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DEVA Partisi üçüncü mitingini on binlerin katılımıyla Yozgat’ta yaptı. Mitingde kürsüye çıkan DEVA Partisi 
Genel Başkan Ali Babacan, ekonomik krizi 6 ayda çözeceklerini, sosyal yardım ve destekleri ihtiyaç sahibi 
herkese ulaştıracaklarını söyledi. Seçim sonrasına ilişkin mesajlar veren Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Türkiye’nin en güzel yıllarını inşa edeceğiz’
“Önümüzdeki seçimleri kazanacağız ve Türkiye’nin en güzel yıllarını inşa edeceğiz. Bu seçimi tüm Türkiye 
kazanacak.”

“Birbirine ‘çomar’, ‘laikçi’, ‘din düşmanı’, ‘koyun sürüsü’ diyenlerden ibaret değiliz”
“Kutuplaşmadan, bağırış çağırıştan memlekete bir hayır gelmez. Kutuplaştırarak ülkeyi yönetmeye başladılar. 
Bizim hayalimizde; herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var. Birbirine ‘çomar’, ‘laikçi’, ‘bidon 
kafalı’, ‘din düşmanı’, ‘koyun sürüsü’, ‘vatan haini’ diye gürültü yapanlardan ibaret bir ülke olmadığımızı gayet iyi 
biliyoruz. Onlar, inanın çok az. Bu ülkenin kahir çoğunluğunun mayasında sevgi, barış, kardeşlik var.”

‘Kimse kendisini ülkenin üvey evladı hissetmeyecek’
“Net söylüyorum, söz veriyorum: Türkiye’de hiç kimsenin; inancı, kimliği, yaşam tarzı, düşüncesi nedeniyle hor 
görülmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kimse kendisini bu 
ülkenin üvey evladı hissetmeyecek.”

Babacan, Yozgat’ta kutuplaşmaya meydan okudu: 
‘Gürültü yapanlardan ibaret bir ülke olmadığımızı 
biliyoruz’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN
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“2023’e 4 ay kaldı. 2023 hedeflerimize ne oldu Beştepe? Kişi başı geliri 25 bin dolar hedefliyorduk. Olmadı. 
Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokacaktık. Olmadı. Ülkenin istikametini, adalet yolundan, demokrasi 
yolundan saptırdılar. Taşın, çamurun içinde debelenip duruyorlar.”

2023 hedeflerimize
ne oldu Beştepe?

‘Bahçeli’nin bildiği tek şey: Öfke, nefret, şiddet’
“Karaman il başkanımıza 8-10 kişilik bir ekip saldırıda bulundu. İl başkanımızın arasında olduğu 2 kişiyi ağır 
şekilde darp ettiler. Bahçeli’nin bugüne kadar bu memlekete faydası dokundu mu? Ortağı olduğu her hükûmet 
ülkeyi krizlerin içine düşürdü. Bildiği tek şey: Öfke, nefret, şiddet. Bu ülkede milliyetçi hareketin bir ceremesini 
çekenler, bir de keyfini sürenler vardır. İktidar ortağı olarak devletin her türlü imkânı kullanıyor. Ancak, bir ayağı 
siyasetin içinde, bir ayağı şiddetin içinde.”

Erdoğan’a: ‘Siz de şiddeti siyaset zannedenlerden misiniz?’
“Olayın üzerinden 2 gün geçti. Karaman’da kolluk kuvvetleri de adliye de ağır çekim çalışıyor. Biz bu konunun 
takipçisi olacağız. Bahçeli’nin ve ortağının bu ülkeyi şiddete, öfkeye, nefrete sürüklemesine izin vermeyeceğiz. 
Erdoğan’a da birkaç sorum var: Siz kimlerle ortak olduğunuzun farkında mısınız? Sizin görmek istediğiniz 
Türkiye bu mu? Yoksa siz de şiddeti, ‘siyaset’ zannedenlerden misiniz?”

“DEVA’nın yükselişini asla durduramayacaklar. İstedikleri kadar arkalarına devletin imkânlarını alsınlar. Biz, 
milletin iradesinden başka güç tanımayız. Seçim akşamı sonuçlar açıklanınca hep beraber ‘Güle güle’ 
diyeceğiz.”

DEVA’yı durduramayacaklar, seçim 
akşamı  ‘Güle güle’ diyeceğiz
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BABACAN DOĞU ANADOLU’DA

GENEL BAŞKANDAN

Doğu Anadolu turuna çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Muş, Ağrı 
ve Van’da vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan, Hasköy, Korkut, Malazgirt, 

Patnos ve Erçiş ilçelerinde parti çalışmalarına katıldı. Babacan ayrıca Van 
Başkale’de önceden yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır 

yaralanan 12 yaşındaki H.E.’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. H.E.’nin 
babasıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan ayrıca 

başhekimle telefonda konuşarak H.E.’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van’da partisinin il binasının açılışında konuştu. Babacan, “Bu iktidarın 
reddettiği, çözemediği Kürt meselesi yakında ayaklarına dolanacak. Biz ise iktidara gelip bunu çözeceğiz” diye 
konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Ağıt sesini adaletle dindireceğiz’
“Bu iktidarın reddettiği, çözemediği Kürt meselesi yakında ayaklarına dolanacak. Dolanıyor da. Biz ise iktidara 
gelip inşallah bunu çözeceğiz. Devleti Kürt meselesinin çözümünün bir parçası haline getireceğiz. Ağıt sesini 
adaletle dindireceğiz. Bu yolda, kandan, gözyaşından beslenen hiç kimseye de geçit vermeyeceğiz.”

