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DEVA Partisi’nin ikinci mitinginin durağı Kocaeli Gebze’ydi. On binlerin katıldığı mitingde konuşan DEVA Partisi 
Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’yi bölgenin en güçlü ekonomisi yapacaklarının sözünü verdi. 

‘Yarınları eşit vatandaşlık temelinde kuracağız’
“Madımak katliamının, tarihimizdeki en acı olaylardan birinin yıldönümü. Bu katliamda aramızdan koparılan 
35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Madımak’ın yarası hala sarılmayı bekliyor, 
farkındayız. Biz hakikatin izinden ayrılmayacağız. Daima adaletin peşinde koşacağız. Biz yarınları, saygı ve eşit 
vatandaşlık temelinde kuracağız.”

‘DEVA sözü veriyorum’
“DEVA iktidarında; araba almak, tatile gitmek, ev almak hayal olmayacak.  Bunlar gerçek olacak. Türkiye’nin 
yıldızını parlatacağız. Biz öyle kolay kolay söz verenlerden değiliz. Söz verince de tutarız. DEVA sözü veriyorum: 
Ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız.”

Babacan, Gebze Mitinginde söz verdi: ‘Türkiye’yi 
bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN
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“34 yıllık yüksek enflasyonu, iki yılda tek haneye indirdik. 2008-2009’daki küresel kriz gelip Türkiye’yi 
vurduğunda, ekibimizle beraber ekonominin başına geçip o krizi de çözdük. Hani bilmeyen varsa bilsin. 
Duymayan varsa duysun. Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var. Yine yapacağız. Yepyeni başarılara koşacağız. 
Daha iyisini, çok daha iyisini yapacağız.”

‘Yatırımlar oluk oluk akacak’
“DEVA Partisi yatırımları Türkiye’ye çeken bir mıknatıs işlevi görecek. Özgürlük ve güven iklimini sağladığımızda; 
yatırımlar Türkiye’ye oluk oluk akacak. Ülkeye refahı, zenginliği yaşatan ekibin başında oldum. Gençler iş 
bulacak. Ücretler insan onuruna yakışan seviyeye çıkacak.”

‘Asgari ücretlinin cebinden her ay 4,5 gram altın çalınmış’
“Düğün sezonu açıldı.  Eskiden güle oynaya yapılan planlar, düğünler eğlenceler haram oldu. Bir adet gram 
altın olmuş 1.000 lira. Asgari ücret 5.500 lira. Asgari ücretle alabileceğin 5,5 adet gram altın. Ağustos 2013’te 
1 adet gram altın 80 lira. Asgari ücret, 800 lira. Yani 1 aylık asgari ücrete 10 tane gram altın alabiliyordunuz. 10 
adet gram altın inmiş 5,5 gram altına. Her asgari ücretlinin cebinden her ay 4,5 tane gram altın çalınmış.”

Yepyeni başarılara
koşacağız
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‘İflas riski, görmediğimiz bir seviyeye 
ulaşmış durumda’
“Kaygılıyım çünkü ülkemizin temerrüt riski, yani 
iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye 
ulaşmış durumda. Çocuklarımızın yarınları tehdit 
altında. Ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla 
karşı karşıyayız. Türkiye’nin kredi notu tarihin en kötü 
seviyesine indi. Türkiye’nin temerrüt, yani iflas riskini 
gösteren 5 yıllık CDS tam 836 baz puana çıktı. Bu 
gösterge uçağın radarı gibi. Pilota ‘Uçağın yönünü 
değiştirmezsen dağa çakılacaksın’ diyor.”

‘Bu işin şakası yok, herkes perişan olur’
“Acilen tedbir almanın zamanı geldi, geçiyor. Bu işin 
şakası yok. Bunun sonu çok kötü olur. Dünyada pek 
çok ülkede gördüm. İflasın, temerrüttün ne olduğunu 
biliyorum. Perişan olur herkes. İnanın, Türkiye 
yaşanacak ülke olmaz. Erdoğan’a sesleniyorum, çok 
pişman olursunuz ancak iş işten geçmiş olur.”

‘Tarih şahit olsun ki uyarımı yapıyorum’
“Tarih şahit olsun ki bugün uyarımı yapıyorum. 
Derhal aklınızı başınıza toplayın. Ekonomi ve 
finans yönetiminde derhal aklın ve bilimin gereğini 
yapın. Allah’ın verdiği aklı kullanın. Erdoğan’a çağrı 
yapıyorum: Merkez Bankası’na ve TÜİK’e acilen 
liyakatli kadroları atayın ve bu bağımsız kurumlardan 
elinizi çekin.”

‘Bırakın ki Türkiye iflas etmesin’
“Derhal akıl dışı, bilim dışı tezleri terk edin. Derhal 
elinizdeki iktidarı sakince bir kenara bırakın. 
Öyle görünüyor ki seçime kadar uçurumdan 
yuvarlayacaklar ülkeyi. Bırakın ki biz ülkemizi layıkıyla 
yönetelim. Bırakın ki iflas etmeden ülkemizi düzlüğe 
çıkaralım. Gençler, kadınlar, memurlar, emekliler, 
çiftçiler, kuryeler, esnaf, sanatçılar huzura ersin. Zaten 
seçimde gideceksiniz. Zaten seçimi biz kazanacağız. 
İşimizi daha fazla zorlaştırmayın. Bırakın ki, Türkiye 
iflas etmesin.”

Babacan’dan çok sert ‘iflas’ uyarısı: ‘Ekonomik 
ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu.
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‘Sağlam bir ekonomi, sağlam bir hukuk ve 
demokrasi zemininde oluşur’
“Türkiye işsizlikten kırılıyor. Gençler mezun oluyor, 
iş bulamıyor. Bu gidişatın durması çok kolay. Önce 
sağlam bir demokrasi lazım. Sağlam ekonomi ancak 
sağlam bir hukuk, adalet ve demokrasi zemininde 
oluşur.”

‘Türkiye’yi bölgenin en güçlü ekonomisi 
yapacağız’
“Türkiye aslında çok zengin bir ülke ama kötü 
yönetiliyor. Zenginliğimiz birtakım siyasi ilişki 
ağlarına, dar bir çıkar çevresine peşkeş çekiliyor. 
Adaletsiz ihaleleri, bir çırpıda vurulan voleleri, üç-
beş yerden alınan maaşları içimize sindirmiyoruz. 
Bizim dönemimizde ülke topyekûn zenginleşecek. 
Türkiye’yi DEVA Partisi’yle bu bölgenin en güçlü 
ülkesi, en güçlü ekonomisi yapacağız.”

