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Altı Siyasi Parti Genel Başkanının 
Ortak Açıklaması (27-28 Mart)

Toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler, Türkiye siyasi tarihinde benzeri olmayan 
bir iş birliği bilinciyle, kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alarak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme 
Geçiş” konusunda tam bir mutabakata varmış ve ortak mutabakat metnimizi 28 Şubat’ta milletimizle 
paylaşmıştık. “Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş 
birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik.

Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu 
oluşturduk.

Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı 
amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.

Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından 
etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız.

Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim 
güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk.   

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi de değerlendirdik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare 
kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik 
kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır.

Bu konularla birlikte derin bir uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldık. Rusya 
Federasyonu’nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde 
istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik 
menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir.

Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı 
içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyüktür.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe 
dair umudunu ve inancını artırmıştır.

Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam 
ve refah standardına kavuşturmaktır.

İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



3 DEVA BÜLTEN · 16. SAYI4

‘Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları 
kuyuya düşecek’
“Seçim yasalarıyla oynamaktan medet umanlar, 
halkın çoktan vermiş olduğu bir kararla inatlaşmaya 
çalışıyorlar. Beyhude. Halkın desteğini kaybedip, 
seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını 
zannediyorlar. Vay yavrum vay... Uğraşsınlar, mümkün 
değil. Açık açık ifade ediyorum. Erdoğan ve Bahçeli, 
kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Seçim 
günü geldiğinde, halkımızın iradesi, her türlü siyaset 
mühendisliği ürünü formülü yıkıp geçecek.”

‘Masa başında üretilen formüllerle seçim 
kazanılmaz’
“Biz sadece ve sadece halkımızın sağduyusuna 
güvenerek bu yola çıktık. Halkımızın yoğun ilgi ve 
teveccühüyle de yolumuza devam ediyoruz. Sayın 
Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Masa 
başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim 
kazanılmaz. Seçim meydanda kazanılır. Onun için 
Erdoğan ve Bahçeli’ye hodri meydan diyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu. Babacan’ın gündeminde seçim kanunu tasarısı, dış politikadaki diplomasi trafiği ve aile 
hekimlerinin talepleri vardı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Babacan’dan iktidara hodri meydan: ‘Seçim 
entrikalarla değil, meydanda kazanılır’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN
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‘Çok daha büyük projeleri, çok daha ucuza 
mal ederiz’
“Sayın Erdoğan son dönemde bozuk bir plak 
gibi tutturdu. ‘Bu yolları, köprüleri biz yapıyoruz, 
muhalefet bu projelere son verecek’ diyor. Herhalde 
rüya gördü, kendi rüyasıyla kavga ediyor. DEVA 
Partisi Türkiye’nin layık olduğu en büyük projeleri 
yapabilecek tek partidir. Biz çok daha büyük projeleri, 
çok daha ucuza mal ederiz. Milletimizin vergilerini 
bir avuç müteahhide peşkeş çekmeyiz. Devletin de 
milletin de kazıklanmasına izin vermeyiz.”

‘Hem büyük proje yapacaksın hem de 
ucuza mâl edeceksin’
“1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Evet, önemli bir proje. 
Vatana millete hayırlı olsun. Ancak, 45 bin araç geçişi 
ve araç başına da 16 avro geçiş ücreti taahhüdüyle 
yapılabildi. Gerçekten bir yarışma olsaydı, o proje üç 
beş kişiden zarfta teklif alarak değil açık bir ihaleyle 
yapılsaydı, çok daha düşük bir garanti bedeli ve geçiş 
ücretiyle yapılabilirdi. Hem büyük proje yapacaksın 
hem de ucuza mâl edeceksin. Maharet orada.”

‘KÖİ yöntemini makul bir nakit akışı üreten 
projelerle sınırlayacağız’
“Yap-işlet-devret projelerinin tamamını DEVA Partisi 
iktidarının ilk 90 gününde teknik, idari, hukuki ve 
yasama denetimine tabi tutacağız. Kamu Özel İşbirliği 
yöntemini, makul bir nakit akışı üreten projelerle 
sınırlayacağız. Eğitim sağlık gibi alanlarda bu modelin 
kullanılmasına izin vermeyeceğiz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir’de 
partisinin Sındırgı ilçe kongresinde konuştu. Babacan 
şu ifadeleri kullandı:

Ali Babacan: ‘Devletin de milletin de kazıklanmasına 
izin vermeyiz’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Bizi hedef almak kolay değil’
“Zannediyorlar ki önümüzdeki seçim sonuçları 2018 sonuçları gibi olacak. Bana soruyorlar, ‘Hükûmet sizi mi 
hedef aldı?’ diyorlar. Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını dinlersek öyle görünüyor ama bizi hedef almak kolay 
değil. Çünkü biz yerinde duran bir hedef değiliz. Hızla ileriye koşan, hareketli bir hedefiz. Bugün adım atıyorlar, 
seneye işliyor. Bir sene sonra DEVA Partisi’nin nereye geleceğini hesaplayamıyorlar.”