‘Bahçeli’nin yanından ayrılıp Kürt meselesini konuşacak durumu yok’
“Kürt meselesi çözüldü mü? Tam tersine dirildi. Erdoğan bu bölgeye geldiğinde Dicle’nin kenarındaki kuzuyu 
hatırlıyor, Ankara’ya dönünce kurdun yanı başında hizaya giriyor. Farkında bile değil. Belli ki Sayın Bahçeli’nin 
yanından 2 dakika ayrılıp da Kürt meselesini doğrudan insanlarla konuşacak durumu da yok artık.”

‘Kürtler Meclis’e girdi ama daha Kürtçe giremedi’
“Kürtçe bu toprakların dili. Ülkemizde en çok konuşulan ikinci dil. Meclis zabıtlarına bir ‘Bilinmeyen dil’ diye 
yazıyorlar bir ‘X’ diye yazıyorlar. Anlaşılan, Kürtler Meclis’e girdi ama daha Kürtçe giremedi.”  

Ali Babacan: ‘Devleti Kürt meselesinin 
çözümünün bir parçası haline getireceğiz’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Uğurlar, Ceylanlar ölüyorsa burada bir mesele var’
“Eğer bu ülkede, çocukların oynadığı alanlarda, panzerler geziyorsa, burada bir mesele var. Eğer Ceylanlar, 
Uğurlar ölüyorsa burada bir mesele var demektir. Van’da, iki masum vatandaşımız, hayvanlarını otlatırken 
gözaltına alınıp, terörist muamelesi yapılıp ve işkence sonucu biri vefat ediyor diğeri sakat kalıyorsa ortada bir 
mesele var. Bu meselenin adı Kürt meselesidir.”

“Bizim için Kürt meselesi o partinin, bu partinin değildir. Kürt meselesi tüm Türkiye’nin meselesidir. Doğunun 
batının, kuzeyin güneyin değil, tüm Türkiye’nin meselesidir. Bizim için bu mesele bir hak meselesidir, hukuk 
meselesidir, adalet meselesidir. Temel insan haklarının pazarlığı olmaz. Vatandaşlarımızın tüm haklarını 
koşulsuz, şartsız, pazarlıksız derhal tanınır. Al-ver konusu yapamazsın.”

‘Anadilini çatışma konusu olmaktan çıkaracağız’
“Geçmişte annelerin cezaevindeki evladıyla anadilinde konuşmayı yasaklayanların bugün nasıl hatırlandığını iyi 
biliyorsunuz. Onun için ne diyoruz? Ana dili, vatandaşlarımızın analarının ak sütü kadar helâldir. Bu konuyu bir 
çatışma konusu olmaktan çıkaracağız.”

‘Eşit vatandaşlığın altını çiziyoruz’
“Bizim için Kürt meselesi bir eşit vatandaşlık meselesidir. Biz öyle kuru kardeşlik sloganları atanlardan değiliz. 
Biz, eşitlik diyoruz. Eşit vatandaşlığın altını çiziyoruz.”

Kürt meselesi tüm 
Türkiye’nin meselesidir
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş’un Hasköy ilçesinde konuştu. Babacan’ın gündeminde ekonomi 
ve tarım vardı. Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Irak’ta savaş çıktığında enflasyonu indirdik’
“34 yıllık enflasyonu aldık tek haneye indirdik. Şimdi ‘Ukrayna-Rusya savaşı var, kem küm… Enflasyon düşmüyor’ 
diyorlar. 2003’te Amerika gelip Irak’ı işgal etmedi mi? Irak’ta savaş çıkmadı mı? Biz 2003’te yüzde 29’luk 
enflasyonu aldık, yüzde 18’e indirdik. 2004’ün sonunda da paradan altı sıfırı attık. İşimizi yaptık. Bu ülkenin 
ekonomisini düzeltmek için dürüst ve ehil kadrolarla çalışmak gerekiyor.”

‘Savaşın ortasındaki iki ülkede de enflasyon bizden düşük’
“‘Enflasyon dünyanın her yerinde var’ diyorlar. Kaç? Yüzde 3, yüzde 5… Amerika’da enflasyon yüzde 7 oldu 
diye panik başladı. Bizim 15 günde yaşadığımız enflasyonu 1 yılda yaşadıkları zaman panik oluyorlar. Rusya ile 
Ukrayna savaşıyor. İkisi de savaşın ortasında. İki ülkede de bizden düşük.”

Babacan’dan “Küresel Enflasyon” açıklaması: ‘Diğer 
ülkeler bizim 15 günde yaşadığımız enflasyonu 1 yılda 
yaşadıkları zaman panik oluyorlar’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Çiftçinin eski borçlarının faiz yükünü sileceğiz’
“‘En önemli sorun bugün tarım’ dedik. 1 numaralı çözüm planımızı tarım konusunda açıkladık. Eski borçların 
üzerindeki faizleri sileceğiz. Borçları donduracağız. 2 yıl ödemesiz, yıllara sâri küçük küçük taksitler halinde 
ödeyecek. Çiftçinin sırtındaki borç yükünü bir kenara iteceğiz. Çiftçinin işini görmesi için yeni, uygun şartlı 
finansman imkânı, kredi imkânı sağlayacağız.”

‘Direksiyon acemilerin elinde’
“Muş Ovası, Türkiye’nin üçüncü büyük ovası. Çok uzağa gitmeyelim, Erzincan’da Muş’un iki katı gelir var. Bunun 
tek sebebi var. Ülke kötü yönetiliyor. Babacan, ayrıca konuşması sırasında “Direksiyon acemilerin elinde” diyen 
vatandaşa “Doğru. En iyi otobüsü acemi şoförün eline ver, 3 kilometre sonra kaza yapar” diye karşılık verdi.

