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Lansman toplantısına Yerel Yönetimler ve Şehircilik 
Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, Doğa ve Çevre 
Hakları Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ve 
Kurucular Kurulu Üyesi Sedat Kadıoğlu katıldı. 

‘Yerinden yönetim ilkesini esas alacağız’

‘Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince 
devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu 
söylerken, dış politika, milli savunma, yargı gibi alanları 
tabii ki girmiyoruz. DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden 
yönetim ilkesini esas alacağız”

‘Keyfi uygulamaları tarihe karıştıracağız’

“İçişleri Bakanının seçilmiş belediye başkanları 
üzerinden görevden alma, kayyum tayin etme ve 
bunun gibi taraflı, keyfi ve partizan uygulamarı 
tarihe karıştıracağız. İmar planları yapılırken, Alevi 
vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı semtlerde Cem 
Evlerine mekan, parsel ayrılmasını da mutlaka 
sağlayacağız”

‘Geçmiş dönemlerde yapılan işlemleri 
denetime tabi tutacağız’

“Büyük ve önemli projelerin yarışmaya açılmasını ve 
halk oylamasına sunulmasını sağlayacağız. Giderayak 
testiyi doldurma derdinde olanlar bizi iyi dinlesin. 
Geçmiş dönemlerde yapılan iş ve işlemleri denetime 
tabi tutacağız. Yolsuzluklarla kararlı bir şekilde 
mücadele edeceğiz.”

“TOKİ’nin tek amacı vatandaşa sosyal 
konut edindirmek olacak’

“Kentsel yenilenmede doğal afet riski bulunan 
alanlara öncelik tanıyacağız. Banka konut kredi 
sistemini, kentsel yenilemede, teşvik unsuru haline 
getireceğiz. Dar gelirli vatandaşımıza faizsiz veya 
düşük faizli uzun kredi temin edeceğiz dar gelirliler 
için konut edindirme teşvikleri belirleyeceğiz. Uygun 
koşullu sosyal konut kiralama uygulamasını da hayata 
geçireceğiz. Bazıları TOKİ’yi duyunca gözlerinde 
dolar işareti oluyor. TOKİ’nin tek amacı vatandaşa 
sosyal konut edindirmek olacak.”

‘Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planını açıkladı: 
‘DEVA Partisi iktidarında yerinden yönetim ilkesini esas alacağız’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin yerel yönetimler 
ve şehircilik eylem planını açıkladı.
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Her ailenin başını sokacak 
güvenli bir yuvası olacak

“DEVA Partisi iktidara gelince her ailenin başını sokacak güvenli bir yuvası olacak. On yıl içerisinde doğal afetlere 
maruz çürük ev kalmayacak. Kimse tekel yaratıp milleti köşeye sıkıştırıp hayatı çekilmez hale getiremeyecek. 
Taksi meselesini halledeceğiz”

‘Bizden sonraki nesillere çöp bırakamayız’

“Atıklarını ayrıştıranlara anında para vereceğiz. Dijital bir sistemle çöp ayrıştırma merkezleri kuracağız. İnsanlar 
oraya gidecek, attığı şişenin gramajına göre puan yazılacak. Bizden sonraki nesillere çöp bırakamayız”

‘Bu merkezler vatandaşın ayağına gidecek’

“Cep kültür ve sanat merkezleri kuracağız. Buradaki genel hava ‘Devasa bir şey yapalım, tarihte iz bırakalım 
Candan Karlıtekin Kültür Merkezi kuralım’. Milletin parasıyla iş yapıp, adınızı koyuyorsunuz. Bu devir bitecek. Bu 
merkezler vatandaşın ayağına gidecek.”

Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin Anlattı
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‘Hayatın pahalılığının sorumlusu, döviz kurunu patlatandır’
Türkiye’de kilosu 30 liraya kırmızı biber, 20 liraya domates, 20 liraya salatalık satılıyorsa bunun sorumlusu 
bellidir. Ülkede bir demet dereotu 10 lira ediyorsa bunun sorumlusu bellidir. Hayat pahalılığının sorumlusu, 
döviz kurunu patlatandır. Dolar kurunu bir çırpıda 8 liradan 14 liraya yükselten politikalar hangi ‘akıllının’ aklına 
geldiyse, sorumlu odur. Hayat pahalılığının sorumlusu, milletin 130 milyar dolar döviz rezervini cayır cayır 
yakandır.”