‘Bu millet 90’lı yılların yıkımlarını unutmadı’
“Ekonomik kriz veya faili meçhul cinayetler dönemi denilince ilk akla gelen bazı isimlerden medet umar 
hale gelmişler. Enerjinize yazık. Bu millet, 90’lı yılların siyasi yıkımlarını unutmadı, unutmayacak. 90’lı yılların 
karanlığında, ülkenin doğusunda kol gezen Beyaz Torosları, ülkenin batısında katledilen aydınları ve gazetecileri, 
Manisa’da gençler için kurulan işkencehaneleri unutmayacak.”

‘Devletin içinde hukuka aykırı faaliyet yürüten şebekeler temizlenecek’
“Devletin içinde, hukuka aykırı faaliyet yürüten şebekeler bir gün mutlaka temizlenecek. Cirit atıyorlar şimdi. 
Mafyalar, çeteler sardı etrafı. Ülkeyi yönetenler iç içe çalışıyorlar. Hiçbir masum vatandaşımız, boğazında 
düğümlenen acısıyla yaşamayacak bu ülkede. Bundan birkaç ay önce, bir mafya liderinin, çete benzeri 
yapılanmalarla ilgili anlatılarını hep beraber izledik. Kararlı bir siyasi irade iş başına geçtiğinde, böylesine hukuk 
dışı faaliyetlere asla geçit verilmeyecek.”

‘Hukuka aykırı iş yapanlar FETÖ’nün bulandırdığı suda temizlenemez’
“Devletin resmî belgelerinde dahi kayda geçen Gladyo ve benzeri çetelerden mutlaka hesap sorulacak. Bu 
hesabı, ‘bağımsız ve tarafsız yargı’ soracak. Devlet her türlü hukuksuzluğa karşı, hukuk içinde kalarak mücadele 
verir. Karşınızda çete de olsa, mafya da olsa, terör örgütü de olsa, devlet bunlara karşı mücadelesini, devlete 
yakışır şekilde hukuk içerisinde verir. ‘Bağımsız ve tarafsız yargı’nın altını özellikle çiziyorum. Hukuka aykırı işler 
yapanlar; demokrasimize kast eden, hukuk sistemimizi felç eden FETÖ’nün bulandırdığı suda temizlenemezler. 
Biz, öncelikle yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tesis edeceğiz. Kurunun yanında yaşı yakmadan, masum 
tek bir vatandaşımızın haksız yere ceza çekmesine razı gelmeden adaleti tesis edeceğiz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir il kongresinde konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

GENEL BAŞKANDAN

Ali Babacan: ‘Entrikalarınız bize vız gelir’
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu. Babacan Adana’daki işkence görüntülerine ve kur korumalı mevduat sistemine tepki 
gösterdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Ali Babacan’dan Bahçeli’ye çağrı: ‘Artık şiddetle, 
mafyayla, çetelerle aranıza mesafe koyun’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Ülkede parkur yürüyüşünden başka ‘yasa içi’ yürüyüş mü kaldı?’
“Kolluk güçlerinin Furkan Vakfı gönüllülerine işkence uyguladığını gözlerimizle gördük. Anayasal hakkını 
kullanmak isteyen vatandaşın tepesine inen cop, hiçbir koşulda meşrulaştırılamaz. Polisin görevi milletin can 
güvenliğini sağlamaktır. Milletin canına kast etmek değil. Neymiş? ‘Yasa dışı’ yürüyüş yapmışlar. Ülkede parkur 
yürüyüşlerinden başka ‘yasa içi’ yürüyüş mü kaldı? Ülkede yasa mı kaldı ki böyle söylüyorsunuz?”

‘Bahçeli, 12 Eylül’deki eziyetten ders çıkarmadığını gösterdi’
“Polis şiddetinin münferit bir tavır değil, zihniyet meselesi olduğunu Sayın Bahçeli ispatladı.İşkencecileri 
alınlarından öperek kendisine yakışanı yaptı. Adı bunca kirli işle anılan ve işkence olayında dahi kendi vatandaşını 
suçlayan ilgili bakanın arkasında durdu. Sayın Bahçeli, 12 Eylül döneminde, kendi geleneğinin gördüğü onca 
eziyetten hiçbir ders çıkarmadığını gözler önüne serdi. Bilen bilir. Milliyetçi hareketin bir ‘cefasını çekenler’ 
olmuştur, bir de ‘sefasını sürenler’.‘Sefa sürenlerin’ bunları anlaması mümkün değildir.”

