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‘Dimdik ayaktayız’
“Mitingimizi ulaşımı en zor yere göndermeye çalıştılar. Ne oldu? İşte buradayız. On binler akın akın bu meydana 
geldi. Ey Beştepe, görüyor musun? Duyuyor musun? Biz dimdik ayaktayız.”

DEVA Partisi ilk mitingini Gaziantep’te düzenledi. Mitingde konuşan Babacan, cebinden 200 lira çıkartarak 
paranın değerini tedavüle çıktığı gün ile kıyasladı.

‘Ey Beştepe, görüyor musun? On binler akın 
akın bu meydana geldi’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN



33#HEPİMİZİNDEVASI

‘DEVA Partisi’ni engellemeyi ancak rüyanızda görürsünüz’
“DEVA Partisi, kendi adıyla sanıyla, kendi şanıyla namıyla, kendi logosuyla bayrağıyla seçime girecek ve 
inşallah bu seçimi kazanacak. Hodri meydan. Buradan onlara sesleniyorum: İstediğiniz kadar seçim yasasını 
değiştirmeye çalışın. İstediğiniz kadar Valilikleri, Belediyeleri maşa olarak kullanıp bizi durdurmaya çalışın. 
DEVA Partisi’ni engellemeyi ancak rüyanızda görürsünüz.”

‘Engellere karşı dayanışma içinde olanlara teşekkür ediyorum’
“Valiliğin ve belediyenin çıkardığı engellere karşı DEVA Partili olmasa da bizimle dayanışma içinde olan, 
demokrasi mücadelemizde bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sizler, demokrasi ve atılım 
yolunda engel tanımadınız. Türkiye’nin demokrasi ve atılım hikayesini sizler yazacaksınız. Tüm Türkiye şahittir 
bugüne. Bu coşkuya tarih şahittir. Tarihi, sizler yazacaksınız.”

“Sayın Erdoğan; duy burayı. Gaziantep’i, duy. O krizlerin ortağı Bahçeli’yi de al yanına, iyi dinle. DEVA Partisi 
gümbür gümbür geliyor. Damla damla yurdun dört bir yanından iktidara yürüyoruz. Emaneti teslim almaya 
geliyoruz.”

‘DEVA Partisi varsa umut vardır’
“Sakın unutmayın kardeşlerim. DEVA Partisi varsa umut vardır. DEVA Partisi varsa adalet vardır. Güven bizde. 
Çözüm bizde. Anahtar bizde. Türkiye’nin demokrasi maratonunu hep beraber koşacağız. Yerle bir ettikleri 
demokrasimizi hep beraber ayağa kaldıracağız. Umudu hep beraber yükselteceğiz. Heyecanımızı hiçbir 
zaman yitirmeyeceğiz. Bu iş çözülecek. Az kaldı.”

Yurdun dört bir yanından
iktidara yürüyoruz
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DEVA Partisi Doğa ve Çevre Hakları Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu,
Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu ve beraberindekiler

miting meydanında temizlik yaptılar.
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DEVA Partisi, dünyada dijital bir siyasi miting düzenleyen ilk siyasi parti oldu. Genel Başkan Ali Babacan, 
Metaverse’deki miting alanına kendi avatarıyla girdi. Dijital miting alanında ekrana, Babacan’ın VR gözlüklü 
görüntüleri yansıtıldı. Burada yaptığı konuşmada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Dünyada bir ilkin altına imza atıyoruz’
“Bugün hep beraber bir tarihe tanıklık ediyoruz. DEVA Partisi olarak dünyada bir ilkin altına imza atıyoruz. 
Metaverse’deki ilk siyasi mitingi gerçekleştiriyoruz. NFT hediyesi veren ilk siyasi parti olarak, Ethereum 
blokzincirinde ilk biz buluşuyoruz. Metaverse evreninde genel merkez binası satın alan ilk parti de biz olmuştuk.  
Metaverse’ü bugün hep beraber DEVAVERSE yapıyoruz. Sağda solda gençlerin karşısına dikilip ‘Çıkar 
telefonunu göster’ diyenlere de, bundan böyle hep beraber ‘Çıkar telefonunu Metaverse’deyiz’ diyelim.”

‘Türkiye’yi yeni buluşların ülkesi yapacağız’
Gençlik eylem planlarının hazır olduğunu ve yakın bir zamanda açıklayacaklarını duyuran Babacan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Türkiye’yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız. Hiçbir gence ‘Başımıza icat çıkarma’ demeyeceğiz. 
Ne olur başımıza yeni yeni icatlar çıkarın, yeni yeni işler açın diyeceğiz.Fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye 
olduğumuzda güçleneceğiz. Kendi geliştirdiği teknolojileri, kendi geliştirdiği markalarla dünyaya ihraç eden bir 
Türkiye olduğumuzda güçleneceğiz.”

‘Gençleri yeni dünyanın bilgi ve becerisiyle 
donatacağız’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi, yükseköğretim eylem planını açıkladı: YÖK kapatılacak. Rektörleri, mütevelli heyetleri seçecek. 
Üniversiteye giriş sınav sistemi değiştirilecek. Kampüsler halka açılacak. Akademisyenlerin ifade özgürlüğü 
ve siyaset yapmalarının önündeki engeller kaldırılacak. İşsizlikle mücadele amacıyla üniversiteler hayat boyu 
eğitim verecek. Eğitim ile çalışma hayatı arasında uyum sağlanacak.

DEVA Partisi, seçimlerden sonraki 90 ve 360 günde yapacaklarını taahhüt ettiği eylem planlarına bir yenisini 
daha ekledi. Genel Başkan Ali Babacan, Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla partisinin 50 
maddeden oluşan Yükseköğretim Eylem Planı’nı duyurdu. “Yeni üniversite, yükselen Türkiye” sloganıyla 
hazırlanan yedinci eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergen 
paylaştı.

Babacan, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

‘DEVA Partisi’nin olmadığı hiçbir iktidar çözüm için hazır değildir’
“Her eylem planını ortaya koyduğumuzda bir kez daha anlıyoruz ki DEVA Partisi’nin işin içinde, işin başında 
olmadığı hiçbir iktidar bu ülkenin sorunlarını çözmek için hazır değildir.”

Ali Babacan Yüksek Öğretim Eylem Planını açıkladı: ‘DEVA Partisi’nin 
olmadığı hiçbir iktidar çözüm için hazır değildir’
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‘Türkiye dünyaya bilgi ihraç edecek’
“Üniversite yükseköğretim sisteminde yapacağımız atılım, önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak. Türkiye, 
dünyaya bilgi ihraç edecek. En değerli hazineyi, bilgiyi Türkiye’de üreteceğiz.”

‘Öncelikle fırsat eşitliğini sağlayacağız’
“Son yıllarda eğitimde fırsat eşitliğini tamamen yitirdik. Öncelikle fırsat eşitliğini sağlayacağız. Sistem, emek 
verenin arkasında duracak.”

‘YÖK’ü kapatacağız’
“Yükseköğretimde aşırı merkeziyetçiliğe son vereceğiz. YÖK’ü kapatacağız. YÖK’ün kapatılması, sadece 
partimizin programında yer alan bir husus olarak kalmadı. Altı partinin ortak anayasa değişikliği metninde de 
mutabakat hususu olarak yer aldı.”

‘Rektör seçimlerini mütevelli heyetlerine bırakacağız’
“Cumhurbaşkanı’nın üniversitelere kafasına estiği gibi rektör atamasını engelleyeceğiz. Bu sorunu kökünden 
çözeceğiz. ‘Bunun siyasi görüşü nedir, bize yakın mıdır?’ diye bir şey yok. Rektör seçimlerini, mütevelli 
heyetlerine bırakacağız. Ayrıca rektörleri de performans denetimine tabi tutacağız.”

‘Üniversitelerin kendi geleneklerini oluşturmasını önemsiyoruz’
“Son yıllarda üniversite kapılarında kolluğun cübbeleri ezdiği, kapılara kelepçe vurulduğu çirkin görüntülerle 
karşılaştık. Başta Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olmak üzere tüm köklü eğitim kurumlarımız 
çok yıprandı. Biat beklentisi o kadar kötü etkiliyor ki… Üniversitelerin zaman içinde kendi özgün kimliğini ve 
geleneklerini oluşturmasını çok önemsiyoruz. Devletin işi üniversiteyle, öğrenciyle, akademisyenle kavga 
etmek değildir. Biz akademik özgürlüklerin sözcüsü olacağız. Akademisyenlerin ifade özgürlüğü ve siyaset 
yapmaları önündeki engelleri kaldıracağız.”

