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‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi 
yolumuzu aydınlatıyor’
“Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Demokrasi ve Atılım Partisi’nin kuruluşunun ikinci yıl 
dönümünde huzurunuzdayız. Bundan bir asır önce 
tüm dünyaya haykırdığınız ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız 
milletindir’ ilkesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. 
En ağır koşullar altında dahi, gücünü ve meşruiyetini 
milletin egemenliğinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nden alma kararlılığınızı, günümüze taşımaktan 
büyük bir onur duyuyoruz.”

‘Türkiye’yi uluslararası alanda saygın bir 
devlet haline getirme sorumluluğunu 
kalbimizde hissediyoruz’
“Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin 
üstüne çıkarma hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda itibarlı ve saygın 
bir devlet haline getirme sorumluluğunu kalbimizde 
hissediyoruz. Partimiz üçüncü, Cumhuriyetimiz yüzüncü 
yaşına girdiğinde özgür, adil ve zengin bir Türkiye’ye 
ulaşma hedefiyle durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. 
Sizin ve yol arkadaşlarınızın ruhu şad olsun.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ikinci yıl 
dönümünde ekibiyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Babacan, Anıtkabir Özel 
Defterine şunları yazdı:

Ali Babacan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı: ‘Gücü ve meşruiyeti 
TBMM’den alma kararlılığınızı günümüze taşımaktan onur duyuyoruz’

DEVA PARTİSİ 2. YILINI KUTLADI

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 
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‘Kadınlar otoriter zihniyete geçit 
vermeyeceklerini gösterdiler’
“Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi’ni terk edenlerin 
evdeki siyasi hesapları çarşıya uymadı. Çünkü her 
mahalleden kadın bu pervasızlığa karşı ses çıkardı. 
Toplumun her kesiminden kadınlar, bugünkü otoriter 
zihniyete geçit vermeyeceklerini gösterdiler. 
Kadınların kararlı mücadelesinin, iktidardaki otoriter 
zihniyete karşı galip geleceğini biliyorum.”

‘Savaş en çok kadınların ve çocukların 
hayatlarını yaşanılmaz kılıyor’
“Savaşın sürdüğü her saniye, binlerce ailenin yerinden 
edilmesine ve büyük bir göç dalgasına yol açıyor. 
Savaş, en çok da kadınların ve çocukların hayatlarını 
yaşanılmaz kılıyor. 21. yüzyılda yaşadığımız bu insanlık 
krizi, Ukrayna’da cinsel şiddet ve sömürü riskini 
tırmandırıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan 
çatışmaların bir an önce durdurulmasını, görüşmelerin 
uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir çözümle 
sonuçlanmasını diliyorum.”

‘Kadınlar tüm tarafların güvenlik 
ihtiyacını dikkate alabiliyor’
“Bu savaş bize, uluslararası siyasette kadınların 
aklına ve taşıdıkları değerlere ne kadar ihtiyacımız 
olduğunu bir kez daha ispatladı. Kadınların esas 
gücü; akıl ile ihtiyaçları birleştirmekten geliyor. 
Emperyal hayaller gibi hırslara kapılmayan kadınlar, 
sorunların barışçıl çözümlerini kavrayabiliyor. Kadınlar, 
tüm tarafların güvenlik ihtiyacını dikkate alan yeni 
çözümler geliştirebiliyor. Gücün bir korku aracı olarak 
kullanılmaması gerektiğini en iyi kadınlar biliyor.”

‘İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkacağız’
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ise 
şunları söyledi:

“Şiddetin her türüne karşı toplumsal mücadele 
seferberliği başlatacağız. İstanbul Sözleşmesine 
sahip çıkacağız, bu konuda çok netiz. 6284 sayılı 
yasanın etkin uygulanmasını sağlayacağız. Uluslararası 
sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerine etkin 
şekilde uyacağız. Şiddet mağdurlarının bürokrasiye 
takılmadan hızla gerekli tedbirlerin alınarak korunduğu 
“tek kapı sistemi”ni hızla hayata geçireceğiz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu yıl ikincisi düzenlenen DEVA Kadında Zirvesi’nde konuştu. Babacan, 
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte şu mesajları verdi: 

