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DEVA Partisi’nden sığınmacı ve düzensiz göç 
sorununa çözüm: ‘Hukuk devleti pusulasından 
şaşmayacağız’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin sığınmacılar ve düzensiz 
göçmenlerle ilgili eylem planını açıkladı: Düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek. 

Suriye’de güvenlik sağlanınca geçici koruma statülerine son verilecek. Başta 
Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin Türkiye’nin yükünü 

paylaşmaları için yoğun diplomasi yürütülecek. Vatandaşlık alma koşulları 
daraltılacak. Nefret suçlarıyla ve dezenformasyonla mücadele edilecek.
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Tüm çözüm planlarımızı ilk 
90 ve 360 günde hayata 

geçireceğiz

DEVA Partisi’nin 12. eylem planı, “Güçlü kurumsal yapı, güvenli sınırlar ve gerçekçi geri dönüş” başlığını taşıyan 
“Sığınmacı Sorununun Çözümü ve Düzensiz Göçün Önlenmesi Eylem Planı” oldu. “Millet yetkiyi verir vermez, 
seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde tüm çözüm planlarımızı hayata geçireceğiz” diyen Babacan, eylem 
planını şu sözlerle tanıttı:

‘Sahte bir ikilem kuruyorlar’
“Göçmenleri bahane edip Türkiye’yi ırkçı bir çukura, derin bir buhrana düşürmeye çalışanlar olduğunu 
görüyoruz.  Bu kişiler sorumsuzca, yalan yanlış bilgilerle nefreti körükleyip duruyorlar. Göç konusunda sahte 
bir ikilem kuruyorlar. Bu sahte ikilemde, evrensel insan hakları anlayışı ile ülkemizin güvenlik ihtiyacı birbiriyle 
yarıştırılıyor. Oysa öyle değil. Biz önce bu dar kalıpları aşmak zorundayız. Biz, ülkemizin güvenlik ihtiyacını, 
insan haklarını gözeterek karşılayabilecek bir birikime sahibiz. Hem güvenliği hem insan haklarını önceleyen 
bir tutum mümkün.”

‘İktidarı değil de göçmenleri hedef alan anlayışı reddediyoruz’
“Tekçi, kalıpçı her türlü yaklaşımı reddediyoruz. İktidarın politikasızlığını değil de sığınmacıları ve göçmenleri 
hedef alan sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz. Sorunları hukuk içinde çözeceğiz. Göç konusunda hukuk 
devleti pusulasından şaşmayacağız. Nefret söylemlerine pabuç bırakmayacağız. Kirli dil sahiplerinin, toplumu 
göçmenlere karşı kışkırtmasına karşı çıkacağız.”
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‘Evvela sınır güvenliğini sağlayacağız’
“Evvela sınır güvenliğini sağlayacağız. Ülkemizin, sınır güvenliği konusunda zafiyete düşecek lüksü yok. Türkiye, 
yol geçen hanına döndü. Ne yazık ki son dönemlerde bu zafiyet nedeniyle düzensiz göç akışının yoğunlaştığını 
görüyoruz. Sınırlarda teknik güvenlik önlemlerini almak zorundayız. Teknoloji ilerledi, yeter ki niyet sağlam 
olsun. Yeter ki insan kaçakçılığıyla mücadelede sağlam bir duruş ortaya konulsun.”

“Düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine veya Türkiye’ye giriş yaptıkları sınır komşumuza sınır dışı edeceğiz. Başka 
bir kimlikle ülkemize girmek isteyen düzensiz göçmenleri biyometrik kayıtlarla tespit edip engelleyeceğiz. 
Türkiye’yi düzensiz göçmenlerin ‘hedef veya transit ülkesi’ olmaktan çıkaracağız. Öldürülme, işkence, insanlık 
dışı, onur kırıcı ceza ya da muamele tehdidi altında olmayanların Türkiye’ye rahatlıkla girmesi ve yerleşmesine 
son vereceğiz.”

Düzensiz göçmenleri
sınır dışı edeceğiz
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“Hedefimiz öncelikle Suriye’de güvenliğin tesis edilmesidir. Bizim bu konuda ülkemizin menfaatleri dışında 
hiçbir kırmızı çizgimiz yoktur. Tek öncelik ülkenin menfaatleridir.”

‘Suriyelilerin, diğer ülkelere gidebilmeleri için süreci işleteceğiz’
“Suriye’de güvenliğin sağlanması, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmelerinin şartlarının oluşturulması 
için başta Şam yönetimi, Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere herkesle görüşeceğiz.  
Suriye’de güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimlerimizi öncelerken, bir yandan da başta Avrupa Birliği ve 
Arap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin de Türkiye’nin yükünü paylaşmaları için yoğun diplomasi yürüteceğiz. 
Ülkemizdeki Suriyelilerin, Suriye veya başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere gidebilmeleri için süreci 
işleteceğiz.”

‘Suriye’de güvenliğin sağlanmasıyla birlikte geçici koruma statülerine son vereceğiz’
“Suriye’de güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, Suriyelilerin geçici koruma statülerine son vereceğiz. Geçici 
koruma statülerinin sonlanması üzerine, Suriyelilerin Türkiye’den belirli bir süre içerisinde ayrılması gerecek. 
Mağduriyete sebep olmaksızın güvenli ve onurlu bir dönüşü sağlayacağız. Suriyeliler ülkemizden ayrılana 
kadar Türkiye’deki ikamet, çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti gibi konuları kural bazlı hâle getireceğiz.”

