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‘Seçimi biz kazanacağız’

“Belli ki Sayın Erdoğan seçim dönemini başlattı. 
Biz seçimlere hazırız. DEVA Partisi hazır. Ve 
biz kazanacağız. Kendisi gerilimi istediği kadar 
artırmaya çalışsın. Her seçim döneminde gererek, 
kutuplaştırarak seçim almaya çalışıyor. Biz bu seçim 
dönemini nefrete ve öfkeye teslim etmeyeceğiz. 
Huzur kazanacak. Aklına ne geliyorsa tek imzayla 
yapıversin. Bu otoriter rejimi değiştireceğiz. Ülkemiz 
derin bir nefes alacak.”

‘Siz daha çok rüya göreceksiniz, milletin 
bize güveni tam’

“Hükûmetin kadrolu köşe yazarları, maaşa bağladıkları 
yorumcular koro halinde bağırmaya başladılar. Neymiş 
efendim, yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi 
logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde 
olmak da anlamını yitirmiş. Siz bu rüyaları görmeye 
devam edin. Daha çok rüya göreceksiniz. Kardeşim, 
bizim kendimize güvenimiz tam. Milletimizin de bize 
güveni tam.”

‘Barajları yıkıp geçeceğiz’

“İlan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve 
Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, 
kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. 
Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Daha önce 
söyledim, tekrar söylüyorum: Türkiye 1’den büyüktür. 
Türkiye kazanacaktır. Hodri meydan. Elinizden geleni 
ardınıza saklamayın. DEVA damlalarının oluşturacağı 
seli hiçbir baraj durduramaz. Barajları yıkıp geçeceğiz.”

‘Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin 
arkasındayız’

“Biz altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz 
bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız 
konularda, her türlü katkıyı vermeye de devam 
edeceğiz. O masada yer alan her partiyle iş birliği 
yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü 
bir iradeye sahibiz. Bunu herkesin bilmesini arzu 
ederim.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu. Babacan, “Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, 
kendi logosuyla girme kararını almıştır.” dedi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Demokrasi ve Atılım Partisi kendi adıyla, kendi 
logosuyla seçime girme kararı almıştır’

GENEL BAŞKANDAN
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Altı Parti Siyasi Partinin Genel Başkanının
Ortak Açıklaması (24-25 Nisan)
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programı için gittiği Adana’da Adana Meyve 
Sebze Hali’ndeki çalışanlarla bir araya geldi. “Ülkenin verimli topraklarında ürettikleri meyve 

ve sebzelerin sofralara ulaşması için çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. 
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde şoförleri iftar 
yemeğinde ağırladı. Meslektaşlarının haklarını korumak için çalışan meslek odaları ve tüm 

mensuplarına teşekkürlerini iletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Türkiye Emekli 
Emniyet Müdürleri Derneği’ni iftar yemeğinde ağırladı. Emeklilerin genel problemleri 

hakkında istişarelerde bulundu.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında 
konuştu. Babacan’ın gündeminde kur korumalı mevduat sistemi, konut fiyatları ve maaş zamları vardı. Babacan 
ayrıca 304 liralık bir otobüs biletini göstererek ulaşım fiyatlarına dikkat çekti.

‘Bu bir otobüs bileti değil, yoksulluğun ve 
krizin belgesidir’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN
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‘Kur farkını para basarak ödemek zorunda kaldılar’
Babacan, üç aylık vade süresi dolan kur korumalı mevduat hesaplarına 11 milyar lira ödeme yapılmasını şu 
sözlerle değerlendirdi:

“Bütçede ‘kur korumalı hesabın kur farkı’ diye bir kalem yok. Bu parayı nereden bulacaklar? Para basacaklar. 
Para basarak bunu ödemek zorunda kaldılar, kalıyorlar. ‘Merkez Bankası kaynaklarından’ diyorlar. Merkez 
Bankası’nda kaynak mı bıraktınız? Merkez Bankası kaynağı para basma makinesi. Para basınca ne olacak? 
Enflasyon ve kur daha da artacak. Kur artınca ne olacak? Daha fazla kur farkı ödeyecekler. Daha da artan kur 
farkını nasıl ödeyecekler? Dönecekler Merkez Bankası’na, daha çok para basacaklar.”

İstanbul-Ankara arası otobüs biletinin 300 liraya ulaştığını söyleyen Babacan, elindeki bileti göstererek şu 
ifadeleri kullandı:

“Bu elimdeki kâğıt parçası adeta servet değerine çıkmış durumda. Ankara-İstanbul arası otobüs bileti 304 lira 
tek yön. Gidiş dönüş 608 lira. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımı düşünüyorum. Bayramda ailelerinin yanına 
gitmek isteseler, gidiş dönüş bilet ücreti neredeyse bir aylık burs kadar. Pek çok üniversite öğrencisi, bu 
bayramı ailesiyle geçiremeyecek. Alın size belge. Bu bir otobüs bileti değil. Bu, Türkiye’deki yoksulluğun, krizin 
belgesidir.”