GENEL BAŞKANDAN

Ali Babacan DEVA Kadında Zirvesi’nde Konuştu: ‘Kadınların 
mücadelesi otoriter zihniyete karşı galip gelecek’
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‘Kadınlar olmadan yeni bir siyasi kültür 
oluşturamayız’
“Kurulduğumuz günden beri ‘Siyaset sadece 
erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir’ dedik. 
Lafta kalmadık, parti tüzüğümüzde belirlediğimiz 
parite hedefi ve %35 cinsiyet kotasıyla katılımcılığı 
güvence altına aldık. Siyasetin kadınlara ihtiyacı 
olduğu fikrinden hiçbir zaman ayrılmadık. Türkiye’yi 
en iyi şekilde yönetmenin yolunun, kadın-erkek bir 
arada olmaktan geçtiğini biliyoruz. Kadınlar, siyasetin 
kurucu unsuru haline gelmeden yeni bir siyasi kültür 
oluşturamayacağımızı da biliyoruz.”

‘Uzlaşmacı bir siyasal kültürü 
yerleştirmeliyiz’
“Siyasetin; kadınların empati kurma yeteneği ile 
nezaket diline, çatışmayı değil müzakere ve uzlaşmayı 
önceleyen yaklaşımına her zamankinden daha 
fazla ihtiyacının olduğu bir dönemden geçiyoruz. 
Demokrasinin kurumsallaşması için öncelikle 
uzlaşmacı bir siyasal kültürü yerleştirmemiz gerekiyor. 
Şiddetten ve baskıdan kurtulmak için demokrat 
bir kültür oluşturmak gerekiyor. Bu hedeflerimizi, 
önce DEVA Partisi içinde sonra da ülke yönetiminde 
kadın-erkek yan yana çalışacağımıza, başaracağımıza 
inanıyorum.”

DEVA Partisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da ve Ankara’da “DEVA Kadında” 
konferansları düzenledi. Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansa DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan’ın yanısıra Ankara İl Başkanı Ali Güven ve Ankara İl Kadın Çalışmaları Başkanı Funda Özer de katıldı. 
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı  Elif Esen, İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol ve İstanbul Kadın Çalışmaları 
Başkanı Bahar Kayserilioğlu’nun birer konuşma yaptığı İstanbul’daki konferansa video mesajla bağlanan 
Babacan şunları söyledi:

GENEL BAŞKANDAN

Ali Babacan’dan 8 Mart mesajı: ‘Siyasetin 
kadınların yaklaşımına ihtiyacı var’
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‘9 Mart 2020 günü dönüm noktasıdır’
“DEVA Partisi’nin kuruluşu herhangi bir olay değildir. 
9 Mart 2020 günü, önümüzdeki on yılların takvim 
yapraklarına Türkiye’nin dönüm noktası olarak 
geçecektir. Çünkü DEVA Partisi’nin kuruluşu; krizlere 
‘yeter artık’ diyerek ‘istikrarlı günlere’ kavuşmak 
isteyen kadroların harekete geçişidir. DEVA Partisi; 
kayırmacılığa karşı hakkaniyetin sesidir. DEVA 
Partisi; Türkiye’nin gece yarısı karanlığında, keyfi 
kararlarla, bir çadır devleti gibi yönetilmesini, içine 
sindiremeyenlerin hareketidir. Bizim davamız adalet 
davasıdır.”

‘Düşün şu doktorların yakasından’
“Dikkat edin, her defasında sayısı sınırlı bir toplum 
kesimini hedef alıyor. 84 milyon vatandaşı, sayısı sınırlı 
olan gruba karşı kışkırtıyor. Neymiş? Doktorlar özel 
sektöre geçmek istiyormuş. Özel sektörü bırakın. 
Bu ülkenin doktorları mümkünse başka bir ülkede 
çalışmak istiyorlar. Kendilerine ve mesleklerine saygı 
duyan hükûmetlerin olduğu ülkelere gitmek istiyorlar. 
‘Giderlerse gitsinler’ diyor. Düşün şu doktorların 
yakasından. Bu ülkede ‘sağlıkta şiddet’ diye bir sorun 
varsa, bunun en önemli sebeplerinden birisi Sayın 
Erdoğan’ın sürekli doktorlarımızı ve hekimlik mesleğini 
küçümseyen tutumudur.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu. Partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümünü kutlayan Babacan’ın gündeminde Erdoğan’ın 
sözleri vardı.