‘Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere gerileteceğiz’
“Biz, bu milletin sofrasındaki ekmeği büyüteceğiz. Bu iş çözülecek arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. 
Önümüzdeki seçimlerden sonra bu iş bitecek. Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere gerileteceğiz. 
Halkımızın satın alım gücünü arttıracağız. Türkiye’de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye çalışacağız. Asgari 
ücret, açlık sınırının altında kalmayacak. Biz bunları akılla, bilimle, azimle yapacağız.

‘Çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşanacağının kararını Suud yargısına bıraktı’
“Adalet Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a nakli konusunda olumlu görüş bildireceğini 
açıkladı. Hatırlayın, Sayın Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin ardından “Gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle 
aydınlatılıp aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşanacağını belirleyecektir” demişti. Belli ki, 
geldiğimiz noktada, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağının kararını Suud yargısına bıraktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği 
haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan’ın gündeminde fiyat 
artışları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları, hekimler ve dış politikadaki 
tutarsızlıklar vardı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Babacan: “Bu milletin sofrasındaki ekmeği 
büyüteceğiz”

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN



35#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankırı’da düzenlenen iftar programı 
kapsamında OSB çalışanlarını ziyaretti. 

Ardından şehit ve gazi yakınları, muharip gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara il teşkilatının düzenlediği iftar 
programına katıldı. Programda gençlere seslenen Babacan şu ifadeleri kullandı: 

“Önce özgürlük diyeceğiz. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü. Gençlerimize diyeceğiz 
ki : şöyle rahat bir nefes alın. Korkmayın diyeceğiz. İstediğiniz gibi sosyal medyada 

paylaşımlarınızı yapın, konuşun. Artık özgürsünüz diyeceğiz.”İftar programının 
ardından Ali Babacan ve  eşi Zeynep Babacan,  üniversiteli gençlerin evine misafir 

oldular, öğrencilere beraber yemek hazırladılar.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Türkiye 
Emekliler Derneği’nin genel başkanı Kazım Ergün ve TÜED’in temsilcilerini iftar 
yemeğinde ağırladı. Babacan, emeklilerin her türlü hakkını korumak için çalışan 

derneğe teşekkürlerini iletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinse Konut Görevlileri 
Sendikası genel başkanı Uğur Gözel ve sendika üyelerini iftar yemeğinde ağırladı. 
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‘Özgürlük yerine baskı gelirse olacağı budur’
“Gençlerin barınması, mutfak alışverişi, ulaşım, yeme-içme gibi temel masrafları çok acımasız boyutlara ulaştı. 
Gençler okul yemekhanesinden çıkamıyor. Karnını çorba-ekmekle doyuruyor. Kimi arkadaşımız iki günde bir 
yemek yediğini söylüyor. Gerçekten çok ciddi bir gerileme dönemi yaşıyoruz. Özgürlük yerine baskı gelirse 
olacağı budur.”

‘Umut rüzgarı esecek, barış rüzgarı esecek’
“Genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. İçinde olduğunuz durumu çok iyi anlıyorum, ama inanın, önümüzdeki 
ilk seçimlerde ülkemizde bambaşka bir rüzgar esecek. Özgürlük, adalet rüzgarı esecek. Umut rüzgarı esecek. 
Barış rüzgarı esecek. Ülkemizi ilham kaynağı bir ülke yaptık. İnanın yine yapacağız. Biz bu yola gençlerle çıktık, 
gençlerle beraber başaracağız”