“Milletin vergilerini bankada yüksek mevduatı olan bir avuç insana faiz olarak ödeyecekleri banka hesaplarına 
yatırdılar. Bu hafta, faiz miktarı netleşti. 21 Aralık’ta açılan kur korumalı mevduata 3 ayda %11,9 oranında faiz ve 
kur farkı ödediler. Vadeler değiştiği için faiz yıllık bileşik ile hesap edilir. Yıllık bileşik faiz tam %57! 22 Aralık’ta 
açılan hesaplar için 3 ayda %20,1 faiz ve kur farkı ödediler. Yıllık bileşik faiz tam %108! 23 Aralık’ta açılan hesaplar 
için yapılacak faiz ve kur ödemesi %27,3… 23 Aralık’ta 100 lira para yatıran bugün 27 lira 30 kuruş faiz alacak. 
Yıllık bileşiği %163! Bu, devleti batırma projesi değil de ne?”

Milletin vergilerini 
bir avuç insana yatırdılar’
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‘Şairin ‘Mutsuzluğa da var mısın?’ dizeleri 
Erdoğan ve Bahçeli ortaklığının seçim 
sloganı’
“Dünya Mutluluk Endeksi yayınlandı. 146 ülkede en üst 
sırada Finlandiya, en alt sırada Afganistan var. Türkiye 
tam 112. sırada, yakın zamanda toprağında savaş 
görmüş Irak’tan daha mutsuz. Ülkeleri gelir, özgürlük, 
sağlık, sosyal yardım, yolsuzluk, eğitim ve satın alım 
gücü kriterlerine göre sıraladığınızda Türkiye kötü 
durumda. Değerli bir şairimiz ‘Kim istemez mutlu 
olmayı, ama mutsuzluğa da var mısın?’ demiş…  Bu 
dizeler belli ki Erdoğan ve Bahçeli ortaklığının seçim 
sloganı. Artık ülkeyi mutlu yapabilme imkânları yok.”

‘Türkiye’yi mutlu gençlerin, kadınların, 
çalışanların ülkesi yapacağız’
“En kısa zamanda, ülkeyi bir kişinin kafasına estiği gibi 
yönetmesine son vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızın 
hukuk güvenliğini sağlayacağız, refahını yükselteceğiz. 
Türkiye’yi mutlu gençlerin, mutlu kadınların, mutlu 
çalışanların, mutlu insanların ülkesi yapacağız. Otoriter 
ittifak ortaklarının DEVA Partisi’ni engellemek için 
ürettiği tüm o entrikaları boşa çıkaracağız.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da partisinin Yıldırım ilçe kongresinde konuştu. Babacan şu 
ifadeleri kullandı:

GENEL BAŞKANDAN

Ali Babacan: ‘Türkiye’yi mutlu insanların 
ülkesi yapacağız’
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‘Umarım siyasi paparazzilikten fırsat bulup sistemin içeriğini konuşur’
“Bahçeli merak ede ede, altı partinin aynı masada birbirimizle nasıl yüz yüze bakabildiğimizi merak etmiş. 
Hiç şaşırmadım. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le hak ve özgürlükleri nasıl tanıyacağımızı merak etseydi 
şaşardım. 48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnimizi eline alıp ‘Ne yazıyor burada’ diye okusaydı 
şaşardım. Kendisi umarım siyasi paparazzilikten fırsat bulur da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in içeriğini 
okur da konuşur.”

‘Siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz?’
Babacan, kürsüde Erdoğan ile Bahçeli’nin uzun yıllar boyunca birbirlerine söylediği ağır ifadelerin videosunu 
izletti. Erdoğan ile Bahçeli’nin birbirlerine karşı kullandığı “Şeytani anlayışa hizmet ettiniz”, “Akli melekeleri 
işlemez”, “Ağzından salyalar akıyor”, “Güvenilmez bir siyaset cambazı”, “Kandil’in milliyetçisi” gibi sözleri izleten 
Babacan, “Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz? Siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz” 
diye sordu.