 ‘Vatandaşlık koşullarını değiştireceğiz ve daraltacağız’
“Vatandaşlık uygulaması geri dönüşü değil, burada duruşu teşvik ediyor. Kimseye mevzuata aykırı olarak 
vatandaşlık vermeyeceğiz. Tüm yabancılar için istisnai vatandaşlık koşullarını değiştireceğiz ve daraltacağız. 
İstisnai vatandaşlığı gerçekten istisnai bir uygulama haline getireceğiz. Adı üstünde, istisnai… 200 bin kişiyi 
vatandaş yapmak istisnai mi?”

Ülkemizin menfaatleri 
dışında kırmızı 

çizgimiz yok
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Bilgiç: ‘Türkiye’ye tampon bölge muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz’
Eylem planının ayrıntılarını Babacan’ın ardından söz alan DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları 
Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç anlattı. Avrupa’nın sınır güvenliğini sağlama görevinin ve külfetinin    
Türkiye’ye yıkılamayacağı anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Bilgiç şöyle konuştu:

“Türkiye’nin özellikle Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri tarafından bir göçmen ve sığınmacı merkezi olarak 
görülmesine ve Türkiye’ye bir tampon bölge muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.”

‘AB fonlarını göçün önlenmesi için kullanacağız’
“Hükûmet, Avrupa devletlerini kişi başı 3-5 Euro vererek sığınmacıların Türkiye’de barındırılmasına çok alıştırdı. 
İngiltere’de siyasi bir proje olarak ücret karşılığında sığınmacıların Türkiye’ye gönderilmesi ve Türkiye’de 
barındırılması konuşulur oldu. BM’nin tüm ihtisas birimleriyle iş birliğini arttıracağız. Öncelikle AB olmak üzere, 
dış dünyadan daha fazla maddi fon desteği talep ve temin edeceğiz. Bu kaynakları ülkemizin bir tampon ülke 
olmasının devamı için değil, kontrolsüz göçün ve kitlesel akınların önlenmesi, sorunun kaynağında çözümü için 
kullanacağız.”
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‘Kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturan geçici koruma altındakileri sınır dışı 
edeceğiz’
“Düzensiz göçmenlerin yanı sıra, kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturan geçici koruma altındakileri 
de sınır dışı edeceğiz. Bir yerde kamu düzenini bozan bir olay yaşanmışsa gereğini derhal ve hukuk içerisinde 
yerine getireceğiz. Hiçbir il ve bölgede sığınmacı sayısının, sığınmacıların topluma uyumunu zorlaştıracak 
oranda kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine, gettolaşmaya izin vermeyeceğiz.”

“Nefret söylemlerine, nefret suçlarına göz yummayacağız. Nefret saikiyle işlenen suçlara dair Türk Ceza 
Kanunu’nda öngörülen hükümlere işlerlik kazandıracağız. Gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin 
etkili olarak yürütülmesini takip edeceğiz. Kararlar ortak akılla alınacak ve insan haklarına saygılı hukuk devleti 
ciddiyetiyle yürütülecektir.”

Nefret suçlarına göz 
yummayacağız

EYLEM PLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKİMİZE 
TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

https://devahazir.devapartisi.org.tr/deva-iktidarinin-siginmaci-sorununun-cozumu-
ve-duzensiz-gocun-engellenmesi-eylem-plani/

https://devahazir.devapartisi.org.tr/deva-iktidarinin-siginmaci-sorununun-cozumu-ve-duzensiz-gocun-engellenmesi-eylem-plani/
https://devahazir.devapartisi.org.tr/deva-iktidarinin-siginmaci-sorununun-cozumu-ve-duzensiz-gocun-engellenmesi-eylem-plani/
https://devahazir.devapartisi.org.tr/deva-iktidarinin-siginmaci-sorununun-cozumu-ve-duzensiz-gocun-engellenmesi-eylem-plani/
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DEVA Partisi’nden Sedat Peker’in son açıklamalarında 
adı geçen kişilere ilişkin suç duyurusu: DEVA Partisi 
devletteki çürümenin peşinde

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Sedat Peker’in 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde 
Twitter’daki ‘Deli Çavuş’ adlı hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda adı geçen üst düzey 

kamu görevlileri ve diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu 29 
Ağustos 2022 sabahı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldı.

Suç duyurusunda SPK Eski Başkanı Ali Fuat 
Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra 
Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan 
Taranoğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Denizli 
Meclis Üyesi Salih Orakçı, (Ali Fuat Teşkesenlioğlu’nun 
yanındaki kişilerden) Nedim Özbal, Diyarbakırlı 
Emin, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar, Recep 
Dumangöz, Borsa Gündem gazetesi sahibi Orhan 
Pala, Borsa Gündem gazetesi yazarı Burak Taşçı, 
Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Korkmaz Karaca, 
Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman şüpheli 
olarak yer aldı.