Babacan, Erdoğan’ın hedef gösterdiği hekimleri 
savundu: ‘Gidecek olan hekimler değil, kendisi’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Sayın Erdoğan kendisini ‘milli irade’ zannediyor’
“Sayın Erdoğan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem milli iradeye tehdittir’ demiş. Oksimoron diye bir tabir 
vardır. Birbiriyle zıt iki kavramın aynı anda kullanılması demek. Konuştuğu tam bir oksimoron. Milli iradenin en 
geniş temsille tecelli ettiği yer parlamentodur, yani Meclis’tir. Sayın Erdoğan’ın zihni şöyle işliyor: ‘Ben 50+1’le 
seçildim. Yani milli irade benim.’ Kendisini milli irade zannediyor. ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem milli 
iradeye tehdittir’ derken de aslında, ‘bu sistem benim irademe tehdittir’ demek istiyor.”

“Sayın Erdoğan diyor ya “en küçük bir teklif ortaya koyamıyorlar” diye. Biz 45 sayfalık, tam bir mutabakat 
metnini teklif olarak ortaya koyduk. Peşinden de krizlerin ortağı durur mu, o da koşmuş hemen. Sayın Erdoğan, 
Sayın Bahçeli: Yazmaya başladığınız yeni anayasa nerede? Bir de şu var; sakın ola öyle sağa sola 28 Şubatçı 
falan demeyin. 28 Şubatçı arıyorsanız Beştepe’de sağınıza solunuza bakın. Aynı gemide olduğunuz, rotayı 
teslim ettiğiniz Perinçekgillere bakın.”

Babacan, Kırıkhan’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye sordu:  
‘13 ay oldu, yazmaya başladığınız yeni anayasa nerede?’

GENEL BAŞKANDAN
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“Vaktinde AK Parti’ye gönül vermiş dostlarıma seslenmek istiyorum. Sizler, verdiğiniz haysiyet mücadelesini 
zaferle taçlandırmış insanlarsınız. Türkiye’nin Erdoğan-Bahçeli-Perinçek troykasını hak etmediğini en iyi sizler 
biliyorsunuz. Gelin, yepyeni bir birliktelikle ülkemize hizmet edelim. Gelin, ülkemize yoksulluğu dayatan bu Kriz 
İttifakı’na güzelce bir ders verelim. Gelin hep beraber “herkes için adalet” diye haykıralım. Unutmayın, DEVA 
Partisi varken hiç kimse sizin hakkınıza göz koyamaz. Helal tek bir lokmanızı kimse elinizden alamaz. Ayrıca biz, 
bugün gasp edilmiş hakların da tamamını iade edeceğiz.”

‘Zeytin ağaçlarından ellerinizi çekin’
“Zeytinliklerimize göz koyanlara sesleniyorum: Şu rant gözlüklerinizi iki dakika çıkartın da biraz doğaya ve 
toprağa bakın. Zeytin ağacına niye ‘ölmez ağacı’ demişler diye bir düşünün. Karar alırken, bundan sonraki 
nesillere bırakacağınız ülkeyi aklınıza getirin. Sizin, yarınlara yaşanabilir bir ülke bırakma zorunluluğunuz var. 
Bolluğun, barışın, bilgeliğin sembolünden, her kültürde kutsal kabul edilen zeytin ağaçlarından ellerinizi çekin.”

‘Şehirlere bombalar yağarken, Rusya’daki rejimin yanında saf tutanların, demokrasimiz 
hakkında söyleyecek tek bir sözü olamaz’
“Ukrayna’nın işgali, tüm dünya için bir turnusol kağıdıdır. Çünkü bu savaş; demokrasi ile otokrasi arasındaki 
bir savaştır. Bizim safımız, yurtta ve dünyada demokrasinin ve barışın yanıdır. Bizim hedefimiz; hukukun 
üstünlüğünün hem ülkemizde hem de uluslararası alanda tesis edilmesidir. Şehirlere bombalar yağarken, 
Rusya’daki rejimin yanında saf tutanların, demokrasimiz hakkında söyleyecek tek bir sözü olamaz. Doğudan 
gelen postal seslerine alkış tutanların, Türkiye’de demokrasisi hakkında söyleyecek tek bir sözü dahi yoktur, 
olamaz.”