‘Geçişi tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız, rövanş olmayacak’
“Önce seçim güvenliğini sağlayacağız. İktidar ortakları ağır bir seçim yenilgisi alacaklar ve onları yolcu 
edeceğiz. Müsait bir yerde inecekler. Ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz. Geçiş 
sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız. Bu geçişin ardından rövanşizm, devri sabık, şuymuş 
buymuş hiçbiri olmayacak.  Ne olursa olsun, bu ülkeyi üste çıkanın alttakini ezdiği nöbetleşe zorbalık günlerine 
döndürmeyeceğiz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Babacan şu 
ifadeleri kullandı:

Ali Babacan’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye: ‘Asıl siz 
nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Yapacağımız işe uygun cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğiz’
“Geçiş dönemini yönetebilecek, Türkiye’yi parlamenter sisteme götürebilecek hem Meclis hem de 
cumhurbaşkanı adayı rahat bulunur. Önemli olan ne yapılacağıdır. Hani ‘işe göre adam’ veya ‘adama göre 
iş’ denir ya. Biz işe göre adam bakacağız. Önce yapacağımız işi tanımlayacağız. Yapacağımız işe uygun 
cumhurbaşkanı adayını sürecin sonunda belirleyeceğiz. Altılı masanın en önemli kararlarından bir tanesi, 
cumhurbaşkanı adayının mutabakatla ve sürecin sonunda belirlenmesi. Demokrasiye inanmış ve özümsemiş, 
parlamenter sistemi içselleştirmiş bir cumhurbaşkanı adayı şart. Masada olur, masanın dışında olur, onlar 
önemli değil.”

‘1994 krizi çıktığında ülkeyi yöneten de ekonomi profesörüydü’
“Sayın Erdoğan ekonomistse, haydi düzeltsin bu ekonomiyi bir an önce. Dört yıldır elini tutan mı var? Dört yıldır 
tek imzayla bu ülkede istediği her şeyi yapamıyor mu? Düzeltemiyor. Çünkü ‘Ben her şeyi bilirim’ diyen hiçbir 
şey yapamaz. 1994 krizi çıkmıştı. O zaman ülkeyi yöneten de ekonomi profesörüydü. ‘Ben her şeyi bilirim’ diye 
saçma sapan talimatlar verildi. Bir ülkenin başındaki kişi ‘Ben bu işi biliyorum’ dediği anda korkun. Kesin yanlış 
yapacaktır. ‘Bilenlerle konuşuyorum’ diyorsa ümitlenin.”

‘Boşuna kendilerini ortaya atıp rezil olmasınlar’
“Ne kadar Yap İşlet Devret projesi varsa hepsini denetime sokacağız. Seçimlerden sonra ihalelerin hepsini 
denetleyeceğiz, hiç merak etmesinler. Yargı denetimi yapılacak, yasama denetimi yapılacak, idari denetim 
yapılacak. Boşuna hikâye anlatmasınlar. Ben 13 sene bu ülkenin ekonomisini yönettim. Ne numaralar 
döndüğünü biliyoruz. Boşuna kendilerini ortaya atıp rezil olmasınlar. Günü gelince hepsi ortaya çıkacak.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında 
gündemi değerlendirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

GENEL BAŞKANDAN

Ali Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Ekonomistse, 
ekonomiyi bir an önce düzeltsin’
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‘Şuursuz açıklamalar’
“Sayın Nebati; yatırımların önündeki engel bürokrasi 
değil, otokrasidir. Bürokrasi devleti ayakta tutar. 
Otokrasi ise devleti yozlaştırır. Öte yandan, yaptığınız 
açıklamalar, yatırımcıların her kuralın rahatlıkla 
çiğnenebildiği bir ülkeye geleceğini düşünebilecek 
kadar şuursuz olduğunuzu gösteriyor.”

‘Sanki yetkili bürokrasi bıraktınız da çıkmış 
konuşuyorsunuz’
“Sanki ortada karar noktasında yetkili olan bir bürokrasi 
bıraktınız da çıkmış konuşuyorsunuz. Ülkenin tertemiz 
bürokratlarını işinize gelmediği için hainlikle yaftalayıp, 
ahbap-çavuş ilişkisiyle göreve getirdiğiniz ehliyetsiz ve 
kifayetsiz isimlerle ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. 
Bu ülkeye yatırım gelmemesinin sebebi; keyfi ve 
kötü yönetimin adaletsizlik üretmesidir. Devlet 
kurumlarının içini boşaltarak kuklaya çevirdiniz. Hiçbir 
kural kaide tanımaz oldunuz.”

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati’nin yabancı yatırımcıları “Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Mevzuatı da değiştiririz” sözleriyle 
çağırmasına tepki gösterdi. Şahin şu ifadeleri kullandı:

Şahin’den Nebati’ye: ‘Yatırımların önündeki 
engel bürokrasi değil, otokrasidir’

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ,
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI 

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mart 
2021’de açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı masaya 
yatırdı. Konuya ilişkin bir rapor yayınlayan Yeneroğlu, 
üstünden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen 
eylem planında yer alan hedeflerin çoğunun halen 
yerine getirilmediğini vurguladı.