Suç duyurusunda, suç örgütü lideri Sedat Peker’in 
‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Bu 
açıklamalarda yukarıda isimleri geçen şüphelilerden 
üst düzey kamu görevlileri ile bu kişilerle birlikte 
hareket eden bazı şüpheli kişilerin sermaye piyasası ile 
ilgili olarak bu piyasanın araçlarını kullanmak suretiyle 
piyasa dolandırıcılığına sebep oldukları, aynı zamanda 
nüfuzlarını kullandıkları, bu nüfuzlarını kullanarak 
kişileri menfaat temin etmeye zorladıkları ve kişilerden 
menfaat temin ettikleri, sahte haciz işlemleri yaptıkları 
ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik yaptıkları, söz 
konusu bu eylemleri belirli bir suç örgütü oluşturacak 
şekilde gerçekleştirdiklerine dair ayrıntılı anlatımlarda 
bulunulmaktadır.”

‘Somut deliller ve olaylar ileri sürülüyor’
Söz konusu açıklamaların “açıkça işlenen suçları 
kimlerin, nerede, nasıl ve ne şekilde işlediğine dair 
somut deliller ve olaylar ileri sürülerek yapıldığı” 
belirtilen suç duyurusunda şöyle denildi:

“Bu şekilde kamu görevlisi olan şüpheliler ile diğer 
şüphelilerin bir suç örgütüne vücut verecek tarzda 
birlikte hareket ettikleri, bu örgüt kapsamında 
sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları, 
yine mağdurları zorlayarak menfaat temin ettikleri 
ve böylece irtikap ve rüşvet eylemlerini de 
gerçekleştirdikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları 
anlaşıldığından yukarıda ayrıntısı ile belirtilen olayların, 
kişilerin, suçların araştırılması ve maddi gerçekliğe 
ulaşılması artık bir zaruret halini almıştır.”

Suç duyurunda DEVA Partisi’nin talepleri, “Yukarıda 
ayrıntısı ile arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, 
isimleri belirtilen şüpheliler ile birlikte tespit edilecek 
diğer şüphelilerin suç işleme amacıyla bir araya 
geldikleri, bu kapsamda TCK’da belirtilen suçlardan 
suç işleme amacıyla örgüt kurdukları, üye oldukları, 
nüfuz ticareti, irtikâp, rüşvet ve resmi belgede 
sahtecilik suçlarını işledikleri yine 6362 sayılı 
SPK kapsamında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları 
anlaşılmakla resen tespit edilecek diğer şüpheliler ve 
suçlardan dolayı da soruşturma yapılarak şüphelilerin 
cezalandırılması için kamu davası açılmasını arz ve 
talep ederiz” ifadeleriyle belirtildi.
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ALİ BABACAN: ‘KRİZDEN ÇIKIŞ PLANI 
ELİMİZDE’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan üniversite kayıt döneminde barınma 
sorunu yaşayan öğrencileri ve kira fiyatlarını gündeme getirdi. Ekonomiden 

sorumlu olduğu dönemi “Kriz çözme tecrübemize tüm dünya şahit” sözleriyle 
savunan Babacan, “Krizden çıkış planı elimizde” dedi. Babacan, Akkuyu 

Nükleer Santrali üzerinden hükûmete seslendi, “Yanlış işleri günü geldiğinde 
açığa çıkartırız” dedi. Babacan seçimlere ilişkin de iddialı konuştu: “Gazete 

manşetlerinde ‘AK Parti’ye veda, Türkiye’ye DEVA’ yazacak.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin il başkanları toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Gazete manşetlerinde ‘AK Parti’ye veda, Türkiye’ye DEVA’ yazacak”
“Seçimlere, kendi adımızla sanımızla, kendi şanımızla namımızla ve eylem planlarımızla gireceğiz. Vatandaşlarımız 
mührü DEVA’nın damlasına vuracak. DEVA’nın damlası da seçime damgayı vuracak. Ya başaracağız ya 
başaracağız. Başka bir seçeneğimiz yok. DEVA’nın başarısı, Türkiye’nin başarısı demek. Seçimin ertesi günü 
gazete manşetlerinde ‘AK Parti’ye veda, Türkiye’ye DEVA’ yazacak. Bu değişim, Türkiye’nin hayrına olacak.”

‘Beştepe ekonomik krizi rüyasında bile çözemez’
“Ekonomik krizi Beştepe mi çözecek? Mümkün değil. Beştepe ekonomik krizi rüyasında bile artık çözemez. 
Beştepe ve çevresindekilere kriz dokunmuyor. Krizden çıkış planı bizim elimizde. Biz çözeceğiz. Kriz ortamını 
en geç 6 ay içinde rahatlatırız. Enflasyonu en geç 2 yıl içinde tek haneye indireceğiz.”