‘Millî Mücadele ruhuyla demokrasi 
dememiz gerekiyor’
“Şu anda Türkiye’nin içine düştüğü çok derin bir 
çukur var. Buradan Türkiye’yi kaldırmak için aynı 
Millî mücadele ruhuyla, birlik ve beraberlik içerisinde 
demokrasi dememiz, hukuk ve adalet arayışına 
girmemiz gerekiyor.”

‘Geçiş dönemini çok uzatmayalım’
“Geçiş sürecinde ülkenin parlamenter sistemin ruhuna 
uygun yönetilmesi gerektiğini, bu sürenin mümkün 
olduğunca kısa olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bazıları ‘Cumhurbaşkanının yetkileri çok önemli, şöyle 
birkaç yıl kullanılmalı’ diyor. Ben de onlara diyorum 
ki: Bir dakika! Eğer o yetkiler çok önemliyse niye 
parlamenter sisteme geçiyoruz? Eğer bir kişi aklına 
estiği gibi ülkeyi yönetecekse, bu da iyi bir şeyse 
devam etsin. Yok, parlamenter sistem iyiyse, özünde 
istişare varsa, bir an önce buna geçelim. Geçiş 
dönemini çok uzatmayalım.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum’da partisinin il teşkilatıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
buluştu. Babacan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ali Babacan Erzurum’da: ‘Mutlu azınlık hiçbir iş yapmıyor, 
devlet onlara 400 milyar faiz ödüyor’

GENEL BAŞKANDAN
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Ali Babacan: ‘F-35 savaş uçakları nerede?’
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ Babacan, Bayburt, Gümüşhane ve Kelkit’te partisinin il ve 
ilçe binalarının açılışını gerçekleştirdi. Bayburt’ta yaptığı konuşmada ABD kongresinin Türkiye’ye savaş 
uçağı satışına yönelik tasarısına değinen Babacan hükûmete F-35 savaş uçaklarını sordu. Babacan şu ifadeleri 
kullandı:

‘Tapusunu aldığımız uçakları getirtemediler’
“Dünyada itibarımızı beş paralık ettiler. Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak benim 
içim yanıyor. Soruyorum; ortağı olduğumuz, milyarlarca dolar para verdiğimiz F-35 savaş uçakları nerede? 
Teknolojinin sahibi 4 ortaktan birisiydik. Bizim dönemimizde milyarlarca dolar para akıttık. Tapusunu aldığımız 
uçakları getirtemediler.”

GENEL BAŞKANDAN

BABACAN KARADENİZ’DE

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan üç gün boyunca Karadeniz’de 
temaslarda bulundu. Gümüşhane, Trabzon ve Rize’de vatandaşlarla bir araya 

gelen Babacan, Artvin’e geçecek il binasının açılışını gerçekleştirdi.
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‘Millîlik, yerlilik parayı pul etmek midir?’
“Bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği bir ülke haline getirmek millîlik midir, yerlilik midir? Yazık günah. Faiz 
lobisinin eline düşmüş bir hükûmetten bahsediyoruz. Paramızı pul etmek millîlik midir, yerlilik midir?”

‘Türkiye, temel ürünlerde ithalatçı oldu’
“Türkiye temel ürünlerde ithalatçı ülke oldu ya. Hayvan ithal ediyoruz. Karkas et ithal ediyoruz. Buğday ithal 
ediyoruz. Yazık günah değil mi? Niye? Çünkü bu hükûmetin bir tarım politikası yok. Hükûmete ulaşanlar, ithalat 
lobileri. Gidip kulaklarına fısıldıyorlar ‘Şunu şöyle, bunu böyle yap’ diye. Çiftçimiz ulaşabiliyor mu? Bayburtlu bir 
çiftçimiz hükûmete ulaşabiliyor mu? Sorun tam burada.”

‘Egemenlik bu mu?’
“Amerikan kongresi ‘F-16’yı veririm ama Ege’de uçurmayacaksın, Yunanlılarla ihtilaflı alanlara uçakları 
sokmayacaksın’ diyor. Egemenlik bu mu ya? Bağımsız ülke olmak bu mu? Biz Türkiye’de F-16 fabrikası kurmadık 
mı? Ta 1990’larda bu ülke F-16 savaş uçağı üretiyordu. Bugün gidiyorlar Amerika’dan F-16 dileniyorlar. Bir de 
Amerika vermeden önce Ege’de uçurtmama sözü istiyor.”

‘Kimse bize dış politikada dik durmanın ne olduğunu öğretmesin’
“Daha geçen yıl düşman ilan ettiğine sarmaş dolaş sarılan bir hükûmetten bahsediyoruz. Bu mudur dik 
durmak? Kimse bize dış politikada dik durmanın ne olduğunu öğretmesin.”
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‘Çiftçinin kredi borçlarını sileceğiz’
Bayburt’tun ardından Gümüşhane’ye ve Kelkit’e giden Babacan’ın gündeminde tarım vardı. Partisinin vaatlerini 
anlatan Babacan şunları söyledi: 

“Her konuda çözüm açıklıyoruz. İlk eylem planımızı tarım konusunda açıkladık. Bütçesiyle beraber hazırladık. 
Ne yapacağız? Şu eski kredi borçlarının faizlerini sileceğiz, 2 yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Çiftçinin 
borç yükünü bir kenara koyacağız. Yeni kredi açacağız ki çiftçimiz işlerini döndürebilsin. Hacizmiş, şuymuş 
buymuş hepsini ortadan kaldıracağız.”

‘Destekleri ekim dikim zamanında açıklayıp hasat zamanı ödeyeceğiz’
“Çiftçimize gübre desteği vereceğiz. Gübre parasının tam yarısını devlet karşılayacak. Hayvancılıkla uğraşan 
üreticilerimiz için yem parasının yarıya yakınını devlet olarak karşılayacağız. Çiftçimize özel daha düşük elektrik 
fiyatı uygulayacağız. Devlet desteklerini ürünün daha ekim dikim zamanında açıklayacağız. Çiftçi eline ne 
kadar destek geçeceğini bilecek. Hasat zamanı da desteği aynen ödeyeceğiz.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 
genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu. Babacan’ın gündeminde Suudi 
Arabistan veliaht prensi Selman’ın Türkiye ziyareti, 
Meclis’e sunulan ek bütçe teklifi, dezenformasyon 
yasası, Pınar Gültekin cinayeti davası, polis intiharları 
ve DEVA Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile 
vatandaşların tehdit edilmesi vardı. Babacan şu 
ifadeleri kullandı:

‘Bu faiz güvenle düşecek’
“Hesap ne? ‘Veliaht prens gelecek, kur ve faiz 
düşecek’. Fısıltı… Faiz ne talimatla ne de veliahtla düşer. 
Güven ortamını oluşturmadan faizi, enflasyonu, döviz 
kurunu düşüremeyecekler. Bu faiz güvenle düşecek.”