‘ARGE teşviklerine ulaşmayı kolaylaştıracağız’
“Akademisyenlerin ARGE teşviklerine ulaşmasını kolaylaştıracağız. Bilimsel faaliyetin önünde hiçbir engel 
bırakmayacağız. Türkiye’yi bilgi üreten kurumlarımızın niteliğini yükselterek kanatlandırabileceğimizi çok iyi 
biliyoruz.”
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‘Eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasında uyum şart’
“Eğitim alanında yapacağımız atılımın Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkarmak için elzem olduğunu biliyoruz. 
Eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki uyumun şart olduğunun farkındayız. Ülkemizin kalkınma hedefleri ile 
üniversite sistemini tam uyumlu hale getirmek zorundayız.”

‘Bizim insanlarımız BionTech aşısını Türkiye’de bulamadı’
“Bizim insanlarımız BionTech aşısını buldular ama bunu Türkiye’de yapamadılar. Kendilerini özgür gördükleri, 
kaynaklara daha rahat ulaşabildikleri, üretenin daha çok ödüllendirildiği bir ülkede bu aşıyı geliştirebildiler. 
Gurur duyarız ama niye Türkiye’de olmadı? Çünkü baskı iklimi buna müsaade etmiyor. Bunu gerçekleştireceğiz, 
çalışanın önünü açacağız.”

‘Üniversiteleri pek çok alanda geliştirmek için seferber edeceğiz’
“Üniversitelerimizi; elektrikli araç, 5G teknolojisi, yeni nesil savunma sanayi ve oyun sektörü gibi pek çok alanda 
geliştirmek için seferber edeceğiz. Üniversitelerin dijital yetkinliklerini, araştırma ve geliştirme kapasitelerini 
arttıracağız. Üniversite araştırmalarından çıkacak derin teknolojiler için girişimcilik fonlarının kurulmasına katkı 
vereceğiz.”

‘Üniversiteye giriş sınav sistemini değiştireceğiz’
“Üniversiteye giriş sınav sistemini değiştireceğiz. Yeni sistemde üniversiteye girişi esnek ve stresini azaltan bir 
hale getireceğiz. Tasarlayacağımız yeni sistemde; çoklu sınav, açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek ve 
öğrenci başarısı gibi belirleyici hususları ekleyeceğiz. Üniversite sınavlarını yılda birkaç defa yapacağız.”

‘Öğrencilerin barınma sorunlarını çözeceğiz’
“Üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma sorunlarını çözeceğiz. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine devlet 
yurtlarında ücretsiz veya kredili kalma imkânı sağlayacağız. Devlet yurtlarının sayısını artıracağız. Bağış yoluyla 
ve yatırım bütçesiyle üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız. KYK kredi ve burslarının dağıtım 
kriterlerini şeffaf hale getireceğiz.”
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Prof. Ergen: ‘Dünya, teknoloji ve girişimcilik temelinde’
Eylem planının asıl amacının “hızlı koşanın daha hızlı koşabileceği bir üniversite sistemi” olduğunu vurgulayan 
DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen ise şu ifadeleri kullandı:

“Teknoloji ve girişimcilik temelli dünyaya bizi üniversitelerin etrafında yaratılan ekosistem getiriyor. Bu 
ekosistem yepyeni bir ekonomiyi beraberinde getiriyor. İstanbul’da 70’ten fazla, Ankara’da 19’dan fazla 
üniversite var. Doğru bir sistemle bu sinerjiyi yükseltebiliriz.”

‘Üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi gerekiyor’
“Üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi gerekiyor. Üniversite akarsu gibidir. Öğrenci gelir, yetiştirirsiniz 
ve bilgi öğrenciyle beraber gider. Bunların bir yerde birikmesi gerekiyor. Piyasa şartlarında ticari bir şekilde 
yer bulabilmesi, ayakta kalabilmesi, pazarlanabilmesi ve büyümesi gerekiyor.”

‘Rektör bariz bir memnuniyetsizlik yaratıyorsa geri çağrılmalı’
“Mütevelli heyetleri kurmak için senatoyu görevlendireceğiz. Senato kurduğu heyeti akademisyenlere 
onaylatacak. Rektör üniversitenin dokusuna uymuyorsa, akademisyenler ve öğrenciler tarafından çok 
bariz bir memnuniyetsizlik yaratıyorsa o rektör geri çağrılmalıdır. Mütevelli heyetleri görevleri görevlerini iyi 
yapmıyorlarsa, demokratik meşruiyet çerçevesinde görevden alınabilmeli.”

‘Akademik Hedef, Planlama, Proje ve Finansman Ajansı kurulacak’
“Akademik Hedef, Planlama, Proje ve Finansman Ajansı kurmak istiyoruz. Bir yandan ülkenin uzun vadeli 
vizyonu çerçevesinde akademik projeleri ortaya koyacak, öte yandan üniversitelerin altyapısını ilerletmek 
için finansman sağlayacak. Bu süreç bize işlevsiz, öğrencisiz ve akademisyensiz üniversite ve bölümlerin 
doğal yollardan işlevli hale gelmesini veya kapanmasını beraberinde getirecek.”
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın 
toplantısında yeni eylem planlarını açıkladı. Eylem planının ayrıntılarını partinin Hukuk ve Adalet Politikaları 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu paylaştı. Toplantıda DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Prof. Dr. Bilgehan Çetiner 
de hazır bulundu.

DEVA Partisi’nin yeni eylem planı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL döneminde KHK’larla 
kamudan ihraç edilenleri ve silahlı terör örgütü kapsamındaki ceza yargılamalarını kapsıyor.

‘15 Temmuz’da bir tiyatro falan oynanmadı’
Konuşmasında, tüm eylem planlarının başarıyla uygulanmasının tek koşulunun hukuk devleti zeminini olduğunu 
söyleyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz gecesi bir tiyatro falan oynanmadı. O gece, aklını FETÖ’ye kiraya vermiş bir grup darbeci 
demokrasimizi yok etmeye kalkıştı. Milletimiz ise dimdik ayaktaydı. Halkımız tüm siyasi görüş farklılıklarını 
bir kenara bırakarak, birbirine sımsıkı kenetlendi. Türkiye’nin sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe 
yapacağı bir ülke olmadığını 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya gösterdik. Ancak, ne var ki sergilediği onurlu 
direnişle darbe girişimini bozguna uğratmayı başaran Türkiye’nin yönü maalesef demokrasiye dönmedi.”

Ali Babacan KHK Mağduriyetleri Eylem Planını açıkladı: ‘Gözlerinin içine 
bakarak adalet diye haykıracağız’
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‘At izini it izine karıştıran fırsatçılar Beştepe’den güç aldı’
“15 Temmuz’un iktidarın yanlışlarına, hukuksuzluklarına ve zulmüne sahip çıkılmış gibi sunulması tam bir 
istismardır” diyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hava puslu olunca, fırsatçılık yapanlara gün doğdu. On binlerce vatandaşımızın hakkı yendi. Sayın Erdoğan 
o günlerde ‘At izi, it izine karıştı’ demişti. Fakat OHAL döneminde at izini it izine karıştıran fırsatçıların tamamı 
Beştepe’den güç aldı. Bir hukuk devletinde hakkın izi hiçbir yere karışmaz.”

‘Otoriter ittifak, ülkemizi kahrın ve zulmün ülkesi yaptı’
“Bugünkü otoriter ittifak, ülkemizi kahrın ve zulmün ülkesi yaptı. Adaletsizliği kural haline getirdi. KHK’yla işinden 
edilen insanların hayatı herkesin gözü önünde mahvedildi. İnsanlar, uğruna bir ömür adadıkları mesleklerinden 
bir gece yarısı kararnameyle uzaklaştırıldılar. Aileleriyle birlikte yokluğa ve dışlanmaya mahkûm edildiler. Çoluk 
çocuk topluca çok ağır bir zulme uğradılar. Bu, bir hukuk devleti için ağır bir utanç tablosudur.”

‘Çok yakında devleti yöneteceğiz, hakkı tutup kaldıracağız’
“Çok yakında, bu devleti biz yöneteceğiz. Herkes şuna emin olsun: Bu dönemde yaşatılan hiçbir zulme sessiz 
kalmayacağız. Akif’in dediği gibi çiğnensek de hakkı tutup kaldıracağız. Devlete ve yargı sistemine çekidüzen 
vereceğiz.”