DEVA Partisi varken 
helal tek bir lokmanızı 

kimse elinizden alamaz.

Genel Başkanımız Ali Babacan, Hatay Kırıkhan’da vatandaşla buluştu.
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‘Devleti yönetenler insan gücümüzü 
kovmaya çalışarak bu ülkeye daha fazla 
zarar vermemeli’
“Ülkemizde her 100 bin hastaya 193 doktor düşüyor. 
Bu rakam, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
ülkeleri ortalamasında 379’dur. Ülkemizdeki 
hekim sayısı yetersizdir. Devleti yönetenler inşaat 
projeleriyle övünmek yerine derhâl hekim yetiştirmeli 
ve insana değer vermelidir. Yetişmiş, nitelikli insan 
gücümüzü kovmaya çalışarak bu ülkeye daha fazla 
zarar vermemelidir.”

‘İktidarın insana verdiği kıymetin neticesi’
“Sosyal medyada ‘Türkiye bir hekim kaybetti, 
Batılı A ülkesi bir garson kazandı’ esprileri hepimizi 
yaralamaktadır. Pandemi koşullarında gecesini 
gündüze katıp, sağlığını hiçe sayarak topluma 
hizmete kendine adamış olan hekimlerimize yapılan 
bu muameleyi DEVA Partisi olarak kabul etmemiz 
asla mümkün değil. Bu eser, iktidarın insana verdiği 
kıymetin neticesidir.”

‘Hâlâ betonla övünmeye devam ediyor’
“Sayın Cumhurbaşkanının sağlık çalışanlarımıza yönelik ‘Gidiyorlarsa gitsinler’ sözleri hepimizi dehşete 
düşürdü. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yüzde 45’i personel giderlerine aktarılırken, bu oran 
2020’de yüzde 42’ye, 2021’de ise yüzde 34’e kadar geriledi. Bu kaynak buharlaşmadı. İnşaat projelerine, mal 
ve hizmet bedellerine, kira ve gayrimenkul giderlerine aktarıldı. Şehir Hastanelerine ayrılan kaynak, kamu 
sağlığına ve sağlık personeline ayrılmadı. Sayın Cumhurbaşkanı hâlâ betonla övünmeye devam ediyor. Biz, 
kendisine sesleniyoruz: Adalet sarayı inşa ederken hukuk devletini yıktınız, yetmedi. Havaalanı inşa edip, dış 
hatlarını gençlerin umut kapısı yaptınız, yetmedi. Şimdi de hastane inşaatıyla sağlık sistemini yıkıyorsunuz.”

‘Nitelikli insan gücümüzü kovmaya çalışarak bu 
ülkeye daha fazla zarar vermeyin’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ,
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI 
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‘Kişisel verilerin nasıl ve ne süreyle kayıtlı tutulduğu açıklanmamıştır’
“Yaklaşık 2 yıldan beri vatandaşlarımız tarafından kurum ve kuruluş girişlerinde kullanılan toplu ulaşım 
araçları başta olmak üzere sinema, tiyatro vb. tüm bilet alma işlemlerinde temel şart olan ve kullanım süresi 
dolduğunda yeniden oluşturulması gereken HES Kodu uygulaması sonlandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 
hayatevesigar.saglik.gov.tr adlı web sitesindeki bildirimde HES kodunun sadece toplu taşıma araçları, toplu 
kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet ettiği belirtilse 
de vatandaşlarımızın HES Kodu üzerinden oluşan dolaşım, seyahat bilgileri, hasta geçmişi vb. kişisel verilerin 
nasıl korunduğu, ne süreyle ve nasıl kayıtlı tutulduğu gibi tedbirler açıklanmamıştır.”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, HES Kodu kontrolünün kaldırılması 
üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

MECLİSTEN

‘HES Kodları ve alakalı veriler vatandaşlarımızın 
belirlediği süre sonunda imha edildi mi?’