‘İktidar insan hakları eylem planını hiç ilan 
etmemiş gibi yapamaz’
“İktidar İnsan Hakları Eylem Planı’nı büyük bir 
gürültüyle ilan ettiğini unuttu ve şimdi bu eylem 
planının adını bile anmıyor. İnsan Hakları Eylem 
Planı hiç ilan edilmemiş gibi yapılamaz. Buna izin 
vermeyeceğiz. Bu amaçla DEVA Partisi olarak ‘İnsan 
Hakları Eylem Planı’nın karnesini çıkardık. İktidarın 
vatandaşlarımızı aldatmasının önüne geçmek için 
konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”

‘261 hedefin 165’i unutuldu’
“Sayın Cumhurbaşkanı, kamuoyu ile bizzat 
paylaştığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda ülkemiz 
ve vatandaşlarımız için hukuk devletine ve insan 
haklarına uyma sözü vermişti. Fakat kamuoyunda 
oluşan umutlar yine boşa gitti. 1 yıldır ortaya konulan 
hedefler büyük oranda gerçekleşmedi. Toplam 261 
hedefin yalnızca 96’sı hayata geçirilirken, 165 hedef 
ise unutuldu. İktidar, verdiği sözlerin yarısını bile yerine 
getiremedi. Örneğin, sulh ceza hakimliklerine yapılacak 
görevlendirmelerde asgari kıdem şartı uygulanacaktı 
fakat uygulanmadı. İfade özgürlüğü teminat altına 
alınacaktı ama uygulama tam tersine oldu, RTÜK ağır 
cezalarla televizyonları yıldırma politikasına devam 
etti. Hükümlülerin cezaları ailelerinin ikametine yakın 
cezaevlerinde infaz edilecekti ancak sürgün eder gibi 
uzak illere gönderme uygulaması devam ediyor. Bu 
örneklerde de görüldüğü üzere kendi aldığı kararlara 
bile uymayan bir anlayışla karşı karşıyayız.”

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MECLİSTEN

DEVA Partisi İnsan Hakları Eylem Planı’nın karnesini çıkarttı: 
‘İktidar, verdiği sözlerin yarısını bile yerine getiremedi’
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MECLİSTEN

DEVA Partisi, Muharrem Aksan’ın şüpheli ölümünü Meclis’e 
taşıdı: ‘Emniyet güçleri atış talimi yaptıkları alanı neden 
temizlememiştir?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 16 yaşındaki Muharrem Aksan’ın Şanlıurfa’nın Eyyübiye 
İlçesi’nde atış taliminin yapıldığı alana yakın bir bölgedeki şüpheli ölümünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 
sordu. Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu’ya şu soruları sordu:

Söz konusu alan kaç yıldır emniyet müdürlüğüne tahsis edilmiştir? Emniyet güçleri bu alanı kaç yıldır fiilen 
kullanmaktadır?

Emniyet güçleri bu alanda haftanın kaç günü atış talimi ve tatbikatlar yapmaktadır?

Atış talimi ve tatbikatlar sırasında hangi silahlar kullanılmaktadır? Ağır teçhizatlar ve patlayıcı madde 
kullanılmakta mıdır?

Bu olaydan önce köylüler tarafından atış talimi ve tatbikatların köylerine çok yakın bir mevkide yapılması 
nedeniyle atış talimi ve tatbikatlar için başka bir yerin tercih edilmesi veya gerekli önlemlerin alınması için 
valiliğe, emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığına başvuruda bulunulmuş mudur?

Emniyet ilgili alanda gerekli önlemleri almış mıdır? Atış talimi ve tatbikat alanının etrafı çit, duvar veya 
benzeri engellerle çevrilmiş midir? Uyarı levhaları konulmuş mudur?

Atış talimi veya tatbikatların gerçekleştirileceği zaman civar köylerdeki muhtarlara bilgi verilmekte midir?

Valilik açıklamasına göre; olay günü tatbikat 15.08’de sonlandırılmış, müteveffa ise 17.30’da cep telefonu 
ile bir görüşme yapmıştır. Bu bilgilerin doğruluğunu ortaya koyan dayanaklar nelerdir ve müteveffanın 
iletişim bilgileri nasıl edinilmiştir?

Valilik açıklamasına göre, atış talimi ve tatbikat yapılan alanda müteveffanın bulduğu ve eline aldığı cisim 
patlamıştır. Bu açıklamanın doğru olduğu kabul edildiğinde; emniyet güçleri atış talimi ve tatbikat yaptıkları 
alanı neden temizlememiş, neden patlayıcı cisimleri alanda tehlikeli bir biçimde bırakarak terk etmişlerdir?