‘Bu tutarsızlığın sebebini derhal açıklayın’
“Önceki gün işsizlik rakamları açıklandı. Yüzde 140’lara kadar yükselen enflasyonu yüzde 61 gösteren Rakamları 
Ayarlama Enstitüsü, Şubat ayı işsizlik oranını da yüzde 10,7 olarak açıkladı. Rakamlara biraz daha yakından 
bakalım: TÜİK’e göre son bir yılda işsiz sayısı 623 bin kişi azalmış. İŞKUR’a göre ise son bir yılda işsiz sayısı 325 
bin kişi artmış. Bunların ikisi de kamu kurumu. Hangisine inanalım? Madem makyaj malzemelerini alıp rakamları 
boyayacaksınız, o boyaları birbirinizle de paylaşın. Önce birbirinizden haberdar olun. Bu tutarsızlığın sebebini 
de derhal açıklayın.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu. Babacan’ın gündeminde gençlerin sorunları, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar vardı. 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Bu yola gençlerle beraber çıktık, gençlerle beraber 
başaracağız’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali babacan, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planını 
açıklamak için gittiği Bursa’da il başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.
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‘Ortak yönetme iradesiyle meseleye bakıyorsanız, karşılıklı güven inşası gerekir’
 “Altılı masa, altı partinin birbirlerine olan güvenini inşa ettikleri masadır. Çünkü yol arkadaşlığı yapacaksanız, 
seçimlerden sonra ülkeyi bir ortak yönetme iradesiyle meseleye bakıyorsanız o zaman karşılıklı güven inşası 
gerekir.”

‘Bambaşka bir Türkiye’ye doğru yürüyecek yeni bir siyasi parti kurduk’
 “Bizim üye yapımıza baktığımızda çok farklı bir kompozisyon var. Biz bütün Türkiye’de tüm kimlikleri, tüm 
siyasi tercihleri kucaklayacak ama bambaşka bir Türkiye’ye doğru yürüyecek yeni bir siyasi parti kurduk. DEVA 
Partisini bunun için kurduk.”

‘Bu seçimde yol kazasına ihtimal bırakacak bir iş yapamayız’
“Ülkemizin yarınları ile ilgili çok kritik bir dönemeçteyiz. Bu seçimde yol kazasına ihtimal bırakacak bir iş 
yapamayız. Hem Cumhurbaşkanlığını farkla kazanmak zorundayız hem de mecliste en az 360 milletvekiliyle 
anayasayı değiştirecek aritmetiği yakalamamız lazım. Cumhurbaşkanı adayı için iki nitelikte mutabık kaldık. Bir, 
kucaklayıcı, kapsayıcı olsun. İkincisi de demokrasiyi özümsemiş olsun.”

‘Bu seçim son demokrasi nefesi olabilir’
“Daha önce Türkiye böyle bir dönem yaşamadı. Seçilmiş birisinin hukuku hiçe sayarak ülkeyi yönetmesi ’50+1’i 
ben cebime koydum, Anayasaya uymayabilirim, Anayasa Mahkemesinin kararına uymam’ dediği, keyfilik 
yapabildiği bir dönem yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı olabileceğini düşünen insanların kendi şahsi ihtiraslarından 
arınıp ‘Bu iş Türkiye meselesi’ demesi lazım. Herkesin bu ağır sorumluluğu sırtında hissederek hareket etmesi 
lazım. Bu seçim son demokrasi nefesi olabilir.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24’de Murat Sabuncu’nun konuğu olarak gündemi değerlendirdi. 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Bu iş Türkiye meselesi’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı, vefatının 29. 
yıl dönümünde kabri başında andı. Babacan, Topkapı’daki anıt mezara çelenk ve çiçek 
bıraktı. Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

“8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının 29.yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle 
anıyorum.” Babacan ayrıca 27 Mayıs Darbesi’nin ardından idam edilen Başbakan Adnan 

Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu da 
Topkapı Mezarlığı’ndaki kabirlerinin başında andı. 
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‘Gübre maliyetinin yarısını karşılayacağız’
“Böylesine büyük ve muhteşem tarım alanlarının olduğu bir ülkede yokluk çekmeyi aklım almıyor. Onun 
için iktidara gelir gelmez büyük bir tarım hamlesi yapacağımızı söylüyoruz. Gübre mailyetinin tam yarısını 
karşılayacağız. Gübre 400 liraysa 200 lirasını, 1.000 liraysa 500 lirasını ödeyeceğiz”