‘Kriz çözme tecrübemize tüm dünya şahit’
“Bizim kriz çözme tecrübemize tüm dünya şahit. El alemin ‘Model ülke Türkiye’, ‘ilham kaynağı Türkiye’, 
‘turbo ülke Türkiye” dediği dönemde ülke ülke gezip yaptıklarımızı anlattık. Başka ülkeler bizden ders aldılar. 
2014’te Dünya Bankası, Türkiye’nin en parlak döneminin tecrübesinin kitabını yayınladı. Hem iktidara hem de 
ders alması gereken başka çevrelere tavsiye ediyorum. Türkiye demokrasiyle, insan haklarıyla, özgürlüklerle, 
hukukla, adaletle beraber bir ekonomik başarıyı nasıl elde etmiş, okusunlar. Burada çok tecrübe var.”
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‘Zamanında Fren Ali’nin söylediklerine kulak verselerdi, bugün memleket el alemin 
3-5 milyar dolarına muhtaç hale gelmezdi’
“İsrafın ve borçlanmanın çok hızlı arttığı dönemlerde açık açık çıktık, ‘Bu gidiş doğru değil. Yavaşlayın. Tasarruf 
şart’ dedik. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ dedi. ‘Fren Ali’ dediler. Zamanında Fren Ali’nin söylediklerine kulak 
verselerdi, bugün memleket el alemin 3-5 milyar dolarına muhtaç hale gelmezdi. Cumhurbaşkanı ülke ülke 
bazılarının önünde ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalmazdı.”

Akkuyu mesajı: ‘Yanlış işleri günü geldiğinde açığa çıkartırız’
“Rusya’yla neler dönüyor, anlamıyoruz. Karanlıkta neler yapılıyor, bilmiyoruz. Akkuyu termik santralindeki 
son gelişmeler, Erdoğan’ın bir anda çark edip Esad’la görüşme arayışına girmesi, eş zamanlı olarak Merkez 
Bankası’na giren ve kaynağı resmen açıklanmayan 12 milyar dolar civarında rakam… Özellikle Akkuyu Nükleer 
Santraliyle alakalı hükûmeti uyarmak istiyorum. Eğer bu ülkenin, devletin, milletin çıkarlarını 3-5 kuruşa değişip 
yanlış işler yapıyorsanız günü geldiğinde biz bütün bunları açığa çıkartırız. Bu millete gösteririz.”

‘İnsanlar bir dairenin banyosunu, mutfağını paylaşıyor’
“Kiralar uçtu. İnsanlar İstanbul’da oda paylaşıyor. Yaşamak için bir dairenin banyosunu, mutfağını paylaşıyorlar. 
Türkiye’yi 2022 yılında getirdikleri nokta bu. Ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemde, orta gelirliler, 
muhitine göre 5-10 yıllık maaşlarının toplamıyla bir daire alma imkânına sahipti. Sayın Erdoğan’ın konut 
paketlerine sığmayacak hayalleri gerçekleştirdik.”

‘Siyasi hayatımıza eylem planları hazırlama geleneği kazandırdık’
“Kurulduğumuz günden beri Türkiye’nin tüm ihtiyaçlarına yanıt ürettik. DEVA Partisi’yle Türkiye siyasetine 
eylem planlarımızı armağan ettik. Eylem planlarımızın her birisi Türkiye’nin nefes borusudur. Ayrıca siyasi 
hayatımıza eylem planları hazırlama geleneğini de biz kazandırdık.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde’de partisinin il binasının açılışında konuştu. Merkez Bankası’nın 
faiz indirim kararını değerlendiren Babacan, “Bankalardan borç aldığınız faiz indi mi? Siz ondan haber verin” 
dedi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘6 ay içinde kriz ortamını ortadan kaldırırız’
“Ekonomiyle ilgili bütün kurumları 1 ayda ayağa kaldırırız. En geç 6 ay içinde kriz ortamını ortadan kaldırırız. 
En geç 2 yıl içinde de enflasyonu tek haneye indiririz. 2001-2002 krizini biz çözdük. 2008-2009 krizini de biz 
çözdük. Yaptık, yine yaparız. Yaptık, çok daha güzelini yaparız. Bunun için kadrolarımız hazır.”

Ali Babacan: ‘Faiz, talimatla düşmez, 
güvenle düşer’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Elin parasına endeksli millî para olur mu?’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kur korumalı mevduat sistemi için kullandığı “kur garantili millî para” ifadelerini 
eleştiren Babacan şöyle devam etti: “Elin parasına endeksli millî para olur mu? Bankada parası olanın parasını 
kura endeksledin de emekli maaşını niye endekslemedin? Emeklimizin aldığı maaş millî para değil mi? Türk 
lirası almıyor mu? Onu niye endekslemiyorsun? Asgari ücreti de kura endeksle... Sen memurun, emeklinin 
maaşını, asgari ücreti kura endeksledin mi ki milletin bankadaki parasını kura endeksliyorsun?”

‘Yıllarca Filistin davasına en büyük zararı sen verdin’
“İsrail ile ilişkileri düzeltiyoruz diye neredeyse top atacaklar, havai fişek fırlatacaklar. İlişkileri apar topar niye 
düzeltiyorlar? Acaba milletten desteklerini kaybettiler de kendileri mi dış güçlerden medet umuyorlar? İsrail 
‘terör devleti’ idi, ‘zulüm devleti’ idi. Şimdi ‘Filistin davasını savunmanın önemli bir yolu İsrail ile iyi ilişkilerden 
geçer’ dedi. Ha, şunu bileydin. Peki, ilişkileri bozan sen değil misin? Demek ki yıllarca Filistin davasına en büyük 
zararı sen verdin.”

