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 Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını açıkladı:
‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin ekonomi 
ve finans politikaları eylem planını açıkladı.

Lansman toplantısına Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı,
Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın, Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, 
Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu 
GMYK Üyesi Ömer Rıfat Gencal, Kurucular Kurulu Üyesi Alper Akalın,
Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Burçin Yereli ve Kurucular Kurulu Üyesi İhsan Günaydın katıldı.

“Güçlü ekonomi ancak tam demokratik Türkiye       
zemininde yükselecektir. Güçlü bir ekonomi ancak 
ve ancak, özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının 
tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, 
liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde 
egemen olduğu bir Türkiye zemininde yükselecek-
tir.”

 
‘Türkiye’nin yarınlarını sistematik bir
biçimde tasarlıyoruz’

‘Güçlü ekonomi, hukukun tam işlediği
bir zeminde yükselecektir

“Eylem planımızın temelinde, partimizin ‘güçlü, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme’ hedefi yer alıyor. 
Daha önce açıkladığımız tarım eylem planımız, dijital 
dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım eylem 
planımız ve sosyal politikalar eylem planımız bugün 
açıklayacağımız eylem planını tamamlayıcı nitelikte. 
Eylem planlarımızla birlikte Türkiye’nin yarınlarını 
şimdiden sistematik bir biçimde kuruyoruz, 
tasarlıyoruz.”



‘Geçmiş başarılarımızın üstüne yepyeni
başarılar ekleyeceğiz’

“Birinci hedefimiz; Türkiye’yi orta gelir tuzağından 
kurtarıp, kişi başına millî geliri iktidarımızın birinci 
döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna 
yükseltmektir. İkinci hedefimiz; ülkemizi gelir 
dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan 
kurtarmaktır. Aşırı yoksulluğu yeniden sıfırlamaktır. 
Üçüncü hedefimiz; dünya pazarlarındaki piyasa 
payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış 
denge yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek 
teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve 
hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır. İlk üç hedefimizi, 
Türkiye’nin yıldızını dünya çapında parlatmak 
amacıyla belirledik. Dördüncü hedefimiz; enflasyonu 
bir kez daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmek-
tir. Yine iş başa düşecek. Ve beşinci hedefimiz; işsizlik 
oranını tek haneli seviyeye yeniden çekmektir.”

“119 maddeden oluşan eylem planımız Türkiye’yi 
güçlü, saygın, özgür ve zengin bir ülke yapma 
idealimizde kilometre taşı olacak. Uçağın kalkış pisti-
ni hazırlayacak. Ülkemizi daha önce 2001 ve 
2008-2009 krizlerinden nasıl çıkarttıysak, bugün 
yaşanan siyaset, hukuk ve ekonomi krizinden kurtar-
mak da yine bizlere nasip olacak. Geçmiş 
başarılarımızın üstüne yepyeni başarılar ekleyeceğiz. 
Ülkemiz için çok daha iyisini, yine bizler yapacağız.’’
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’Aşırı yoksulluk sıfıra, enflasyon ve işsizlik
tek haneye çekilecek’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI



‘Siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve
yakınlarının mali işlemlerine gözetim’

“Türkiye, OECD Mali Eylem Gücü tarafından gri 
listeye alınmış durumda. Mali Eylem Gücü’nün uyum 
standartlarına tam uyum sağlama konusunda eksik-
liklerimiz var. Hiç uyumlu olmadığımız standartlardan 
bir tanesi, siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yakınlarının 
transferleri ve mali işlemlerinin çok daha yakın göze-
time tabi tutulmasıdır. DEVA Partisi iktidarında bu 
düzenlemeyi de hayata geçirerek tam uyum sağla-
mayı hedefliyoruz.”

“Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir 
kurum kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapa-
tılması büyük bir yanlış olmuştur. Aynı isimde olmasa 
bile, benzer fonksiyonları ifa edecek bir kuruma 
ihtiyacı var.”