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI
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DEVA Partisi olarak soruyoruz

Bugüne kadar kullanılan süreli HES Kodları ve alakalı veriler vatandaşlarımızın belirlediği süre sonunda 
imha edilmiş midir? Edilmişse süresiz olarak oluşturulan HES Kodları ve alakalı veriler için nasıl bir imha 
prosedürü vardır?

Bugüne kadarki HES Kodları ve alakalı veriler nerede tutulmuş ve varsa yedekleri nerede depolanmıştır? 
Veriler değiştirilemeyecek şekilde imzalanarak mı saklanmıştır? Varsa imha edilen veriler tekrar 
kullanılmayacak biçimde mi imha edilmiştir?

Depolanmış verilerin güvenliği, yetkisiz girişlerin kontrolü ve denetimi nasıl sağlanmıştır? Sızma Testleri ile 
risk ve tehdit prosedürleri uygulanmış mıdır? Verilere erişim için yetki matrisi bulunmakta mıdır?

Veriler herhangi bir gerçek/tüzel kişi ile veya özel veya kamu kurumu ile paylaşılmış mıdır? Paylaşıldıysa 
ilgili kişi veya kurumlar kendi sistemlerinde bu verileri tutmaya devam etmekte midir? Onların veri yönetim 
sistemleri ile imha prosedürlerine denetim uygulanmış mıdır?

Verilere erişim kaydı var mıdır? Erişim kontrol sistemi, izleme sistemi, ağ güvenlik sistemleri gibi yazılımsal 
sistemler ile fiziksel koruma sistemleri uygulanmış mıdır?

Verilerin saklandığı sistemler için düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta mıdır? Hangi periyotlarla 
hangi gerçek veya tüzel kişilerce yapılmıştır?

HES uygulamasının geliştirilmesi için herhangi bir firma ile çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise firmalardaki 
kişilerin sistemlere erişimleri kayıt altına alınmış mıdır?
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MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Akaryakıt fiyatlarının en çok arttığı ülke %110 ile Türkiye’
“Dünya genelinde artan petrol fiyatları ülkemizde yaşanan zamlar konusunda yanıltıcı olmamalıdır. Geçen yıl 
mart ayında Brent Petrol fiyatı 65 dolardı ve şu anda 117 dolar, artış %80. Bizde ise geçen sene mart ayında 
7 lira olan benzin şimdi 21 lira civarında. Bu fiyatlar %200 artış olduğunu göstermektedir. Bugünlerde savaş 
bahanesinin arkasına saklanan iktidar, savaştan önceki tabloyu da görmezden gelmekte. AB İstatistik Ofisi’nin 
2021 ile 2022 ocak ayları arasında Avrupa ülkelerinde yıllık enerji enflasyon rakamlarına göre, akaryakıt 
fiyatlarının en çok arttığı ülke %110 ile Türkiye. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da durum benzer. Bu fahiş 
fiyat artışının başlıca sebebi, Ukrayna-Rusya krizinden daha da ötede Türkiye’nin bütçe açığıdır. ‘Durun, bir 
şey deneyeceğim’ diye Türk lirasının değersizleştirilmesi ve bırakın ülkenin yönetilmesini, devamlı üretilen ve 
derinleştirilen krizlerdir.”

MECLİSTEN

Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Fahiş fiyat artışının başlıca sebebi, 
Ukrayna-Rusya krizinden öte Türkiye’nin bütçe açığı’
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‘Putin yönetiminden alınması gereken 
dersler var’
“Uluslararası hukuk kurallarını yok sayan, kendi halkı 
dahil tüm dünyanın tepkisine rağmen bu kanlı işgali 
başlatan ve sürdüren Putin yönetiminden hepimizin 
alması gereken dersler olduğu açık. Güçlü ülke 
demek, sadece silah gücü demek değildir. Güçlü ülke, 
demokrasisi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, 
toplumu müreffeh ve mutlu ülke demektir. Bireyinin 
özgür olduğu, istediği gibi kendisini geliştirebildiği, 
sivil toplumun güçlü, eğitim sisteminin kaliteli 
olduğu ülkeler güçlüdür. Evrensel hukuk ilkelerini 
benimsemiş ve dünyayla entegre olabilmiş ülkeler 
güçlüdür. Hak ve adalet yerine sadece güce yaslanan 
ve korku politikalarının omuzları üstünde yükselen 
otoriter iktidarlar ise halklarına geri kalmışlık, kan ve 
gözyaşından başka bir şey vadetmemektedir.”