‘DEVA Partisi iş başına geçtiğinde herkesin eli ekmek tutacak’
“Devlet ihtiyacı olana yardım eder. Onun için söylüyoruz. Yeterli geliri olmayan hanelere destek olacağız. 
İnsanları gıda, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmayacağız.Bebekler sağlıklı büyüsün 
diye bir yıl boyunca süt ve bebek maması başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunları 
yapacağız. Asıl çare, ülkeyi topyekûn zenginleştirmektir. DEVA Partisi iş başına geçtiğinde herkesin eli ekmek 
tutacak.”

Bu elimdeki kağıt parçası
servet değerine çıkmış durumda
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve heyetini ağırladı. EYT konusu ve 

çözümleri hakkında istişarelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Ankara Meclisi ve 
Başkentliler Platformu Başkanı Mehmet Akyol ve temsilcilerini ağırladı. 
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‘Bu ülke her türlü zorluğu aşabilecek güçte’
“Bir yandan ülkemizin haline üzülüyoruz. Öte yandan da hemen yanı başımızdaki coğrafyaya bakıyor ve 
şükrediyoruz. Çok çalışmak zorundayız. Emir olunduğu gibi dosdoğru çalışmak zorundayız. Bu büyük ülke, bu 
güzel ülke, her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Yeter ki iyi yönetilsin, istişareyle yönetilsin. Yeter ki gerçek 
demokrasiyle yönetilsin.”

‘Kuru kardeşlik sloganları atmıyoruz, eşitlik diyoruz’
“Geçmişimizden, yaşadıklarımızdan ders alacağız. Gerçek bir demokratik düzeni hep beraber kuracağız. 
Özgür, zengin ve güçlü bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Biz, kuru kardeşlik sloganları atmıyoruz. Biz, 
eşitlik diyoruz. Eşit vatandaşlığın altını kalın kalemle çiziyoruz.”

‘Eşit vatandaşlık olsaydı demokrasiye kayyum gölgesi düşmezdi’
“Türkiye’de eğer eşit vatandaşlık olsaydı, herkesin iradesine eşit derecede saygı duyulurdu. Eşit vatandaşlık 
olsaydı, demokrasimizin üstüne kayyumların gölgesi düşmezdi. Eşit vatandaşlık olsaydı, şehirlerimizde seçmen 
iradesi gasp edilmezdi. Eşit vatandaşlık olsaydı, bu topraklarda konuşulan hiçbir dil yok sayılmazdı. Hiçbir dile 
‘bilinmeyen dil’ muamelesi yapılmazdı.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı’nda düzenlediği iftar 
programına katıldı. Burada yaptığı konuşmasını Kürtçe “Afiyet olsun” anlamına gelen “Noşi can be” diyerek 
tamamlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Gerçek bir demokratik düzeni hep beraber 
kuracağız’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Viranşehir’de konuştu. Viranşehir’i Kürtçe adıyla (Weranşar) da 
selamlayan Babacan, DEVA Partisi’nin üye sayısının 150 bine yükseldiğini açıkladı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Gücümüzü devletin imkânlarından değil, 
milletten alıyoruz’

GENEL BAŞKANDAN

‘Eşit vatandaşlık olmadığı için Kürt 
meselesi var’
“Tüm sorunların temeli demokrasi açığı. Türkiye’de 
hukuk ve demokrasi can çekişiyor. Halkın iradesi gasp 
ediliyor. Dün Diyarbakır’daydım. Türkiye’de ne yazık 
ki tam demokrasi yok. Tam demokrasi olmadığı için 
eşit vatandaşlık yok. Eşit vatandaşlık olmadığı için bu 
memleketin bir Kürt meselesi var. Vaktiyle çok yol kat 
etmiştik. Ne yazık ki bu iktidar Kürt meselesini diriltti.  
Çözmek bizim boynumuzun borcu. Biz çözeceğiz.”

‘Siyaseti halkımızla beraber yapıyoruz, bu 
yola milletle beraber çıktık’
“Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Biz gücümüzü 
devletin imkânlarından almıyoruz. Sırtımızı devletin 
imkânlarına yaslayarak siyaset yapmıyoruz. Siyaseti 
halkımızla beraber yapıyoruz. Bu yola milletle beraber 
çıktık.”
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‘Türkiye’nin gerçek bir meclise çok ihtiyacı var’
“Birinci Meclis’in duvarında yazan o güzel sözü sizlere hatırlatmak istiyorum: ‘Ve emruhum, şûrâ beynehum’. 
Yani, ‘İşlerini istişare ile yürütürler’. Düstur bu. Dün olduğu gibi, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken de 
yolumuza ışık tutan düstur bu. Evet; istişareye ihtiyacımız var. Çünkü bu topraklarda, farklı fikirlere sahip 
insanlar olarak yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Türkiye, farklı fikirlerdeki herkesin yurdudur. Hepimizin 
yurdudur. Sorunları, bizim gibi düşünmeyen insanlarla beraber konuşa konuşa çözeceğiz. İşte bu nedenle, 
Türkiye’nin, tam da şu anda gerçek bir meclise çok ihtiyacı var.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Esenyurt’ta partisinin düzenlediği iftar programında 
konuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle şu ifadeleri kullandı:

‘Çocuklarımıza özgür ve zengin bir Türkiye 
bırakacağız’

GENEL BAŞKANDAN
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“Çocuklarımız, barış ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye’de büyümeyi hak ediyorlar. Bu onların hakkı. Biz 
çocuklarımıza; özgür ve zengin bir Türkiye bırakacağız. Biz çocuklarımıza, yarınlarımıza; demokrasi, özgürlük, 
adalet, zenginlik, huzur ve mutluluk bırakacağız.”