’70 bin sosyal destek uzmanı görevlendireceğiz’
“Sosyal yardım, sosyal destek bir haktır. Biz, Türkiye genelinde 70 bin sosyal destek uzmanı görevlendireceğiz. 
Ailelerin kapılarını çalacaklar. Vatandaş şu anda 41 kapı çalmak zorunda kalıyor. Devletin sosyal destek, sosyal 
yardım verdiği 41 ayrı kapı var. Vatandaşlarımız onu bilemez, bulamaz. Sosyal destek uzmanları gidip ailenin 
durumuna bakacaklar. Sağlık olur, rehberlik yardımı olur, psikolojik destek olur, engelli birey olur, mahalleye yeni 
taşınmıştır yol yordam bilmiyordur… Yardıma ihtiyacı varsa o arkadaşlarımız yardımcı olacak. Cep telefonundan 
direkt ‘Benim şu ihtiyacım var’ diye aranabilecekler.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vefatının 751. yıl dönümünde Hacı Bektaş Veli’yi andı. Nevşehir 
ziyaretinde Hacı Bektaş Veli Müzesini de ziyaret eden Babacan, “Fikir ve öğretileriyle bugünlere ışık olan 
kıymetli Hacı Bektaş Veli’yi rahmetle anıyorum” dedi.

BABACAN, HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ 
ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKANDAN
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BABACAN, 1 AYDA 17 İLE GİTTİ

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, temmuz ve ağustos ayları boyunca Türkiye’nin dört bir yanında 
vatandaşlarla buluştu. Buralarda parti çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Babacan ayrıca sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir araya geldi.

İşte Babacan’ın ziyaret ettiği şehirler:

Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Ağrı, Van, Uşak, Denizli, Yozgat, Nevşehir, Niğde, 
Aksaray, Ankara ve İstanbul.
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 “Taşların bağlanıp, köpeklerin serbest bırakıldığı bir ülkede hırsızlar, kapkaççılar, 
soyguncular, vurguncular, üçkağıtçılar, düzenbazlar ve sahtekârlar tabii ki cirit 
atar, kol gezer.”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü İdris Şahin Türkiye’de hukuksuzluğun giderek arttığını, 
kanunsuzluğun sınır tanımadığını vurguladı ve yapılan fiziksel saldırıları kınadı. “Ülkemiz bugün aşağılık bir 
kuşatma altında. Demokrasi sık boğaz edilmiş, özgürlükler ve insan haklarından söz edilemiyor,” şeklinde 
konuşan Şahin halk arasında bilinen bir öyküden örnek verdi: 

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: ‘Taşlar bağlanmış 
köpekler serbest!’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN
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“Rivayet edilir ki ünlü Alim Molla Camii’nin yolu bir köye düşmüş. Akşam vakti köye girerken, köpeklerin 
saldırısına uğramış. Yerden birkaç taş alıp köpekleri kovmaya niyetlenmiş, ama taşları sökememiş. Bunun 
üzerine, ‘Bu nasıl köy, taşları bağlamışlar, itleri salmışlar’ diyerek, yıllar ötesinden gelen bir büyük ders vermiş 
günümüze.”

Şahin şunları söyledi: “Kanunsuzluğun sınır tanımadığı, hak aramanın adeta suç sayıldığı veya neredeyse 
imkânsız olduğu kamu kurumları için anlatılır bugün de bu öykü… Hukukun ve adaletin olmadığı, güvenlikçi 
politikalarla yönetilen ülkenin getirildiği nokta burası. Hani denir ya; ülkenin topu da kaymış, kantarı da. Yönetim 
hak ölçü tanımaz olmuş.”

Kara iftiralarla zulmediliyor
“Seçim yaklaştıkça, sağlıklı ruh halinden uzak; büyük ve küçük ortak, ’zillet ittifakı’, ‘illet ittifakı’, ‘vatan hainleri’, 
‘terör örgütünün uzantıları’ gibi gayri ahlaki, gayri insani, insaftan, izandan yoksun kara iftiralarla zulmederek, 
kolluk kuvvetleri eliyle yeni mağduriyetler yaşatmaktadırlar. Tam da taşların bağlandığı, köpeklerin sokaklara 
salındığı bir dönemde canı yananların, hukuksuzlukların sayısı her geçen gün artıyor.”

Her gayrimeşru yola başvuruyorlar
“Cumhur İttifakı bu seçimde bekledikleri sonucu alamayacaklarını görünce her gayrimeşru yola başvuruyorlar. 
Taşları bağlayarak, sokaklara saldıkları köpeklerden nemalanan kesimler ülkeye yaptıkları kötülüğün, ihanetin 
farkında değiller. Onlarca örneği olan, suç işleyip, hakları gasp eden, mafya, siyaset, ticaret sarmalında 
debelenen holiganları emniyette, mahkemede serbest bırakan zihniyet utansın.” 

İdris Şahin açıklamasının sonunda, “Taşların bağlanıp, köpeklerin serbest bırakıldığı bir ülkede hırsızlar, 
kapkaççılar, soyguncular, vurguncular, üçkağıtçılar, düzenbazlar ve sahtekârlar tabii ki cirit atar, kol gezer,” 
ifadesini kullandı.