“FETÖ’nün devlet kurumlarında örgütlenmiş, örgüt çıkarları doğrultusunda paralel hiyerarşiden aldıkları 
talimatlarla hareket eden mahrem bir yapılanma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tüm yasa dışı örgütlerle 
olduğu gibi FETÖ’yle mücadeleye kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Hiçbir çıkar grubunun 
devlette yapılanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Devletin içine yuvalanmış tüm illegal yapılanmaları ve 
çeteleri tasfiye edeceğiz.”

FETÖ’yle mücadeleye
kesintisiz ve kararlı bir şekilde 

devam edeceğiz
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Mustafa Yeneroğlu ise şunları söyledi:

‘Eylem planımız bir mihenk taşı olacak’
“Zaman adaleti konuşma, OHAL KHK’larıyla ihraçlar ile silahlı terör örgütü üyeliği yargılamalarındaki 
adaletsizliklere son verme zamanıdır. Zaman, tüm mağduriyetlere adil bir şekilde yaklaşma zamanıdır. Artık hiç 
kimsenin ya da grubun düşünceleri sebebiyle peşinen suçlu ilan edilmediği, ceza hukukunun temel ilkelerinin ve 
adil yargılanma hakkının esas alındığı bir hukuk devleti çizgisine geri dönme zamandır. Bu anlayışla hazırladığımız 
eylem planımız, KHK’lıların yaşadığı mağduriyetlerin çözümü noktasında bir mihenk taşı olacaktır.”

‘OHAL Komisyonu’nu kapatacağız’
“OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile doğrudan ya da 
dolaylı etkilenen yakınları için, sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları sağlayacağız. Ciddi mağduriyetlere yol 
açan, 7075 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunu kapatacağız.”

‘Terör yargılamalarından kaynaklanan haksızlıklara son vereceğiz’
“Ceza yargılamalarındaki haksızlıkları gidereceğiz. İktidara geldiğimizde kanuni bir düzenleme ile adil yargılanma 
hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı şekilde terör örgütü üyeliği kapsamında yargılanmalarından 
kaynaklanan haksızlıklara son vereceğiz. Darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgisi bulunmayan, örgütün niteliğini 
bilmeyen, silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne 
yardım etme suçları nedeniyle hukuka aykırı şekilde haklarında mahkûmiyet kararı veya ceza verilmesine yer 
olmadığı kararı verilmiş kişilerin yeniden yargılanmasını sağlayıp haksızlıkları sonlandıracağız.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da 
partisinin Keçiören ilçe kongresinde konuştu. 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Son dönemde üye sayısı en fazla artan 
parti DEVA Partisi oldu’
“Geçtiğimiz sene oran olarak üye sayısını en fazla 
arttıran parti DEVA Partisi olmuştu. İktidar partisinin 
üye kayıtlarımızı engelleme çabalarının hiçbirisi işe 
yaramadı. Son dönemde üye sayısını en fazla artan 
siyasi parti DEVA Partisi oldu. Tam 11 bin 693 kişi daha 
DEVA Partili oldu. 150 bin üyeyi geçtik. Üye kaydı 
için çaba gösteren teşkilat mensuplarımızı yürekten 
kutluyorum.”

‘Etkinlikleri engellenen gençlerin 
yanındayız’
“DEVA Partisi; çocuğuna harçlık veremeyen annenin, 
dükkanında masraf olmasın diye elektriğini açamayan 
esnafın, tohum, gübre, mazot, elektrik fiyatları 
altında ezilen çiftçilerimizin yanında. Biz; her gün 

canını dişine takarak ekmeğinin peşinde koşan kurye 
arkadaşlarımızın, ülkesinin özgürlüğü için mücadele 
eden, basit etkinlikleri bile engellenen gençlerin 
yanındayız. Beraat ettikleri halde hakları iade 
edilmeyen KHK’lıların yanındayız. Ayrımcılığa uğrayan 
tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bizi arayan orada 
bulur.”

‘Siyasetçilere verilen haksız cezaları hep 
beraber göğüsleyeceğiz’
“Meclis seçimlerinde DEVA Partisi büyük bir zafer 
kazanacak. Bizim adayımız cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde en büyük zaferi kazanacak. 
Demokrasimizi hep beraber kurtaracağız. Demokratik 
siyasete yönelen saldırıları ve siyasetçilere verilen 
haksız cezaları hep beraber göğüsleyeceğiz. Seçim 
yaklaştıkça haksızlık çoğalacak. İnsanlara haksızlık 
yapanları, çifte standart uygulayanları sandıkta bir 
güzel yeneceğiz. Seçim günü geldiğinde logomuza, 
damlamıza o evet mührünü öyle bir basacağız ki 
Beştepe’de birileri oturduğu yerden zıplayacak.”

‘Demokratik siyasete yönelen saldırıları 
hep beraber göğüsleyeceğiz’

GENEL BAŞKANDAN
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‘DEVA Partisi’ni yıldırmayı ancak 
rüyanızda görürsünüz’
Partisinin 21 Mayıs’ta Gaziantep Kalealtı’nda 
düzenleyeceği mitingine de değinen Babacan 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda miting yapacağız 
diye gerekli tedbiri almaları için bilgi veriyoruz. 
İlk önce ‘uygun’ diyorlar. Biz bunu Gaziantep’e 
duyurunca bir yerlerden belli ki ayar geliyor. 
Baskı görüp kendi verdikleri onayı iptal ediyorlar. 
Gaziantepli vatandaşlarımızın sözüm ona mitinge 
gitme zahmetini arttırmak için Antep Kalealtı’nda yer 
gösteriyorlar. Oyuna bakın.‘Yokuş yaparsak ilgi azalır’ 
diye zannediyorlar. Bunlar beyhude. DEVA Partisi’ne 
gönül vermiş tek bir kişiyi bile bu oyunlarla yolundan 
döndüremezsiniz. DEVA Partisi’ni yıldırmayı ancak 
rüyanızda görürsünüz.”

‘Bütün belgeler mahkemeye gitsin ki 
gerçek ortaya çıksın’
“Koskoca devletin valisini kendilerine maşa 
ettiler. Yazık, değmez. Mülki idare amirlerimizin 
bir partinin neferi haline gelmesi kabul edilemez. 
Gaziantep’te DEVA Partisi’yle ilgili suç duyurusunda 
bulunacaklarmış. Merakla bekliyoruz. Başvursunlar. 
Bütün belgeler mahkemeye gitsin ki gerçek ortaya 
çıksın. Buyurun, gidip suç duyurusunda bulunun. Biz 
işini dosdoğru yapanlardanız.”

‘İktidarımızın ilk 6 ayında kriz ortamını 
arkamızda bırakacağız’
“Enflasyonu tek haneye yine biz düşüreceğiz. Daha 
önce yaptık, evelallah yine yapacağız.İktidarımızın ilk 
6 ayında kriz ortamını arkamızda bırakacağız. Asgari 
ücret, açlık sınırının altında kalmayacak. Halkımızın 
alım gücünü artıracağız. Ücretlilerin üzerindeki vergi 
yükünü düşüreceğiz. Yoksuldan alıp zengine veren 
kur korumalı mevduat uygulamasına son vereceğiz.”

‘Ülkeyi çok yüksek enflasyon içinde 
seçime götürecekler’
“Her türlü seçim popülizmini yapacaklar. Bol keseden 
dağıtmaya çalışacaklar. Parayı nereden bulacaklar? 
Dönecekler Merkez Bankasına, bas parayı… Onun 
için enflasyonu düşüremeyecekler. Bol keseden 
dağıttığınız her şey dönüp daha yüksek enflasyon 
olarak gelecek ve milletimizi vuracak. Ülkeyi çok 
yüksek enflasyon içinde seçime götürecekler.”

‘Para bastırdığınızda enflasyon artacağını 
tek bilmeyen Sayın Erdoğan’
“Düşük faizli krediyi açıkladığınız anda konut 
fiyatlarını zıplattınız. Çünkü ekonomi nasıl yönetilir, 
bilmiyorsunuz. Keçiören’den emlak komisyoncusu 
arkadaş çağırayım, ekonomiyi bunlardan daha 
fazla bilir. Alacak-satacak kişiler enflasyonun 
artacağını gayet iyi görüyor. Çünkü bu hükûmet 
Merkez Bankası’na para bastırmaya başladı. Para 
bastırdığınızda enflasyon artacağını herkes biliyor. 
Tek bilmeyen Sayın Erdoğan kaldı herhalde.”