‘Çoklu maaş uygulaması kaldırılacak’

“Kamu görevlilerinin birden fazla yerden gelir elde 
etmesi, özellikle son dönemlerde kamu vicdanını 
derinden yaralayan bir olay. Bunun da ortadan 
kaldırılmasını ve bununla ilgili yasal altyapı hedefliy-
oruz.”
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İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS
POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Strateji ve planlamadan sorumlu
yeni kurum kurulacak’

EYLEM PLANINI DEVA PARTİSİ EKONOMİ VE FİNANS POLİTİKALARI
BAŞKANI İBRAHİM ÇANAKCI ANLATTI



“Kamu bankaları kuruluş amaçlarıyla tutarlı olmayan 
kredilendirme faaliyetlerine girdiler. Bugün Halk 
Bankası esnafın, Ziraat Bankası çiftçinin bankası 
değil. Medyadan, çok değişik sektörlere kadar 
kredilendirme var. Kamu bankalarına hem sektör 
hem de konsantrasyon riskleriyle ilgili limit ve kriterl-
er getirmeyi öngörüyoruz. Kamu bankalarının sektör 
içinde rekabeti bozmamalarını sağlayacağız. 
Kamunun kontrol ettiği büyük şirket ve bankaların 
yüzde 25 oranından az olmamak üzere halka 
açılmasını hedefliyoruz.”
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Çanakcı: ’Kamu bankalarına limit ve
kriterler getirilecek’



DEVA Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti
genel başkanları 12-13 Şubat tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi. Liderler Zirvesi’nin ardından
yayımlanan ortak açıklama şöyle:
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“Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek için
önemli bir adım attık



Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye’nin yıllardır 
görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir 
yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis 
edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz.

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal 
ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli 
sebebi kuşkusuz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yöne-
timdir. 

Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorun-
larımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir. 

Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokra-
tik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde 
yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık.

Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili 
mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşıl-
masında mutabık kaldık.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için 
sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerek-
mektedir. Bu nedenle geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve vatan-
daşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık.

Ayrıca bu toplantıda güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdik ve seçimlerden sonra uygulan-
maya başlanacak politikalar konusunda ortak çalışma yapılabilecek alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulun-
duk. Hedefimiz milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini, kapsayıcı bir anlayışla ivedi-
likle yükseltmektir.

Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla bera-
ber “biz” düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade 
edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir.

Öte yandan hedefimiz; kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla 
etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olma-
masının garanti altına alınmasıdır. 

Bugün burada milletimiz adına “Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da 
işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parla-
menter Sistem’i milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata 
geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
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ALTI SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASI 
(Ankara, 12 - 13 Şubat 2022) 
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 ‘Devleti batırma kampanyasına son vereceğiz’

“Her hafta çıkıyor, bir başarıymış gibi rakam açıklıyor. 
‘Şu kadar mevduatı dövize endeksli hale getirdik’ 
diyor. 180, 200 milyara çıkarttık diyor. İyi halt ettiniz. 
Hazineyi, devleti batırma projesini büyütüyorsunuz. 
İş başına gelir gelmez bu devleti batırma kampa-
nyasına son vereceğiz. Birikim imkânı olan sınırlı 
sayıda mevduat sahibine garanti verilsin diye, yükün 
dar gelirli vatandaşlarımızın sırtına yıkılmasına izin 
vermeyeceğiz.”

 

‘Hekimler göçü yaşıyoruz’

“Eylem planımızın temelinde, partimizin ‘güçlü, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme’ hedefi yer alıyor. 
Daha önce açıkladığımız tarım eylem planımız, dijital 
dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım eylem 
planımız ve sosyal politikalar eylem planımız bugün 
açıklayacağımız eylem planını tamamlayıcı nitelikte. 
Eylem planlarımızla birlikte Türkiye’nin yarınlarını 
şimdiden sistematik bir biçimde kuruyoruz, 
tasarlıyoruz.”

GENEL BAŞKANDAN



‘Tekel, rekabetin ruhuna aykırı’
“Elektrik, doğal gaz dağıtım şirketleri kendi bölgesinde tekel. Arıza çıktığında ‘Bu şirket değil, öbür şirket 
yapsın’ diye çağıramıyorsunuz. Kendi bölgesinde tekelse, o şirketin çok iyi denetlenmesi, düzenlemenin çok 
dikkatli yapılması ya da o özelleştirmenin hiç yapılmaması lazım. Bir firma, özelleştirildikten sonra tekel duru-
muna düşüyorsa, tercihen o özelleştirmenin hiç yapılmaması lazım. Tekel, rekabetin ruhuna aykırı.”