Ülkenin getirildiği 
nokta
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 
Karaman’da partisinin il başkanı Mustafa Burak 
Demirer ile gazeteci Hüseyin Ölger’e yapılan sopalı 
saldırıya neden olan iddiaları TBMM’ye taşıdı. DEVA 
Partili Demirer ve gazeteci Ölger, Kazımkarabekir 
Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Kalaycı hakkındaki 
kaçak yapılaşma iddialarını takip ediyordu.

Bakanlığın kaçak yapıyı yıkma yetkisi var
Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’a soru önergesi veren DEVA Partili Yeneroğlu, 
Karaman’daki kaçak yapı inşaatında belediye işçisi 
çalıştırılmasını, belediye araçlarının kullanılmasını 
ve belediye başkanının kaçak yapıyı yıkmayacağını 
söylemesini Kazımkarabekir Belediyesi’nin ihmaline 
örnek gösterdi.

Ayrıca belediye meclis üyesinin kaçak depo yaptığı 
yerin kendisine bırakılacağına emin davrandığını 
söyleyen Yeneroğlu, belediyenin gerekli işlemleri 
tesis etmemesi halinde bakanlığın kaçak yapıyı yıkma 
yetkisi olduğunu hatırlattı.

Yeneroğlu, Bakan Murat Kurum’a şu soruları sordu:

‘Kaymakamlık denetimde bulundu mu?’
“Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mahallesi 
942 Ada, 44 Parsel üzerinde yapılan kaçak yapıya 
ilişkin Kazımkarabekir Kaymakamlığı 04.08.2022 
tarihinde yapılan şikâyet ile ilgili inceleme başlatıp, 
denetimde bulunmuş mudur? Bu olay dışında buna 
benzer kaç şikâyet yapılmıştır?”

‘Kazımkarabekir’de kaç tane kaçak yapı 
var?’
“Kazımkarabekir İlçesinde tespit edilen kaç tane 
kaçak yapı vardır ve tespit edilen kaçak yapılardan 
kaçı hakkında yapı tatil tutanağı tutulmuştur?”

‘Gerekli yaptırımları uygulayacak mısınız?’
“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, 
Kazımkarabekir Belediyesi tarafından göz yumulan 
kaçak yapılaşmayı engellemek üzere bu ilçede 
yaygın denetim başlatacak ve gerekli yaptırımları 
uygulayacak mısınız?”

MECLİSTEN

DEVA Partisi Karaman İl Başkanı’nın darp 
edilmesine neden olan kaçak yapı iddiası TBMM’de

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI
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‘Bölüm dışı atama yapıldı mı?’
“İlk mülakat listeleri açıklandığında, Bilgi ve Belge 
Yönetimi bölümü dışı 2 kişi, adaylar ve Türk 
Kütüphaneciler Derneği (TKD) tarafından tespit 
edilmiş ve bu kişilerin bakanlığa bildirilmesi üzerine 
bu iki isim güncel listeden çıkarılmıştır. Atanan kişilerin 
listelerinin açıklanmaması diğer adaylarda, bu konuda 
bir ihmal olabileceğini düşündürmektedir. Bölüm dışı 
atanan isimler mevcut mudur?”

‘Son sıralardaki adaylar Kültür Memur-
Sen referansıyla mı atandı?’
“Kültür Memur-Sen’de görevli üst düzey kişilerin 
ve çeşitli müdür/genel müdür unvanlı yöneticilerin, 
il bazındaki sıralamalarda son sıralarda bulunan 
adayların atanmasına referans olduğu iddiası doğru 
mudur? Bu alımlarda 100 bin TL karşılığında atanan 
adaylar olmuş mudur? Bu konuyla ilgili herhangi bir 
soruşturma başlatılmış mıdır?”

‘Yasal usul işletilmeden personel 
yerleştirileceği iddiaları doğru mu?’
“İl için ayrılan kontenjan kadar bile adayın 
başvurmadığı illerde elenen yüksek puanlı adaylar 
mevcuttur. Bu illerde boş kalan yaklaşık 100 kadroya, 
alımlar haricinde yasal usuller işletilmeden personel 
yerleştirileceği iddiaları doğru mudur?”

‘Elenen yüksek puanlı adaylar hakkında 
inceleme yapılacak mı?’
“Mülakatı iyi geçmesine rağmen elenen yüksek puanlı 
adayların bakanlığa gönderdiği itiraz dilekçelerine, 
TKD Genel Başkanı’nın bu alımda torpil yaşandığı 
iddiasına ve basında çıkan haberlere karşılık bakanlık 
içerisinde bir soruşturma başlatıp; elenen yüksek 
adaylar hakkında bir inceleme gerçekleştirecek 
misiniz?”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sözleşmeli personel 
alımı için yaptığı mülakatlarda usulsüzlük olduğuna dair güçlü şüpheleri bulunduğunu söyledi. Konuyu Bakan 
Mehmet Nuri Ersoy’a soran Yeneroğlu’nun aktardığı bilgiye göre, bakanlığın kütüphanelerde sözleşmeli 
memur alımı için 30 Mayıs–10 Haziran arasında yaptığı sözlü mülakatlarda KPSS’den yüksek puan alan adaylar 
elendi. Bakanlığın sonuçlar açıklanırken liste yayımlamamasının torpil ve referans iddialarını güçlendirdiğini 
savunan Yeneroğlu, Ersoy’a şu soruları sordu:

MECLİSTENYeneroğlu’ndan kütüphane memuru alımında 
usulsüzlük iddiası: ‘100 bin lira karşılığında atama mı 
yapılıyor?’

