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BABACAN’DAN AFET YÖNETİMİ TEPKİSİ: 
‘HÜKÛMET PARTİCİLİĞİ BIRAKMALI’

BABACAN: ‘BU PAHALILIĞA ALIŞMAYACAĞIZ’

BABACAN: ‘EN PAHALI ENERJİ, OLMAYAN ENERJİDİR’

YENEROĞLU: ‘İKTİDAR, İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI ÜZERİNDEKİ 
BASKI VE TEHDİT POLİTİKASINA SON VERMELİ’

YENEROĞLU’NDAN “İRTİBAT VE İLTİSAK” KARARINA ELEŞTİRİ: 
‘ANAYASA MAHKEMESİ AÇISINDAN KARA BİR LEKE’

KARLITEKİN: ‘MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ ÇEKİŞME 
TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN HASARLARA YOL AÇTI’

#HEPİMİZİNDEVASI
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‘Türkiye en kısa zamanda 
demokrasi rotasına girecektir’

“Hayalimizdeki Türkiye; herkesin kendisini birinci sı-
nıf ve eşit vatandaş hissettiği bir ülkedir. Kimsenin 
dilinden, inancından, düşüncesinden dolayı kendi-
sini yalnız, kimsesiz, öksüz hissetmediği bir ülkedir. 

Kimsenin herhangi bir nedenle ayrımcılığa uğrama-
dığı bir ülkedir. İnanıyorum ki Türkiye, en kısa za-
manda, yeniden demokrasi rotasına girecektir. Bu 
ülke, yaşadığı demokratikleşme tecrübelerinden 
çıkarttığı derslerle güçlenecektir.”

‘Türkiye’yi demokratik ülkeler ligine 
yükseltmekte kararlıyız.’

GENEL BAŞKANDAN

“Ülkemizdeki tüm sorunların çözümünün daha çok adaletten ve daha çok özgürlükten geçtiğine inanıyoruz. 
Türkiye’yi dünyadaki demokratik ülkeler ligine yükseltmekte kararlıyız. Gelir dağılımında adaletin tesis edil-
diği, hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir ülkenin anahtarını cebimizde taşıyoruz. Seçim günü geldi-
ğinde, bu anahtar tam demokratik Türkiye’nin kapısını açacak.”

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI
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“Koskoca ülkenin dış politikasını zikzak çize çize, U 
dönüşü yapa yapa ne olduğu bilinmez bir hale ge-
tirdiler. Muhatapları bile ciddiye almıyor. ‘Nasılsa 
bugün bunu der, yarın başka bir şey der’ diyorlar. 
Bir gün Şanghay Beşlisi’ne hevesleniyor. Bir başka 
sabah da kalkıp ‘Avrupa Birliği stratejik hedeftir’ di-
yor. Ne istediğini de ne dediğini de bilmiyor. Langırt 
oyununda ‘fırfır yapmak’ vardır ya. Rastgele sallı-
yorsunuz. Dış politikada ‘stratejik fırfır dönemine’ 
geçmiş durumdalar.”

‘Bu pahalılığa alışmayacağız’

“Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz. Bu 
pahalılığa alışmayacağız. İpe sapa gelmez teorileri-
ni dayatarak başımıza döviz kuru krizini kim açtıysa, 
enerji politikasında kim çuvalladıysa, bu anormal ar-
tışların sorumlusu da odur.”

‘Stratejik fırfır dönemine geçmiş durumdalar.’

Muhatapları bile 
ciddiye almıyor.

Ali Babacan, Konya’da taksi durağını ziyaret etti. Taksiciler elektrik 
faturasının önceki aya göre iki katı gelmesinden dert yandı. 
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‘En önemli konu geçiş sürecinin yol haritasıdır’

“Güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı oldukça güzel ve detaylı bir çalışmanın altı siyasi partinin mu-
tabakatıyla belli bir noktaya getirilmesi son derece önemli bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte bunun uy-
gulanmasıyla alakalı konuları yine beraberce çalışmaya başlamamız gerekecek. En önemli konu, ilk seçim ile 
parlamenter sisteme geçiş arasındaki geçiş sürecinin yol haritasıdır.”

Ali Babacan, DEVA Partisinin genel merkezinde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırladı.

Görüşmede CHP heyetinde parti sözcüsü Faik Öztrak ile genel başkan yardımcıları 
Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı yer aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a ise 
genel başkan yardımcıları İbrahim Çanakcı, Sadullah Ergin ve Mustafa Yeneroğlu eşlik etti.