‘Hesapsız para basmaya devam ederlerse 
hiper enflasyon olur’
“Şu para basma alışkanlığı tam bir hastalık. Uyuşturucu 
bağımlılığı gibi bir şey. Nereden kaynak bulacağım diye 
uğraşmanıza gerek yok. Merkez Bankası’na ‘Oğlum, 
para bitti, bas parayı’ diyorsunuz. Bitince, ‘Yetmedi, 
biraz daha bas’ diyorsunuz. Hesapsız kitapsız para 
basılan ülkedeenflasyon artar. Hatta hiçbir planınız 
programınız yokken bunu yapıyorsanız enflasyonu 
patlatırsınız. Türkiye kronik yüksek enflasyon 
döneminde. Eğer hesapsız kitapsız para basmaya 
devam ederlerse Türkiye hiper enflasyon dönemine 
girer. Açıkça uyarıyorum. Bu millete bu kötülüğü 
yapmayın. Ne kadar para basarsanız, tedavüldeki 
paranın değerini o kadar düşürürsünüz.”
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‘Krizi bizden başka çözecek kimse yok’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk’te katıldığı ‘Nedir ne değildir?’ programında gündemi 
değerlendirdi. Mehmet Akif Ersoy, Nihal Bengisu Karaca, Abdurrahman Yıldırım ve Sevilay Yılman’ın sorularını 
yanıtlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘İki tane krizi çözmüş başka ekip varsa bulalım, çözsünler’
“2008-2009’da bütün dünya yanıp yıkılıyordu. Biz 6 ayda çözmüştük krizi. 2001-2002 krizinde enflasyonu iki 
yılda tek haneye indirmiştik. Bu bizim işimiz. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Şu andaki krizi bizden başka 
çözecek kimse yok Türkiye’de. Akademik birikimi olanlar, uzaktan izleyenler olabilir ama kriz çözme tecrübesi 
apayrı bir şeydir. İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa Türkiye’de bulalım, gelsinler, çözsünler.”



3 DEVA BÜLTEN · 19. SAYI18

“Biz enflasyon beklentisini de faizi de düşüreceğiz. Nihayetinde enflasyonun kendisini de düşüreceğiz. İktidara 
geldiğimizde Kur Korumalı Mevduat uygulamasını o noktada bitireceğiz. Devletin verdiği söz neyse, eski 
hesapların farkları ödenecek.”

‘Altılı masada ortak aday hedefi var’
“Meclis’e yeni yasa getirdiler. Altılı masa toplantılarının hemen arkasından. Ne dediler, şu partinin genel 
başkanı hangi partinin listesinden seçime girecek. Biz yeni kurulmuş iddialı bir siyasi partiyiz. Mevcut siyasi 
partilere katılma, iç içe durum olsa biz DEVA Partisi’ni niye kurduk ki. Giderdik başka partiye destek verirdik. 
Niye parti kurduk? Bayramdan önce kurullarımızı topladık, karar verdik, kendi adımızla, sanımızla, logomuzla, 
bayrağımızla seçimlere gireceğiz dedik. Vatandaşlarımız seçim listesini açtıklarında DEVA Partisi’nin logosunu 
görecek. Bu ittifaka engel bir durum değil. Kapıyı kapatmıyoruz. Biz herhangi bir ittifak ve iş birliği olmaz ise 
doğal olarak DEVA Başkanı Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayıdır. 2018’de Millet İttifakı kuruldu 
ama her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardı. İttifak olmak ortak cumhurbaşkanı adayı anlamı gelmiyor. 
Altılı masada ortak aday hedefi var. Altılı masanın kuruluşu güçlendirilmiş parlamenter sistemine dönmek.”

‘Sandık güvenliğini çok önemsiyoruz’
“Türkiye’de ilk defa iki parti parlamenter sistemiyle ilgili hazırlık yaptı. 28 Ocak’ta sayın Kılıçdaroğlu hemen 
arkasından sayın Akşener de ortak çalışma yapmaya karar verdi. Biz çalışmamızı altılı masaya koyduk, diğer 
partiler de çalıştı ve bir metin ortaya çıktı. Altılı masa kurulduktan sonra farklı iş birliği alanları gelişmeye 
başladı. Şu anda seçim güvenliğiyle ilgili çalışmamız var. Seçim güvenliği çok önemli. 2019 yerel seçimlerine 
baktığımızda uç uca seçimlerin manipüle edildiğini gördük. İstanbul seçimlerini hep beraber yaşadık. 10 bin 
farkla İstanbul’u mu vereceğiz? E ne oldu? Sandık güvenliğini çok önemsiyoruz.”

‘Ortak aday konusunda mutabakat olmadığı anda adayım’
“Mümkünse altı partinin ortak adayı olsun dedik. Ama diyelim ki ortak aday olmadı, karar verilemedi… O 
zaman ben tabii ki adayım. Ortak aday konusunda mutabakat olmadığı anda DEVA Partisi’nin genel başkanı 
cumhurbaşkanı adayıdır. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Ortak aday altı genel 
başkandan birisi de olabilir, dışarıdan da olabilir.”

Kur Korumalı
Mevduat uygulamasını 

bitireceğiz
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Etimesgut Genç Deva’nın düzenlediği e-spor 
etkinliğine katıldı. Etkinlikte derece yapanlara madalyalarını takdim etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Rizeliler 
Federasyonu’nu ağırladı. Ziyaretleri ve fikir alışverişleri için Federayon mensuplarına 

teşekkürler etti.
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Nesin Vakfı’na ait banka hesaplarının İstanbul Valiliği 
tarafından bloke edilmesini TBMM’nin gündemine taşıdı.

Vakıf yetkilisi Ali Nesin’in açıklamasına göre vakfın tüm hesaplarına ve hesaplardaki tüm paraya bloke 
konulduğunu söyleyen Yeneroğlu “Ölçüsüz nitelikteki bu hesap dondurma tedbiri vakfın faaliyetlerini devam 
ettirmesine ağır bir müdahale niteliğindedir” dedi.

Konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi veren Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu soruları 
yanıtlamasını istedi:

İstanbul Valiliği tarafından hangi gerekçe ile Nesin Vakfı’nın banka hesaplarına bloke konulmuştur?

Eğer iddia edildiği gibi izinsiz yardım toplama faaliyeti nedeniyle vakıf hesaplarına bloke konulmuş ise 
hangi yıl ve hangi yardım nedeniyle bloke konulmuştur? İzinsiz yardım toplama konusunda ne tür tespitler 
yapılmıştır, bu tespitler böylesine ağır bir müeyyideye sebebiyet verecek ağırlıkta mıdır? İdare bu konuda 
ölçülü davranmış mıdır?

Bu hesap blokesi Nesin Vakfı’nın tüm hesaplarına el koyma şeklinde mi gerçekleştirilmiştir? Yoksa sadece 
ilgili yardım kampanyası hesabına mı el konulmuştur?

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MECLİSTEN

DEVA Partisi, Süleyman Soylu ’ya
Nesin Vakfı’nı sordu
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konuyu TBMM gündeme taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yeneroğlu, “İşyeri sahipleri ve müşterilere çok yaygın bir 
şekilde kimlik kontrolü yapılması ve sebepsiz gözaltı ve salıvermelerin gerçekleştirilmesi ile birlikte Somalili 
kafe ve lokantaların taciz niteliğindeki baskılar ile yıldırılarak kapanmaya zorlandığı anlaşılmaktadır” dedi.

MECLİSTEN

Yeneroğlu, Soylu’ya polisin Somalililere dönük sözlerini 
sordu:‘Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve 
Altındağ’da yoğunlaşmasını mı istiyorsunuz?
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‘Polisler hangi kapsamda Somalili kafe ve lokantaları denetliyor?’

Yeneroğlu, Soylu’ya şu yedi soruyu sordu:

Kafe ve lokanta işletmelerinin açılışına dair izinler belediyeler tarafından verildiğine ve sağlık yönünden 
denetimler de zabıta tarafından yapıldığına göre polisler hangi kapsamda Somalili kafe ve lokantaları 
denetlemektedir?

Polis, kafe ve lokantaların mülk sahiplerine telefon ederek işletmeci kiracıları tahliyeye zorlamış mıdır?

‘Ruhsatlı, vergisini veren, yasal lokantalara neden taciz uygulanıyor?’

Somalililerin müşterisi olduğu kafe ve lokantalarda siyah tenli kişilere sebepsiz yere kimlik kontrolü yapıldığı, 
kimi zaman sebepsiz yere gözaltı uygulamaları yapıldığı ve bu kişilerin birkaç saat içerisinde salıverildikleri 
iddiası doğru mudur?

İşyeri ruhsatı olan, vergisini veren ve yasal olarak faaliyette bulunan Somalili kafe ve lokantalara neden 
taciz ve yıldırma politikası uygulanmaktadır?