‘Kürt meselesini eşit vatandaşlık çerçevesinde çözeceğiz’
“Diyarbakır’da başka, İstanbul’da başka konuşanlardan değiliz. Diyarbakır’a gidince, Dicle’nin kenarındaki 
kuzuyu hatırlayan, Ankara’ya dönünce kurdun yanı başında hizaya girenlerden olmadık, olmayız. Diyarbakır’da 
‘Türkiye’de ne yazık ki tam demokrasi yok. Tam demokrasi olmadığı için eşit vatandaşlık yok. Eşit vatandaşlık 
olmadığı için bu memleketin bir Kürt meselesi var. Vaktiyle çok yol kat ettiğimiz bu meseleyi bu iktidar diriltti’ 
dedik. Ama şunu da söyledik: Kürt meselesini çözmek bizim boynumuzun borcudur. Biz çözeceğiz. Kürt 
meselesini, ‘eşit vatandaşlık’ ilkesiyle çözeceğiz. ‘Tam demokrasi’ çerçevesinde çözeceğiz. Hakla, hukukla 
çözeceğiz. Çocuklarımıza barışın egemen olduğu bir ülke bırakacağız.”

Çocuklarımız barış ve bolluk içindeki 
Türkiye’de büyümeyi hak ediyor
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya’da katıldığı bir iftar programında konuştu. Bu sezon lig 
yükselen Sakaryaspor’u ve Sapancaspor’u kutlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Damlalar sel olsun, barajları yıkıp geçelim.’

GENEL BAŞKANDAN

‘DEVA Partisi’ne gösterilen sıcak ilgiyi gözlerimizle görüyoruz’
“DEVA Partisi’ne sokakta gösterilen ilgiyi gözlerimizle görüyoruz. Bu sıcak ilgi bize hem mutluluk veriyor hem 
de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Seçim günü elinde mührü, aklında bin bir derdiyle oy kabinine girecek 
vatandaşımıza çözümün adresinin ne olduğunu açık açık söylüyoruz. DEVA Partisi, adıyla sanıyla, şanıyla 
namıyla, her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak. Mührü hep beraber damlaya basalım. 
Damlalar sel olsun, barajları yıkıp geçelim.”

‘Muhtarlarımıza daha çok imkân ve yetki vereceğiz’
“Muhtarlıkların sorumluluklarını yeniden tanımlayacağız. Bu tanımlara uygun özlük hakları ve organizasyon 
yapısı sağlayacağız. Muhtarların seçilme şartlarını, seçim süreçlerini, özlük haklarını ve emekliliklerine ilişkin 
uygulamaları muhtarlık yasası ile yeniden düzenleyeceğiz. Kalabalık mahallelerde muhtarlıklara yeterli ödeneği 
ayıracağız. Belediyeler üzerinden, yardımcı insan gücü desteği sağlayacağız. O ilçedeki belediye başkanının 
bir yardımcısı muhtarlarla muhatap olacak. Muhtarlık binalarının inşası ve asgari büro giderlerinin karşılanması 
görevini de belediyelere vereceğiz. Acil Durum ve Afet Yönetimi mevzuatı uyarınca, muhtarlara gereken 
desteği sunacağız. Muhtarlarımıza daha çok imkân ve daha çok yetki vereceğiz. Artık mahalleler, muhtarlar 
sahipsiz kalmayacak.”
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‘Kurtuluş gününde Beştepe’de birileri 
yerinden zıplayacak’

“Sokaklar sandık gününü iple çekiyor. Sokağın sesi 
‘DEVA Partisi’ diyor. Bu güveni boşa çıkarmamak 
için canla başla çalışmak zorundayız. DEVA Partisi 
seçimlere, kendi adıyla sanıyla, şanıyla namıyla, 
her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasında 
kendi logosuyla girecek. O kurtuluş gününde mührü 
damlaya öyle bir basacağız ki Ankara’da Beştepe’de 
birileri yerinden zıplayacak.”

‘Gelin, DEVA Partisi’nde birleşelim’

“Türkiye’nin tüm demokratlarına sesleniyorum. 
Sosyal demokrat arkadaşıma, muhafazakâr 
demokrat arkadaşıma, liberal demokrat arkadaşıma, 
milliyetçi demokrat arkadaşıma sesleniyorum. Gelin, 
DEVA Partisi’nde birleşelim. Gelin, tam demokrasinin 
bayrağını hep beraber göndere çekelim. Gelin, hep 
beraber kazanalım. Türkiye olarak kazanalım.”