Can kaybı yaşanan olayların tekrar yaşanmaması için söz konusu olay yerine ilişkin ne tür önlemler 
alınacaktır?
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Londra’dan Adana’ya getirilen, GPS cihazı ile takip 
edilen TESCO süpermarketlere ait çöpler ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 
yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. “Atıkların toplanıp yasadışı işlemlere maruz kaldığı bölgelerde 
çevresel bir felakete yol açması ve vatandaşlarımızın muhtelif sağlık sorunlarına maruz kalması tehlikesi söz 
konusudur” diyen Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

İthal edilen atıklarda denetim nasıl yapılmaktadır?

Denetimler yapılıyorsa şeffaflık ilkesine göre denetim sonuçları nerede paylaşılmaktadır?

Kaç ton kirli ve zehirli atık Türkiye’ye ithal edilmiştir? Bu atıkların içeriği, insan sağlığına etkileri ve sağlık 
sistemine getirdiği yük bilinmekte midir?

Kirlilik tespit edilen atıklar hakkında ne tür bir bertaraf işlemi yapılmaktadır?

Başta Adana, İzmir ve İstanbul olmak üzere, yurtdışından gelen atıkların toplandığı bölgelerdeki firmaların 
faaliyetleri hakkında bir denetim yapılacak mıdır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Adana’daki İngiliz süpermarketi TESCO’ya ait 
atıklar ile ilgili yaptığı açıklamada; Adana’da 11 noktada toprak numunelerinin alınıp analiz edildiği, çevre 
ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmediği ifade edilmiştir. 
Bakanlığın numune aldığı bu 11 nokta neresidir ve ne analizi yapılmıştır?”

MECLİSTEN

DEVA Partisi, Adana’ya gelen çöpleri sordu: ‘Kaç ton zehirli atık 
Türkiye’ye ithal edilmiştir?’
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DOĞA ŞANLIOĞLU
DEVA PARTİSİ
GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi’nden bağımlılığa karşı 5 çözüm

‘Kimse bağımlılığa bağışıklı değildir’
“Bağımlılık bir seçim değildir. Kimse bağımlılığa bağışıklı değildir. Gençleri bağımlılık tehdidine karşı korumak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aslî görevlerinden birisidir. Bakanlık gençlere sosyal imkânlar sağlamalı ve 
bağımlılıkla mücadele konusunda gençleri bilinçlendirmelidir. Bağımlı gençlerin tedavi olanakları geliştirilmeli 
ve gençlere yönelik yeni iş fırsatları yaratılmalıdır.”

‘Nokta atışı politikalar üretilmeli’
Şanlıoğlu, partisinin bağımlılıkla mücadelede çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Birincisi; devlet aileler, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’larla iş birliği içerisinde 
çalışmalar yürütmeli ve bu iş birliğinin sürekliliği sağlanmalıdır. İkincisi; ülke genelinde bağımlılık ile ilgili bölgesel 
haritalamalar yapılarak ve bağımlılığın nedenleri detaylandırılarak nokta atışı politikalar üretilmelidir. Üçüncüsü; 
AMATEM ve benzeri kuruluşlar ile tesislerdeki yatak sayısı artırılmalı; tesis şartları, uygulanan tedaviyi ve 
tedavi süresini etkili hale getirecek çalışmalar yapılmalıdır. Tedavi sonrası terapi devletçe sağlanmalı ve kontrol 
edilmelidir. Dördüncüsü; dijital içerik, oyun ve madde bağımlılığının zihinsel ve bedensel zararlarına ilişkin 
farkındalık yaratmak amacıyla erken yaştan itibaren okullarda seminerler ve görsel içerikler oluşturulmalı ve 
ailelere bu konuda eğitimler verilmelidir. Beşincisi; konu ile ilgili acil destek hatlarının etkili bir şekilde kullanımını 
sağlanmalı ve ihtiyacı bulunan gençler ile ailelerinin her an ulaşabilecekleri bir rehberlik hizmeti oluşturulmalıdır.”

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, madde ve teknoloji bağımlılığının gençlerin hayatını 
olumsuz etkilediğini savundu. Partisinin çözüm önerilerini paylaşan Şanlıoğlu şu ifadeleri kullandı: 
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EVRİM RIZVANOĞLU
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE POLİTİKALARI 
BAŞKANI

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı 
Evrim Rızvanoğlu ve heyeti, Muğla’nın İkizköy sınırları 
içindeki Akbelen Ormanları’nda yaklaşık 250 gündür 
ağaçların kesilmemesi için nöbet tutan vatandaşlar 
ile bir araya gelerek, zeytinlik alanlarda madencilik 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi kararına tepki gösterdi. 
Rızvanoğlu şu açıklamayı yaptı:

‘Akbelen’i öldürür’
“Muğla Akbelen ormanlarında ağaç katliamı yapılmak 
isteniyor. Yaklaşık 250 gündür devam eden tepkiye 
bir de yönetmelik değişikliği eklendi. Buradaki 
vatandaşımız zaten ormanlarını korurken şimdi bir de 
zeytinlikler ile ilgili bir süreç içine girdiler. Madencilik 
için ormandaki zeytinliklerin kesilmesi büyük bir 
tahribata neden olur, Akbelen’i de öldürür. Böyle bir 
yaklaşımın ve hareketin sonu Akbelen’i öldürmek ve 
çevrede geri dönüşü olmayan büyük tahribatlara yol 
açmaktır.”

‘Ağaç katliamına müsaade etmeyiz’
“Siyasi iktidarın çevreye karşı yaklaşımı da vicdandan 
yoksun. İktidar maalesef zeytinliklere, ormana, 
yeşile karşı gözü dönmüş girişimlerde bulunuyor. 
Vatandaşımız gece gündüz demeden yaklaşık 250 
gündür ormanlarımızı koruyabilmek için burada 
Akbelen’de nöbet tutuyorlar. Bu konunun başını 
kadınlar çekiyor. Zeytinliklerin kesilmesini ağlayarak 
anlatan kadınlar bu muameleyi hak etmiyorlar. 
Zeytinliklerin, ormanların yok edilmesi demek 
geleceğimizin yok edilmesi demektir. DEVA Partisi 
olarak biz asla böyle bir kıyıma, ağaç katliamına 
müsaade etmeyiz.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA’dan iktidara Akbelen ormanı tepkisi: ‘Akbelen’de 
ağaç katliamına asla müsaade edemeyiz’
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HELÜN FIRAT
DEVA PARTİSİ
KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi’nden Dünya Tiyatrolar Günü açıklaması: 
‘DEVA iktidarında, tiyatrolara mali destekler arttırılacak’

‘Tiyatrolar, faturalarını ödeyemez halde’
“Tiyatro, geçmişten bugüne, sanatın 
toplumsallaşmasında, anlam dünyamızın 
genişlemesinde ve en önemlisi insanların mutluluğu, 
refahı, sağlığı ve barışı için deneyimlerini sahneden 
bize aktaran sanatın en temel dallarından biri olmuştur. 
Antik Yunan döneminden bugüne değin, ülkemiz 
toprakları üzerinde de sürdürülen tiyatro geleneği, 
ülkemizde sanat alanının gelişiminde önde gelen 
bir sanat dalıdır. Ne var ki, önce ifade özgürlüğünün 
kaybı, ardından pandeminin yıkıcı etkileri ve sonunda 
altından kalkmanın imkânsızlaştığı bir ekonomik darbe 
ile tiyatro sahneleri faturalarını, maaşlarını, sahne 
masraflarını ödeyemez hale geldiler.”

‘Destekleri adil paylaştıracağız’
“1962’den beri kutlanmakta olan “Dünya Tiyatrolar 
Günü” maalesef geçen sene olduğu gibi bu yıl da 
sektörün ve sanatçıların olumsuz şartlarda hayatta 
kalma mücadelesi verdiği günlerde kutlanmaktadır. 
Ancak, sanatın hayatın en zor şartlarında bile insanların 
kendini ifade edebilme alanı olduğu unutulmamalıdır. 
Bu sebeple tüm kötü şartlara rağmen, ‘enseyi 
karartmamak’ gerekmektedir. Bu itibarla açıkça ifade 
etmek isterim ki, DEVA Partisi iktidarında, tiyatrolara 
özel önem verilerek, mali destekler büyük ölçüde 
arttırılacak ve bu desteklerin ideolojik saiklerle 
değil; adil, ölçülebilir ve şeffaf ölçütler çerçevesinde 
paylaştırılması sağlanacaktır.”

DEVA Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helün Fırat, Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle bir açıklama 
yaptı. Fırat açıklamasında şunları söyledi:
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NAZLI SEDA VURAL
DEVA PARTİSİ
İNSAN KAYNAKLARI VE PARTİ İÇİ EĞİTİM 
BAŞKANI

“Önüm arkam sağım solum çevre ve iklim” başlıklı oturumda konuşan Vural, insan kaynaklarını çevre ve iklim 
ekosisteminde değerlendirdi. Vural, Eko İklim Zirvesi’nin ardından paylaştığı mesajda “Sahip olduğumuz tüm 
güzellikler dün nasılsa yarın da öyle kalsın diye” ifadelerine yer verdi. DEVA Partisi Doğa ve Çevre Hakları 
Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ve ekibi de  Eko İklim Zirvesi’nde yer aldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Nazlı Seda 
Vural, ATO Congresium’da düzenlenen Eko İklim Zirvesi’nde konuştu. 