‘Asgari gelir desteğini hayata geçireceğiz’
“Asgari gelir desteğini hayata geçireceğiz. Geçinmek için yeterli geliri olmayan hanelere destek olacağız. 
Çocuğunun karnını doyurmak isteyen annelere, yuvasına sıcak çorba sokmak için sabah akşam çalışan işçilere 
DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, Adana Ceyhan’da partisinin düzenlediği iftar 
programına katıldı. Babacan iftar programında şu ifadeleri kullandı:

‘Büyük bir tarım hamlesi yapacağız’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,  
31 Mart 2022 tarihinde Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı 
Gümüşörgü (Timok) köyünde yaşandığı iddia edilen 
işkence olayını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 
sordu.

Göz altına alınan 15 kişiden Yahya Karabaş’ın askerler 
tarafından başına çuval geçirilerek işkenceye 
uğradığını beyan ettiğini söyleyen Yeneroğlu, 
medyaya yansıyan görüntülerde Karabaş’ın gözünde 
ve yüzünde izlerin görüldüğünü ifade etti. Yeneroğlu, 
soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

‘İşkenceyi önlemenin en etkili yolu faillerin 
cezalandırılmasıdır’
“Batman Barosu insan Hakları Merkezi ve İnsan 
Hakları Derneği Batman Şubesi konu ile ilgili ayrı ayrı 
açıklamalar yapmıştır. Gerek taraf olunan uluslararası 
sözleşmeler gerekse de Anayasa uyarınca, işkence 
ve kötü muamele mutlak yasaktır ve hiçbir şekilde 
istisnası bulunmamaktadır. İnsanlık suçu olan 
işkencenin ve kötü muamelenin önlenmesinin en etkili 
yolu, iddialara ilişkin etkin bir soruşturma yapılması ve 
faillerinin cezalandırılmasıdır.”

‘Adı geçen kamu görevlileri tedbiren 
uzaklaştırıldı mı?’
Yeneroğlu, Soylu’ya şu soruları sordu:

31 Mart 2022 tarihinde yapılan soruşturmada kaç 
kişi, hangi suçlama ile gözaltına alınmıştır? Hala 
gözaltı süreci devam eden şüpheli bulunmakta 
mıdır?

Yahya Karabaş ile birlikte işkence ve kötü 
muamele iddiasında bulunarak şikayetçi olan kaç 
kişi vardır?

Yahya Karabaş’ın şikâyeti ile varsa diğer 
şüphelilerin şikâyeti üzerine işkence ve kötü 
muamele iddialarına ilişkin olarak cezai ve 
idari süreç başlatılmış mıdır? Adı geçen kamu 
görevlileri idari süreç nedeniyle görevlerinden 
tedbiren uzaklaştırılmışlar mıdır?

Yahya Karabaş’ın darp raporu almasının 
engellendiği iddiasına yönelik, adı geçen polis 
veya polisler ile hastaneye ilişkin bir inceleme 
başlatılmış mıdır?

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MECLİSTEN

DEVA Partisi Batman Kozluk’taki işkence ve kötü muamele 
iddialarını sordu: ‘Cezai ve idari süreç başlatıldı mı?’
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Gül ve Tepebaşı mahallelerini 
kapsayan alanın acele kamulaştırılmasını gündeme getirdi.

TBMM’de soru önergesi veren Yeneroğlu, söz konusu alanın 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan 
ilan edildiğini ancak Danıştay’ın bu ilanı iptal ettiğini hatırlattı. Buna rağmen aynı alanın geçtiğimiz şubat ayında 
Cumhurbaşkanı Kararıyla acele kamulaştırıldığını ifade eden Yeneroğlu, bölgedeki konutlarda elektriğin ve 
suyun kesildiğini, taşınmazların düşük değerle kamulaştırıldığını ve insanların tahliyeye zorlandığını vurguladı.