‘Altılı masanın adayı büyük bir zafer 
kazanacak’

“Bakın görün, Meclis seçimlerinde DEVA Partisi büyük 
bir zafer kazanacak. Cumhurbaşkanı seçimlerinde 
altılı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak. 
Bu iş çözülecek. Biz, altılı masada demokrasimizi 
kurtarmak için el ele verdik. Türkiye’yi Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem’e geçireceğiz. Türkiye’yi, sağ 
salim barış, özgürlük ve adalet limanına ulaştıracağız. 
Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız”

‘Dünya Türkiye’yi, Türkiye DEVA’yı 
konuşacak’

“Seçimlerden sonra tüm dünya Türkiye’yi konuşacak, 
tüm dünya DEVA Partisi’ni konuşacak. Türkiye’nin 
yıldızı parlayacak. Bu açlık, bu yoksulluk, bu 
adaletsizlik, bu umutsuzluk bitecek. Tüm Türkiye’nin 
yüzü gülecek.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İstanbul’da katıldığı bir iftar programında konuştu. Partisinin kendi 
logosuyla seçimlere gireceğini bir kez daha vurgulayan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

‘Türkiye’nin tüm demokratlarına sesleniyorum. 
Gelin, DEVA Partisi’nde birleşelim.’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Özlem Gürses’in YouTube kanalında gündemi değerlendirdi. 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Türkiye yönetiminin tümüne talibiz’

GENEL BAŞKANDAN

‘Erdoğan en yakından bizi izliyor’
“Çok korktukları ve büyük dikkatle takip ettikleri DEVA Partisi’ni sıradanlaştırmak ve ‘Öyle bir yasa çıkarttık ki 
canlarına okuduk. DEVA Partisi’nin işi bitti’ havasını oluşturmak için psikolojik operasyon yapmaya başladılar. 
Bizi büyük bir rakip olarak görüyorlar. AK Parti ve Tayyip Erdoğan’ın en yakından bizi izliyor. Çünkü çok iyi 
biliyorlar ki ülkenin başarılı olduğu zamanda başarıların altındaki imza bana ve arkadaşlarıma ait.”

‘AK Parti’nin barajı geçeceğinin garantisi var mı?’
“AK Parti’nin barajı geçeceğinin garantisi var mı? ‘Biz garanti baraj üstüyüz’ diyebiliyorlar mı? Cumhur İttifakı’nın 
yüzde 80, yüzde 90 oy aldığı ilçelere özellikle gidiyorum. Esnafla, kahvehanedeki insanlarla oturup sohbet 
ediyorum. Sahada öyle bir tablo yok.”

‘Bir siyasi parti, bir tane bakanlık için kurulmaz’
“Bir siyasi parti, bir tane bakanlık için kurulmaz. Biz Türkiye yönetiminin tümüne talibiz. Türkiye yönetimini 
adaletiyle, hukukuyla, eğitimiyle, dış politikasıyla, ekonomisiyle, her şeyiyle yeniden tasarlamak ve oluşturmak 
üzere yola çıktık.”
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‘Gönül isterdi ki bayrama bolluk içerisinde girebilelim’
“Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. 
Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim. Gönül isterdi ki bu bayrama emeklilerimiz, işçilerimiz, 
çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin.”

‘Yeter ki ülke adaletle, istişareyle, dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin’
“Sorunlar büyük hepsinin farkındayız. Ama bu ülke çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusuyla, Avrupa’nın en 
genç nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük topraklarıyla, en büyük tarım arazileriyle çok güçlü bir ülkeyiz. Büyük bir 
ülkeyiz. Yeter ki bu ülke adaletle, istişareyle, dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin. Sorunların hepsini aşarız.”

‘Hep beraber başaracağız’
“Bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki gençlerimize güvenelim. 
Hep beraber başaracağız. Omuz omuza çalışacağız ve ülkemizi layık olduğu seviyeye ulaştıracağız. Ülkemiz 
için, adalet için, özgürlük için, zenginlik için hep beraber bu yola çıktık. Hep beraber başaracağız.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, yayınladıkları video mesajla Ramazan 
Bayramı’nı kutladı. Ali Babacan, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sosyal Medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik 
kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında “kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirme ve 
yayma suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını gündeme getirdi.

‘Kimlik bilgilerinin çaldırılması sorununun çözümü için bir işlem yapılmış mıdır’
Yeneroğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’nın ilişkili kurumu olduğunu göz önünde 
bulundurduğunu ifade ederek şu soruları sordu:

Gazetecinin haberini delillendirmek üzere paylaştığı kimlik bilgileri doğruysa ve bu bilgiler hukuka aykırı 
olarak ele geçirilmişse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplu olarak kimlik bilgilerinin ele geçirildiği 
iddiası doğru mudur?

Vatandaşlarımızın kimlik bilgileri ele geçirilmişse kaç milyon vatandaşımızın kimlik bilgileri korunamamış ve 
hackerların eline geçmiştir?

Nüfus bilgilerinin önemi düşünüldüğünde milli güvenlik zafiyeti niteliğindeki kimlik bilgilerinin çaldırılması 
sorununun çözümü için herhangi bir işlem veya eylem yapılmış mıdır?