‘Erdoğan’ın tavrı yakındaki sağlık krizinin 
habercisi’
“Sayın Erdoğan, pandeminin en zor zamanlarında 
hayatlarını riske atarak ailelerinden ayrılan, gece 
gündüz mesai yapan değerli hekimlerimize talihsiz 
ithamlarda bulunarak gözden çıkarılabilecekleri 
imasında bulundu. Doktorlara ‘umurumda değilsiniz’ 
mesajı vermeyi liderlik zanneden bu tavır, ülkeye 
her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok şey 
kaybettirmektedir. Sayın Erdoğan en son ne zaman 
devlet hastanesine gitmiştir bilemiyorum ama milletin 
sağlığını tehdit eden bu sorumsuz tavır yakında 
yaşayacağımız sağlık krizinin de habercisidir.”

Bu pazar seçim olsa hazırız.
“İnanıyorum ki Türkiye’nin 708 ilçesinde örgütlenen partimiz her geçen gün artan halk desteğiyle Türkiye’nin 
geleceğine damga vuracaktır. Bizler, DEVA Partisi kadroları olarak, bu pazar seçim olsa hazırız. Birileri 
okuduğunu anlamamakta ısrarcı olsa da DEVA Partisi’nin günden güne artan potansiyelinden rahatsız olsa 
da biz her pazar seçime hazırız diyoruz. Milletimize kendimizi anlatmaya ve sorunlarımıza gerçek çözümler 
üretmeye devam edeceğiz.”
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DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Esen, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Kadının can yakan sorunlarına umut 
olacağız’
“Kadının kendini güvende ve mutlu hissedeceği 
öncü çözümler ve politikalar için gayretle çalışacağız. 
Ayrıştıran değil birleştiren, susan değil konuşan, 
sorgulayan, demokrasi ve eşitlik içinde Türkiye’nin 
tüm renkleriyle yan yana yaşamayı mümkün kılan, 
yeni hikâyesi olan bir parti olarak, yeni siyaset tarzıyla, 
yeni liyakatli kadrolarıyla iyileştirici çözümler ve 
politikalar üretecek, kadının can yakan sorunlarına 
umut olacağız. DEVA Partisi’nde %35 cinsiyet kotası 
ile kadınları siyasete, karar mekanizmalarına dahil 
ederek ayakları yere sağlam basan gerçekçi öncü 
çözümler üreteceğiz.”

‘Ortak paydada buluşan farklı kimlikleriz’
“Yeni Türkiye’nin DEVA Kadınları olarak bizler; ülkesi 
için yola çıkan, ortak paydada buluşan farklı kimlikleriz. 
Haksızlıklara karşı çıkan, hakkı, adaleti ve eşitliği 
savunan kadınlarız. Umuda yolculuk için kol kola 
yürüyen ülke sevdalılarıyız. Kadınların kendini güvende 
ve mutlu hissedeceği bir Türkiye’yi oluşturmak 
için; adaleti, özgürlükleri, güvenliği ve umudu -yani 
insanca yaşamamızın gereği tüm değerleri- yeniden 
tesis edebilmek için gayretle çalışıyoruz. İşte bu 
sebeple; kadın varsa çözüm var, DEVA’da kadına yer 
var diyoruz.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Bütün kadınları kol kola yürümeye ve çözümün parçası 
olmaya davet ediyoruz’
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Gelin, çözüme ve umuda 
katkı sağlayın

“Ülkemiz için iyileştirici çözümler ve politikalar üretmek gayesiyle çıktığımız bu yolda, tüm kadınları DEVA 
Partisi’nde birlikte olmaya, kol kola yürümeye ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz. Gelin taşın altına hep 
birlikte elimizi koyalım ve geleceğe birlikte güven içinde yürüyelim. Gelin yanımızda olun, üyemiz olun, gönüllümüz 
olun. “Vaktim yok” diyorsanız, takipçimiz, destekçimiz olun. Ve mutlaka önümüzdeki seçimlerde oyunuza sahip 
çıkın. Bizimle irtibata geçin ve sandığınızın koruyucusu, bekçisi olun. Ne olursa olsun gelin; bu 8 Mart çözümün 
ve umudun günü olsun.”