‘Sadece seçimi kazanmakla kalamayız,
ülkeyi de kazanmalıyız’
“Dünyada seçimi kazanıp, ülkeyi kaybeden çok lider, 
parti, koalisyon var. Biz sadece seçimi kazanmakla 
kalmamalıyız. Ülkeyi de kazanmalıyız. Bunun da yolu 
her konuda detaylı hazırlıktır. Plan, program, eylem 
planları çok zahmetli işler. Biz hazırladığımız her 
şeyin önce bütçesini hesaplıyoruz. Gün veriyoruz. 
Bu ciddi bir iş; alın teri, akıl teri.”
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Ali Babacan’dan özelleştirme yorumu:
‘Firma tekel olacaksa, özelleştirme yapılmamalı’

GÖRSEL
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Artı TV’de yayınlanan Liderler Masası 

programında İsmet Demirdöğen ile Kemal Avcı’nın konuğu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global’de katıldığı Siyaset Özel programında
Senem Toluay Ilgaz, Oral Çalışlar, Nihal Bengisu Karaca ve Metehan Demir’in sorularını yanıtladı.
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 Babacan’dan ‘Avrupa’ Vaadi: ‘Ülkemizi Avrupa Birliği’ne
tam üyelik rotasına sokacağız’

“Ülkemizi Avrupa Birliği’ne tam üyelik rotasına soka-
cağız. Ha, günün birinde üye oluruz-olmayız, 
alırlar-almazlar, biz isteriz-istemeyiz, bu ayrı mesele. 
Türkiye’nin uzun vadeli bir hedefe ihtiyacı var. 
Önemli olan bu istikamettir. Biz, Avrupa Birliği mük-
tesebatına uyum için yol aldıkça, bundan 84 milyon 
istifade edecektir. Biz bunu kendimiz için yapacağız, 
başkası için değil.”

 

‘Türkiye’nin uzun soluklu bir hedefe
ihtiyacı var’



 

“Sayın Cumhurbaşkanının Avrupa Konseyi’nin 
Osman Kavala ve sair kararlara ilişkin “Bizim mahke-
melerimizi tanımayanı biz de tanımayız” ifadesi 
hukuk devleti ilkesine aykırıdır ve asla kabul edile-
mez. Sayın Erdoğan’ın “Bizim mahkememiz” dediği 
ilk derece mahkemesi de kararına uyulmasını 
istediğimiz Anayasa Mahkemesi ve AİHM de mevcut 
anayasamıza göre uymakla yükümlü olduğumuz 
mahkemelerdir.”

 

‘Cumhurbaşkanı yemin ederek
tabi olduğu anayasayı da inkâr etmekte’

‘Hukuk devleti ilkesine aykırı’ “Sayın Cumhurbaşkanı, bu ifadesiyle sadece uluslar-
arası sözleşmeleri değil, kendisinin de yemin ederek 
tabi olduğu anayasayı da inkâr etmektedir. Öznesi 
kendisi iken yaşadığı hukuk mağduriyetinde çözüm 
kapısı olarak AİHM’i gören Sayın Erdoğan yaman bir 
çelişki içindedir. Zamana ve olaylara göre sık sık 
ayarını bozduğunuz kantarın gün gelip sizleri de 
tartacağını asla unutmayın.”
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İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ,
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’den Erdoğan’a “AİHM”tepkisi:

‘Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelip sizleri de tartar’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN



Şahin, Yunanistan tarafından geri itilen ve soğuktan donarak ölen sığınmacılar hakkında ise şunları söyledi:

Şahin, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un mart ayında Türkiye’ye yapacağı ziyareti şöyle değerlendirdi:

‘İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç’

‘Polemikçi söylemleri bırakıp, etkin,
ağırbaşlı ve sorumlu bir üslup
benimseyeceğiz’

‘Geçte olsa normalleşmeyi olumlu
karşılıyoruz’

“DEVA Partisi olarak, krizlerden beslenmeden, akılcı 
bir yöntem ve diplomasi yoluyla sorunları çözeceğiz. 
Türk dış politikasının sağlıklı ve tutarlı bir seyir 
izlemesi için gerçekçi ve sabırlı davranacağız. Kısa 
vadeli, iç politikaya yönelik, dar parti veya kişi propa-
gandası amaçlı polemikçi söylemleri bırakıp, etkin, 
ağırbaşlı ve sorumlu bir üslup benimseyeceğiz. 
Sorunların değil, çözümlerin parçası olacağız.”