Ali Babacan, Malazgirt Zafer Anıtı’nı da ziyaret etti.
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İÇ EGE’DE BABACAN RÜZGÂRI

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Uşak ve Denizli’de halkın sıcak ilgisiyle 
karşılandı. Uşak’ta partisinin il başkanlığını açan Babacan’ın Denizli Çınar 

meydanındaki buluşması küçük çaplı mitinge dönüştü. Uşak ve Denizli’de pazar 
yerlerini ziyaret eden Babacan’a halkın ilgisi yoğundu.
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‘Arkamızda kapı gibi başarılarla konuşuyoruz’
“Biz arkamızda kapı gibi başarılarla konuşuyoruz. Öyle konuşuyoruz. Boşa atıp tutmuyoruz. Onun için inşallah 
seçim günü geldiğinde, o oy pusulasını önünüze aldığınızda, kabinin perdesini çekip vicdanınızla baş başa 
kaldığınızda DEVA’nın logosunun damlanın altına ‘Evet’i basın, gerisi bizde.”

‘Belli başlı yatırımcıların, sanayicilerin hepsiyle görüşüyoruz’
“Bu ülkenin sanayicisinin, yatırımcısının imkanları var. Zor günler geçiriyorlar. İmkânlarını başka ülkelerde 
değerlendiriyorlar. Başka ülkelerin gençlerine istihdam sağlıyorlar. Bu ülkede biz bir güven ortamını oluşturalım, 
insanlar bir önünü görebilsin… Bu ülkenin sanayicisi bu ülkeye harıl harıl yatırım yapmaya başlayacak. Çünkü 
belli başlı yatırımcıların, sanayicilerin hepsiyle görüşüyoruz. İstihdam sorunu böyle güvenle, yatırım ortamını 
iyileştirmekle çözülecek.”

Ali Babacan Denizli’de: 
Güven ortamı oluşturduğumuzda sanayici 

harıl harıl yatırım yapacak
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‘At imzayı, enflasyonu da faizi de düşür görelim’
“2 yılda hamdolsun 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik paradan da altı sıfırı attık. Şimdi Erdoğan ‘Ben imzayı 
atmasam yapamazdın’ diyor. Ben de ona sesleniyorum. Madem hikmet imzada… At imzayı; enflasyonu da faizi 
de tekrar düşür, görelim. Yapamaz. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. ‘Alanım ekonomi’ diyor ama yanında bir 
tane işi bilen adam yok. Bir tane işi bilen kadın yok.”

“Gerçek enflasyon %200’e yaklaştı. Çarşıda pazarda alışveriş eden herkes, şeker alan, tatlı alan, hamburger 
alan, tost alan, evine havlu, çarşaf alan, üst baş alan herkes görüyor. Şu anda enflasyon yüzde 200’e dayanmış 
durumda.  Geçen sene 1 liraysa olmuş 3 lira.”

Gerçek enflasyon
 %200’e yaklaştı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Uşak’ta partisinin il başkanlığının açılışında konuştu. Babacan’ın 
gündeminde ekonomi ve dış politika vardı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘İtibar güçlü ekonomiyle olur’
“Bu ülkenin itibarı ancak dış politikada sağlam bir çizgide durmakla, ancak ve ancak ekonominin güçlü olmasıyla 
olur. Sen kimseye sormadan bu ülkenin bizim dönemde birikmiş olan döviz rezervini arka kapıdan gizli saklı 
boşalt, ondan sonra 3-5 milyar dolar için milletin ayağına git. Yazık günah. Niye bunu gizli saklı yapıyorsun? 
Niye açık açık yapmıyorsun?”

‘Biz buna layık değiliz’
“Son 3-4 gündür Rusya’dan 2 milyar dolar geldi mi, gelmedi mi? Ülke bunun tartışmasını yaşıyor. İnanın, hicap 
duyuyorum. Zamanında Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı yapmış, 11 yıl ekonomisinin başında olan bir 
kardeşiniz olarak hicap duyuyorum. Rusya’dan gelecek 2 milyar dolara kaldıysa bu ülke yazıklar olsun. Biz buna 
layık değiliz. Bu ülke böyle bir yönetime layık değil.”

‘Çöken kurumları 1 ayda ayağa kaldıracağız’
“Türkiye’de tekrar güven ortamını sağlayacağız. Sadece 1 ayda bütün kurumları ayağa kaldıracağız. Merkez 
Bankası’ymış, TÜİK’miş, ÖSYM’ymiş bütün çöken kurumları 1 ayda ayağa kaldıracağız. İnanın çok kolay.”

Ali Babacan: ‘Ülke, Rusya’dan gelecek   
2 milyar dolara kaldıysa yazıklar olsun’

ALİ BABACANGENEL BAŞKANDAN
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 ‘Neyi arttırdın sen ya?’
“Bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz 
dönemde bir aylık KYK bursu, KYK kredisi 150 dolardı. 
Bugün KYK bursu 48 dolara düştü. 150 dolardan 48 
dolara inmiş. Bir de ‘KYK burslarını arttırdık’ diye hava 
atıyorlar. Neyi arttırdın sen ya?”

‘Ekmek 50 kuruştu, 5 lira oldu’
“Biz vaktiyle paradan altı sıfırı atmıştık. Beştepe ne 
yaptı? Bir sıfırı ekledi. Dolar 1,5 liraydı, 1 lira 6 kuruştu. 
Şimdi 18 liraya doğru gidiyor. Ekmek 50 kuruştu. Bir 
sıfır eklediler, 5 lira oldu. Kiralara bir sıfır eklediler. 500 
liralık dairenin kirası oldu 5 bin lira. Biz altı sıfırı attık, 
Beştepe şimdiden bir sıfırı ekledi. Korkarım ki seçime 
kadar daha sıfır ekleyecek.”