‘Üçüncü ittifakla ilgili bir çalışmamız yok’

“Siyasi partiler arasındaki iş birliklerinin farklı boyut-
ları olabilir. Bazen ittifak, bazen seçim sonrası koalis-
yon şeklinde olabilir. DEVA Partisi adına söyleyeyim: 
Üçüncü ittifakla ilgili herhangi bir partiyle herhangi 
bir görüşmemiz yok. Öyle bir çalışmamız da yok.”

‘Depoların tam kapasite kullanılamaması 
affedilir bir hata değil’

“Kışa girerken doğal gaz depolarının tam kapasitey-
le kullanılmamış olması affedilebilir bir hata değil. Şu 
andaki sistemin yürümediğini, ülkeyi yöneten siste-
min ve zihniyetin bu ülkeyi artık yönetemediğinin bir 
örneği daha. Eğer bu kışa doğal gaz depoları boş bir 
şekilde veya tam kapasiteyle kullanılmayan bir şekil-
de girdiysek bu çok ciddi bir yönetim zafiyetidir.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı.

Babacan’dan hükûmete afet yönetimi tepkisi: 
‘Hükûmet particiliği bırakmalı.’

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen görüşmede Gelecek Partisi heyetinde 
partinin genel başkan yardımcıları Nedim Yamalı, Ayhan Sefer Üstün ve Serap Yazıcı yer aldı. 
Babacan’a ise Sadullah Ergin, Medeni Yılmaz ve İdris Şahin eşlik etti.

‘Ceremeyi İstanbul ve Ankara’da 
yaşayanlar çekiyor’

“Özellikle İstanbul ve Ankara’da merkezi hükûmet ile 
yerel yönetimler arasında çok ciddi bir sürtüşme var. 
Ankara ve İstanbul’da yaşayanlar bundan sadece 
zarar ediyor. Onlar bunun ceremesini çekiyor. Hükû-
met bir an önce particiliği bırakmalı. Mesele insansa, 
hayatsa, afetse, olağanüstü şartlarsa particiliği bir 
yana bırakıp o şehirde yaşayan vatandaşların sağlı-
ğını ve hayatını önceleyen bir tutum takınmalıdır.”

‘En pahalı enerji, olmayan enerjidir’

“En pahalı enerji, olmayan enerjidir. Olmayan ener-
jinin ekonomi ve sanayi üzerinde bıraktığı etki son 
derece olumsuz. Türkiye’nin güvenilir bir yatırım 
yeri olarak algılanmasıyla ilgili de çok kritik bir konu. 
Enerji konusunda sorunlar yaşayan, günü geldiğinde 
elektrik veya doğal gaz temin edemeyip sanayisini 
durdurmak zorunda kalan bir ülkeye yeni yatırımların 
gelmesi konusunda çok ciddi soru işaretleri oluşur.”
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Yeneroğlu: ‘İktidar, insan hakları savunucuları üzerindeki 
baskı ve tehdit politikasına son vermeli.’

MECLİSTEN

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

Milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan’a karşı PKK silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan kamu davası açılmasına tepki gösterdi.

‘DEVA Partisi olarak İHD’nin yanındayız’

“İnsan Hakları Derneğinin, başta baskıcı ve otoriter 
uygulamalar olmak üzere keyfi tutuklamalar, gözal-
tılar, işkence ve zorla kaçırılmalar, gözaltı ve ceza-
evlerinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak sayısız 

çalışmaya imza atmış köklü bir sivil toplum örgütü 
olduğu unutulmamalıdır. DEVA Partisi olarak Sn. 
Türkdoğan’ın ve İnsan Hakları Derneği’nin bu süreç-
te yanındayız.”
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‘Vatandaşlarımız, 1 yıl daha hak arama 
özgürlüklerini kullanamayacak’

“OHAL Komisyonu’nun görev süresinin Cumhur-
başkanı kararı ile 23 Ocak 2023’e kadar uzatılması, 
dosyası halen komisyonda olan vatandaşlarımızın 
bir yıl daha hak arama özgürlüklerini kullanamama-
sı anlamına gelmektedir. 18 Temmuz 2018’de sona 
eren olağanüstü hâlin bazı etkilerini OHAL Komis-
yonu’nun görev süresinin uzatılmasıyla halen devam 
ettirmesi, hükûmetin ülkeyi sürekli olağanüstü hâl 
ortamı ve hissiyatı içerisinde tutma stratejisiyle de 
uyuşmaktadır.”

Yeneroğlu’ndan “İrtibat ve iltisak” 
kararına eleştiri: ‘Anayasa Mahkemesi 
açısından kara bir leke’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’larında “irtibat ve il-
tisak” kavramlarının kullanılmasında aykırılık görme-
diği için Anayasa Mahkemesi’ni eleştirdi.