‘Ne hür ses kaldı ne gür ses’
“Bir zamanlar ‘Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın 
hür sesi’ diyorlardı. Ne gür ses kaldı ne hür ses. Hiçbir 
şey yok. Sen ekonomik gücünü kaybedince, Merkez 
Bankası’nın rezervlerini arka kapıdan yakınca, paraya 
muhtaç kalınca ne hür ses ne gür ses kalıyor.”

‘50 milyar lira ödemek vatana ihanetse, 
400 milyar lira nedir?’
“Bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz 
dönemde devletin faiz gideri 50 milyar civarındaydı. 
8 kat arttırmışlar. Bizim dönemimizde ‘faiz lobisi’ diye 
diye gezinenler vardı. Hazine’nin ödediği faiz yüzde 
6-7’yken, yılda 50 milyar lira faiz ödediğimiz günlerde 
Erdoğan ‘Bu faizi ödemek vatana ihanettir’ diyordu. 
50 milyar ödemek vatana ihanetse, 400 milyar lira 
ödemeyi nasıl tanımlıyorsunuz? Bir de çıkmış hâlâ 
faizle mücadeleden bahsediyor.”

‘Kadınları öldüren zihniyeti toprağa 
gömmeye mecburuz’
“Tweet atanı hapse koymak isteyen ama kadın 
katillerini de kısa sürede hapisten çıkarma derdinde 
olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Pınar Gültekin 
diri diri yakılarak katledildi. Bizim bu topraklara bir 
borcumuz var. Kadınları öldüren zihniyeti toprağa 
gömmeye mecburuz. İktidara gelir gelmez işe, 
derhal, katilleri cesaretlendiren uygulamaları tersine 
çevireceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar dahil 
olacağız. Pınar’ların, Özgecan’ların, Emine’lerin, 
Münevver’lerin hatırasına mutlaka ama mutlaka 
sahip çıkacağız. Sözümüzdür ve bizim vatandaşlık 
borcumuzdur.”

Ali Babacan: ‘Faiz ne talimatla ne de 
veliahtla düşer’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Sayın Şentop, derhal gereken tepkiyi 
gösterin’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun ve vatandaşların tehdit edilmesi üzerine TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’a seslenmeyi sürdüren Babacan şöyle konuştu:

“Sayın Şentop, siz Meclis’te, sadece bir partinin meclis başkanlığını yapmıyorsunuz. TBMM’nin tümünün 
başkanısınız. 600 milletvekilinin tümünün hukukunu korumak zorundasınız.  Gazi Meclisimizin Başkanlığını 
üstlenmenin sorumluluğunu taşımak zorundasınız. Başkanı olduğunuz Parlamentonun bir üyesine yapılan 
hakaret, millete yapılan hakarettir, tüm milletvekillerine yapılan hakarettir, size de yapılan bir hakarettir. Derhal 
çıkın ve gereken tepkiyi gösterin.”

‘Sayın Erdoğan, çıkın bir özür dileyin’
“Bu olay, ezilen sessiz yığınların desteğiyle iktidara gelen Sayın Erdoğan’ın artık ‘vatandaşa parmak sallayanların’ 
tarafına geçtiğini gösteriyor. ‘Halka hizmet’ diye başlayan bir siyasi çizginin bugün geldiği yer, kamu gücünü 
eline geçirenlerin vatandaşa parmak sallamasıdır. Kendisine destek veren bunca insan, bir memur hakkını 
arayanlara hakaret etsin diye desteğini vermedi. Sayın Erdoğan, çıkın ve ‘Ben artık yola çıkarken olduğum kişi 
değilim. Yanımda yola beraber çıktıklarımdan kimse kalmadı’ deyin. Çıkın bir özür dileyin.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında DEVA Partisi 
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM) tarafından hedef gösterilmesine ilişkin konuştu. Açıklama sırasında Babacan’ın yanında partisinin genel 
başkan yardımcıları da yer aldı.

‘Hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak 
sallayamaz’
“Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüzel kişiliği 
kullanılarak, haddini bilmez bir memurun arkasında 
durulması demokrasimiz ve devletimiz adına büyük 
bir ayıptır. İç güvenliği sağlamakla görevli olan kurum 
üzerinden hem vekilimiz sayın Yeneroğlu hem de halk 
tehdit edilmektedir. Hiçbir devlet memuru vatandaşa 
parmak sallayamaz, haddine değil. Kamu gücünü 
kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. Bir 
hukuk devletinde böyle rezillik olamaz.”

‘Kimin kimden cesaret aldığı ortada’
“Bir kamu kuruluşu üzerinden haksızlığı, hoyratlığı, 
hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlanamaz. Kimin 
kimden cesaret aldığı ortada. Bu hukuksuzluğa 
meydan veren, ‘Anayasa Mahkemesi kararına 
uymuyorum, kararı tanımıyorum’ deyip hukuksuzluğu 
bir iklim olarak bu ülkenin başına saran kişidir.”

‘Hukuk arkandan gelir’ diyen kişi teşkilatın 
başında’
“Bu teşkilatın kime bağlı olduğu da malum. Polisimize 
‘Sen yık geç hukuk arkandan gelir’ diyen, ‘Ayağını kırın, 
sorumlusu benim’ diyen kişi ülkenin cumhurbaşkanı 
tarafından bu teşkilatın başına görevlendirilmiş 
durumda. Bu açıklamayı yazan kişiler de o gün 
vatandaşlara parmak sallayanlar da buradan güç 
almaktadır.”

Erdoğan’a: ‘Derhal gereğini yapmak 
zorundasınız’
“Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Siz ve size bağlı 
bakan ne yaparsanız yapın: Türkiye Cumhuriyeti, 
hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı 
yer değildir. Derhal ama derhal gereğini yapmak 
zorundasınız. Haksızlık hukuksuzluk yaparak bizi 
sindireceğinizi zannediyorsanız boşa heveslenmeyin.”