‘Barışın diyarı bir Türkiye hayal ediyorum’
“Sayın Erdoğan’la geçmişi yarıştırmaya 
kalkmayacağım. Takdir milletindir. Milletin vicdanı 
en önemli ölçüdür. Bizim gözümüz bu ülkenin 
yarınlarında.  Ben, seçim sonrasını hayal ediyorum. 
Özgürleşmiş ve zenginleşmiş bir Türkiye’nin hayalini 
kuruyorum ben. Mutlu bir Türkiye hayal ediyorum. Tek 
bir ailenin bile yoksulluğun pençesinde yaşamadığı bir 
Türkiye hayal ediyorum ben. Barışın diyarı bir Türkiye 
hayal ediyorum. Türk-Kürt, Sünni-Alevi, sağcı-solcu, 
ocu-bucu hiç fark etmez. Herkesin eşit ve onurlu 
vatandaş olduğu bir Türkiye hayal ediyorum.”

Ali Babacan: ‘Biz paradan altı sıfırı attık, 
Beştepe bir sıfırı ekledi’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Arnavutköy ilçe binasının açılışında konuştu.



3 DEVA BÜLTEN · 22. SAYI18

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KARAR TV’de ‘Gündem Özel’ programının 
konuğu oldu.

‘Devlet yönetme üslubu ve tavır yukarıdan aşağıya akar’
Babacan Merkez Bankası Başkanı’nın İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında 
yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi: ‘Gerçekten çok yazık. Bu ülkenin ekonomisini 11 yıl yönetmiş, ülkenin 
ekonomisinin en başarılı olduğu dönemde ekonomi yönetiminin başında olmuş bir insan olarak bu tablo çok 
üzücü. Bu üslup ve tavır bir Merkez Bankası Başkanı’na yakışan üslup ve tavır değil. Ama bu, şu anda ülkenin 
yönetiminin topyekûn başında olan Sayın Erdoğan’ın üslup ve tavrından kaynaklanıyor”

‘Liyakatsiz idiysem Sayın Erdoğan niye uzun yıllar benimle çalıştı?’
“Sayın Erdoğan, ‘liyakatli olduğu için gelmedi, getirildi’ diyor. İyi de o zaman biz neden bu kadar uzun süre 
görev yaptık? Üç dönem kuralını biliyorsunuz. Niye benim üçüncü dönemimin son anına kadar benimle çalıştı? 
Elini tutan mı oldu Allah aşkına? Başarı olunca, ortaya güzel sonuçlar çıkınca ‘ben imza atmasam olmazdı, ben 
yaptım’ de. Ülkenin ekonomisini batırınca da sağa sola suç at. Bu doğru, dürüst bir yönetim anlayışı değil.”

‘En geç 6 ayda kriz ortamı biter’
“Hükümet aklını başına toplamazsa, kafasının dikine gider, yanlışlarda inat ederse daha da kötüye gidecek. Ama 
inşallah seçimle birlikte ehil ve dürüst kadrolar iş başına geldiğinde, liyakat ve istişare kültürüyle yeni bir hükümet 
kurulduğunda da çok çabuk düzelir. Soruyorlar nasıl düzelteceksiniz diye. En geç 6 ayda kriz ortamı biter.

Ali Babacan’dan Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı’na: 
‘Merkez Bankası Başkanı’na yakışmayan üslubun sorumlusu 
Sayın Erdoğan’dır’

ALİ BABACANGENEL BAŞKANDAN
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, EPDK’nın lisanssız elektrik üretimine ilişkin 
düzenlemesini eleştirdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarına tüm kanalların açılması gerektiğini savunan Şahin, 
dar gelirli aileler için temel ihtiyaca yönelik düşük fiyat tarifesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ayrıca DEVA 
iktidarında elektriğin maliyetini düşüreceklerini iddia eden Şahin şunları söyledi:

‘EPDK, sanayicileri itham edip adeta cezalandırıyor’
“EPDK, 2019’dan sonra yatırım yapan sanayicileri adeta cezalandırma yoluna gitti. Üstelik açıklamada 
sanayicilere yönelik suçlayıcı bir dil ve üslup kullanıldı. İktidar yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik mevzuatında 
da oyun devam ederken kural değişikliği yaptı. Geriye doğru işleyen bu düzenleme, paydaşlarla yeterli 
istişare yapılmadan, sonuçları düşünülmeden, alternatif yolları konuşulmadan, ‘Ben yaptım oldu’ zihniyetiyle 
gerçekleştirildi.”

DEVA Partisi Sözcüsü Şahin EPDK yönetmeliğini değerlendirdi: 
‘Enerji piyasasını işler hale getirmek bize nasip olacak’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN
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‘Siyasi kaygılar ve çıkarlar piyasa etkinliğini engelliyor’
“Enerji piyasası mekanizma ve kurallarının bugüne kadar belirli düzeyde oluşturulduğunu memnuniyetle 
görüyoruz. Ancak işlerliği arzu ettiğimiz noktada bir türlü sağlanamıyor. Açıkça ifade edelim ki ülke 
ekonomisi için adeta bir kara deliğe dönüşmüş enerji piyasasını işler hale getirmek de inşallah bizlere nasip 
olacak. Çünkü mevcut yönetim siyasi kaygılar ve çıkarlarla rekabetçi bir piyasa oluşumunu engelliyor.                                                                           
Bunu geride bırakacağız. Çözümlerimiz hazır.”

