karşısında elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. 
Dolayısıyla, Anlaşma’yı imzalayan hükümetin Anlaşma ruhuna uygun şekilde somut adımlar atması adına çağrıda 
bulunuyor, sürecin yakından takipçisi olacağımıza söz veriyoruz.

PARİS ANLAŞMASI

DEVA PARTİSİ DOĞA HAKLARI VE 
ÇEVRE POLİTİKALARI BAŞKANI

EVRİM RIZVANOĞLU
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DEVA PARTİSİ SEKTÖREL
POLİTİKALAR BAŞKANI

BİROL AYDEMİR 

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, dünyada yükselen emtia fiyatları ile 
yüksek dolar kurunun elektrik ve doğal gaz faturalarını artıracağını söyledi.

‘Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama 
tarifelerinde elektriğe üç yılda %168 zam’

“İktidar; yatırım ortamını bozarak, piyasayı siyas-
ete alet ederek yeterli yatırımların yapılmasına 
engel olmuş ve vatandaşımızı elektrikte ve doğal 
gazda zam yağmuruna ve elektrik kesintilerine 
maruz bırakmıştır. Son olarak Temmuz 2021’de 
elektrik tarifelerine yapılan %15’lik zam ile Cum-
hurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminden bu yana 
sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifeler-
indeki artış %168’e, mesken tarifesindeki artış ise 
%105’e ulaşmıştır. Yine doğal gazda Eylül 2021’de 
doğal gaz tarifelerine yapılan son zamlarla Ocak 
2018’den bu yana elektrik üretici tarifesindeki 
artış %196’ya, sanayi tarifesindeki artış %156’ya 
ve mesken tarifesindeki artış %95’e varmıştır.”

‘Yüksek dolar kuru enerji faturalarını daha da 
kabartacak’

“Bu iktidar bir şeyde sınır tanımıyor: Kötü yöne-
tim. Zamlar kötü yönetimin sonucu. Elektrik ve 
doğal gazda gelen zam yağmurlarına rağmen 
yeni zamlar gelir mi? Ne yazık ki evet. Umarız 
haklı çıkan biz olmayız da vatandaşlarımızın 
üzerine ek yük binmez. Ancak korkarız ki son 
dönemde dünyada yükselen emtia fiyatları ile 
(özellikle kömür ve doğal gazda) ülkemizdeki 
yüksek dolar kuru enerji faturalarımızı daha da 
kabartacak.”

DEVA Partisi’nden elektrik ve doğal gaz fiyatlarına tepki:
‘İktidar kötü yönetimde sınır tanımıyor’
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DEVA Partili Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın fahiş fiyatların sorumlusu olarak zincir 
marketleri işaret etmesini eleştirdi. 

‘Zincir marketler düşük fiyatlarla mal arzı 
yapma imkanına sahip’

“Zincir marketler, malların pahalı olmasına yol 
açacak ne tür uygulamalar içinde olabilirler, 
anlamak mümkün değil. Aksine ölçek ekonomisi 
gereği zincir mağazaları daha düşük fiyatlarla mal 
arzı yapma imkanına sahip. Sayın Cumhurbaşkanı 
halkın enflasyon altında ezilmesini her zaman 
olduğu gibi bir günah keçisine yıkmaya çalışıyor.”

‘Yanlış varsa muhatabı Rekabet Kurumu ve 
Ticaret Bakanlığıdır’

“Ekonominin temel kurallarını hiçe sayan, faiz 
sebep, enflasyon sonuç diyen düşüncenizin ve 
Merkez Bankası’na müdahalelerinizin paramızın 
sürekli değer kaybetmesine sebep olduğunu 
artık görün. Bunlar halka arz edilmiş, halkımızın da 
ortak olduğu şirketler. Büyük zincir marketler 
rekabet açısından sorun oluşturuyorlarsa bunu 
çözecek olan Rekabet Kurumu’dur. Bu mar-
ketlerin denetimi ise Ticaret Bakanlığı 
yetkisindedir. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?”