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MECLİSTEN

DEVA Partisi kişisel verilerin ele geçirilme iddiasını sordu: 
‘Vatandaşların kimlik bilgilerinin ele geçirildiği iddiası doğru mudur’
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı davasında çıkan kararlara tepki 
gösterdi. Yeneroğlu, iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen davada açıklanan 
hükmün usul ve esas yönünden hukuksuz olduğunu savundu. Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

‘Karar, demokratik değerleri tahrip etmektedir’

“Gezi Davası olarak bilinen davada, Osman Kavala hakkında hukuksuzluk sarmalına son bir utanç daha 
eklenmiş ve Kavala daha önce beraat ettiği suç kapsamında bu defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 
cezalandırılmıştır. Temelsiz ve trajikomik iddialar sonucunda verilen söz konusu karar, hukuki öngörülebilirliği 
ve hukuki güvenilirliği ortadan kaldırmakta, Anayasa’nın temel haklara ilişkin güvencelerini anlamsızlaştırmakta 
ve demokratik değerleri tahrip etmektedir.”

MECLİSTEN

DEVA Partisi’nden Gezi Parkı davasında çıkan karara tepki: 
‘Kavala’ya verilen cezanın hiçbir hukuki dayanağı yoktur’



3 DEVA BÜLTEN · 18. SAYI20

‘Kavala’yı suçlayabilmek için akıl almaz iddialar ileri sürüldü’
“Osman Kavala’nın Gezi olayları sırasında güç ya da şiddet kullandığı, şiddet içerikli fiilleri teşvik ettiği ya da 
bu fiillere izin verdiği veya bu türden suç oluşturan hareketlere destek sağladığına ilişkin herhangi bir delil 
bulunmadığı AİHM tarafından ifade edilmişti. Dahası, AİHM, Kavala’nın suçlandığı hususların temel hakların 
kullanımına ilişkin olduğunu açık bir biçimde belirterek ihlal kararı vermiştir. AİHM’in tutuklama tedbirinin hukuka 
aykırı olduğu ve siyasi amaçla yapıldığı tespitlerine ve buna ilişkin olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
ihlal prosedürü başlatmasına rağmen hukuksuz uygulamalar, sistematik bir şekilde ısrarla sürdürülmüştür. 
Üstelik cebir ve şiddet eylemleri ile hiçbir şekilde ilgisi kurulamayan Kavala’yı suçlayabilmek için akıl almaz yeni 
iddialar ileri sürülmüştür.”

‘Gezi eylemleri hükûmete karşı bir kalkışma olarak nitelendirilemez’
“Gezi eylemleri sırasında gerçekleştirilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bazıları barışçıl olmanın ötesine 
geçerek kamu düzenini tehdit eden şiddet eylemlerine dönüşmüştür. Suç teşkil eden eylemlerin yargılaması 
geçmişte yapılmış, hüküm alanlar olmuştur. Ancak bunların ötesinde suç teşkil eden eylemlerle alakası olmayan 
kişilerin aynı şekilde değerlendirilmesi ve eylemlerin bağlamından ve amacından koparılarak hükûmete karşı 
bir kalkışma olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla, barışçıl eylemlerin düzenlenmesinin, 
organize edilmesinin ya da yayılmak istenmesinin suç delili olarak değerlendirilmesi demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırıdır.”

“Kavala’nın AİHM kararına rağmen aynı kanıtlarla farklı davalar açılarak cezaevinde tutulması nedeniyle 
Türkiye’ye Avrupa Konseyi tarafından yaptırım uygulanması süreci devam ederken, Kavala’ya hukuki kriterler 
yerine komplo teorileri üzerinden ağır bir cezanın verilmesinin hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.”

‘Kavala’nın mahkumiyetini ancak ‘güdümlü bir yargı’ ile izah ediyoruz’
“Gelinen noktada, kin ve intikam alma güdüsüyle en temel ceza hukuku kurallarına bile aykırılık teşkil eden 
yargılamalar sonucunda haksız mahkûmiyet kararlarının verilmesi, iktidarın yargı üzerindeki tahakkümünün 
sonucudur. DEVA Partisi olarak, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini 
ancak güdümlü bir yargı ile izah edebilmekteyiz. Ancak unutulmamalıdır ki, hukukun temel ilkelerinin yok 
sayılması ve temel hak ve hürriyetlere böylesine keyfi bir şekilde müdahale edilmesi aynı zamanda toplumun 
tamamı için de ciddi bir tehdittir.”

Hukuki kriterler yerine komplo 
teorileri üzerinden ceza verildi



321#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Şişli Hamidiye 
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tahliye edildiğini boşaltılan binaları hakkında yıkım kararı alınmadığı gibi 
güçlendirme dahi yapılmadan restore kararının alındığını ve bu işin ihalesinin 27 Nisan tarihinde gerçekleşeceğini 
ifade etti.

Tahliye edilen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi hakkında 07.08.2021 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı’na soru önergesi sunduğunu söyledi. 
Yeneroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

‘Hastaneden nitelikli sağlık hizmeti alan 
bölge sakinleri mağdur edilmiştir’

36.525 metrekarelik arazisinin mülkiyetin Temmuz 
2018 tarihinde Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na 
devredilmiş ve deprem riskine karşı yapının dayanıksız 
olduğu gerekçe gösterilerek hastanenin boşaltılması 
ve taşınması süreci geçen yıl itibariyle başlatılmıştır. 
Şişli Etfal Hastanesi bölünerek ulaşım imkanları 
açısından kısıtlı iki farklı lokasyona taşınmıştır. Bu 
durum da bu hastaneden nitelikli, ücretsiz sağlık 
hizmeti alan bölge sakinlerini mağdur etmiştir.