‘Gidin Esertepe’de, Uyanış’ta, Keçiören’de açın. Kızılay’da istenmiyor’ ifadesini nasıl 
izah ediyorsunuz?’

Polisin herhangi bir kafe veya lokantayı boşaltma yetkisi var mıdır? Eğer yoksa medyaya yansıyan 
görüntülerde polisin dükkanı kapatma talimatı vermesi ve “Gidin Esertepe’de, Uyanış’ta, Keçiören’de açın. 
Kızılay’da istenmiyor. Boşaltıyoruz” ifadesini nasıl izah ediyorsunuz?

Haksız gözaltılar yaptıkları ve işletme sahiplerine dükkanı boşaltma telkini yaptıkları iddia edilen polis 
memurları hakkında idari soruşturma açılmış mıdır?

Polislerin Somalilileri; Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ’a gitmeleri yönünde telkinlerde bulunduğu 
dikkate alındığında, hükümetiniz sığınmacı ve göçmenlerin bu ilçe ve semtlerde yoğunlaşmasını sağlamak 
üzere bir politika mı izlemektedir?
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‘DEVA Partisi iktidarında her türlü baskı son bulacak’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, çeşitli etkinliklerin valilikler tarafından 
engellenmesine tepki gösterdi. Adana, Eskişehir, Rize ve Batman valiliklerinin bir hafta içinde aldıkları benzer 
kararların temel hak ve hürriyetleri yok saydığını savunan Yeneroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘İnsanlar, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını dilediği gibi kullanacak’

“DEVA Partisi olarak; düşünceyi açıklamak, ortak çıkarları savunmak, belli fikir ve kanaatler çerçevesinde 
kamuoyu oluşturmak gibi çeşitli amaçlarla bireylerin bir araya gelebilmeleri amacına hizmet eden toplantı 
ve gösteri yürüyüşü hakkının demokratik toplumun temelini oluşturduğuna inancımız tamdır. DEVA Partisi 
iktidarında insanlarımız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını dilediği gibi kullanacak ve toplum üzerindeki 
her türlü baskı son bulacaktır.”

‘Gençlik festivalini engellemek kabul edilemez’

Açık hava etkinlikleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin izne bağlanmasının veya yasaklanmasının olağanüstü 
hâl rejimini olağanlaştırdığını ileri süren Yeneroğlu şöyle devam etti:

“Genel geçer gerekçelerle hiçbir somut tehlike bulunmadığı halde kâh bir gençlik festivalini engellemek, kâh 
toplumun bir kesiminin sesini duyurmasına engel olmak, kâh toplum üzerinde baskı oluşturmak için bu tip 
hukuksuz karar verilmesi ve anayasal hakların böylesine pervasızca kısıtlanması asla kabul edilemez.”

‘Seçim öncesi alınan yasaklama kararları endişe vericidir’

“Özellikle seçimlere 1 yıl kadar bir sürenin kaldığı ve havaların ısınmasıyla beraber her türlü basın açıklaması 
ve açık hava faaliyetlerinin artması beklenen bir dönemde bu yasaklama kararlarının alınması ayrıca endişe 
vericidir.”

MECLİSTEN

Yeneroğlu’ndan etkinlik yasaklarına tepki: ‘DEVA Partisi 
iktidarında her türlü baskı son bulacak’
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Bakan’ın şahsına ait olan Ersoy Otelcilik’in Azerbaycan merkezli ISR Holding’in bünyesinde bulunan ISR 
Turizm’in alındığını ve satın alınan ISR Holding’in isminin 15 Ocak 2021’de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği 
A.Ş. olarak değiştirildiğini belirten Yeneroğlu, otelin yanı başındaki 25 dönüm orman arazisinin de şirkete 
tahsis edildiğini, Orman arazisindeki ağaçların kesilerek, yeni inşaatın gerçekleştirilmesi için tek engelin ÇED 
sürecinin kaldığı iddiasına vurgu yaptı.

Konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi veren Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan şu 
soruları yanıtlamasını istedi:

Bodrum Türkbükü’ndeki Hilton Türkbükü Oteli’ni satın aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu 
otelin çok kapsamlı bir tatil köyüne dönüştürülmesine izin verdiniz mi?

 Sahibi olduğunuz Bodrum Türkbükü’ndeki oteli tatil köyüne dönüştürdükten sonra otel arazisinin yanındaki 
ormandan 25 dönümlük araziyi Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinizin kullanımına tahsis ettiniz mi?

Sahibi olduğunuz oteli tatil köyüne dönüştürmenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinize 
tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi?

Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi mülkiyetindeki otele haksız bir menfaat sağlayarak görevini kötüye 
kullandığı iddia edilen şahıs hakkında, Kültür ve Turizm Bakanı olarak suç duyurusunda bulunacak mısınız?

MECLİSTEN

DEVA Partisi Kültür ve Turizm Bakanı’na, satın aldığı otelin 
bulunduğu alanda tatil köyü yapılmasını sordu
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‘Hazırladığımız eylem planı, KHK’lıların yaşadığı mağduriyetlerin çözümü noktasında 
bir mihenk taşı olacaktır’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, ‘KHK Mağduriyetleri Eylem Planı’ hakkında 
TBMM’de basın açıklamasında bulundu. “İktidara geldiğimizde, hakkında soruşturma veya kovuşturma 
olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilmiş kişileri başvuruları üzerine 
kamu görevine iade edeceğiz” diyen Yeneroğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

‘İktidar tarafından hukuksuzluk sıradan hale getirildi’

“Malumunuz, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen olağanüstü hâlin üç 
temel amacı vardı. Demokrasimizin korunması, hukuk devleti ilkesinin korunması ve vatandaşlarımızın hak 
ve özgürlüklerinin korunması.  Fakat, ülkemizde OHAL ve darbenin ardından geçen 6 yıl, bırakın bu evrensel 
değerlerin korunmasını; maalesef hukuku ayak bağı olarak gören iktidar tarafından hukuksuzluğun sıradan 
hale getirildiği bir dönem olmuştur. Bu nedenle hazırladığımız eylem planı, KHK’lıların yaşadığı mağduriyetlerin 
çözümü noktasında bir mihenk taşı olacaktır.”

MECLİSTEN

DEVA Partisi’nden KHK Mağduriyetleri Eylem Planı 
Açıklaması: ‘Hazırladığımız eylem planı, KHK’lıların yaşadığı 
mağduriyetlerin çözümü noktasında bir mihenk taşı olacaktır’
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‘KHK’lar büyük mağduriyetleri de beraberinde getirdi’

“Eylem Planımızda açıkça vurguladığımız gibi, OHAL KHK’ları ile gerçekleştirilen ihraçlar, idari ya da yargısal bir 
muhakeme sürecine dayanmamaktadır. Kararlar alınırken ilgili kişilerin savunma haklarını kullanması mümkün 
olmamıştır. Şüphesiz, darbe teşebbüsünün ortaya çıkardığı durumun vahameti ve acil eylem gerektirmesi, 
karar alma süreçlerinin hızlandırılmasında etkili olmuştur. Ancak, on binlerce kişiyi konu alan KHK’ların; yeterli 
araştırma yapılmadan, çok hızlı bir şekilde çıkarılması haksız kararları ve büyük mağduriyetleri de beraberinde 
getirmiştir. “

 

“DEVA Partisi olarak, iktidara geldiğimiz ilk 90 gün içerisinde, tüm bu hukuksuzluklara deva olmak için 
hazırladığımız eylem planımız 3 ana başlıkta 18 maddeden oluşmaktadır.  Bu adımları hızlıca atacağız. Eski 
kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkânsız olanlar ile kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin doğrudan 
görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış kişilerin, mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali 
özlük haklarını korumak şartıyla ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlamasını sağlayacağız. Bu kararlara 
karşı yargı yolunu açık tutacağız.”

DEVA Partisi olarak, tüm 
hukuksuzluklara

deva olacağız
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DEVA Partisi, ilk mitingini 21 Mayıs’ta Gaziantep Kalealtı’nda düzenleyecek. Parti sözcüsü İdris Şahin, partisinin 
genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında Gaziantep halkını mitinge davet etti. Ayrıca DEVA Partisi 
hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Gaziantep Valiliği’ne tepki gösteren Şahin şu ifadeleri 
kullandı:

‘Gaziantep’i 21 Mayıs saat 16’da Kalealtı mitingimize davet ediyorum’
“Değerli Gaziantep halkına seslenmek istiyorum. DEVA Partisi’nin nefesi iktidarın ensesindedir. Ne yaparlarsa 
yapsınlar… DEVA’nın damalarının çağlayan olup önüne koyulan her türlü barajı yıkıp aşacağını ilk olarak sizler 
göstereceksiniz. Sizin önünüze koyulan bu zorlukları bir bir birlikte yıkacağız. Devletin kurumlarının itibarını 
alaşağı edenlere en iyi yanıtı siz vereceksiniz.  Hepinizi 21 Mayıs’ta, saat 16’da Kalealtı mitingimize davet 
ediyorum.”