“Uzun yıllardır iç siyaset malzemesi yapılarak askıya 
alınan Türkiye-İsrail ilişkileri bu ziyaretle yeni bir 
döneme girecektir. DEVA Partisi olarak, Türkiye’nin 
İsrail ile, Körfez ülkeleri; Mısır, Ermenistan ve Suriye 
ile ilişkilerinin geçte olsa normalleşme yoluna girme-
sini olumlu karşılıyoruz.”
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“Her insan onurlu bir yaşamı hak eder. Yunanistan’ın sığınmacıları donarak ölüme terk etmesi en hafif tabiri-
yle insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. DEVA Partisi olarak uluslararası toplumu Yunanistan’ı kınamaya davet 
ediyor, bu tarz vahşetlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz.”

Sorunların değil,
çözümlerin parçası olacağız.



‘Öngörüsüz ve başarısız yönetimin,
bu ülkenin insanlarına kestiği çok ağır
bir fatura’

‘Enerji Bakanına derhâl istifa çağrısı’

“Türkiye, hafta sonu Isparta’da yaşanan trajediyi 
üzüntüyle takip etti. İktidar ise, yarım milyon vatan-
daşımızın yaşadığı Isparta’da 72 saatlik elektrik 
kesintisine kayıtsız kaldı. Yaşlı, hasta, çoluk çocuk 
bütün Ispartalılar zor kış şartlarında donma tehlikesi 
geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar 
yağışı uyarısına rağmen, merkezi yönetim ve beledi-
ye Ispartalı vatandaşlarımızı tam dört gün yalnız 
bıraktı. Isparta’da yaşanan olaylar iktidarın 
öngörüsüz ve başarısız yönetiminin bu ülkenin 
insanlarına kestiği çok ağır bir faturadır.”
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“Başkanlık sistemiyle gensoru müessesi ortadan 
kalktığı için DEVA Partisi olarak Enerji Bakanı Fatih 
Dönmez’e bir çağrıda bulunuyoruz. Bu süreci yöne-
temeyen, vatandaşımızı zorlu kış şartlarında soğuğa 
mahkûm eden, akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışlarla 
milletimizi araç kullanamaz duruma getiren Enerji 
Bakanı Fatih Dönmez derhâl istifa etmelidir. Bu istifa, 
başarısızlığı dolayısıyla milletten helallik isteyen Fatih 
Dönmez’in siyasi hayatında atacağı en onurlu imza 
olacaktır.”

İdris Şahin: ‘Süreci yönetemeyen Enerji Bakanı

derhâl istifa etmelidir’



DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, RTÜK’ün uluslararası haber 
sitelerine lisans başvurusu için süre vermesine tepki 
gösterdi.

‘Vatandaşlarımızın haber alma hakkına
aykırı olarak atılan her adımın
karşısındayız’
“Vatandaşlar açısından haber alma özgürlüğü, 
yayıncılar açısından da basın özgürlüğü demokra-
silerin olmazsa olmazıdır. DEVA Partisi olarak 
özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi anlayışımız gereği, 
vatandaşlarımızın haber alma hakkına aykırı bir şekil-
de atılan her adımın karşısındayız. Türkiye’de basın 
özgürlüğü için var gücümüzle çalışacağımızın 
kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.”

‘Basın özgürlüğüne, internet
denetlemeleri üzerinden ölümcül bir
darbe vurulacak’
“İnternetten yayın yapan haber sitelerinin çerçevesi 
RTÜK tarafından belirlenecek şekilde, izin sistemine 
bağlayan ve denetimin içeriğini RTÜK ilkeleri 
kapsamında genişleten yasal düzenleme ve bu 
kanuna dayanılarak çıkarılan belirsiz ve ölçüsüz 
hükümlerin yer aldığı yönetmelik hukuka aykırıdır. 
Yasa değişikliği ve yönetmelik düzenlemeleri Türki-
ye’de zaten zayıflamış olan basın özgürlüğüne inter-
net denetlemeleri üzerinden de ölümcül bir darbe 
vuracaktır.”
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MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

Yeneroğlu: ‘Türkiye’de basın özgürlüğü için
var gücümüzle çalışacağız’

MECLİSTEN



‘Kolay koruyucu önlemlerde dahi
kopukluk yaşanıyor’

“Kovid-19 aşılama programında ulaşılması gereken 
hedeflerden uzak kaldığımız gibi, maske, mesafe, 
havalandırma gibi kolay koruyucu önlemler 
konusunda dahi uzayan pandemi süreci ile birlikte 
ciddi kopukluklar yaşanıyor. Pandeminin uzaması 
yanı sıra hükûmet tarafından ortaya konan söylem 
ve icraatler ile vatandaş pandemi öncesi normal 
hayatına geri döndü. Aşılama hızının istenen düzey-
de olmaması ise ‘normalleşme’ sürecini daha bulaşıcı 
hale getirdi.”