Zirveyi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan da ziyaret etti.
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İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanlığı’ndan 
iktidara çağrı: “Macerayı bırakın”

TÜİK tarafından 4 Nisan 2022 tarihinde açıklanan verilere göre yıllık enflasyon %61,14 oldu. 
Tüketicide %61,14 ile son 20 yılın, Üreticide %114,97 ile 27 yılın, ÜFE-TÜFE farkı ise 53,83 puanla tüm 
zamanların zirvesinde yer aldı. Gıda enflasyonu ise %70,33.  

DEVA Partisi Ekonomi Politikaları iktidara seslenerek uyarılarda bulundu:

Macerayı bırakın

Akla ve bilime uyun

Sabit gelirleri ezdirmeyin  

“Tüm veriler sarsıcı bir alarm veriyor”
3 aylık artış, ihracatta %20,8, ithalatta %42,1, dış ticaret açığında ise %134,4.

Para pul olursa cari fazla elde eder enflasyonu düşürürüz tezinin çöktüğü çok açık.

Tüm veriler sarsıcı bir alarm veriyor

İktidar ise başını kuma gömmüş, kulağını gerçeği duymaya tıkamış.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
Bilkent Üniversitesi’nde gençlerle buluştu.

Genel Başkanımız Ali Babacan, 28 Mart Pazartesi günü Ankara İl Gençlik Çalışmalarının düzenlediği ‘Gençlik 
Buluşmaları’ programında Bilkent Üniversitesi öğrencileriyle buluştu; gençlerin sorunlarını dinledi, merak 
edilen soruları yanıtladı.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi 11. İl Başkanları Toplantısı 
Ankara’da düzenlendi.

30 Mart 2022 tarihinde Genel Başkanımız Ali Babacan’ın 81 ilden gelen il başkanlarımızın katılımıyla 11. İl 
Başkanları Toplantımızı Ankara’da gerçekleştirdik.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanlığı, partinin genel 
merkezinde İl Seçim İşleri Başkanları değerlendirme 
toplantısı düzenledi.

Genel Başkan Başdanışmanımız Ramiz Ongun, Seçim İşleri Başkanımız İdris Şahin, Teşkilat İşleri Başkanımız 
Sadullah Ergin, Halkla İlişkiler Başkanımız Mehmet Emin Ekmen ve Sivil Toplumla İlişkiler Başkanımız Hasan 
Karal’ın katılımlarıyla İl Seçim İşleri Başkanları Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı Halkla 
İlişkiler Toplantısı 

Genel Başkan Yardımcılarımız Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Kurumsal İletişim ve Tanıtım 
Başkanı Sanem Oktar, 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul Halkla İlişkiler toplantısına katılım gösterdiler. İstanbul’daki 
saha çalışmaları ve yapılacak faaliyetleri değerlendirdiler.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Ramazan ayı saha çalışmalarımız 2 Nisan Cumartesi günü başlayıp 1 Mayıs Pazar günü bitmek üzere bir ay 
sürecek şekilde planlanacaktır. Bu süre boyunca ev ziyaretleri, iftar yemekleri, sahur buluşmaları, STK ziyaretleri 
ve tanıtım çalışmalarında çalışma disiplinini sağlamak, etki ve verimliliği arttırmak amacıyla hazırlanan bazı 
öneriler aşağıda listelenmiştir. 

Ramazan boyunca yapılacak çalışmalara öğleden sonra başlamalı ve iftar bir ara durak olarak kabul edilip, 
sahura kadar sürecek şekilde planlanmalıdır. Anadolu’da birçok yerde en uygun zaman teravih sonrası 
olabilir. 

İl ve ilçe teşkilatlarının aileleri ile toplu iftar yapması, üye ilişkilerini geliştirecektir. Ayrıca ev ziyaretleri 

Sofranı paylaş: Birlikte iftar açmak için herkes evinden yemek getirir ve kurulan sofrada paylaşılır. Birlikte 
iftar açılır. Bunun teşkilat içinde yapılmasını mutlaka öneriyoruz, duruma göre kamuya açık ilanla da 
planlanabilir.

İftar ya da teravih sonrası çay sohbet toplantıları düzenlenebilir. Kalabalık alanlarda, camii yakınındaki 
kahvehane vb yerler belirlenerek vatandaş ile bir araya gelinebilir.

İl ve ilçeler daha önce ziyaret ettikleri dernek, muhtar vb kurum temsilcileri için iftar verebilir. Sivil 
Toplumla İlişkiler Başkanlığı ile koordineli biçimde çalışılması önerilir.
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