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi’nin ilk mitingi 21 Mayıs’ta Gaziantep Kalealtı’nda: 
‘Vali, kendi ayıbını örtmek için suç duyurusunda bulunuyor’
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‘Vali’nin usulsüz işlemin mahcubiyetini yaşaması gerekiyor’
“Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın dün yaptığı basın toplantısında, partimizin Gaziantep mitinginin 
gerçekleştirileceği meydana dair valilikçe yapılan tahsisin usulsüz değiştirilmesine yönelik eleştirilerine karşı 
valiliğin yaptığı açıklamayı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Vali yapılan usulsüz işlemin mahcubiyetini 
yaşaması gerekirken, devlet adabı dışına çıkıp kendi ayıbını örtmek için suç duyurusu tehdidinde bulunuyor. 
Yazık, hem de çok yazık.”

“Sayın Vali, öncelikle basın bildirisinde DEVA Partisi’nden bahsederken ‘bir siyasi parti’ olarak ifade etmenizi 
kınıyoruz. Resmî bir açıklamada muhatabınız DEVA Partisi. Demokrasi ve Atılım Partisi diyeceksiniz. Devletin 
valisinin herkese eşit mesafede durması gerektiğini bileceksiniz. Bir partinin valisi değil, kökü maziye dayanan 
bir medeniyetin bugünkü temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin valisi olduğunuzu unutmayacaksınız.”

‘Biz işini dosdoğru yapanlarız, elinizden geleni ardınıza koymayın’
“Sayın Vali, sabırsızlıkla suç duyurusunda bulunmanızı bekliyoruz. Halep Suriye’deyse, Cumhuriyetin başsavcılığı 
Gaziantep’tedir. Ne sizden ne de baskı altında çalışan yargıdan korkumuz var. Biz DEVA Partililer olarak cesur 
yürekli demokrasi aşıklarının oluşturduğu bir siyasi hareketiz. Biz işini dosdoğru yapanlarız. Elinizden geleni 
ardınıza koymayın.”

Bir partinin değil,
Türkiye Cumhuriyeti’nin valisi 

olduğunuzu
unutmayacaksınız
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DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada siyasetin dilinin son günlerde 
çirkinleşmeye başladığını söyledi. Şiddet dilinin toplumu gerdiği uyarısında bulunan Şahin siyasi parti 
yöneticilerini temiz bir dil kullanmak zorunda olduğunu savundu. Sözlerine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başlayan Şahin şu ifadeleri kullandı:

‘Gençlerin arkasında yürüyen bir genel başkanla hareket ediyoruz’
“Ülkemiz siyasi ekonomik ve sosyal olarak her anlamda bir darboğaza sürüklenmekte, hayalleriniz, hedefleriniz 
her gün bir inat uğruna siyasi otoritelerce heba edilmektedir. Sizler; Atatürk’ün yarınları büyük bir inançla 
emanet ettiği gençler, ülkemizi güzel günlere sizlerin fikirleri ve kararlılığı ulaştıracaktır. Biz size inanıyoruz. Biz 
gençlerin yanında değil, arkasında yürüyen bir genel başkanla hareket ediyoruz.”

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Demokrasi önce ahlaktır, siyaset yapmak için 
insanlıktan çıkmaya gerek yoktur’



3 DEVA BÜLTEN · 19. SAYI30

“Son günlerde iktidarıyla muhalefetiyle siyasetin dili son derece çirkinleşmeye başladı. Siyasi parti yöneticileri 
üslup ve söylemlerinde toplumun hassasiyetlerini gözeterek kırıcı olmayan, buyurganlıktan uzak temiz bir dil 
kullanmak gibi bir zorunluluğa sahiptir. Siyasi partilerin hedef kitlesi halktır. Konfüçyüs, ‘kelimelerin ve fikirlerin 
gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız’ der. Siyaset akıl ve dille yapılır.”

‘Şiddet dili toplumu geriyor’
“Günümüzde iş başında olan yöneticilerin dili ne yazık ki çatışmacı, kirli, kırıcı ve buyurgan. Siyasette eşitlik, 
dayanışma, özgürlükçü ve sevgi dili yerine, şiddet ve saldırı dilinin egemen olduğunu görüyoruz. Sokağın 
dilinden bile geri ve itici... İşportacı söylem daha yaratıcı ve sevimli görünüyor. Günümüz siyaset arenasında 
başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, çevresindekilerin kullandığı dil ve siyasi üslup, kitleleri de hırslı, öfkeli 
noktaya taşıdı. Hatta bir kısmını hakaretli konuşmalarda haz duyma noktasına taşıdı. Çatışmacı kültür ve şiddet 
dili hem liderleri hem de liderin arkasında yürüyen kesimleri, sağduyudan, uzlaşma metotlarından ve bir arada 
yaşamaktan uzaklaştırıyor, toplumu geriyor. Hoşgörü kültürümüzü ve enerjimizi yok ediyor.”

‘Akıllı iktidarlar muhalefetin katkılarından yararlanırlar’
“Halbuki demokrasilerde, akıllı iktidarlar, karşılarında güçlü muhalefet isterler. Katkılarından yararlanırlar... Ülkeyi 
yönetenler, her aykırı sesi susturmaya kalkar, düşman ilan eder, dışlar, görmemezlikten gelirse demokrasiyi 
sıkboğaz etmiş olur. Tıpkı düşüncelerini ifade eden, gazeteci, yazar, akademisyen ve düşünürün cezaevlerinde 
hayatlarını karartması gibi. İleri demokrasilerde hayatın her alanında ölçülülük vardır. Toplumsal değerlere ve 
kurallara özen gösterilir... Demokrasi önce ahlaktır. Siyaset yapmak için insanlıktan çıkmaya gerek yoktur.”

Siyasetin dili
son derece çirkinleşmeye 

başladı



331#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Kültür Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Helun Fırat, pandemi gerekçesiyle getirilen müzik 
yasağının saat 01.00’e çekilmesine tepki gösterdi. Bu uygulamaların ideolojik olduğunu vurgulayan Fırat, müzik 
yasağının tamamen kaldırılmasını talep etti. Fırat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Dalga geçer gibi bir kararla 1 saat esnetildi’
“Pandemi gibi sancılı bir dönemde en büyük zorluğu sahne sanatları ve mekân işletmeleri yaşadı. Ekmeğini 
müzik ve sahne sektöründen kazanan 100’ü aşkın insanın geçim sıkıntısıyla yaşamına son verdiği bu acımasız 
sözde destek ortamında pandeminin tüm yaralarının sarılması, insanlar normal yaşamlarına dönerken gece 
00.00 yasaklarının tamamen kaldırılması bekleniyordu. Ancak hükûmet dalga geçer gibi bir karar alarak 
yasakları kaldırmak yerine sadece 1 saat esnetti.”

HELUN FIRAT
DEVA PARTİSİ
KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Müziğe ve hayata özgürlük istiyoruz’
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‘Hangi akıl müzik yasaklarının topluma faydası olacağına inanabilir?’
“HES kodlarının ve maskelerin hayatımızdan çıkarıldığı, fazlasıyla rahatlama sağlanan bu dönemde hangi akıl 
gece 01.00’den sonra uygulanacak müzik yasaklarının topluma faydası olacağına inanabilir? Tüm beklentilere 
rağmen yasakların sadece 1 saat esnetilmesi kamuoyunun aklıyla dalga geçmekten bir anlam taşımamaktadır.”

‘Müzikli mekanlarda çalışma saati sınırlaması hukuka aykırıdır’
“Diğer yandan defaatle belirttiğimiz gibi; müzikli mekânlara çalışma saati sınırlaması getirilmesi hukuka aykırıdır. 
Her şeyden önce Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanı’nın müzikli mekânlara çalışma saati kısıtlaması getirme 
yetkisi yoktur. Müzikli mekân sahiplerinin anayasal hakkı olan çalışma hürriyetlerinin ölçüsüz bir biçimde 
sınırlandırılması anayasal bir suçtur. Anayasal suçları işle sıradan bir rutine çevirenlerin bundan vazgeçmesini 
ve sektörün hakkının teslim edilmesini acilen talep ediyoruz.