‘İrtibat ve iltisak, hukuki güvenliği 
ortadan kaldıran belirsiz kavramlardır’

“İrtibat ve iltisak kavramları hukuki güvenliği ortadan 
kaldıran, sonradan getirilen tanımların ise geçmi-

şe yürütüldüğü belirsiz kavramlardır. İhraç tarihinde 
kişilerin meslekten çıkarılmayı gerektiren somut bir 
fiili olmamasına rağmen tamamen hal ve tutumları 
ile belirli bir gruba yakınlıkları veya sempatizanlıkları 
olduğu varsayılarak irtibat veya iltisaklı oldukları is-
nadıyla insanlar meslekten çıkarılmıştır. Bu kavram-
lar, Anayasa’nın öngördüğü şekilde açık, net ve anla-
şılabilir olma kriterlerini karşılamamaktadır.”

‘Ömür boyu sonuç doğurması ölçülülük 
ilkesine aykırıdır’

“Yargı kararına dayanmayan ve belirsiz kriterlerle 
gerçekleşen ihraçların kişiler açısından ömür boyu 
sonuç doğurması ve hatta aile üyeleri açısından gü-
venlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri 
nedeniyle ihraç kişinin yakınlarının da kamu görevle-
rinden men edilmesi sonucunu doğurması sebebiy-
le OHAL’in kalıcılaştırılması anlamına gelir ve ölçülü-
lük ilkesine aykırıdır.”

‘OHAL KHK’ları sorununu çözeceğiz’

“DEVA Partisi olarak; Anayasa’ya ve hukuka aykırı 
olan, ağır mağduriyetlere yol açan insan hakkı ihlal-
lerine son vereceğimizi ve OHAL KHK’ları sorununu 
çözeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Yeneroğlu’ndan OHAL Komisyonu’nun görev 
süresinin uzatılmasına tepki: 

‘OHAL Komisyonu derhâl kapatılmalıdır.’
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DEVA’dan Doğa Terimleri Sözlüğü

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

EVRİM RIZVANOĞLU
DEVA PARTİSİ 
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE 
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Doğa ve Çevre Hakları Başkanı Ev-
rim Rızvanoğlu ve çalışma grubu doğa terimleriyle 
ilgili bir sözlük çalışması yapmaya başladı. Çalışma 
DEVA Partisi Doğa ve Çevre Hakları Başkanlığı’nın 
twitter hesabındaki video ile paylaşıldı.

Rızvanoğlu: “Çevre ile ilgili konularda karşımıza çı-
kan birçok terim var. Büyük çoğunluğuna aşina 
olsak da bazen bu kelimeler çok teknik kalabiliyor. 
#DEVAdogadasozluk ile amacımız bilgi hazine-
mizi derinleştirmek.” dedi.

“Kar Afşin Elbistan’da beyaz yağmıyor…

Afşin halkı hastalık ya da işsizlik arasında tercih 
yapmaya zorlanıyor. 

Termik santral filtresiz bacayla bölgeye zehir yağ-
dırmaya devam ediyor.

#DEVAdogadasozluk ile amacımız 
bilgi hazinemizi derinleştirmek.

Temiz hava herkesin hakkı, 
temiz hava insan hakkıdır.
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‘Ön alıcı afet politikaları 
benimsenmedikçe bu tablo tekrar 
edecektir’

“Yaşadığımız bu olumsuz tablolar, afet yönetim sis-
temimizin bütüncül yaklaşımdan uzak; afet anı, ön-
cesi ve sonrasına ilişkin kurumsal, yasal, teknik ve 
uygulama sorunları ile malul olunduğunu göster-
mektedir. Ön alıcı afet politikaları benimsenmedikçe, 
her afette yaşadığımız bu tablo maalesef kendisini 
tekrar edecektir.”

‘Bütünleşik ve uluslararası normlara 
uygun bir afet risk yönetim anlayışını 
hâkim kılacağız’

“Demokrasi ve Atılım Partisi olarak, afetlerin yerin-
den yönetim anlayışını merkezine alan, kamu, özel 
sektör, üniversite, medya ve sivil toplumun güçlü ka-
tılımını sağlayan bütünleşik ve uluslararası normlara 
uygun bir afet risk yönetim anlayışını hâkim kılacağız. 
Afetler konusuna, kalkınma politikaları çerçevesinde 
daha fazla yer vereceğiz. Bütçenin önceliğini dep-
rem, sel felaketleri ve orman yangınları başta olmak 
üzere afet riskini azaltma konusuna verecek, bu yön-
de yeterli kaynak ayrılmasını sağlayacağız. Ülkemize 
sözümüz var, Türkiye’de artık afetlerin DEVA’sı var.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

DEVA’dan ‘Kar’ Tepkisi: ‘Merkezi ve yerel yönetimler 
arasındaki çekişme telafisi mümkün olmayan 

hasarlara yol açtı.’