MECLİSTEN
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DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı, Hazine’nin iç borç anapara ve faiz yüküne ilişkin verileri 
paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “İşbilmez yönetim 7 yılda iç borç anapara yükünü 4, faiz yükünü ise 10 
katına çıkardı. Faiz yükü anapara yükünü geçti.“

Birikimlerimizi çarçur ettiler
“Birikimlerimizi çarçur ettiler, geleceği ipotek altına aldılar. Bu iktidarın milletin sırtında daha fazla yük olmasına 
sandıkta son vereceğiz.”

Faiz yükü, anapara yükünü geçti

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN
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DEVA Partili Candan Karlıtekin, İstanbul Havalimanı’yla ilgili veriler paylaşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun hesabına tek tek yanıt verdi: 

“Duyduk duymadık demeyin; Bakan harikalar diyarında. Hesabına göre ülkede 
herkes 26 bin 630 lira kazanmış. Altı İstanbulludan biri de bu havalimanından 

geçimini sağlıyormuş.”

CANDAN KARLITEKİN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
TARIM, ENERJİ VE ULAŞTIRMA 
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partili Karlıtekin’den İstanbul Havalimanı 
açıklaması: ‘Duyduk duymadık demeyin; Ulaştırma 
Bakanı harikalar diyarında’
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde (13 Ağustos) İstanbul Havalimanı hakkında 
yaptığı açıklamada “Toplam yatırım: 10,25 Milyar euro. Devletin cebinden çıkan: 0 euro. Toplam alınacak kira: 
26 Milyar euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı: 80,7 Milyar euro. Sıfır harcama ile toplam 117 Milyar 
euro Türkiye’ye kazanç” ifadelerine yer vermişti.

Karlıtekin’den Karaismailoğlu’na: 

Bu sözler üzerine kameralar karşısına geçen DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı 
Candan Karlıtekin, Karaismailoğlu’na yüklendi. “Neresinden tutsanız elinizde kalır” diyen Karlıtekin, “Elmalar ile 
armutları kafalarına göre topluyorlar. Sonra ajans grafikerlerine görseller yaptırıp milletin aklıyla eğleniyorlar” 
diye konuştu. Karlıtekin, Karaismailoğu’nun İstanbul Havalimanı hesabını şu sözlerle eleştirdi:

‘Ya sayı saymayı bilmiyorlar ya dayak yememişler’
“Sıfır harcama ile Türkiye 117 milyar euro kazanmış. Bugünkü kurlarla 2 trilyonun üzerinde bir para. Bu hesaba 
göre sadece İstanbul Havaalanı’ndan 84 milyon vatandaşımıza kişi başı 25 bin 630 lira kazanç düşüyor. Teşbihte 
hata olmasın ama ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da dayak yememişler.”

‘Elma, armut, ayva toplama işi’
Ayrıca bakanlığın grafiğinde millî gelir, üretim ve ihracat olmak üzere üç kalemin toplanmasına “Pes doğrusu” 
diyen Karlıtekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tanımlar ve kavramlar çorba edilmiş. Birbiri içine geçmiş kalemleri 
toplamışsınız. Rakamları Ayarlama Enstitüsü TÜİK bile sorsanız milli gelir, üretim, ihracat tanımlarının doğrusunu 
size verirdi, kavram kargaşasına girmezdiniz. Afaki elma, armut, ayva toplama işini nasıl yaptınız?”

‘Hesaplarına göre 6 İstanbulludan 1’ine gelir kapısı, bu mümkün mü?’
“İstihdam edilen 972 bin kişinin İstanbul Havalimanı sayesinde ekmek yediğini iddia ediyorsunuz. Şöyle bir 
hesap yapalım: Çalışanların yarısı evli, yarısı bekar olsun. Her evli emekçi üç kişiye baksın. Sizin hesabınıza göre 
2 buçuk milyon İstanbullu geçimini İstanbul Havalimanı’ndan temin ediyor. Desenize İstanbul Havalimanı her 6 
İstanbulludan birine gelir kapısı oldu… Bu mümkün mü?”

‘Seyahati zorlaştırmak hangi akla hizmettir?’
Esasen “İstanbul Havalimanı yapım modeli yanlış. İnsanların hayatını kolaylaştırırken ulaşım imkânları maddi ve 
fiziki anlamda erişilebilir kılmalıyız. Doğal tekel konumundaki havaalanlarından istifade etmeyi yüksek yapım 
maliyetleri ve yüksek işletme giderleriyle pahalılaştırmak ve seyahati zorlaştırmak hangi akla hizmettir?”

‘Ülkeyi bayındırlık eserleriyle DEVA Partisi donatacak’
“Tabii bunları söylüyoruz ama siz kulak asmayacaksınız. Ülkeyi uçtan uca ihtiyaçlara binaen bayındırlık eserleriyle 
DEVA Partisi donatacak.”

Milletin aklıyla 
eğleniyorlar
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi’nden Adalet Bakanlığı’na: 
‘Özrünüz kabahatinizden büyük!’