‘Hastane binaları depreme dayanıksız 
değilse neden taşındı?’

Yeneroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın cevaplaması için şu 
soruları sordu:

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin bulunduğu 
36.525 metrekarelik arsanın nazım imar planında 
“sağlık alanı” olarak öngörüldüğü dikkate 
alındığında bu arsa üzerindeki yapılar tekrar 
hastaneye tahsis edilecek midir?

Tadilat sonucunda hastane binalarının İstanbul 
Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edileceği ve bu 
binaların ofis olarak kullanılacağı duyumları doğru 
mudur?

Ofis tadilatı kararı alındığına göre; eğer hastane 
binaları depreme dayanıksız değilse neden 
boşaltıldı ve taşındı? Yok eğer dayanıksız ise ve 
bu binaların ofis olarak kullanılacağı duyumları 
doğruysa binlerce çalışanın depreme dayanıksız 
binalara çalıştırılması nasıl mümkün olacaktır?

MECLİSTEN

DEVA Partisi tahliye edilen Şişli Etfal Hastanesi’ni sordu: ‘Arsa 
üzerindeki yapılar tekrar hastaneye tahsis edilecek midir?’
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MEHMET EMİN EKMEN
DEVA PARTİSİ
HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Bu saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez’

DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Malatya’da geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya 
uğrayan DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ekmen’e DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri İbrahim Gezer ve Duygu Aydın Diri eşlik etti. Pütürge İlçe Binası önünde basın açıklaması yapan 
Ekmen şu ifadeleri kullandı:

‘Mülki amirlere ve adli makamlara teşekkür ediyoruz’
“Şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürecindeki hassasiyetleri için başta Malatya 
Valisi, Pütürge Kaymakamı ve Emniyet Müdürü olmak üzere, savcı ve hakimlerimize teşekkür ediyoruz. Olayın 
aydınlatılmış olması, şahsın yakalanmış olması benzer bir olayın başka bir yere bir daha gerçekleşmemesi 
açısından önemlidir. Şahıs da suçunu itiraf etmiş ve partimizi hedef alarak saldırıda bulunduğunu kabul etmiştir.”
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‘Saldırgan, bir yerlerden yönlendirilmiş bir tetikçidir’
“Şahsın bu saldırıyı tek başına, münferiden, başka hiçbir saik olmadan gerçekleştiğine dair beyanları tabii ki 
inandırıcı bulunmamıştır. İlçe başkanımızın bizzat tanımadığı, partimizle herhangi bir şekilde yolu kesişmemiş 
bu şahsın bir gece yarısı uzak bir noktadan gelerek namlusunu partimizin camına dayamak suretiyle ateş 
etmesi, daha sonra da delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kovanları toplayıp cebine koyarak uzaklaşması planlı 
bir eyleme işaret eder. Bu planlı eylem ile bu şansın bu planlı eylemi gerçekleştirmesi ile için şahıs ve partimiz 
arasında bunu gerektirecek en küçük bir bağ olmadığına göre bu şahıs bir yerden yönlendirmiş bir tetikçidir.”

‘Tetikçiliği yaptıranların tespit edilmesini umut ediyoruz’
“Bu şahsı yakalayan ve adalet önüne çıkartan mekanizmaların bu şahsı bu saldırıya teşvik eden ve ona bu 
tetikçiliği yaptıran kişi ya da kişileri de tespit etmesini umut ediyoruz. Böylece sadece ilçe binamıza değil, Türk 
demokrasisine, Türk siyasi partilerin bütününü ve demokratik zemini hedef alan bu saldırıyı bütün boyutlarıyla 
aydınlatmış olurlar.”

“Gerek bu şahıs gerek bu şahsı partimize saldırı amacıyla örgütleyip gönderen kişi veya kişiler şunun farkında 
olsun: DEVA Partisi kadroları zaten yola çıkarken bu ülkenin içinde bulunduğu çıkmazı görerek, yardan ve 
serden vazgeçerek ve karşı karşıya kalabilecekleri her türlü saldırıyı göze alarak yola çıkmışlardır.”

‘Bu, tam aksine DEVA Partisi kadrolarının sorumluluğunu arttırmıştır’
“Türkiye’nin herhangi bir yerindeki DEVA Partili bir teşkilat mensubunu böyle bir saldırıyla korkutacaklarını, 
yıldıracaklarını zannedenlerin bunun hiçbir anlamının olmadığını bilmeleri gerekir. Bu, tam aksine DEVA Partisi 
kadrolarının sorumluluğunu, heyecanını ve cesaretini artırmıştır. Bu ve benzeri olayların sadece Pütürge’de 
değil, Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir daha yaşanmaması için bir an önce bu iktidarı hükmetmekten 
uzaklaştırarak Türkiye’nin tam anlamıyla demokratik, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir ülkeye dönüşmesi için 
daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatmıştır.”

Biz bu yola her türlü saldırıyı 
göze alarak çıktık
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ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

 ‘İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız’

Danıştay 10. Daire, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi 
kararının iptali istemiyle açılan davaları bugün esastan görüşüyor. DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif 
Esen, bugün Danıştay’ın önüne giderek yapılan basın açıklamasına katıldı.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız. 
6284 sayılı Kanun’un kadını koruyacak şekilde etkin uygulanması sağlayacağız.”