Babacan’dan Yeneroğlu’na ve vatandaşlara yönelik 
hukuksuzlukla ilgili açıklama: ‘Türkiye Cumhuriyeti, hukuk 
tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Üretiriz, çalışırız, hasarı kapatırız’
“Hasar var. Ülke büyük bir zarara uğradı ama önemli 
olan üretmektir, çalışmaktır. Biz üretiriz, çalışırız. O 
hasarı kapatırız. Yolsuzlukları da israfı da önleriz. 
Bu ülkeyi en kısa sürede ayağa kaldırırız. Kimsenin 
şüphesi olmasın.”

‘Vatandaşlarımız en iyi aday konusunda 
görüş birliğine ulaşacaktır’
“Aday isimlerinin ortalıkta dolaşmasını, kamuoyunda 
bir tartışma sürmesini sıhhatli görüyoruz. Olası 
Cumhurbaşkanı adaylarıyla alakalı toplumun olur ya 
da olmaz şeklinde değerlendirmeleri ülkeyi ortak bir 
kanaate doğru götürecek. Vatandaşlarımız ülke için 
en iyi aday konusunda görüş birliğine ulaşacaktır.”

‘Seçimlerde 5 yıllık bir paket sunalım’
“Ülkeyi çok sık seçimlerle yormayalım. 
Vatandaşlarımıza 5 yıllık paket sunalım ve 5 yıllık 
komple çözüme destek isteyelim. Cumhurbaşkanı 
adayıyla, geçiş sürecinin yol haritasıyla, öncesi ve 
sonrasıyla tertemiz bir program oluşturalım.”

‘Ekonomi büyüyorsa refah payı verilmeli’
“TÜİK’e düşük enflasyon açıklattırıp düşük enflasyon 
kadar emekli ve memur maaşını, asgari ücreti 
artırıyorsanız bu en büyük aldatmadır. İnsanlara 
yapılmış en büyük zulümdür. Gerçek enflasyon 
neyse maaşları en az o kadar artırmak zorundasınız. 
Ekonomi büyüyorsa, büyümeden refah payı olarak 
artı bir şeyler vermeleri lazım. Maaş artışlarının, sabit 
gelirli vatandaşlarımızın gelirinin ‘Gerçek enflasyon 
artı refah payı’ kadar artırılması lazım.”

Ali Babacan’dan maaş artışı formülü: 
Gerçek enflasyon + refah payı

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında sıcak gelişmeleri 
değerlendirdi. Maaşların gerçek enflasyon ve refah payının toplamı kadar artması gerektiğini savunan Babacan 
şu ifadeleri kullandı:
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‘Millî gelirimizi 12.500 dolara çıkarırken dış güçler yok muydu?’
“Biz millî gelirimizi alıp 3.500 dolardan 12.500 dolara çıkarırken dış güçler yok muydu?  34 yıllık enflasyonu alıp 
da iki yılda tek haneye düşürdüğümüzde dış güçler yok muydu?”

‘Seçim yaklaştıkça AK Parti’de vicdanlardaki ses açığa çıkacak’
“AK Parti bünyesindeki insanlarla konuştuğunuzda, milletvekilleri dahil %80-90 oranında, bütün gerçekleri 
gördüklerini anlıyoruz. Fakat öyle bir insan kaynağı yapısı oluştu ki dirayetli, düşündüğünü korkmadan 
söyleyebilen insanların sayısı artık bir elin parmaklarını geçmiyor. Fakat seçim yaklaştıkça onlar da 
vicdanlarının güçlü sesine karşı susmayacak. O vicdanlardaki ses açığa çıkacak. İnsanlar zulüm korkusuyla 
susuyorlar. Önümüzdeki süreçte vicdanının sesini dinleyen ve dillendiren daha çok sayıda insanı göreceğimizi 
düşünüyorum. Korku duvarı, korku eşiği aşağıya doğru inecektir.”

‘Altılı masa korkulu rüyası haline gelecek’
“Sayın Erdoğan’ın altılı masayı anlaması mümkün değil. Zihin dünyasında bunu kavraması mümkün değil. Kendi 
belirlediğimiz takvim işliyor, bunu da zihin dünyasında kabullenemiyor. Göreceksiniz altılı masadan daha çok 
bahsedecek. Altılı masayla yatacak, altılı masayla kalkacak. Altılı masa korkulu rüyası hâline gelecek.

‘Cumhurbaşkanlığını ilk turda ve açık arayla kazanmak şart’
“Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili hedefimiz ortak aday. Çünkü cumhurbaşkanlığını ilk turda ve açık arayla 
kazanmanın şart olduğunu düşünüyoruz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV’de Savaş 
Kerimoğlu’nun sunduğu Uyanma Vakti programında 
gündemi değerlendirdi

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi geçtiğimiz ay 
Sağlıkta Atılım Eylem Planı ve 
Yargı Eylem Planı olmak üzere iki 
tane eylem planı açıkladı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı. 
Babacan, “Radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi. 

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Beş adımda çözeceğiz’
“Sağlıkta Atılım Eylem Planımız, herkes için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi modelimizin ana hatlarıdır. Sağlık 
sistemindeki büyük dönüşüm için iktidarımızın 90 ve 360 gününde yapacaklarımızın özetidir. Bir diğer deyişle, 
mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz. Bu işi beş adımda çözeceğiz.”

İlaç üretiminde odak nokta: Biyoteknoloji ile gen ve hücre teknolojileri
“Sağlıkta Atılım programımızda odaklandığımız bir hedefimiz de var. Biyoteknoloji ile gen ve hücre gibi 
teknolojilerle geliştirilen ilaçların üretiminde Türkiye’yi dünya lideri yapmayı hedefliyoruz.”

Sağlığa cep telefonundan 7/24 ulaşılabilecek
“Hasta-hekim ilişkisinde de teknolojiden faydalanacak bir projemiz var. Uygulamanın adı ‘Doktorum Hep 
Yanımda’. Böylece, cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle, bazı sağlık hizmetlerine 7 gün 24 saat 
ulaşılabilecek. Telefonun öbür ucunda uzman doktorlar olacak.”

Ali Babacan Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: 
‘Mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz’

GENEL BAŞKANDAN
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Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nın ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı.