“MÜYORBİR, MESAM ve MSG gibi meslek birliklerinin çağrısına destek veriyor, yanlarında duruyoruz. 
Toplumun hayat tarzını şekillendirmek üzere inatla yapılan bu dar bakışlı kısıtlamalar yüzbinlerin yaşamını 
etkiliyor. Yüzbinlerce müzisyenin yanı sıra, ses-ışık sistem firmaları, canlı müzik mekânları, ikram şirketleri, 
servis hizmetleri çalışanları, güvenlik firmaları başta olmak üzere bu iş yerlerinde çalışan yüzbinlerce insan 
evine ekmek götürme derdiyle boğuşuyor.”

‘Yasakların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz’
“Sorunun çözülmesi için daha önce de çağrıda bulunduk ve çözüm önerilerimizi sunduk fakat mevcut 
hükûmetin ifade ve yaşam tarzı özgürlüğüne bakış açısı, sektörden ekmek yiyen yüzbinlerce ailenin hayatlarını 
eziyete çevirmeye devam ediyor. Bir kez daha gerekenin yapılmasını ve yasakların tamamen kaldırılmasını 
talep ediyor, müziğe ve hayata özgürlük istiyoruz. Konunun sonuna dek takipçisi olacağız.”

Yüzbinlerce insan
evine ekmek götürme 

derdiyle boğuşuyor
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DEVA Partisi Kültür Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Helün Fırat, 18 Mayıs Müzeler Gününü kutladı. 
Geçtiğimiz yıl Sayıştay raporlarına yansıyan kayıp eser skandalına ve tahriplere dikkat çeken Fırat, ayrıca 
İstanbul Arkeoloji Müzesi depolarının ve laboratuvarının yakın zamanda uzmanların açıklanmasına rağmen 
taşındığını hatırlattı. Fırat mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘Müzecilikte yaşanan sorunların can aldığı bir dönemden geçiyoruz’
“Müzecilik alanında yaşanan sorunların can aldığı bir dönemden geçiyoruz. Müzeciliğin ve müze çalışma 
ortamının geldiği hâl, gencecik bir arkeolog olan Merve Kaçmış’ın canına kıymasına neden oldu. Hatırlamak 
gerekir ki, Merve kayıp eserlerin üzerine zorla zimmetlenmesine karşı çıktığı için uğradığı mobbing nedeniyle 
intihar etti.”

HELUN FIRAT
DEVA PARTİSİ
KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Müzeciliği hak ettiği değere 
ulaştıracağız’



3 DEVA BÜLTEN · 19. SAYI34

“Müze çalışanlarının son derece yetersiz koşullarda çalıştırılıyor olması alandaki önemli sorunların başında 
gelmektedir. Hakları güvence altına alınmayan, kendi uzmanlık alanlarında istihdam edilmeyen müze 
çalışanlarının olduğu bir ortamda müzelerimiz sadece göstermelik binalar olarak kalmaya mahkûmdur. 
Müzeciliğin hak ettiği değeri görmesi için öncelikli olarak müze çalışanlarının haklarının teslim edilmesi 
gereklidir.”

‘Çağa uygun, teknolojik altyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz’
“DEVA Partisi olarak müzelerimizi, yaşam boyu eğitim anlayışına entegre hale getirip, çocuklarımızın büyürken 
hatıralarında yer tutan, gençlerimizin uğrak yerleri haline gelen ve ülkemizin her sathına, bağlamına uygun 
olacak şekilde yaygınlaştıracağız. Müze envanterlerinin modern ve şeffaf şekilde tutulması için çağa uygun, 
teknolojik altyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yurtdışına kaçırılan eserlerimizin geri iadesi için çok 
daha aktif çalışıldığı bir dönemi başlatacağız.”

‘Yeni bir müzecilik anlayışı için çalışıyoruz’
“Müzelerde uzmanlıklarına göre, liyakate dayalı bir sistemi esas alarak arkeologların, restoratörlerin, sanat 
tarihçilerinin istihdam edildiği yeni bir müzecilik anlayışını hâkim kılmak için çalışıyoruz. DEVA Partisi iktidarında 
müzeciliği hak ettiği değere ulaştıracağız. Bu heves ve çabalarla koca bir açık hava müzesi olan ülkemizde 
müzelere ve müzeciliğe emek veren tüm müze çalışanlarının Dünya Müzeler Günü kutlu olsun!”

Müze çalışanlarının 
hakları teslim edilmelidir
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İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS POLİTİKALARI 
BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Yangına benzinle gidiliyor’

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, ekonomi gündemini değerlendirdi. Dar 
gelirlilerin konut sahibi olması imkansızlaştığını öne süren Çanakcı ayrıca TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerine 
tepki gösterdi. Çanakcı, ‘Kimse gündemi saptırmasın. Gerçek gündemimiz derin yoksulluktur’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı konut finansmanı paketine ilişkin yazılı değerlendirmede bulunan 
Çanakcı, “Kronik yüksek enflasyon ortamında bu tür kredi adımları konut fiyatlarını daha da şişirir. Bu da dar 
gelirlilerin konut sahibi olmasını daha da zorlaştırır. Servet dağılımını daha da bozar. Bitmeyen beton aşkı ve 
sakat yaklaşım sorunları çözmüyor. Tam aksine derinleştiriyor” ifadelerini kullandı.
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İnşaat maliyetlerindeki yıllık artışın yüzde 102 olduğunu hatırlatan Çanakcı, “İş bilmez yönetim yangına benzinle 
gidiyor. Üç haneli olan konut fiyat artışını daha da tırmandırıyor. Bu koşullarda dar gelirlinin konut sahibi olması 
imkânsız. Çözüm; ucube sistemin ve iş bilmez yönetimin sandıkta değişmesidir” diye devam etti.

‘Artık söze ve rakamlara ihtiyaç yok’
Çanakcı’nın gündeminde ayrıca işsizlik vardı. Çanakcı, ikisi de devlet kurumu olan TÜİK’in ve İŞKUR’un açıkladığı 
veriler arasındaki farka da dikkat çekti:

“İşsiz sayısı İŞKUR’a göre 971 bin artarken, TÜİK’e göre 354 bin azalmış. Fark 1,3 milyon. Artık söze ve rakamlara 
ihtiyaç yok. TÜİK’e göre mart ayında dar tanımlı işsizlik yüzde 11,5’e, geniş işsizlik ise yüzde 22,7’ye çıktı. Makyajlı 
verilere göre bile 3,9 milyon dar tanımlı, 8,5 milyon gerçek işsiz var.”

‘Danışıklı döğüşle gündemi saptırmayın’
“Halk fakirleşmeyi iliklerine kadar yaşıyor. Hal böyleyken yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon makyajlanarak 
bir yere varılamaz. Gerçek gündemimiz; işsizlik, dayanılmaz hayat pahalılığı ve bu ikisinin yol açtığı derin 
yoksulluktur. Danışıklı döğüşlerle kimse gündemi saptırmasın. Gerçek gündemimiz yakıcı sorunlardır.”

Çözüm; sistemin ve 
yönetimin sandıkta 

değişmesidir
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İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS POLİTİKALARI 
BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Döviz ihtiyacını karşılamanın tek yolu kalıcı 
yatırımları çekmektir’

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, gayrimenkul ve bireysel emeklilik yoluyla 
elde edilecek döviz karşılığında yabancı uyruklulara vatandaşlık verilmesini değerlendirdi. Çanakcı, Türkiye’nin 
döviz ihtiyacının ancak kalıcı yatırımlarla karşılanabileceğini savundu.