DEVA’dan başlıca çözüm önerileri 

Şiddetin her türüne karşı toplumsal mücadele seferberliği başlatacağız. 

İstanbul Sözleşmesine sahip çıkacağız.

Kadın istihdamı odaklı mesleki ve teknik eğitimleri destekleyeceğiz

Adaletli bir çalışma hayatı için kadınların güvenceli çalışma, eşit işe eşit ücret, iş özel yaşam dengesinin 
kurulması, ebeveyn izinleri gibi düzenlemelere yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli 
düzenlemeleri yapacağız.

Kadınlar için güvenceli işleri yaygınlaştıracağız, kayıt dışı istihdamı engelleyeceğiz.

İş Kanunu’nda ve diğer çalışma mevzuatında kadına yönelik mobbingi önleyici etkin düzenlemeler 
yapacağız. Kadınların annelik hali ile gelen ücret kaybının önüne geçeceğiz. Şiddet ve tacizle ilgili  
İLO 190 maddesini dikkate alacağız.

Kadınlar için geçerli olan doğum iznini mevzuatta ebeveyn izni olarak güncelleyecek ve ebeveynlerin 
bu izin sürelerini üst sınırda eşitleyeceğiz.

Sanayi bölgelerine kreş açma zorunluluğu getireceğiz. Ücretsiz 24 saat hizmet veren kreşler 
açacağız. İşverenlere kreş desteği ve teşviki vereceğiz.
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AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Halk sağlığı açısından büyük risk’
“Değişik yaş gruplarında, özellikle de çocukluk 
çağı aşılama oranlarının son derece düşük olduğu 
gerçeğine rağmen, akılcı ve ilkesel yönetimden 
çoktandır uzaklaşmış hükûmetin son açıklamaları 
halk sağlığı açısından büyük riskler getiriyor. Muğlak 
bir ifade ile ‘havalandırma olan yerlerde maske 
takılmayabilir’ demek aslında artık hiçbir yerde maske 
takmanıza gerek yok demektir. Erken alınmış maske 
serbestisi kararı, hekimler ve diğer sağlık meslek 
mensupları için de büyük riskler oluşturacaktır.”

‘Akıl ve bilim ışığında alınan kararlar, açık 
ve net bir dille ifade edilmeli’
“Alınan normalleşme kararı ile virüsün dolaşımı 
önündeki engelleri kaldırmak; kanser hastası olan, 
organ nakli olmuş veya başka bir sebeple bağışıklığı 
baskılanmış vatandaşlarımızı da riske atmaktadır. 
Devlet yönetimine yakışan kelime oyunları yapmak 
değil; geniş kapsamlı değerlendirme ile akıl ve bilim 
ışığında alınan kararları, açık ve net bir dille ifade 
etmektir. Halk sağlığını yönetenleri ciddiyete davet 
ediyoruz.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA’dan pandemi önlemlerinin gevşetilmesi kararına 
tepki: ‘Halk sağlığını yönetenleri ciddiyete davet ediyoruz’
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EVRİM  RIZVANOĞLU
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE 
POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Geri dönülemez tahribatlara yol açacak’
“Zeytinlik alanların ‘Zeytincilik Kanunu’ ile özel koruma altına alınmış olmasına rağmen bir yönetmelik değişikliği 
ile madencilik faaliyetlerine açılması hem zeytinlik alanlarda verimliliği düşürecek hem de geri dönülemez 
tahribatlara yol açacaktır. Bu düzenleme, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 
zeytinliklere zarar veren işletmelerin tesis edilmesini yasaklayan 20. maddesine, Anayasa’nın tarım alanlarının 
ve çevrenin korunmasına ilişkin 45. ve 56. maddelerine ve tarafı olduğumuz Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık 
Zeytin Anlaşması’nın çeşitli hükümlerine de aykırıdır.”