Amaçlarının 5 dakikalık muayeneye sıkışan sağlık sistemini “5x5 yaklaşımı ile yeniden inşa etmek ve hizmet 
alanın da sunanın da mutlu olduğu bir Türkiye yaratmak” olduğunu söyleyen Hatipoğlu şöyle konuştu: 
“Türkiye’de hekim başına düşen hasta sayısı yaklaşık 498; OECD ortalaması ise 341.  Benzer şekilde, hemşire 
başına düşen kişi sayısı ortalama 413 iken, OECD ortalaması 102. Bu dengesizliğin sonucu olarak ülkemizde 
hekimler hastalarına 5 dakikadan fazla süre ayıramıyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütünün muayene süresi için 
koyduğu standart asgari 20 dakika. Yani bugün sağlık sisteminde, ‘tedaviye erişim’ zannettiğimiz şey aslında 
‘hasta yığılması’.”

Hatipoğlu: 
Tedaviye erişim zannettiğimiz 

şey aslında hasta yığılması
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DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından tamamlanan iki çalıştayın sonuç raporları partinin genel 
merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Raporlar, kadın sağlığına ve kadınların kültür ve sanat 
alanına katılımına ilişkin DEVA Partisi’nin önerilerini kapsıyor.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘İmkânları çocuk yaşta evlilikleri engellemek için seferber etmeliyiz’
“Devletin imkânlarını çocuk yaşta evlilikleri engellemek için seferber etmemiz gerekiyor. Bu nedenle, kız 
çocukları ve ailelerini seminerler ve eğitimler ile bilinçlendiren, gerektiğinde psikolojik destek sağlayan adımları 
oldukça önemli görüyoruz.”

‘Gelir farkını kapatacak adımlar atmak önemli’
“Kültür ve sanatta kadın ile erkek arasındaki gelir farkını kapatacak adımları atmak, gerekirse bütçeden destek 
sağlamak önemli bir politika alanımız olacak. Hem medyada hem de sanatta kadını güçlü temsil eden eserlerin 
çoğalmasını desteklememiz lazım.”

‘Özgürlüklerle ilgili sorunları 90 dakikada maziye gömeriz’
“Kültür ve sanat alanında ifade özgürlüğünün tam manasıyla yaşanması gerekiyor. Kültür ve sanatta ifade 
özgürlüğünü kısıtladığınız anda kültür ve sanat alanının hemen hemen tamamını kapatıyorsunuz. Sanatçının 
kendisini özgür hissetmesi lazım ki yaratıcılığını ortaya koyabilsin. Kadının kimlik ve söylem çeşitliliğinin 
artırılmasını özellikle teşvik edeceğiz. Sanatçıların ifade özgürlüğünü cesaretlendireceğiz. Özgürlüklerle ilgili 
sorunları 90 dakikada maziye gömeriz.”

DEVA Partisi’nden Kadın Çalıştayları: ‘Kadının 
hayatı kolaylaştıkça daha zengin ve mutlu olacağız’

GENEL BAŞKANDAN
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Her türlü kadın kimliğine özgürce ifade fırsatı
Elif Esen, kültür ve sanat alanına ilişkin yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını ise şu sözlerle paylaştı: “Kültürel 
etkileşim ve çoğulculuk perspektifinde her türlü kadın kimliğinin özgürce ifade fırsatı bulabileceği ve kültürel 
endüstriler kavramının tüm argümanlarının kullanılabileceği açık platformlarla kadın ile kültür-sanat bağını 
güçlendireceğiz. Kültürel ve sanatsal disiplinlerde, ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli eser ya da ürün 
temsiliyetini kadın öncülüğünde güçlendireceğiz.”

“Kadının emeğine yönelik telif hakları ve fikrî mülkiyet eğitimi ve danışmanlık programlarıyla kadının bu konudaki 
farkındalığı artıracağız. Kadın emeğinin sömürülmesine engel olacağız. Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan 
sağlanan proje fonlarının yerel yönetimler vasıtasıyla geniş bir kadın kitlesine duyurulmasının ve hakkaniyet 
çerçevesinde dağılımının değerlendirilmesini sağlayacak üretim ve değer süreçlerini takip edeceğiz.”

Kadın emeğinin 
sömürülmesine
engel olacağız
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Toplantıda söz alan DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, geçtiğimiz hafta açıklanan 
Sağlıkta Atılım Eylem Planı’ndan bahsetti. Hatipoğlu ayrıca şunları söyledi:

“Türkiye sağlık sisteminin yapısal ve operasyonel sorunları kadını nasıl etkiliyor? Bunu irdeledik. Alarm zilleri 
çalan sağlık sisteminde kadınlar neler yaşıyor? Temel hedefimiz sağlık hizmetini alanın da sunanın da mutlu 
olduğu bir Türkiye yaratmaktır. Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa toplum mutlu olur.”

Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu 
olursa toplum mutlu olur
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DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Helün Fırat ise şöyle konuştu: 

“Kadınlar yalnızca hane içindeki rollerine hapsedilmek isteniyor. Halbuki kadınlar hem kültürel devamlılığın en 
önemli bileşeni hem de sosyal yaşamın en az yarısını oluşturan üretici pozisyonu teşkil ediyor. Sanat ya da 
kültürel endüstrilerdeki kadınların güçlendirilmesine dönük destekler yok denecek kadar az. Kadınlarımızın 
önündeki engelleri aşmanın yegâne yolu pozitif ayrımcılık ilkesini işletmekten geçiyor. Kafa kafaya vermekten 
doğacak güçle kadının, çocuğun, insanın ve kültür ile sanatın yükselişini izleyeceğimiz umutlu bir ülke için 
buradayız. Hep çalışacağız.”

Engelleri aşmanın 
yegâne yolu pozitif 

ayrımcılık ilkesi

EYLEM PLANLARIMIZA
AŞAĞIDAKİ LİNKİMİZE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

https://devahazir.devapartisi.org.tr/deva-iktidarinin-sosyal-politikalar-eylem-plani/
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. 
17 Haziran Cuma günü Saab Cafe’de gerçekleşen olaylara, Dezenformasyon ve Basın Kanun Teklifi’ne, Cemaat 
Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ne değinen Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

‘DEVA güçlendikçe demokrasi alan kazanacak’

“Tüm gücümüzle, büyük bir özveriyle kamu gücünü otoriter eğilimlerine araç kılan devasa bir yapıyla 
mücadele ediyoruz. Enseyi karartmak yok. Karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır. İşte 
öyle bir zamanda yaşıyoruz. Işık gelince karanlık yok olur. DEVA Partisi güçlendikçe de otoriterlik zemin 
kaybedecek, demokrasi ise alan kazanacak.”

‘Sayın Şentop’u Meclis’in itibarını korumaya çağırıyorum’

“Milletvekilliği görevi; yasama çalışwması yapmak, milleti temsil etmek ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Hukuku 
ayaklar altına alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı’nın istifa 
etmesi gerekir. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını korumaya ve 
yasama organına yönelik bu ağır saldırı karşısında sessizliğini bozmaya çağırıyorum.”