TÜİK, 2020 haziran ayında ilan etmesi
gereken ölüm verilerini halen
açıklayamadı’
“Omicron varyantı ile pandeminin dördüncü pikine 
hızlı bir yükselişle giren ülkemizde günlük vaka sayısı 
resmi olarak 100 bini geçti. Ülkemizde Kovid-19 pan-
demisine bağlı günlük ölüm sayısı 200’i aştı ve 
yeniden dünyada ilk 10’a girmeyi başardık (!) Öte 
yandan nüfus artış hızının geçtiğimiz yıllara göre 
belirgin şekilde azaldığını açıklayan Türk İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2020 haziran ayında ilan etmesi 
gereken ölüm verilerini ise halen açıklayamadı.”
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AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ
SAĞLIK POLİTİKALARI
BAŞKANI

Aysun Hatipoğlu: ‘Pandemi algı ile değil bilime ve
akla uygun olarak yönetilmeli’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN



“Tutarsız ve temelsiz açıklamalarla zaten pandemi yorgunu olan halkımızda pandemi rehaveti yaratmak son 
derece tehlikelidir. ‘Ölçemediğinizi düzeltemezsiniz’ anlayışı ile, pandemi yönetiminin ‘algı yönetiminden’ 
ayrıştırılarak, bilime ve akla uygun olması sağlanmalıdır. Test sayısını azaltmak için yayınlanan genelgeler hızla 
geri çekilmeli ve hızlı antijen testlerini de içeren, yüksek ulaşılabilirlik temelinde yeni bir ‘Kovid-19 test/tarama 
stratejisi’ ortaya konmalıdır. Düzenli veri toplanmalı, analiz edilmeli ve bilimsel çalışmaların önü açılmalıdır.”
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‘Yüksek ulaşılabilirlik temelinde yeni bir
‘Kovid-19 test/tarama stratejisi’

ortaya konmalıdır’



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayınladı. Tüketici fiyatlarındaki artış 
oranı aylık yüzde 11,1, yıllık yüzde 48,7 olarak açıklandı. Yurtiçi üretici fiyatları ise aylık 10,45, yıllık 93,5 oranın-
da arttı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren İbrahim Çanakcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Enflasyonun TÜİK’in açıkladığı verilerin
üzerinde olduğunu biliyoruz’

‘Kurumlar ile hükûmet yüz göz olunca
üretici enflasyonu üç haneye yaklaştı’

“Hayatın gerçekleri iktidarın tüm söylemini boşa 
çıkarıyor. Hayatın gerçeklerini açlık ve yoksulluk 
sınırının en önemli belirleyicilerinden birisinde 
görüyoruz. Gıda fiyatlarındaki aylık artış yüzde 10,9; 
yıllık artış ise yüzde 55,61 seviyesinde. Ayrıca 
bağımsız enflasyon hesaplamalarının ve vatan-
daşlarımızın fiilen yaşadığı enflasyonun TÜİK’in 
açıkladığı enflasyon verilerinin çok üzerinde, üç 
haneli seviyelerde, olduğunu biliyoruz.”

“AK Parti’nin yüzde 33 olarak devraldığı üretici 
enflasyonu, ekonomi yönetiminde liyakatin olduğu 
ve ortak aklın işletildiği dönemde eksi seviyeleri dahi 
görmüştü. Israrla sürdürülen yanlışlar, akıl ve bilim-
den uzak tezler ve bağımsız kalması gereken kurum-
ların siyasi talimat ile hareket eder hale gelmesi 
sonucunda üretici enflasyonu üç haneli seviyelere 
merdiven dayadı.”
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İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS
POLİTİKALARI BAŞKANI

Ocak enflasyonuna DEVA’dan ilk tepki:
‘Hayatın gerçekleri iktidarın söylemini boşa çıkarıyor’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN



‘Hükûmetin yapacağı en hayırlı iş
DEVA iktidarının önünü açmaktır’

“Hükûmetin bu saatten sonra yapabileceği en hayırlı 
iş, milletin önüne sandığı getirip, DEVA Partisi 
iktidarın önünü açmaktır. Biz iktidarımızın ilk 90 ve 
360 gününde yapacaklarımızı şimdiden hazırlıyoruz. 
En kısa sürede enflasyonu yeniden tek haneye 
indireceğiz. Vatandaşın alım gücünü artıracağız. 
Toplumun tüm kesimlerini refaha kavuşturacağız.”