Yeni kriterlere göre taşınmaz alımı yöntemiyle vatandaşlık kazanma sınırı 400 bin dolar olarak belirlendi. Ayrıca 
bireysel emeklilik sistemine 500 bin dolar yatıran ve 3 yıl sistemde kalanlar da vatandaşlığa hak kazanacak. Bu 
yöntemlerin döviz ihtiyacını karşılayamayacağını söyleyen Çanakcı şu ifadeleri kullandı:

‘Vatandaşlık ve bireysel emeklilikle döviz ihtiyacı çözülmez’
“Döviz ihtiyacını karşılamanın tek yolu kalıcı ve doğrudan yatırımları ülkemize çekmektir. Ülkeye fabrika ve 
tesis yatırımı çekemezseniz, kendi yatırımcımızın kaçmasına sebep olursanız, vatandaşlık ve bireysel emeklilik 
yoluyla döviz bulmak için çabalar durursunuz. Ne yazık ki hükûmet paramızın değerini yerle bir etti. Vahim 
yanlışlarda ısrar ederek paramızın, pasaportumuzun, vatandaşlığımızın değerini düşürdü.”
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‘Vatandaşlık, gayrimenkul hileleriyle daha da ucuzluyor’
Çanakcı ayrıca konut fiyatı hilelerinin yapılmasından da endişe duyduklarını söyledi. Ekspertiz raporlarını 
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ne (TDUB) üye gayrimenkul değerleme uzmanlarının düzenlediğini 
hatırlatan Çanakcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“TDUB, bağımsızlığın ortadan kalkmaması ve art niyetli raporların düzenlenmemesi için ekspertiz raporlarının 
algoritma şeklinde sistematik olarak dağıtılmasını sağlamıştı. Ancak baskılar sonucu algoritma işlemi iptal 
edildi. Yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul değerleme uzmanı veya şirketi seçmesinin yolu açıldı. Böylece 
gayrimenkullerin satış bedeli çok daha yüksek gösteriliyor ve vatandaşlık mevzuatta görünenden daha düşük 
bir fiyata kazanılıyor. Vatandaşlık, bu tür gayrimenkul hileleriyle daha da ucuzluyor. DEVA Partisi olarak konunun 
bu boyutunun da yakından takipçisi olacağız.”

‘KKM hesaplarından aldıkları dövizleri arka kapıdan sattılar’
“Kur korumalı mevduatlardan ve ihracatçıların zorunlu devirlerinden aldıkları dövizleri arka kapıdan sattılar. Biz, 
130 milyar dolar meselesinin cevabını henüz alabilmiş değiliz. Üstelik 17 Aralık 2021’den beri yaklaşık 30-40 
milyar doları daha arka kapıdan sattılar. Peki, Merkez Bankası’nın döviz rezervinde bir iyileşme var mı? O da 
yok. Sisteme döviz girmiyor. Hatta sistemden döviz çıkıyor.”

“Hatırlayın, ‘Parayı pul edersek cari fazla veririz’ dediler. Ne oldu? İlk iki aydaki cari işlemler açığı rekor düzeyde. 
Dış ticaret açığı, yıllık yüzde 130 artışla rekor düzeyde. Doğrudan sermaye girişi yok. Risk primi tarihî rekor kırdı. 
Para politikasını öldürdüler. Türkiye’yi kamu açığı ve cari açık ile karşı karşıya bıraktılar. Böyle bir dengede Türk 
lirasına itibar ve istikrar kazandırılamaz.”

Para 
politikasını
öldürdüler
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İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS POLİTİKALARI 
BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Böyle israf ve haksız servet transferi 
görülmedi’

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı ekonomi gündemini değerlendirdi. 
Kur korumalı mevduata yapılan ödemeye dikkat çeken ve bu ödemelerin vatandaşın cebinden yapıldığını 
vurgulayan Çanakcı sözlerine şu şekilde devam etti:

‘Evdeki hesap çarşıya uymadı’
“İktidar mensupları kuru kontrol edebileceklerini zannederek mevduata kur garantisi verdiler. Ancak evdeki 
hesap çarşıya uymadı. Temelsiz tezlerde, basiretsiz politikalarda ve vahim yanlışlarda ısrarın sonucunda kuru 
patladı. 18 Mayıs’ta kur korumalı mevduata 3 ay için %16,5 (yıllık bileşik %84) faiz ödediler. Bunun sadece 4,25 
puanlık kısmı bankalar tarafından ödendi. 12,2 puanlık kısmı ise milletin cebinden Hazine tarafından ödendi. 
Milletin parasıyla bir grup daha da zenginleşirken halk daha yoksullaşıyor. Bu adaletsizliğe son vereceğiz.”
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“Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16,3 milyar TL. Üstelik TCMB’nin ödediği ve vazgeçilen vergiler 
buna dahil değil. Bunlar eklendiğinde Hazineye dolayısıyla millete yük katlanıyor. Kurlardaki artış iktidarın umut 
ettiği seviyenin çok üzerine çıktığı için gelecekte karşı karşıya kalınacak yük de ciddi biçimde arttı. Dolar kuru 
15,95’de kalsa bile kamuya 50 milyar TL’den fazla ek yük gelecek. Böyle bir israf ve haksız servet transferi 
görülmedi. Bu nedenle biz kur korumalı mevduata devleti batırma projesi demiştik.”

‘Rezervler erimeye devam ediyor’
“Kur korumalı mevduat için millet ağır bir bedel öderken, buradan Merkez Bankası’na giden dövizler rezervi 
artırmada kullanılmıyor, arka kapıdan satılarak çar çur ediliyor.  Aynı çar çur ihracatçıların zorunlu devrettiği 
dövizler için de geçerli. Nitekim, bu iki kaynaktan Merkez Bankası’na milyarlarca döviz akarken rezervler 
artmıyor tam tersine erimeye devam ediyor. TCMB Net Döviz Pozisyonu (swap hariç milyar $): 17 Aralık 2021 
tarihinde -58,2 iken, 13 Mayıs 2022 tarihinde ise -61,4 oldu. Kur korumalı mevduat ve zorunlu döviz devirlerine 
rağmen net rezervler 3,2 milyar dolar kötüleşti. Bu durum 130 milyar doları yakan iktidarın geçmişten hiç ders 
çıkarmadığını arka kapı satışlarına devam ettiğini gösteriyor. Nitekim, bu yıl içinde 30 milyar doların, 17 Aralık 
2021’den itibaren ise 40 milyar doların üzerinde rezervin arka kapıdan satıldığı tahmin ediliyor.”

‘Gizlenen veriler dürüstlüğü yok eder ve risk primini arttırır’
“Arka kapıdan satılan rezervi tam bilemiyoruz. Çünkü veriler gizleniyor ve karartılıyor. Merkez Bankası ve 
Hazine-Maliye Bakanlığı’na sesleniyoruz: Kur korumalı mevduat ve zorunlu devirlerden TCMB rezervine giden 
tutarı, arka kapıdan satılan döviz tutarını, kur korumalı mevduat için TCMB’nin yaptığı ödemeleri, kur korumalı 
mevduatta vazgeçilen kurumlar ve gelir vergisi tutarını düzenli olarak açıklayın. Bunlarla ilgili verileri gizlemek 
dürüstlüğü yok eder ve risk primini daha da arttırır.”

Devleti
Batırma
Projesi
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CEM AVŞAR
DEVA PARTİSİ
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK 
POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘Parsel parsel satılan askeri araziler kimlere 
peşkeş çekiliyor?’

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar yerleşim yerleri içerisinde kalan 
askeri arazilerin imara açılmasına tepki gösterdi. Avşar şu ifadeleri kullandı:

‘Askeri arazilerin yeşil alan olarak kalacağı belirtilmişti’
“15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası görülen lüzum üzerine yerleşim yerleri içerisinde kalan askeri kışlaların 
yerleşim yerlerinin dışına taşınması kararlaştırılmıştı. Yerleşim yerleri içerisinde kalan ve büyük bölümü yeşil 
alan olan askeri arazilerin ise yeşil alan olarak kalacağı ve imara açılmayacağı belirtilmişti.”
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“Son günlerde sıkça karşılaştığımız, orman ve tarım arazilerinin imara açılmasından beklediği rantı elde 
edemeyen iktidar; Bakan Kurum’un ‘Biz hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik’ dediği arazileri 
dahi imara açmaya başlamıştır. Bizler DEVA Partisi olarak, yerleşim yerleri içerisinde kalan askeri arazilerin 
yapılaşmasını değil, sosyal donatı ve yeşil alan olarak korunması gerektiğini vurguluyoruz.”

‘Neden var olan yeşil alanlarımızı imara açıyorsunuz?’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Askeri alanlar yeşil kalacak’ sözlerini hatırlatan Avşar iktidara şu soruları sordu:

“İstanbul gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerimizde kalan, son yeşil alanlar olan askeri arazilerin yapılaşmaya 
açılmasından kasıt nedir? Askeri kışlalar, askeri araziler rant kapısı olarak görüldüğü için mi şehir dışına çıkartıldı?  
Parsel parsel satılan askeri araziler ihale bile yapılmadan kimlere peşkeş çekiliyor? Atatürk Havalimanı’nı Millet 
Bahçesi yapmak amacıyla yıkacağınıza neden var olan yeşil alanlarımızı korumuyor, imara açıyorsunuz?”

Askeri arazilerin 
yeşil alan olarak 

korunmasını 
vurguluyoruz
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