‘Seçim yönetmeliği, gayrimüslim cemaatlerin özerkliğine imkân sağlanmalıydı’

“Gayrimüslim cemaatlerin özel durumları dikkate alınarak, hazırlanacak seçim yönetmeliğinin bu cemaatlerin 
özerkliğine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmekteydi. Vakfın, müdürlükten yetki belgesi 
almadan seçim yapamayacak olması nedeniyle seçimlerin kolluk usullerinden ‘izin usulü’ne tâbi tutulduğu 
görülmekte. Olması gereken, vakıfların seçim sürecinde serbest bırakılması ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 
yalnızca seçimlerde usulsüzlük olması halinde itiraz mercii olarak devreye girmesidir.”

MECLİSTEN
Mustafa Yeneroğlu: ‘Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri 
Bakanı istifa etmeli, Şentop sessizliğini bozmalı’

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MECLİSTEN
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay’ın askeri öğrenciler 
hakkında verdiği bozma kararlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. 

‘Ceza hukukunun temel prensipleri dikkate alınmadığı için çok ağır hak ihlalleri 
yaşanmıştır’
“15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsü sonrasında yapılan yargılamalarda, 
darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle toplam 355 askeri öğrenci hakkında müebbet hapis cezasına 
hükmedilmiştir. Birçoğu henüz çocuk denilebilecek yaşlarındayken ve darbe teşebbüsünden bihaberken 
tutuklanan askeri öğrencilerin yaşadıkları süreçte adalet ancak altı yılın sonunda Yargıtay’ın bozma ve 
tahliye kararlarıyla tecelli edebilmiştir.”

‘Askeri öğrencilere yaşatılanlar ülkemizdeki hukuksuzlukların sadece bir       
yansıması’
“Askeri öğrencilerin maruz kaldığı bu büyük haksızlıklar, bir hata değildir. Ülkemizde hâkim kılınmaya 
çalışılan hukuksuzluk halinin bir yansıması olan bu yargılamalarda, askeri öğrencilerin olay yerlerine 
darbeden haberleri olmaksızın üstleri tarafından getirildikleri ve olay yerinde de darbeyi destekleyici bir 
faaliyette bulunmadıkları açık olmasına rağmen bu gerçekler görmezden gelinmiş ve askeri öğrenciler 
darbeden sorumlu tutulmuştur.”

“Yargı bağımsızlığının, ceza hukukunun temel prensiplerinin, insan haklarının yok sayıldığı ülkemizde keyfi 
kararlarla insanların hayatları böyle kolayca alt üst edilebilmektedir. Bizler, DEVA Partisi olarak tam da 
bu nedenle; keyfiliğin değil hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu bir Türkiye için çalışıyoruz.”

MECLİSTEN

Mustafa Yeneroğlu: “Keyfi Kararlarla Gençlerin 
Hayatları Mahvedildi!”
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nü 
“Bir sonraki Dünya Hukuk Günü’nde daha güçlü bir hukuk devletinin ilk adımlarını atacak olmanın azmi ve 
umuduyla” sözleriyle kutladı. Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

‘139 ülke arasında 117. sıradayız’

“Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke arasında 2020 yılında 107. Sırada bulunan Türkiye 2021 yılında 117. 
sıraya gerilemiştir. Herkesin hukuk karşısında hesap verebilir olması, yasaların açık ve anlaşılır olması, temel 
hakların uygulanması ve adaletin etkin, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından uygulanması gibi hukukun en 
temel prensiplerinin baz alındığı raporda Türkiye’nin her geçen yıl aşağı sıralara düşmesi hukuk devleti ilkesi 
açısından ne durumda olduğumuzu açıkça gözler önüne sermektedir.” 

‘Türkiye bu karanlık tabloyu hak etmiyor’ 

“Türkiye elbette bu karanlık tabloyu hak etmiyor. Hukuk önünde herkesin eşit olduğu, mahkemelerin bağımsız 
ve tarafsız bir şekilde sadece hukukun gereğini yerine getirdiği, özgür bir basın ve güçlü bir sivil toplumun var 
olduğu özgür ve müreffeh bir Türkiye ülkesini seven herkesin ortak idealidir.”

DEVA Partisi olarak en büyük hedefimiz çocuklarımıza tüm farklılıklarımızla birlikte, huzur içinde 
yaşayabilecekleri gerçek bir demokrasiyi ve hukuk devletini miras bırakmaktır.

MECLİSTENDEVA Partisi’nden Dünya Hukuk Günü açıklaması: 
‘Hedefimiz, çocuklarımıza hukuk devletini miras 
bırakmaktır’

MECLİSTEN
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DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik 
Politikaları Başkanı Cem Avşar, olası orman yangınları konusunda hükûmeti önlem almaya çağırdı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘Orman yangınları yine kapımızda’
“Orman yangınları ve verdiği zarar bir kader değildir. Gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylemeye ısrarla 
devam ediyoruz. Hükûmeti defalarca kez uyardık ve bu sene için gerekli önlemlerin ivedi bir şekilde alınmasının 
ne kadar elzem olduğunu belirttik. Orman yangınları maalesef yine kapımızda. Acil önlemler alınması için 
hükûmeti tekrar uyarıyoruz.”

‘Tatbikat ve eğitimler diğer bölgelerde de yürütülmeli’
“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olası orman yangınları ile mücadele etmek için Antalya 
ve Akdeniz Bölgesi’nde tatbikatlara başlandığı belirtilmiş ve gönüllülerin de bu kapsamda eğitildiği bildirilmiştir. 
Orman yangını riski ülkemizin farklı bölgelerinde de benzer risklere sahip olduğu göz önünde bulundurularak, 
tatbikatların ve gönüllü eğitimlerinin diğer bölgelerde de yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.”

EVRİM RIZVANOĞLUCEM AVŞAR
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA PARTİSİ
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK
POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi, orman yangınlarını hatırlattı: 
‘İhalesi tamamlanan uçaklar ne oldu?’
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DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE
POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Yangın filoları kuruldu mu?’
“Hükûmete soruyoruz: İklim değişikliğini dikkate alarak, nerede, kaç orman yangını çıkabilir, ne kadar alan risk 
altındadır şeklinde modellemeler yaparak yeni stratejiler belirlediniz mi? Buna göre olası orman yangınlarına 
müdahale edebilecek yangın söndürme uçakları ve diğer teknolojilerin (anlık uydu görüntüsü, İHA, drone, 
MOBESE, sensor vb.) sayısı belirlendi mi? Yangın filoları kuruldu mu?”