Düzenlemenin Mayıs 2019’tan itibaren bağlantı anlaşması yapmış projelerden başlatılmasının doğru olmadığını 
vurgulayan Şahin şöyle devam etti:

“Eğer bir düzenleme yapılacaksa Eylül 2022’den itibaren yapılacak çağrı mektupları başvurularıyla                    
uygulamanın başlatılması gerekiyor. Yönetmelikte geriye dönük yapılan düzenlemenin hukuki           
öngörülebilirlikten uzak olması ve öncesinde var olan yönetmeliğe uygun davranmış yatırımcıyı mağdur 
etmesi nedeniyle derhal kaldırılması gerekmektedir.”

‘EPDK yönetmeliği anlaşılabilir şekilde yeniden yazmalı’
“Yönetmelik, ilk yayınlandığı 2010 yılından itibaren bugüne kadar üst üste yapılan yamalarla karmaşık ve 
anlaşılmaz hale geldi. Her değişiklikten sonra EPDK’nın ek açıklama yapmaya ihtiyaç duyması bu durumu 
açıkça ortaya koyuyor. EPDK, Lisanssız Üretim Yönetmeliğini basitleştirilerek yeniden yazmalı. Uygulamayı 
tüm sektör paydaşları için anlaşılır hale getirmeli.”

‘Elektriğin maliyetini düşüreceğiz’
“DEVA Partisi olarak iktidara geldiğimizde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini bu yatırımcılarla birlikte 
geliştireceğiz. Çok net taahhüt ediyoruz: Elektriğin maliyetini düşüreceğiz. Türkiye’nin geleceğini kendi 
imkânlarımızla, yenilenebilir enerji kaynaklarından azami istifade ederek aydınlatacağız.”

Düzenlemedeki geriye doğru unsurlar
derhal kaldırılmalı
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, iptal edilen KPSS sınavının sorumluları 
hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. DEVA Partisi, sorumlular hakkında “görevi kötüye kullanma, 
resmî belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs” 
suçlarından kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Açıklamasında KPSS 
soruları ile birlikte gençlerin hayallerinin de çalındığını vurgulayan Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

‘İlgili kamu görevlileri ve onlarla hareket edenler cezalandırılmalı’
“KPSS sınav sorularının önceden ele geçirilmesi veya çalınması hususu ilgili kamu görevlilerinin açık 
sorumluluğunu gerektirmektedir. Bu husus gerek ÖSYM ile ilgili yasa olan 6114 sayılı yasa gerekse de 5237 
sayılı Türk Ceza Yasası kapsamında cezai sorumluluğu gerektirmektedir. Bu nedenlerle ilgili kamu görevlilerinin 
ve aynı zamanda bu kişilerle birlikte hareket eden diğer şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları 
gerekmektedir. DEVA Partisi olarak kamuoyunu ilgilendiren bu olayda gençlerimizin yanındayız.”

‘Suç duyurusunda bulunduk’
“KPSS sınav sorularının çalınması, daha önceden ele geçirilmesi konusunda sorumluluğu ve ihmali olan başta 
kamu görevlileri olmak üzere tüm şüphelilerin tespiti ile cezai sorumluluklarına gidilmesi için suç duyurusunda 
bulunduk. Süreci tüm boyutlarıyla sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini isteriz.

MECLİSTEN

DEVA Partisi, KPSS skandalının sorumlularının  
3 ayrı suçtan cezalandırılmasını istedi

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI
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Yeneroğlu, soru önergesinde söz konusu şikayetlere şu ifadelerle dikkat çekti:
“Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ziyaret gerçekleştiren avukat ve hükümlü/tutuklu yakınları tarafıma, 
kurum tarafından verilen yemeklerin porsiyon ve içerik olarak yetersiz olduğu, kurum kantinlerinden ücreti 
karşılığında gıda malzemesi talep edildiği halde bunlardan çok azının verildiği, kurum yetkilileri tarafından, 
yemek ve kantin hizmetlerinde çalıştırılan adli hükümlü sayısının azalması nedeniyle anılan olumsuzlukların 
yaşandığının ifade edildiği, yüksek öğrenim kurumlarına kaydolan bazı tutuklu/hükümlülerin örgün ve yaygın 
öğretim imkanlarından yararlandırılmadıkları, ailelerin getirdiği kitapların verilmediği şikâyetlerini iletilmiştir.”

MECLİSTENYeneroğlu, Sincan’daki hükümlü ve tutukluların 
beslenme, eğitime erişim şikayetlerini sordu: ‘Kimse 
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’

MECLİSTEN

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki yetersiz beslenme 

ve eğitime erişim engeli gibi şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a 
yönelik soru önergesi verdi.
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Yeneroğlu soru önergesinde Bakan Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

1.       Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan hükümlü ve tutukluların, insani ihtiyaçlarının ve mevzuatın 
gerektirdiği ölçüde beslenmelerinin sağlanması konusunda, sözü edilen şikâyetlerin karşılanmasına yönelik 
olarak, Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır? Yemek ve kantin hizmetlerinde 
görevli kişilerin sayıları yeterli değilse bu eksikliğin giderilmesi için herhangi bir çalışma mevcut mudur?

2. Örgün ve yaygın yükseköğretim imkanlarından yararlandırılmama şikayetleri ile ilgili olarak, Bakanlığınızca 
herhangi bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır? 

3.  Sosyalleşmeyi teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk 
taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak bağlamında önem taşıyan öğretim hakkının eksiksiz 
kullandırılması için, varsa idari ve yasal eksikliklerin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar nelerdir?