MECLİSTEN

DEVA Partisi Mardin’deki acele kamulaştırmayı sordu: 
‘Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen neden acele 
kamulaştırma yöntemine başvuruldu’
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Yeneroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları sordu:

2016 yılında 6306 sayılı yasaya istinaden Yeşilli İlçesi, Gül ve Tepebaşı mahallelerinin belirli bölümlerinin 
riskli alan ilan edilmesine dair alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nın Danıştay tarafından iptaline rağmen neden 
5180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “acele kamulaştırma” 
yapması yöntemine başvurulmuştur?

Yeşilli İlçesi’nde kaç adet ruhsatlı ve iskanı alınmış bina mevcuttur ve ilçedeki iskanlı binaların elektrik, su 
gibi hizmetler için abonelik tesis edilmiş toplam binalar içerisindeki oranı nedir?

Acele kamulaştırma sonucu maddi olarak mağdur olacakları için direnç gösteren vatandaşların, belediye 
ile anlaşmaya ve evlerini terke zorlanması için elektrik ve sularının kesildiği iddiaları doğru mudur? Doğru 
ise hangi gerekçelerle kamu hizmeti sunulmamaktadır? Elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesinin sebebi 
olarak binaların ruhsatsız olması gösteriliyorsa Yeşilli İlçesi’ndeki diğer ruhsatsız ve iskansız binaların 
kaçında benzer uygulama yapılmıştır?

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılardan 31.12.2017 öncesi yapılmış olup 2018’de ilan edilen imar 
barışından yararlanabilen bina sayısı kaçtır? Bunlara herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? Bu yapıların da 
zorunlu bir kentsel dönüşüme tâbi tutulması planı var mıdır?

Gül ve Tepebaşı mahallelerinde vatandaşların konutlarından tahliyeye zorlandığı ve usulsüz yıkım 
uygulamalarında bulunulduğu iddiaları hakkında herhangi bir inceleme başlatıldı mı?

Üretici fiyat endeksinin 2021’de %100’ün üzerinde arttığı, yapı malzeme fiyatları, benzin, mazot ve benzeri 
giderlerin 2022’de de yüksek enflasyon sürecine teslim olduğu, emlak fiyatlarının ve kiraların astronomik 
seviyelere ulaştığı bir ortamda, vatandaşların acele kamulaştırmaya tâbi tutulan taşınmazlarına değer 
biçilirken hangi kriterler baz alınmakta ve hangi yöntemle hesaplama yapılmaktadır?

‘Usulsüz yıkım hakkında inceleme başlatıldı mı?’
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Silivri 5 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 
mahpusların gördükleri işkence ve kötü muamele iddialarını Adalet bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Mahpusların süngerli odada gördükleri işkence ve kötü muamele sonrasında toplu intihar girişiminde 
bulundukları neticesinde bir mahpusun hayatını kaybettiğini ifade eden Yeneroğlu, soru önergesinde şu 
ifadelere yer verdi:

‘İddialar etkin ve hızlı bir şekilde soruşturulmalıdır’

“Alanda çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının ceza infaz kurumuna düzenledikleri ziyaretler sonrasında 
hazırlanan raporlar kamuoyu ile paylaşılmıştır. Gerek medyaya yansıyan görüntüler, gerek mahpuslara ait ses 
kayıtları gerekse de bir mahpusun ölümüyle sonuçlanan işkence ve kötü muamele iddiaları oldukça vahim 
olup, hızlı ve etkin bir şekilde bu iddiaların soruşturulması gerekmektedir.”

‘Mahpuslara işkence ve kötü muamele uyguladığı iddia edilen memurlar tedbiren 
uzaklaştırıldı mı?