‘Şeffaf bilgilendirme talep ediyoruz’
“İhalesi tamamlanan ancak henüz ülkemize intikal etmeyen kiralık uçaklar ne oldu? Hükûmetin kamuoyunu 
acilen bilgilendirmesini talep ediyoruz. Geçen sene kriz yönetiminde sınıfta kalan hükûmetin, bu yaz için 
ivedilikle orman yangınlarıyla mücadelede azami özeni göstermesini, her türlü tedbiri vakitlice almasını ve 
kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini talep ediyoruz.”
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye orman yangınlarına 
dair alınan tedbirleri sordu. Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının bilançosunun ağır olduğunu hatırlatan 
Yeneroğlu, sıkı tedbirler alınması yönünde uzmanların uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Yeneroğlu, Kirişçi’ye şu 20 soruyu sordu:

• Ormanlarda yollar ve yerleşim alanları yakınlarındaki yanıcı madde yükü, denetimli yangınlarla azaltılmış 
mıdır?

• Ormanlarda mevcut elektrik nakil hatları, çöplükler, maden ocakları, oteller gibi tesislerin yangın risk 
denetlenmesi yapılmış mıdır?

• Ormanlardan ormancılık dışı uygulamalara verilen izinlerin miktarı her geçen gün artmakta olup bu tesisler 
orman yangınlarına yol açabilmektedir. Örneğin geçen yıl 37 bin hektar orman alanı elektrik nakil hatları 
nedeniyle yanmıştır. Orman yangını riskini yükselten bu gibi tesislere izin verilmesine devam edilecek 
midir?

EVRİM RIZVANOĞLUMUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA PARTİSİ
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

Yeneroğlu’ndan orman yangınlarına 
dair 20 soru
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• Yangın müdahale yollarının genişletilme ve bakım çalışmaları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa 
ne zamana kadar tamamlanacaktır ve yangın sezonunda müdahale yolları yeterli olacak mıdır? Yangına 
müdahale edecek hava ve kara araçlarının lojistik destek hazırlıkları, yeterli düzeyde yangın eğitimli 
personel ihtiyacı ve yakıt ikmali tamamlanmış mıdır?

• Orman yangını işçisi sayısı yeterli midir? 2022 başında 10 bin orman işçisi alımı yapılacağı açıklanmış, ancak 
5 bin işçi alımı gerçekleşmiştir. Bu durum yangınlarla mücadeleyi aksatacak mıdır?

• Yeni alınan orman işçilerinin eğitimleri yangın mevsimi öncesinde tamamlanıp görevlerine başlamışlar 
mıdır?

• OGM orman yangınlarını söndürme çalışmalarında 100 bin yangın gönüllüsü, mahkûmlar ve askerlerden 
yararlanılacağını açıklamıştır? Gönüllüler, mahkûmlar ve askerlere verilen eğitimin teorik ve pratik içeriği 
nedir? Kaç gün verilmiştir? Bu eğitimler yangına müdahale için yeterli midir? Uzmanlık ve tecrübe 
gerektiren yangınlara müdahale sırasında gönüllüler, mahkûmlar ve askerlerin yaralanma ya da can kaybı 
riskleri değerlendirilmiş midir?

• Ormanlarda yangına karşı denetimleri yapacak orman muhafaza memuru ya da diğer personelin sayısı 
yeterli midir?

• Yangın riski yüksek olan özellikle temmuz ve ağustos aylarında odun üretimi gibi rutin ormancılık 
faaliyetlerine devam edilecek midir?

• Yangın riski yüksek zamanlarda vatandaşların uyarılması planlanmakta mıdır?

• Yangın esnasında başka bölgelerden araç ve personel takviyesi yapılırken, bu takviyenin yangın riski düşük 
bölgelerden yapılması konusunda bir organizasyon çalışması bulunmakta mıdır?

• Erken müdahale için ne tür eylemler planlanmıştır? Erken uyarı sistemleri mevcut mudur ve etkin kullanımı 
nasıl sağlanmaktadır?

• Can kayıplarının önlenmesi amacıyla ormanlık bölgelerdeki yerleşim yerlerinin tahliye planları tamamlanmış 
mıdır?

• Orman yangınları ile mücadele için ne kadarlık bir bütçe ayrılmıştır?

• Kendi uçak ve helikopter filomuzun oluşturulması için bir planlama bulunmakta mıdır?

• Belediyeler ve diğer kurumlarla araç takip sisteminin ortaklaştırılması, iletişim altyapısının oluşturulması, 
itfaiyelere orman yangınlarına ve OGM personeline yerleşim yangınlarına müdahale konusunda eğitimler 
verilmesi gibi çalışmalar yapılmış mıdır?

• Orman yangınlarından sorumlu olan yangın amirleri dışındaki bakan, bakan yardımcısı, milletvekili gibi 
doğrudan yangınlara müdahale konusunda yetkisi ve bilgisi olmayanların yangınlara müdahalesinin 
engellenmesi için adımlar atılmış mıdır?

• Yangın esnasında kamuoyuna doğru bilgi aktarılması için bir iletişim masası oluşturulması konusunda bir 
hazırlık bulunmakta mıdır?

• Yanan alanların yeniden ormanlaştırılmasında kullanılmak üzere tohum toplanmış ve tohum stokları 
arttırılmış mıdır?

• Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması ile ihtiyaç halinde koordinasyon hazırlıkları tamamlanmış mıdır?
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DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 
Danıştay 10. Dairesi’nin, İstanbul Sözleşmesi’nin 
feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal istemini 
reddetmesine tepki gösterdi. Kararın siyasetin 
gölgesi altında alındığını savunan Esen, Danıştay’ın 
kararını “TBMM’nin yok sayıldı” sözleriyle eleştirdi. 
Esen şu açıklamalarda bulundu:

‘Danıştay, bir skandala imza atmıştır’
“Danıştay, siyasetin gölgesinde bağımsızlıktan ve 
tarafsızlıktan uzak skandal bir karara imza atmıştır. 
Danıştay’ın 2’ye karşı 3 oyla alınan ret kararının 
gerekçesinde yer verilen ‘Cumhurbaşkanına devletin 
başı sıfatına istinaden tanınmış olan takdir yetkisi’ 
ifadeleriyle yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerinin ihlal edildiği kanıtlanmıştır.”