4. Türkiye genelinde, ceza ve tevkifevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan kaçı örgün ve yaygın 
yükseköğretim kurumuna devam etmektedir? Bu kişiler arasında, yaygın ve örgün yükseköğretim kurumuna 
kaydolmaya hak kazandığı halde öğretim imkânından yararlandırılmayan/yararlanamayan kimseler 
bulunmakta mıdır? Varsa, bu hakkın kullanımına engel teşkil eden bireysel ya da fiili durumlar nelerdir?

Hak kazandığı hâlde öğrenim imkânından 
yararlandırılmayanlar bulunmakta mıdır?
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DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati’nin katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği “Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana 
enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona ‘Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz %10’la 
çıkamıyorsunuz’ dedim” sözlerine tepki gösterdi.

Çanakcı, Nebati’nin sözlerini “Boş laf” olarak niteledi, “Bu aymazlığın cevabını sandıkta alacaklar” diye ekledi. 
Çanakcı şu ifadeleri kullandı:

‘Mevkidaşının tutumundan ders çıkarmalı’
“Sayın Bakan hicap duygusunu yitirmiş. Anlattığı doğruysa, demek ki yabancı bakan, ülkesinde %10 enflasyon 
oluştuğunda bile halkına karşı mahcubiyet hissetmiş. Bununla dalga geçiyor. Sayın Bakan boş laf etmeyi bırakıp 
mevkidaşının tutumundan ders çıkarmalı. Çünkü mahcubiyet hissine ciddi ölçüde ihtiyacı var. İnsanın iktidar 
koltuklarında oturması için hicap duygusunu kaybetmesine, gerçeği yalanlarla ikame etmesine gerek yok.”

‘İnsanların sokakta hakkında ne konuştuğunun farkında bile değil’
“Sayın Bakan 84 milyonu el alemin karşısında küçük düşürüyor. Mevkidaşının nezdinde öyle bir Türkiye toplumu 
imajı çiziyor ki sanki halk enflasyondan memnun… Sanki insanlar ülkeyi yönetenlerin enflasyonu patlatmasına 
tepki göstermiyor… Bu anlattıkları, asıl sokağa çıkamayanın kendisi olduğunu gösteriyor. İnsanların sokakta 
hakkında ne konuştuğunun farkında bile değil. Bu aymazlığın cevabını sandıkta alacaklar.”

Çanakcı süre verdi: Enflasyonu 2 yılda tek haneye indireceğiz“

Biz üstümüze düşeni yaptık. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. DEVA Partisi’nin çalışmalarını tamamladık. 
En geç 6 ay içinde kriz havasını ortadan kaldırırız. Enflasyonu da en geç iktidarımızın ikinci yılı içinde düşük, tek 
haneli düzeylere indiririz. Emaneti teslim almak için biz hazırız.”

Çanakcı’dan Nebati’nin sözlerine tepki:     
‘Bu aymazlığın cevabını sandıkta alacaklar’

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN
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DEVA Partili Çanakcı’dan ‘Döviz Stokçuluğu’ açıklaması: 
‘Suçlamalarla Türk lirasına dönüşü sağlayamazsınız’

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

Çanakcı, vatandaşın ve iş dünyasının döviz stoklamakla suçlanmasına tepki 
gösterdi: “Ekonomi yönetimine, Merkez Bankası’na ve yandaş medyaya 

sesleniyoruz. Vatandaşı ve iş dünyasını stokçulukla suçlamak dolarizasyonu 
daha da yükseltir”
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“Türk lirasını enflasyon karşısında ezdirirseniz, tabii ki vatandaş da kendini korumak için dövize, kıymetli 
madenlere, konuta, hatta dayanıklı tüketim mallarına yönelir” ifadelerini kullanan Çanakcı şöyle konuştu:

“Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası uluslararası rezervlerimizi arka kapı satışlarıyla çarçur etti.  Yedek akçeleri 
tüketti. Akıl ve bilim dışı politikalarla dış ticaret açığını patlattı. Kur Korumalı Mevduat’la ekonominin döviz 
kurlarına karşı hassasiyetini arttırdı, dolarizasyonu yükseltti. Döviz dengesinde çok ciddi bir bozulma yaşandı. 
Bu da beraberinde döviz kurları üzerinde ciddi bir baskı ortaya çıkardı. Ekonomi yönetimi bu yanlışlarından 
dönmek yerine vatandaşı ve iş dünyasını dövizi stoklamakla suçluyor.”

‘TL’yi enflasyona ezdirirseniz vatandaş da kendini korur’
“Vatandaş ve iş dünyası neden halen döviz tevdiat hesaplarında devam ediyor? Bunun sebebi ekonomi 
yönetiminin, Merkez Bankasının kendisidir. Türk lirasını enflasyon karşısında ezdirirseniz, Türk lirası tasarrufları 
cezalandırırsanız, Türk lirasını korumasız ve kalkansız bırakırsanız tabii ki vatandaş da kendini korumak için dövize, 
kıymetli madenlere, konuta, hatta dayanıklı tüketim mallarına ve ne bulursa o araçlara yönelir.  Vatandaşın Türk 
lirasında kalmak istememesinin sebebi budur.”

‘Türkiye’yi kara kambiyo günlerine geri döndürdünüz’
“Ekonomi yönetimine, Merkez Bankası’na ve yandaş medyaya seslenmek istiyoruz. Türkiye’yi kara kambiyo 
günlerine geri döndürdünüz. Döviz dengesini çok ciddi şekilde bozdunuz. Doğru adımlar atmak yerine 
vatandaşı ve iş dünyasını stokçulukla suçlarsanız endişe ve kaygıları daha da arttırıp dolarizasyonu daha da 
yükseltirsiniz.”