“Merkez Bankası siyasi baskılara tamamen teslim 
olmuş, profesyonel merkez bankacılığı duruşundan 
tümüyle uzaklaşmış durumdadır. Enflasyonla 
mücadelede artık bir Merkez Bankamız yok. Bırakın 
ayları, günler içinde anlamını yitiren enflasyon 
tahminleri açıklanıyor. Merkez Bankası, güven 
bunalımını kendi eliyle daha da derinleştirmektedir. 
Hükûmete, kurumlara ve politikalara olan güven ve 
enflasyonla mücadelede başarı sağlanabileceğine 
olan inanç kaybolmuş durumdadır.”
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‘Enflasyonla Mücadelede artık
bir Merkez Bankamız yok’



“Aydınlı’nın derdi tarlasından geçen, ürününe zarar 
veren jeotermal enerji santrali yatırımları. Yenilene-
bilir enerji geleceğimiz ama verimli tarım arazilerini 
yok eden projelerin zararı faydasından çok. Kalkın-
manın yolu katılımcı bir demokratik sistem ile karar-
laştırılan projeler.”
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EVRİM RIZVANOĞLU
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE
POLİTİKALARI BAŞKANI

Rızvanoğlu’ndan Aydın’a ziyaret

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN



DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal, sosyal medyada Alevi vatandaşlara yönelik 
hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulmasını kınadı.

“Kardeşliğimiz her şeyin başı ve esasıdır. Biz DEVA Partisi olarak sosyal medyada Alevi kardeşlerimize dönük 
hakaretamiz sözleri dikkate almıyoruz, vatandaşlarımızın da almamasını istirham ediyoruz. Bizim siyasi 
anlayışımıza göre Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegâne hamileri ve kadim kardeşleridir. Alevi-Sünni vatandaş 
gibi bir ayrımı da asla kabul etmiyoruz. Kardeşlik, akrabalık, dostluk temel çatımızdır. Biz Türkiye’de 
kardeşliğin, sevginin, barışın, adaletin ve sağduyunun hâkim olmasını istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi boz-
maya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz DEVA Partisi olarak insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine 
asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu itibarla bu ve benzeri saldırıları şiddetle kınıyor ve tüm Alevi
kardeşlerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”

HASAN KARAL
DEVA PARTİSİ
SİVİL TOPLUMLA
İLİŞKİLER BAŞKANI
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

‘Kardeşlik temel çatımızdır’



DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı yapmış olduğu 
“Gençlerin Kullandığı İnternet Paketi” anketiyle ilgili raporu paylaştı. 
Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu konuyla ilgili yapmış 
olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Türkiye, internet hızında dünyada
105. sırada’

‘Gençlerin dünyayla entegre olmaları için
daha yüksek internet paketi gerekiyor’

“Türkiye’de internet hizmeti hem çok yavaş hem çok 
pahalı. Oysa tüm şehirlerde ve her yerde internet 
hizmeti gençler için erişilebilir olmalı. İnternet paketi-
yle ilgili sorunu çözseniz dahi, bu sefer de karşınıza 
internet hızıyla ilgili sorunlar çıkıyor. Türkiye, sabit 
internette internet hızında 26.87 Mbps hızla dünya 
ortalamasında Gana ve Bolivya’nın hemen üstünde 
105. sırada yer alıyor.”

“DEVA Partisi olarak 20 ilde 2513 üniversite öğrenci-
siyle yaptığımız internet paketi anketinde gençlerin 
ortalama 7,64 GB internet paketine sahip olduğunu 
tespit ettik. 40 dakikalık bir çevrimiçi dersin 1 GB 
internet tükettiği göz önünde bulundurulduğunda 
internet paketlerinin yalnızca 1 ya da 2 gün kullanıma 
yettiği üzücü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Anketimiz 
sürecinde internet paketi olmayan gençlerimizle de 
sık sık karşılaştık. WiFi'ye bağlanmak için AVM'lerde 
gününü geçiren gençler, mutlak yoksulluğun somut 
bir örneği olarak karşımıza çıktı. Gençlerin dünyayla 
entegre yaşayabilmeleri için daha yüksek internet 
paketlerinin gerektiği su götürmez bir gerçektir.”
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DOĞA ŞANLIOĞLU
DEVA PARTİSİ
GENÇLİK POLİTİKALARI
BAŞKANI

‘Gençlere daha yüksek daha hızlı
internet paketi gerekli’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN
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‘Türkiye’nin ‘’5H’’ İnternete
kavuşmasını sağlayacağız’

Şanlıoğlu konuyla ilgili partisinin çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

- 1 Milyon km fiber, ortak altyapı için 5 milyar dolar kaynak aktarımı yapacak, her yerde süper hızlı geniş bant 
internet erişimi sağlayacağız.