Yeneroğlu, Bozdağ’a şu soruları sordu:

Koğuşlarda bulundurulan hap ve/veya ilaç sayısında herhangi bir kısıtlama var mıdır? Hap içerek intihar 
girişimde bulunduğu ileri sürülen mahpuslar, bu hapları nasıl temin etmişlerdir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre mahpus Ferhan Yılmaz hap içmesi sonucu 
kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişse burnu nasıl kırılmış, nasıl dudakları patlamış ve şişmiş, cenazesinin 
taşındığı tabutun içi ise nasıl tamamen kana bulanmıştır? 

Silivri 5 No’lu Ceza İnfaz Kurumu’nda, söz konusu işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak adli ve 
idari soruşturma başlatılmış mıdır? Bu soruşturmalar başlatılmışsa, hangi aşamadadır?

Başlatılan soruşturmalar kapsamında, tedbiren mahpuslara işkence ve kötü muamele uyguladığı iddia 
edilen infaz koruma memurları görevden uzaklaştırılmış mıdır?

Toplu intihar girişiminde bulunan mahpusların başka ceza infaz kurumlarına sevk edilme gerekçeleri nedir? 
Bu mahpuslar hangi ceza infaz kurumlarına sevk edilmiştir? Aileleri bu konuda bilgilendirilmiş midir? Sevk 
edilen mahpusların sağlık durumları nasıldır?

DEVA Partisi Adalet Bakanı’na işkence ve kötü 
muamele iddialarını sordu:

 ‘Adli ve idari soruşturma başlatıldı mı?’
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ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi, “Kadına Şiddeti Önleme Genelgesi”ni 
masaya yatırdı: ‘Etkili ve gerçekçi çözümler benimsenmeli’

‘Genelgenin yakın takipçisi olacağız’
“DEVA Partisi olarak, her gün kadına yönelik farklı şiddet olaylarının yaşandığı ülkemizde, şiddetle mücadelede 
etkili kararlar alınmasının ve bu kararlarının hızlı bir şekilde uygulanmasının hayati bir önemde olduğunun 
bilincindeyiz. Bu nedenle, belirlenen hedeflerin yetersizliği dikkate alınarak etkili ve gerçekçi çözümlerin 
benimsenmesi ve kadına yönelik şiddetle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekliliğini iktidara hatırlatırız. 
Söz konusu genelgenin yakinen takipçisi olacağız.”

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği ‘Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı’ başlıklı genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Genelgeyi kadına 
yönelik şiddetle mücadelede hedefler belirlemesi bakımından önemli bulduğunu söyleyen Esen, hedeflerin 
uygulamasını yakından takip edeceklerini kaydetti.

Genelgenin yetersiz olduğunu savunan Esen şu ifadeleri kullandı:
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‘Genelgedeki hedefler etkili ve yeterli bir çözüm yolu değil’
“Kolluk personelinin eğitimindeki aksamaların, riskli vakaların takibinde ve gizlilik kararı alınmasında yaşanan 
sıkıntıların ve konukevlerinin yetersizliğinin sadece genelge yayınlamakla çözüme kavuşmayacağı açıktır. 
Genelge’de yer alan hedefler kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkili ve yeterli bir çözüm yolu 
sağlamamaktadır.”

“Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerde konukevi sayısındaki artışın en az 10 ile sınırlı tutulması konukevi 
ihtiyacını gidermekte yetersiz kalacak. Nüfusu 100 binin altında kalan belediyelerde konukevi açılmasına ilişkin 
bir düzenlemenin yapılmamasını ise kadınları çaresizliğe iten büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. Ayrıca hedef 
arasında konukevlerinin kalitesinin artırılması ya da kadını sonraki yaşama hazırlayacak iyileştirmelerin yapılması 
yer almıyor. Bu, konukevlerinin nitelikleri bakımından önemli bir eksikliktir.”

‘Elektronik kelepçe artışı yetersiz, eğitimlerin içeriği bilinmiyor’
“Elektronik kelepçelerin sayısında yüzde 50 oranında artış öngörülüyor. Zaten toplam bin tane elektronik 
kelepçe var. Bu sayıyı 500 daha arttırmak şiddeti önlemek açısından oldukça yetersizdir. Ayrıca Genelgede 
kolluk personeline verilmesi planlanan eğitimlerin içeriği, bu eğitimi kimlerin veya hangi kuruluşların vereceği 
gibi detaylar ortaya koyulmamıştır. Bu da söz konusu eğitimlerin etkisi konusunda tereddütlere yol açmaktadır.”