CANDAN KARLITEKİN
DEVA PARTİSİ 
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK 
POLİTİKALARI BAŞKANI
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Bilgel: ‘Türkiye’nin son yıllarda 
kişiselleşmiş bir dış politikası var.’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

YASEMİN BİLGEL
DEVA PARTİSİ 
DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK 
POLİTİKALARI BAŞKANI

“Türkiye’nin son yıllarda kişiselleşmiş bir dış poli-
tikası var. Dış politika oluşum süreci kurumsallığını 
kaybetmiş durumda. Çoğu zaman Türk dış politi-
kasından Erdoğan’ın politikası olarak söz ediliyor.

Tek bir kişinin dış politika tercihleri, hisleri, kişisel 
ilişkileri çoğu zaman ülkemizin diğer devletlerle 
ilişkilerine yön veriyor. Kurumsallık olmadığı için 
ülkemizin zengin dış politika birikimden yararla-

nılmıyor. Dış politikada tutarlılık ve öngörülebilirlik 
yok.

Bu aynı zamanda diğer devletlerin tek bir kişiyi 
ikna etmenin devleti ikna edeceği çıkarımı yap-
masına sebep oluyor. Bir kişinin zayıflıkları ülkenin 
zayıflığına dönüşüyor. Türkiye gibi büyük bir ülke-
nin tek bir kişiye indirgenmesi ülkemizin menfaa-
tine hizmet etmiyor.”

Dış politikada tutarlılık ve 
öngörülebilirlik yok.
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Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu: “Biz, bu sağlıktaki şiddet konusuna 
yerli ve millî ayıbımız diyoruz. Bu engellenebilir bir şeyken, her vakada sadece bir 
tweet atarak bu sorun çözülemez.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

Sağlık Bakanlığı patates alır gibi ilaç alıyor. 
Bu sistemin mutlaka değişmesi, 
yeni bir modellemeye gidilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz.

Hatipoğlu: ‘Her vakada sadece bir tweet atarak 
bu sorun çözülemez.’

AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ 
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI
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‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ demişsiniz

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ 
EKONOMİ VE FİNANS 
POLİTİKALARI BAŞKANI

Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz demişsiniz.

Ancak açlık sınırı, yoksulluk sınırı 
ve gerçek enflasyonu eklemeyi 
unutmuşsunuz. 

Onları da biz söyleyelim:

-Açlık sınırı 4.013 TL

-Yoksulluk sınırı 13.073 TL

-Halkın %62’si enflasyonun %100’den fazla 
olduğunu belirtiyor.
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Genel Başkanımız Ali Babacan, Teşkilat İşleri Başkanımız 
Sadullah Ergin ve Halkla İlişkiler Başkanımız 

Mehmet E. Ekmen’in de katılımlarıyla 
5. İl ve İlçe Başkanları Eğitim Toplantımızı gerçekleştirdik.

ETKİNLİKLERİMİZ

Bu kapsamda eğitim yapılan illerimiz sırasıyla şöyle:
Birinci grup illerimiz; Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Tokat, Yozgat. 

İkinci grup illerimiz; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bolu.
Üçüncü grup illerimiz; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Malatya, Hatay. 

Dördüncü grup ilimiz; İstanbul. 
Beşinci grup illerimiz; Samsun, Amasya, Ordu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Afyonkarahisar.

ETKİNLİKLERİMİZ
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ETKİNLİKLERİMİZ

9. İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik.

18 Ocak 2022 tarihinde Genel Başkanımız Ali Babacan’ın ve 
81 ilden gelen il başkanlarımızın katılımıyla, 9. İl Başkanları 
Toplantımızı Ankara’da gerçekleştirdik.
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Eğitim Politikaları İl Başkanlarıyla 
Toplantımızı gerçekleştirdik.

ETKİNLİKLERİMİZ

81 ilden gelen Eğitim Politikaları İl Başkanlarımız ile birlikte ilk toplantımızı 
DEVA Partisi genel merkez yerleşkesinde gerçekleştirdik.

ETKİNLİKLERİMİZ



Türkiye’de Bir İlk:
DEVA Partisi 
Metaverse Evreninde

DEVA Partisi, Metaverse 
ekosisteminde bir arsa aldı. 
Arsanın lokasyon seçimi partinin 
genel merkezi olarak tercih 
edilirken, genel merkez binasının 
sanal bir versiyonu da hazırlandı.



DEVA Partisi 
Gönüllü Bilgilendirmeleri 
için Telegram’da 
bizi takip edin.