- Her üniversite gencinin internete erişim şartlarını iyileştireceğiz.

- KYK ve devlet üniversiteleri yurtlarında kotasız ve hızlı internet sağlayacağız.

- Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri bertaraf etmek amacıyla 

özel sektörle birlikte 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere internete bedava erişim hizmeti 
sunacağız.

- Türkiye’nin 5H (hızlı, her yerde, hesaplı, hizmet odaklı ve hür) internete kavuşmasını sağlayacağız.



Daha önce dijital dönüşüm hamlesi için atılacak adımları içeren Yarına Atılım Eylem Planı’nı açıklayan, ilk kez 
NFT (değiştirilemez token) hediye eden ve Metaverse evrenine giren ilk parti olan Demokrasi ve Atılım 
(DEVA) Partisi son olarak İstanbul’da ’Yarına Atılım Hackathon’unu düzenledi. 30’dan fazla takımın başvur-
duğu ödüllü proje maratonunun final etabında yenilikçi politika önerileri birbiriyle yarıştı.

30’dan fazla takımın başvurduğu, 10 takımın finalde yarıştığı hackathonda, proje takımları bir günlük proje 
maratonunda yenilikçi politika önerilerini sundular. Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı ve 
İstanbul İl Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; ’Kamuda Dijital Dönüşüm’, ’Sektörlerin Dönüşümü’, 
’Altyapı/ Regülasyon/ Siber Güvenlik’ ve ’Yeni Teknolojiler’ temalı projeler birbiriyle yarıştı.
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DEVA PARTİSİ’NDEN BİR İLK DAHA:
YARINA ATILIM HACKATHON’U

ETKİNLİKLERİMİZ



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da video mesaj aracılığıyla hackathona katılarak katılımcıları selamladı. 
Babacan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

”Girişimcilik, teknoloji ve dijital dönüşüm bugün tüm 
dünyanın en önem verdiği konuların başında yer 
alıyor. Biz de ülkemizde bu konularda gerçek anlam-
da politika geliştirmeyi çok önemsiyoruz ve bunun 
için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dijitalleşen 
dünyayı yakalamak, seçeceğimiz belli alanlarda 
sıçrama yaparak dünyanın da önüne geçmek ve 
böylece yarına atılım yapmak ülkemizin kalkınması 
ve zenginleşmesi için çok önemli. Bizler her fırsatta 
katılımcılığın, ortak aklın ve istişarenin önemini 
vurguluyoruz. ’En iyi ben bilirim’ diyenlerin, otoriter 
zihinlerin ülkemize hiçbir fayda sağlayamayacağını 
da çok iyi biliyoruz. Yeni nesil siyasetin özünde 
katılımcılık ortak akıl ve problem çözmenin olduğuna 
inanıyorum.”
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ETKİNLİKLERİMİZ

Ali Babacan: ’En iyi ben bilirim diyenler
ülkemize katkı sağlayamaz’



DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın ise şu açıklamayı yaptı:

“DEVA Partisi, siyaseti ülke sorunlarına çözüm getirmek ve her alanda insanların hayatını kolaylaştırmak için 
yapıyor. Yeni nesil siyaset, vatandaşlarımızı dinlemeyi, problemler üzerine birlikte düşünüp, beraber çözüm 
getirmeyi içeriyor. Yeni siyaset yapma yolunun iyi bir örneğini verdiğimiz ’Yarına Atılım Hackathon’unun ilkini 
İstanbul’da gerçekleştirdik. İlerleyen dönemde Anadolu’nun çeşitli illerine de damla damla yayacağız.”
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Dalgın: ’Yeni nesil siyaset vatandaşlarımızı
dinlemekten geçiyor’

ETKİNLİKLERİMİZ



Birincilik lise öğrencilerinin tarımda teknoloji kullanım projesinin

11 - 18 Ocak 2022 tarihleri arasında üç ila beş kişiden oluşan 30 takımın başvurduğu hackathonda, akademisy-
enlerden, sektör temsilcilerinden ve DEVA Partisi mensuplarından oluşan 10 kişilik mentor ekibi finale kalan 10 
takımı belirledi. Mentorlar takımları ile etkinlik gününe kadar en az üçer online toplantı yaparak projeyi ve takım-
larını olgunlaştırdılar. Diğer projelerin mentorları da sıkça bu online toplantılara katılarak deneyimlerini aktardılar.