‘Zeytinlik alanların ranta açılmasına izin 
vermeyeceğiz’
“Sözüm ona zeytinlik alanların daha sonra rehabilite 
edilmesinden, zeytin ağaçlarının başka yerlere 
taşınmasından, taşınmanın mümkün olmadığı 
durumlarda ise yeni bir zeytin bahçesi tesis 
edilmesinden bahsedilse de bunların hiçbiri yapılacak 
tahribatı hafifletmeyecektir. Zira zeytin ağaçları, 
dikildikleri yerde kolayca tutan ve gelişen türden 
ağaçlardan değildir. Zeytinlik alanların madencilik adı 
altında ranta açılmasına izin vermeyeceğiz.”

‘DEVA Partisi olarak takipçisi olacağız’
“DEVA Partisi olarak, iktidara, zeytinlik alanların 
maden arama ve çıkarma faaliyetlerine açılması 
hatasından bir önce dönülmesi ve çok geç 
olmadan bu ısrarlı tutumdan vazgeçmesi çağrısında 
bulunuyoruz. Ayrıca bu süreç vatandaşlarımızın ve 
çevremizin korunması lehine sonuçlanana kadar da 
ısrarla takipçisi olacağımızı da kamuoyuyla paylaşmak 
isteriz.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA’dan iktidara zeytinlik alanların madenciliğe açılması 
tepkisi: ‘İktidar, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine 
açılması kararından derhâl dönmeli’
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DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal, partisinin sivil toplum kuruluşlarıyla temasları hakkında 
bilgi verdi.

HASAN KARAL
DEVA PARTİSİ
SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER BAŞKANI

‘Geniş bir veri tabanı oluşturduk’
“Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler 
arasındaki bağın güçlenmesine katkı sunmak ve 
sivil toplum aktörleri ile siyasi partileri buluşturmak 
hedefiyle geniş bir veri tabanını hayata geçirdik. 
Oluşturduğumuz veri tabanı sayesinde Türkiye’nin 
tüm sivil örgütleriyle iletişime geçiyoruz. Ortak akılla 
ve el ele çözüm anlayışıyla çalışıyoruz.”

‘Hem müzakere ettik hem de yeni 
dostluklar geliştirdik’
“DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanlığı olarak 
geçtiğimiz şubat ayında 40 STK ile buluştuk. Bunların 
bir kısmını biz ziyaret ettik. Bir kısmını partimizin genel 
merkezinde ağırladık. Görüşmelerimizde Türkiye’nin 
sorunlarını ve çözüm önerilerimizi konuştuk. Hem 
müzakere ve istişare süreçlerini derinlikli bir şekilde 
işlettik hem de yeni dostluklar ve yakın ilişkiler 
geliştirdik.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi bir ayda 40 STK ile buluştu
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi 2 Yaşında

Genel Başkanımız Ali Babacan, DEVA Partisinin kuruluşunun 2. yılı vesilesiyle Ankara’da ev ziyaretlerinde 
bulundu. 2. yıl kutlamaları kapsamında DEVA Partisinin tüm yöneticileri, il ve ilçe teşkilatları bir hafta boyunca 
vatandaşların evlerini ziyaret etti. Kapı ziyaretlerinde; Ali Babacan’ın yazdığı bir mektup vatandaşlara iletildi, 
partimizin politikaları ve çözüm önerileri anlatıldı. Vatandaşların öneri, şikâyet ve istekleri hakkında bilgi alındı.
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DEVA Partisi 2. yaşını yaptığı kapı ziyaretlerinde vatandaşlarla birlikte kutladı.
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DEVA Partisi 2. yaşını yaptığı kapı ziyaretlerinde vatandaşlarla birlikte kutladı.
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Genel Başkanımız Ali Babacan, Ankara Sincan’da gençlerle buluştu.

Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımıyla İskenderun ilçe binamızın açılışını yaptık.
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Genel Başkanımız Ali Babacan, Ankara İl Başkanlığımızca 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen DEVA KADINDA konferansına katıldı.

Genel Başkanımız Ali Babacan, Ankara Mamak’ta gençlerle buluştu.
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Genel Başkanımız Ali Babacan, iş insanlarıyla bir araya geldi.

DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanımız Mehmet Emin Ekmen, İnsan Kaynakları ve Parti İçi 
Eğitim Politikaları Başkanımız Nazlı Seda Vural, Ankara İl Başkanımız Ali Güven ve Ankara İl 

teşkilatımızla birlikte ArtAnkara sanat fuarını ziyaret ettik.
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