‘Türk lirasına güven itibarı yüksek kurum ve kadrolarla mümkün’
“Türk lirasına dönüşü sağlamak istiyorsanız akıl ve bilime dayalı politikalara geri dönün. Türk lirasına güven 
öngörülebilir, güvenilir ve tutarlı politikalarla mümkündür. Türk lirasına güven itibarı ve kredibilitesi yüksek kurum 
ve kadrolarla mümkündür. Zorlamalarla, yasaklamalarla, suçlamalarla Türk lirasına dönüşü sağlayamazsınız. 
Tam tersine Türk lirasından daha da uzaklaşılmasına sebep olursunuz.”

Kur Korumalı Mevduat
dolarizasyonu yükseltti
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, partisinin Karaman il başkanının ve bir gazetecinin, 
ildeki MHP teşkilatı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekmen, “Karaman İl Başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin 
Ölger, saat 00.15 sularında, MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı ve 8-10 kişi tarafından sopalarla ağır saldırıya 
uğramışlardır. Müşahede altında tutulan arkadaşlarımıza geçmiş olsun.” dedi.

MEHMET EMİN EKMEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANI

Mehmet Emin Ekmen: Karaman İl Başkanımız 
Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger 
MHP’lilerin saldırısına uğradı
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NAZLI SEDA VURAL
DEVA PARTİSİ
İNSAN KAYNAKLARI VE PARTİ İÇİ EĞİTİM BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Akademi Konya’da

İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanımız Nazlı Seda Vural, Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin ve 
Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla İç Anadolu Bölgesel Eğitim ve Değerlendirme toplantımız 
gerçekleşti.

Konya İl Başkanlığımızın ziyareti ile başlayan program il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve ilgili birim 
başkanlarımızın katılımıyla gerçekleşen eğitim toplantısıyla devam etti.
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DEVA Partisi İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Nazlı Seda Vural, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı 
Sanem Oktar ve Teşkilat İşleri Başkan Yardımcımız Sedat Kızılcıklı’nın katılımlarıyla İstanbul İl Başkanlığımızda İl 
Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla eğitim programını tamamladık.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Akademi İstanbul’da 
NAZLI SEDA VURAL
DEVA PARTİSİ
İNSAN KAYNAKLARI VE PARTİ İÇİ EĞİTİM BAŞKANI
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DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin sekizinci yılı 
vesilesiyle yaptığı açıklamada iktidara 6 acil çağrıda bulundu. 

Esen, kadının yeterli ve etkin korunabilmesi için şu altı çağrıda bulundu:

Konuya hassasiyetle ve samimiyetle yaklaşılmalı, göstermelik politika ve uygulamalardan vazgeçilmelidir.

6284 Koruma Kanunu ve Medeni Kanun’daki haklar etkin uygulanmalıdır.

Kanunu uygulayıcıların ve kolluk güçlerinin konuya ilişkin farkındalıklarını artıracak denetim ve yaptırım 
kriterleri getirilmelidir.

Faillerin cesaretlenmesine imkân tanıyan cezanın hafifletilmesi hatta cezasızlık anlayışı ve uygulamaları 
ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

Şiddet uygulayanın varsa silahına el koyulmalıdır.

Koruma ve uzaklaştırma tedbirleri hassasiyetle ve etkin uygulanmalıdır.

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

İstanbul Sözleşmesi’nin 8. Yılı; DEVA Partili 
Esen’den kadının korunması için 6 acil çağrı
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DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Reform paketinde yeni ve etkili çözümler 
yer almadı’
“Reform paketi, bin sayfadan oluşmasına rağmen, 
‘kadına karşı şiddet’ tanımı ‘şüpheli kadın ölümleri’ 
bu pakette bulunmuyordu. Kadına şiddeti ve aile 
içi şiddeti önleyecek yeni ve etkili çözümler yer 
almıyordu. Oysa Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’nun 12 yıldır düzenli olarak tuttuğu ve 
kamuoyu ile paylaştığı verilerine göre boşanma 
aşamasında öldürülen kadınlar en çok evli olduğu 
erkekler ve en güvenli olmaları gereken evlerinde 
öldürülüyor.”

‘İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmeyeceğiz’
“Bugün yaşanan tüm bu hukuksuzluklar ve 
önlenemeyen kadına yönelik şiddet ve cinayetleri 
önleyebilmek amacıyla DEVA Partisi olarak bizler, 
hukukun üstünlüğüne olan inanç ile başlatmış 
olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kamuoyu ile paylaşır İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatırız.”

Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin iptali istemiyle açılan davanın Danıştay 10. 
Dairesi’nde reddedildiğini hatırlatan Esen açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye OECD’ye üye 36 ülke arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke olarak zirvede yer almaya 
devam ediyor. Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında, 163’ü kadın cinayeti, 122’si de şüpheli kadın ölümü olarak 
toplam 285 kadın öldürüldü. Tüm bunlar açık bir şekilde ortadayken, toplumun her kesimi bunun farkındayken 
ve ‘Artık kadın cinayeti duymak istemiyoruz’ derken İstanbul Sözleşmesi için alınan kararlar vicdanları sızlatmış, 
endişeleri artırmıştır.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

‘İstanbul Sözleşmesi için alınan karar 
endişeleri artırdı’

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI
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DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak 
suçlarından cezalandırılan AK Partili Uludere İlçe Belediyesi ve Hilal Belediyesi başkanlarının görevlerine devam 
etmelerine tepki gösterdi. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevden alınmaları talebiyle İçişleri Bakanlığı’na 
bildirimde bulunduğunu söyleyen Avşar, belediye başkanlarının mahkeme kararından sonra İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’yla görüştüğünü de sözlerine ekledi. Avşar şu ifadeleri kullandı:

CEM AVŞAR
DEVA PARTİSİ
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partili Avşar, İçişleri Bakanlığına Ceza Alan AK Partili 
Belediye Başkanlarını Sordu: ‘Görevden alma sadece muhalif 
belediye başkanları için mi geçerli?’
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‘Soylu, adlî mercilere meydan okuyor’
“Uludere ve Hilal Belediyesi başkanlarıyla görüşme gerçekleştiren ve beraber basına fotoğraf veren İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu adeta adli mercilere gözdağı vererek meydan okumaktadır. Mahkeme kararına rağmen 
7 aydır görevden alınmayan belediye başkanları sırtlarını İçişleri Bakanı’na mı yaslamaktadır? Genellikle suçlu 
şahıslarla fotoğraflarına şahit olduğumuz İçişleri Bakanı, suçlarını bile bile neden AK Partili belediye başkanlarını 
korumaktadır?”

‘İçişleri Bakanı’nın kararları hukukun üstünde mi?’
“Muhalif belediyeler söz konusu olduğunda henüz mahkeme süreci dahi gerçekleşmeden sadece bir 
iddianame ile muhalif belediye başkanlarını görevden alan İçişleri Bakanı, mevzu bahis AK Partili belediyeler 
olunca suça neden göz yummaktadır? 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gerekçe gösterilerek 
görevden alma sadece muhalif belediye başkanları için mi geçerlidir? ‘Siz yapın, mahkeme kararı arkanızdan 
gelsin’ düsturu ile hareket eden İçişleri Bakanı’nın kararları hukukun üstünde midir?

‘Gönül belediyeciliği adı altında rant ve suç belediyeciliği’
“Geldiğimiz noktada AK Parti belediyeciliği ‘Gönül Belediyeciliği’ adı altına bürünen bir ‘Rant/Suç 
Belediyeciliği’ne dönüşmüştür.”

“DEVA Partisi iktidarında hukukun üstünlüğü korunacak. Milletin iradesi ile seçilip yetkisini kötüye kullananlar 
karşısında hukuki süreçler işleyecek. Rant odaklı, taraflı, iki yüzlü anlayışa son vereceğiz. Yargı kararı olmadan 
keyfi biçimde atanan kayyum uygulamalarını kaldıracağız. Milletin iradesine saygı göstereceğiz.”

Kayyum uygulamalarını
kaldıracağız
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Türkiye’deki tüm kullanıcıların internet hareketlerinin kimlikleri ve kişisel verileriyle birlikte Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’na aktığı iddia edildi. DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Başkanı Burak 
Dalgın, iddia üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kişisel veriler, özel hayatın gizliliğinin korunması kapsamında, Anayasal güvence altındadır. Zorunlu ihtiyacı 
karşılamayan keyfî ‘kitlesel gözetim’ sonlandırılmalıdır.”

DEVA’dan hür internet

Türkiye’nin internette özgür olmayan ülkeler liginde bulunduğunu söyleyen Dalgın DEVA Partisi’nin 5H internet 
(hızlı, hesaplı, her yerde, hizmet odaklı ve hür) vizyonuna dikkat çekti:

“‘Hür internet’ vizyonumuzla Türkiye’yi ‘internette özgür olmayan’ ülkeler arasından çıkaracağız.”

BURAK DALGIN
DEVA PARTİSİ
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

KİTLESEL GÖZETİM  
SONLANDIRILMALIDIR
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ETKİNLİKLERİMİZ

Ali Babacan’dan Alevi dedesine ve dernek 
yöneticilerine geçmiş olsun telefonu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muharrem ayının ilk gününde Ankara’da saldırıya uğrayan Şah’ı 
Merdan Cemevi’nin dedelerinden Kazım Dede’ye, Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi Ankara 
Şubesi Başkanı Mustafa Karabudak’a ve genel merkez yöneticisi Murat Şimşek’e telefonla geçmiş olsun 
dileklerini iletti.  Babacan, “Failin hemen yakalanması bir miktar rahatlattı ama hassasiyetimizi hep birlikte, 
en yüksek seviyede dillendirmemiz gerekiyor. Bu, bizim toplumsal huzurumuz ve barışımız için çok önemli” 
ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN HÜSEYİN GAZİ CEMEVİ’NDE
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi 
Cemevi’ni ziyaret etti. Muharrem orucunun açılmasına eşlik eden Babacan burada cemevinin başkanı ve 
dedesiyle bir araya geldi.

Babacan’dan eşit vatandaşlık vurgusu
Eşit vatandaşlığı vurgulayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün eğer bir Alevi valinin, kaymakamın, rektörün, daire başkanının, genel müdürün varlığından söz 
edemiyorsak, Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Aleviler kimliklerini gizlemek zorunda 
kalıyorsa eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Devlette işe alımlarda liyakat ilkesi çiğneniyorsa, torpil 
ve ayrımcılık hüküm sürüyorsa, haklılar imtiyazlılara ezdiriliyorsa Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu 
söyleyemeyiz. İşte o nedenle biz, eşit vatandaşlık ilkemize sıkı sıkı sarılmaya devam edeceğiz.”
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi’nden cemevlerine 
dayanışma ziyareti

DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Karal ile genel başkan başdanışmanı Ramiz 
Ongun, Muharrem ayının ilk gününde Ankara’nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah’ı Merdan Cemevi’ni 
ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi’ni ziyaret etti.

Burada Alevi kanaat önderleriyle bir araya gelen DEVA Partisi’nin genel merkez yöneticileri saldırıları kınayarak 
Alevi toplumuyla dayanışma duygularını paylaştı.
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