Kararın iptali için DEVA Partili kadınlar da Danıştay’da dava açmıştı.
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, “Bu hukuksuzluğun, yok hükmündeki çekilme kararının 
düzeltilmesi için Danıştay’a davamızı açıyoruz. ‘Bahaneleri bırakın! Şiddete uğrayan kadınların yardım çığlıklarını 
duyun!’ diyoruz” demişti.
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DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, ilaç yokluğu sorununa ilişkin konuştu. Türk Eczacılar 
Birliği’nin 650 ilacın piyasada bulunmadığı konusunda kamuoyunu uyardığını hatırlatan Hatipoğlu Türk Lirası’nın 
değer kaybının sağlık sektörüne etkilerine işaret etti. Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘İlaç tedarik krizi kapıda’
“İlaç sabit kuru ve güncel kur makası giderek açıldıkça bu durumla yeniden karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. 
Fiyat revizyonu için geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 kalem ilaç için Sağlık Bakanlığı’na başvuru olduğunu, bunların 
ancak 508 tanesinde artış yapıldığını ve bunların da yeterli düzeyde olmadığını öğrendik. Bu bilgiler bize 
ilaç tedarik krizinin yeniden kapıda olduğunu söylüyor. Sağlık meslek örgütleri bakanlığı harekete geçmeye 
çağırıyor.”

AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘İlaç fiyatlama sisteminin günümüz koşullarına 
göre uyarlanması gerekiyor.’
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‘Gerçeklere göre tasarlanmış bir modele geçmeliyiz’
“İlaç fiyatlama sisteminin günümüz koşullarına göre uyarlanması gerekiyor. Gerçeklere göre tasarlanmış 
sürdürülebilir bir modele geçmeliyiz. Bunu yapmak ve hastaların en ileri tedavi seçeneklerine ulaşmasını 
sağlayacak sistemi kurgulamak mümkün. Etkin bir sağlık teknoloji değerlendirme modeli ve kaynakların doğru 
şekilde dağıtılması ile sürdürülebilir bir sistem kurgulayabiliriz.”

‘Reel kur ile sabitlenmiş kur arasındaki fark arttıkça tedarik zorlaşıyor’
İlaç yokluğunun sebebinin ilaç fiyatlandırmasında uygulanan model olduğunu ileri süren Hatipoğlu iddiasını 
yürürlükteki şu sözlerle eleştirdi:

“Tüm tedavi gruplarında kullanılan ilaçların yüzde 90’dan fazlası SGK tarafından satın alınıp hastalara ulaştırılıyor. 
Sağlık Bakanlığı bunun için sabitlenmiş Euro-Türk Lirası şeklinde tanımlayabileceğimiz bir fiyatlandırma modeli 
uyguluyor. Bakanlık her şubatta bir yıl öncekin Euro kuru ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak o yılın kamu 
ilaç fiyatını belirliyor. Bunun üzerine SGK da geri ödeme sistemi üzerinde minimum yüzde 41 olacak şekilde 
kamu iskontosu uyguluyor. Türk Lirası’nın yüksek düzeyde değer kaybettiği son yıllarda reel Euro-TL kuru 
(bugün 16,4) ve sabitlenmiş ilaç kuru (6,3) arasındaki makas giderek açıldığı için ilaç firmaları pek çoğu ithal 
olan bu ilaçları Türkiye’ye tedarik etmekte zorlanıyorlar.”

Türkiye’de üretilen ilaçlarda da benzer durumla karşılaşıldığını kaydeden Hatipoğlu bunun nedeninin ithal 
hammaddenin güncel kurla alınıp, nihai ürünün sabitlenmiş ilaç kuru üzerinden satılması olduğunu anlattı. 
Hatipoğlu, “Bu belirsiz ortamda hem üreticiler hem de ithalatçılar yeni ilaç yatırımı için planlama yapamaz hale 
geldi” dedi.

‘Avrupa’daki her 4 yeni nesil ilaçtan 1’i Türkiye’de’
Türkiye’de hastaların çoğunlukla 15 ila 20 yıl öncenin teknolojisiyle üretilen ilaçlarla ve cihazlarla tedavi 
edilmesine tepki gösteren Hatipoğlu yeni nesil ilaçlarla ilgili şu verileri paylaştı:

“Amerika’da son üç yılda FDA tarafından onaylanan 128 ilaçtan sadece 1 tanesi Türkiye’de ruhsat aldı. Avrupa 
İlaç Ajansı onayı alan 152 adet yeni nesil ilacın sadece 42’sinin Türkiye’ye tedarik edilebildiğini biliyoruz. 
Avrupa’daki her 4 ileri teknoloji tedavinin sadece 1 tanesi ülkemize gelebilmiş.”