‘İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmayan hükmü hedefleniyor’
“Riskli vakaların takip edilmesine ilişkin hedefler önemli ve olumlu olmakla birlikte, bir tekrardan ibaret 
görünmektedir. Bilindiği gibi, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğu dönemde, benzer bir düzenleme 
Sözleşme’de yer almasına rağmen gereği yerine getirilmemiştir. Sözleşme yürürlükte iken bu hüküm 
uygulanmamıştır. Yani İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmayan hükmü hedeflenmektedir.”

‘Hükümlüler tahliye edilirken mağdur kadınlar bilgilendirilmedi’
“Pandeminin başlarında infaz kanununda yapılan değişiklik nedeniyle şiddet faili pek çok hükümlü tahliye 
edildi. Buna rağmen mağdur kadınlara bilgilendirme yapılmadı. Şimdi bu tahliyeleri derhal kolluğa bildiren yeni 
bir entegrasyon sistemi kurulacağı, risk değerlendirme parametrelerinin güncelleneceği, risk yönetim ekibi 
oluşturacağı gibi hususlara yer veriliyor. Uluslararası bir sözleşmede yer alan benzer bir hükmün yürürlükteyken 
dahi uygulanmaması hafızalarımızda. Bir genelgeyle riskli vakaların takip edilmesinin mümkün olup olmayacağı 
süreçte takip edilmesi gereken bir husustur.”

Kadınları 
çaresizliğe iten 
eksiklikler var
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HELUN FIRAT
DEVA PARTİSİ
KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Toplumun her kesiminin sanata erişimini mümkün 
kılacağız’

DEVA Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helun Fırat, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı. Fırat 
şu ifadeleri kullandı: “Sanatın ve sanatçıların kendilerine özgü var oluşlarını ve geçimlerini güvenceye alarak 
toplumun her kesiminin, coğrafyamızın her bir köşesinin sanata erişimini mümkün kılacağız. Türkiye’nin tüm 
renklerini sanatla gösterebilmesi çabamızla Dünya Sanat Günü kutlu olsun!
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DEVA Partisi Doğa ve Çevre Hakları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, çevre kirliliği ile bilinen Dilovası’ndaki en 
tartışmalı OSB olan Kömürcüler OSB’yi yerinde ziyaret ederek, Ekoloji ve Sağlık Derneği’nden bilgi aldı.

EVRİM RIZVANOĞLU
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE POLİTİKALARI 
BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Doğa ve Çevre Politikaları 
Başkanlığı’ndan ziyaret 
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Deva Partisi’ne İki Yeni Katılım 

Parti rozetlerini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından alan, 22. Dönem ve 
23. Dönem Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ve 21. Dönem ve 22. Dönem Bingöl Milletvekili 

Mahfuz Güler, DEVA ailesine katıldı.



321#HEPİMİZİNDEVASI

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanlığı, partinin genel 
merkezinde İl Sağlık Politikaları Başkanları değerlendirme 
toplantısı düzenledi.

Sağlık Politikaları Başkanımız Aysun Hatipoğlu, GMYK üyelerimiz Bekir Sıtkı Aslan ve Özge İrem Morkoç’un 
katılımlarıyla  1. İl Başkan Yardımcıları toplantısında sağlık çalıştayını gerçekleştirdi.

Çalıştayda: Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Sağlık Eylem Planı hakkında bilgi verdi. 

Kurul üyeleri ve İl Başkan Yardımcılarından oluşan küçük gruplarda eylem planı ile, eylem planının lansmanı için 
yapılacak saha iletişimleri, yerelde yaşanan sağlık sistemi problemleri ve diğer gündem maddeleri hakkında 
fikir alış-verişi yapıldı, atölye çalışması gerçekleştirildi. 
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