Final etabında, toplam 32 katılımcıdan oluşan 10 finalist ekip projelerini olgunlaştırmak üzere bir araya gelip, 
ardından jüriye sunum yaparak önerilerini anlattılar. İlk üç takıma 8.000 TL, 5.000 TL ve 2.000 TL tutarında 
para ödülü verilecek.

Yarına Atılım Hackathonu’nun Birincilik Ödülü’nün kazananı lise öğrencileri Cengiz Coşkun, Mert Şişmanoğlu ve 
Alp Gülgüner’den oluşan Akıllı Prospektüs Ekibi’nin çiftçilerin mobil cihazlar ve VR gözlükler aracılığı ile eğitilm-
elerini, bu yolla tarım ilaçları ve bitki örtüsü ile ilgili bilgilere ulaşabilmelerini amaçlayan ’Akıllı Prospektüs’ projesi 
oldu. İkincilik Ödülü’nü kazanan ’Dataset’ projesiyle Beyza Beşgül ve Behiç Erdem’den oluşan İTÜ Teta ekibi 
olurken, Üçüncülük Ödülü’ne ise Ergün Göksu, Muhammed Tuna ve Mehmet Ayverdi’den oluşan Sismik ekibi-
nin riskli bölgelerdeki binalara yerleştirilecek cihazlar ile afetlerde kritik olan ilk 72 saatte yetkililere bilgi verilme-
sini amaçlayan ’Acil Durum Haberleşme Sistemi’ projesi değer görüldü.

Ayrıca Bilal Çelik ve Hakan Sancak’tan oluşan ’Sarıyer’ ekibi ve Alper Ecer, Mehmet Ali Yiğit ve Furkan Yer’den 
oluşan ’Işık Hızı’ ekibi projeleri ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüler.
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ETKİNLİKLERİMİZ

İlk üç takıma para ödülü



29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Avukat Şenal Sarıhan ve Dr. Eve Abay, Aynur Yılmaz, Bahar Sal, Süreyya 
Gökseyitoğlu, Oya Erdem, Fevziye Aydoğan ve Belgin Lekarta’dan oluşan yönetim kurulu üyeleri tanışmak ve 
fikir/destek alışverişinde bulunmak için DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal’ı parti genel 
merkezinde ziyaret etti. 

Demokrasi mücadelesi ile kadınların insan hakları mücadelesinin ortaklaştırılması gerektiğini ve Türkiye’nin 
demokratikleşmesi, muasırlaşması ve müreffehleştirilmesi için lazım olan güçlerin özellikle kadın hareketini 
temel alan kadın örgütlenmeleri olacağını kaydeden Hasan Karal, “Biz DEVA Partisi olarak kadınlarımızın 
gücüne güveniyoruz. 29 Ekim Kadınlar Derneği gibi örgütlerimizi gördükçe de yalnız olmadığımızı da biliy-
oruz. Bahsettiğiniz sorun ve taleplerinize matuf çalışmalarımızı, sizler gibi kitle örgütleri, platformlar ve 
meslek örgütleriyle iş birliği ve dayanışma içinde gerçekleştireceğiz.  Kadının insan hakları mücadelesinin, aynı 
zamanda demokrasi ve kalkınma mücadelesi olduğunun bilincinde olan bir siyasi hareketiz. DEVA Partisi, 
kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye kurmak 
için vardır. DEVA Partisi’ni kapıları, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye 
değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın’ sözünün gereğini inançla ve samimiyetle yerine getirmeye 
çalışan 29 Ekim Kadınlar Derneği’nin siz değerli yöneticilerine sonuna kadar ve daima açıktır. Sizlerin destek 
ve önerileri bizim için çok kıymetlidir” diyerek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.
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29 Ekim Kadınları Derneği’nden
DEVA’ya Ziyaret

ETKİNLİKLERİMİZ



 

 