‘İstanbul Sözleşmesi, kanun hükmündedir’
“Bu kararın henüz kesin olmadığı ve itiraz yollarının açık 
olduğu kuşkusuzdur. Ancak bu aşamada belirtmek 
isteriz ki yapılan işlemler tamamen hukuksuzdur. Zira 
İstanbul Sözleşmesi, uluslararası bir sözleşmedir. 
Anayasa m. 90/5 uyarınca kanun hükmündedir. Bu 
sözleşmenin kanun ile çelişmesi halinde ise uluslararası 
sözleşmeye öncelik verilmektedir.”

‘Danıştay idareye sınırsız bir takdir yetkisi 
vermektedir’
“Danıştay bu kararla bağımsızlığına gölge düşürdüğü 
gibi idareye sınırsız bir takdir yetkisi vermektedir. 
Bu karar aynı zamanda bundan sonraki dönemde 
idarenin tek bir imzayla neler yapabileceğini de 
korkutucu şekilde gözler önüne sermektedir. 
Danıştay’ın ret kararının gerekçesi maalesef hukuk 
devletinin olmadığını ve tek bir kararname ile temel 
hak ve özgürlüklerin ihlal edilebileceğini göstermiştir.”
‘Mücadelemizi sürdüreceğiz’
“Tüm bu hukuksuzluklara karşı DEVA Partisi olarak 
bizler hukukun üstünlüğüne olan inançla başlatmış 
olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.”

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partili Elif Esen’den Danıştay kararına tepki: 
‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz’
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DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, TBMM’ye sunulan ek bütçeyi 
değerlendirdi.  Ek 90 milyarlık faiz ödeneğiyle beraber faiz giderlerinin 330 milyara çıkacağını vurgulayan 
Çanakcı şunları söyledi:

‘Bu bütçe, çöküşün ve başarısızlığın belgesidir’
“Ek bütçe hükûmetin ekonomideki gelişmeleri öngöremediğinin, ekonomiyi ucu açık yüklerle karşı karşıya 
bıraktığının, bölüşümü zenginler lehine bozduğunun, dar gelirliden alıp bir avuç varlıklı kesime kaynak transfer 
ettiğinin göstergesi oldu. Bu bütçe, servet transferinin belgesidir. Bütçe, ekonomi politikalarının tamamen 
haksız gelir ve servet sahiplerine dayalı olduğunu ortaya koyan belgedir. Hükûmet için çöküşün ve başarısızlığın 
belgesidir.”

‘Halkı düşünmeyen bir bütçe olamaz’
“Ek bütçede çiftçiye, esnafa, dar gelirliye herhangi bir destek yok. Ek bütçede hububat üreticileri için istenen 
ek ödenek 7,2 milyar lira. Kamu-Özel İşbirliği garantileri için istenen tutar ise 10,5 milyar lira. Kaldı ki kur böyle 
giderse 10,5 milyar da yetmeyecek. İktidarın kaynakları nasıl çarçur ettiği ve geleceğimizi ipotek altına aldığı 
çok açık. Halkı düşünmeyen bir bütçe olamaz.”

İBRAHİM ÇANAKCI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partili İbrahim Çanakcı’dan ek bütçe tanımı: 
‘Servet transferinin belgesi’
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HELÜN FIRAT
DEVA PARTİSİ
KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM
POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi’nden Cennet Koyu açıklaması: ‘Halkın 
ortak mirası inşaat şirketlerine peşkeş çekilemez’

DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı M. Helün Fırat Bodrum Cennet Koyu’nda süren inşaata 
tepki gösterdi. Cennet Koyu’nun cehenneme dönmemesi gerektiğini vurgulayan Fırat şu ifadeleri kullandı:

‘Cennet Koyu, kültür turizminde daha büyük katkı sağlar’
“Cennet Koyunu yapılaşmaya açmak, yalnızca iktidara yakın şirketlere para kazandırılması ve toplumun ortak 
menfaatlerinin hiçe sayılması anlamına gelir. Halbuki, Cennet Koyu arkeologların ve uzmanların çalışmalarıyla 
kültür turizmine kazandırıldığında ülke ekonomisine çok daha büyük ve sürdürülebilir katkılar sağlayacaktır.”
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‘Kamu bankaları, iktidara yakın müteahhitler için kredi makinesi’
“Piyasa fiyatından çok daha aşağı bedellerle iktidara yakın şirketlere ihale edilen Cennet Koyu’nda, devlet 
bankasından alınan kredilerle finanse edilmek suretiyle otel inşaatına başlandığı biliniyor. Sanayicisine, 
çiftçisine, ihracatçısına, esnafına, kısaca üreticisine kredi verirken sırtını çeviren kamu bankaları, konu iktidara 
yakın müteahhitlerin ihaleleri olduğunda bir anda kredi verme makinesine dönüşüyor. Üstelik bu kredilerin geri 
ödemelerini de tahsil edemeyip zararını vatandaşın sırtına yıkıyor.”

‘İktidar halkın mirasını bir hiçe değişiyor’
“Ortak miras, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aittir. İnşaat şirketlerine peşkeş çekilemez. İktidar, halkının 
mirasını bir hiçe değişiyor. Devletin en üst makamlarında görev yapan ve toplumun menfaatlerini korumakla 
mükellef yöneticilerin, ülkemizin ortak miraslarını inşaat çetelerine, lüks zincirlere pay etmesi ihanettir. Kanun 
tanımazlığın gündelik alışkanlığa dönüştüğü bu tavrı kabul etmiyoruz.”

‘Yalnızca doğal sit alanı değil, aynı zamanda arkeolojik alan’
“Kanunlara riayet edilmeksizin başlatılan inşaat çalışmaları sırasında görüntülenen ve fotoğraflarla kanıtlanan 
antik kalıntılar ise Cennet Koyu’nun yalnız doğal sit alanı değil, korunması ve araştırılması gereken bir arkeolojik 
alan olduğunu da gösteriyor.”

DEVA Partisi olarak, Anayasayı ve ilgili diğer kanunları ihlal eden, mahkeme kararlarını tanımayan ve tarihine, 
doğasına, toprağına sahip çıkmaya çalışan insanlarımızı göz ardı eden, toplumun ortak menfaatlerini hiçe 
sayan siyasal iktidarı ve ilgili bakanlık yetkililerini uyarıyoruz. Cennet Koyu’ndaki inşaat faaliyetleri acilen 
durdurulsun. Bu suça dur diyeceğiz.
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