Üretici de ithalatçı da yeni 
ilaç yatırımı yapamaz halde
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DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı M. Helun Fırat, kültür, sanat ve turizm emekçilerinin 
ülkemizde haklarını almakta en çok zorlanan ve göz ardı edilen kesimlerin başında geldiğini vurgulayarak 
sözlerine şu şekilde devam etti:

‘Sorunsuz çalışma şartlarına sahip olduklarını sanıyoruz’
“Güzel mekânlarda, ruha hitap eden ortamlarda çalışıyor olmaları, onları her şeyin çok sorunsuz olduğu çalışma 
şartlarına sahip sanmamıza yol açıyor. Bu sebeple, tatillerin baş aktörü 5 yıldızlı otellerin kapı arkalarındaki 
gencecik insanların ter ve gözyaşıyla verdikleri emeklerin karşılığını bulduğu,”

HELUN FIRAT
DEVA PARTİSİ
KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Herkesin hakkına ulaşacağı bir düzen 
kurmak en büyük derdimiz’
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“Pandemide “Enjoy, Vaccinated!” (Keyfinize bakın, aşılıyım!) basılı tişört ve şapkalarla çalıştırılan insanların 
onurlarını; hayat tüm ülkede yoluna girerken, maskeler dahi atılmışken gece 12.00 müzik yasaklarının devam 
etmesi yüzünden geçim sıkıntısı iyice çıkmaza giren sahne ve sahne arkası emekçilerine saygı gösterildiği,

‘Verdikleri mücadeleyi anlamadan Mayıs’ı kutlamak mümkün olmayacak’
“Kâğıt fiyatlarıyla dara düşen yayın sektörünü ve telifle hayatta kalmanın imkansızın ötesine geçtiği meslekleriyle 
yazarların ve çevirmenlerin anlaşıldığı; onların özlük haklarını, fikri mülkiyeti, çabayı, emeği, verdikleri sessiz 
mücadeleyi tanıdığımızda 1 Mayıs’ı bayram gibi kutlamak kültür, sanat ve turizm alanında sonunda mümkün 
olacak!”

‘Hakkını alan çalışanlarla kültür-sanat ve turizm endüstrisi kurmanın peşindeyiz’
“İnsanca çalışma ve yaşama haklarını teslim ederek, işlerini köleleşerek değil heyecanla, karşılığını hakkıyla 
alarak üreten ve emeğini sunan çalışanlarıyla bir kültür-sanat ve turizm endüstrisi kurmanın peşindeyiz.”

‘Emeğimizle dayanışma içinde kuracağımız gelecek buradayız’
“İlgili diğer politika başkanlıklarımızla fikr-i mülkiyeti, yasakları, özlük haklarının bu alanda da yeniden ele 
alınmasını sağlamak, işinin hakkını veren herkesin hakkına ulaşacağı bir düzen kurmak en büyük derdimiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun! Emeğimizle dayanışma içinde kuracağımız güzel gelecek için 
buradayız, geliyoruz!”

Hayat tüm ülkede yoluna 
girerken, müzik yasakları 

devam ediyor
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Arı hastalıkları ve yetersiz beslenme 
ölümlerin ana nedenleri.’

EVRİM RIZVANOĞLU
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE POLİTİKALARI 
BAŞKANI

Doğa ve Çevre Hakları Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, Ardahan’da Arı Yetiştiriciler Birliği’ni ziyaret etti. 
Küresel ısınmanın etkisini Ardahan’da “Arı Yetiştiriciler Birliği”nin Yoğun bir şekilde son yıllarda hissedilen küresel 
ısınma, geçen sene %30 ARI kaybı ile sonuçlandığını söyledi. 
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Doğa ve Çevre Hakları Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, Kazdağları Koruma Derneğini 
ziyaret etti. Kazdağları su ve vicdan nöbeti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kars Sarıkamış’ta Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği’nin değerli başkanı ve heyeti ile bir araya 
geldik. #dünyagünü’ne denk gelen buluşmamızda iklim göçleri, orman kesimleri, şehrin atık 

problemleri ve sokak hayvanları konusunda değerlendirmeler yaptık.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Gençlik Çalışmaları Eğitim ve
İstişare Toplantısı

Deva Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ali Babacan, Gençlik Politikaları Doğa Şanlıoğlu, Halkla İlişkiler 
Başkanı Mehmet Emin Ekmen, İdari ve Mali İşler Başkanı Mustafa Uçak ve 81 ilden gelen Gençlik Çalışmaları 
Başkanlarıyla Eğitim ve İstişare 102 toplantısı gerçekleştirildi.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA heyetleri, siyasi partilerle 
bayramlaştı.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma geleneği Ramazan Bayramı’nda da sürdü. DEVA Partisi, Ramazan 
Bayramı vesilesiyle ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, HDP, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket 
Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, TDP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

 

Bu siyasi partilerden DEVA Partisi Genel Merkezi’ne gelen heyetleri DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları 
Başkanı İbrahim Çanakcı, İdari ve Mali İşler Başkanı Mustafa Uçak ve İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı 
Nazlı Seda Vural ağırladı.

 

DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim 
Rızvanoğlu ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu ise bayramlaşmak üzere siyasi partilerin genel 
merkezlerini ziyaret etti.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi, Türkiye’nin 81 ilinde 
bayramlaşma programı düzenledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara teşkilatları ile bayramlaştı.
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 Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen Batman’daydı.

Mehmet Emin Ekmen Siirt’eydi.

GMYK üyesi Nihat Ergün Kocaeli’ndeydi. 
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