DEVA Partisi’nden Tarım ve Orman 
Bakanı'na: ‘Çiftçimiz kayırılmak değil destek 
istiyor’

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol 
Aydemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli’nin “Çiftçimizin zarar ettiği bir ürün yok, 
toplumda kayırılan bir kesim varsa çiftçilerdir” 
ifadelerini “Çiftçimiz kayırılmak değil hak ettiği 
destekleri bekliyor” sözleriyle eleştirdi.

‘Tarım Bakanı sahaya inip üreticiyle yan yana 
gelmiyor’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 
geçen hafta İzmir’de Küçük Menderes Havzası 
Tarım ve Orman Sektör Buluşmasında yaptığı 
konuşmayı evlere şenlik olarak niteleyen 
Aydemir şunları söyledi:

“Pakdemirli’nin sözleri iktidarın, popülizmin de 
ötesinde artık hakikat-ötesi denen, gerçeklikten 
tamamen kopuşun, yalanın siyaseten meşru-
laştırılmasının ve hakikatin önemsizleştirilmesinin 
tezahürüdür. Oysaki çiftçimiz hak ettiği desteği 
alamamaktan, iktidara seslerini duyuramamak-
tan hatta cezalandırılmaktan şikayetçi. Sayın 
Bakan sahaya inip, birkaç üretici ile bir araya 
gelme cesaretini gösterse çiftçimizin neden, 
nasıl ve ne kadar zarar ettiğini, yok olmamak için 
verdiği mücadeleyi ilk ağızdan dinleme imkânı 
bulacaktır.”

‘Üretici derdine DEVA arıyor’

“Çiftçimizin aklıyla alay etmeyin Sayın Bakan. 
Çiftçimiz zarar etmediği için mi traktörüne, 
toprağına haciz geliyor? Emektar çiftçimiz 
iktidardan herhangi bir ayrıcalık, hele de ‘kayrıl-
mak’ istemiyor. Söz verilip de bu zamana kadar 
ödenmeyen desteklerin acilen ödenmesini talep 
ediyor. 2021 üretim yılının desteklerinin derhal 
açıklanmasını bekliyor. Döviz kurundaki 
yükselmenin de etkisiyle sürekli artan girdi 
fiyatlarıyla zarar eden üretici, iktidarın gerçeklik-
ten kopuk söylemlerinden iyice bunaldı. Üretici 
derdine deva arıyor.”

DEVA Partisi’nden iktidara ‘Zincir marketler’ tepkisi
‘Cumhurbaşkanı yine günah keçisi arıyor’
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Kadın Çalışmaları Başkanlığı, 1. Değerlendirme toplantısını yapmak üzere tüm illerden 
gelen kadınlarla Ankara’da buluştu. Kadınların yaşadığı tüm sorunlara karşı 
#DEVAkadında mesajı verildi.

Ali Babacan Zonguldak’ta maden işçilerini ziyaret etti.

Heyette GMYK üyeleri Essum Aslan, Rojat Ölmez ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi Furkan Arık da 
bulundular.
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DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından 40 ilde stant açılarak üye kayıt işlemleri 
gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmalarda gençlerin ve vatandaşların sorunları 
dinlendi. 

Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle tamamladık. Üniversitelerimizi çok özledik. 
Her üniversitemizde gençlerle birlikte olacağız. Gençlik neredeyse orada olmaya devam edeceğiz.

#GençliğinDEVAsı #HepimizinDEVAsı
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DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya 
gelerek sosyal politikalar alanında partisinin çalışmalarını paylaştı.

Deva Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Bölge Koordinatörü Kadriye Esra 
Aygün, Kurucular Üyesi Mehmet Avcı ve Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu Çorum’da ziyaret-
lerde bulundular. Heyet, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özbayram'ı ve TOBB Kadın Girişimciler İl Başkanı Zeynep Yarımca'yı da ziyaret etti.
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