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, ağır sağlık sorunları 
yaşayan 80 yaşındaki tutuklu Makbule Özer’in Adli Tıp Kurumu’nda ‘Kürtçe 
tercüman olmadığı’ gerekçesiyle alelusul muayene edilerek cezaevine geri 

gönderilmesine ilişkin açıklama yaptı. Esen, Adalet Bakanlığı’nın konuya 
ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Bakanlık, ‘Mahkûm kendisinden istenen 

hareketleri anlamış, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış’ diyor. Özürleri 
kabahatlerinden büyük” dedi.
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Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamayı eleştiren DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 
görüşlerini bir basın açıklaması ile paylaştı.

“2 yıl 1 aylık hapis cezası sonrası 9 Mayıs’ta tutuklanan ve ağır sağlık sorunları yaşayan 80 yaşında bir kadın 
tutukludan bahsediyoruz. Muayeneye gidiyor, tercüman olmadığı için hareket diliyle muayenesinin gerçekleştiği 
ve bunun da yeterli olduğu ifade ediliyor resmi makamlardan. Bunda adalet, akıl, mantık, vicdan var mıdır? Nasıl 
bir sorumsuzluktur? Türkçe bilmeyen yaşlı bir hasta derdini ne kadar anlatabilir hareketlerle? Tutuklu olması 
en temel hakkından mahrum kalmasına sebep sayılabilir mi? Hayati önemi haiz bu konunun birçok boyutu 
bulunmakla beraber esasında bu sorun, Kürt vatandaşlarımızın demokratik hak, özgürlük ve eşit vatandaşlık 
haklarına yaklaşım anlayışı ile ilgilidir. Açıklama yapan makamın Adalet Bakanlığı olması da ayrıca anlamlıdır.”

Adalet Bakanlığı ‘Tercüman talep etmedi’ demişti
Adalet Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “24 Ağustos Çarşamba günü kurumumuza muayene için 
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen hükümlü Makbule Özer’in Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu 
tarafından yapılan muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamış, 
muayenesi sırasında kendisinden istenen hareketleri anlamış ve doğru bir şekilde uygulamış, bu nedenle 
tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisinin ve avukatının da tercüman talebi olmamıştır” dedi.

DEVA Partisi olarak ana dilde hizmet ve eğitim hakkını benimsediklerini kaydeden Esen, “DEVA Partisi 
olarak, anadilin bir sorun alanı haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Resmi ve ortak dilimiz olan Türkçenin 
iyi öğretilmesi esas olmakla birlikte anadile ilişkin talepleri, vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarının tanınması, 
temel bir insan hakkı ve ninnisini ana dilinde dinleyen çocuklar için pedagojik bir gereklilik olarak ele alıyoruz. Bu 
itibarla, anadil hakkı kapsamında bütün vatandaşlarımızın anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli 
düzenlemeleri yapmayı hedefliyoruz. Etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliğimizi dikkate alarak toplumdaki 
tüm farklılıkları kapsayacak ve kuşatacak bir vatandaşlık anlayışını savunuyoruz. Zaman, başta adalet olmak 
üzere çoklu sorunlar yaşayan ülkemiz için sorumluluk alma zamanı. Artık Türkiye için iyileşme ve DEVA zamanı” 
diye konuştu.

Kapsayıcı ve kuşatıcı
yeni bir vatandaşlık anlayışı

geliştirilmesi gerek
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GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Gençlik Başkanı Şanlıoğlu’ndan iktidara yurt 
tepkisi: ‘Her ilde üniversite açtılar, öğrencilerin 
barınmasını hesaplamadılar’

DOĞA ŞANLIOĞLU
DEVA PARTİSİ
GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANI

Üniversite kayıt döneminin açılması öğrencilerin barınma ihtiyacını gündeme 
taşıdı. Yurt kapasitesinin rekor seviyeye ulaştığını söyleyen Gençlik ve 

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na yanıt DEVA Partisi Gençlik Politikaları 
Başkanı Doğa Şanlıoğlu’dan geldi. Kapasitenin yetersiz olduğunu savunan 
Şanlıoğlu “Rakamlar yalan söylemez” dedi. Şanlıoğlu, partisinin vaatlerini 

açıkladı: “Yurtların sayısını ve kapasitesini artıracağız, öğrencilere kira desteği 
vereceğiz.”
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DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘Rakamlar yalan söylemez’
“Sayın Kasapoğlu yurt kapasitesinin rekor seviyeye ulaştığını söylüyor ama rakamlar yalan söylemez. Bu yıl 850 
bin öğrenci üniversiteye girmeye hak kazandı. Örgün sistemdeki toplam öğrenci sayısı 3 milyon 800 bin. Tüm 
Türkiye’deki KYK yurt kapasitesi 800 bin. Bu, yetmiyor. Bütün denge alt üst oldu.”

‘Türkiye, gençlerini açıkta bırakan bir ülke olamaz’
“Her ilde üniversite açan iktidar o üniversitelerde okuyacak öğrencilerin kalacağı yurtları hesaplamadı. Sorunun 
kökü burada. Her geçen yıl, yeni açılan üniversiteler ve artan öğrenci sayısıyla birlikte barınma ihtiyacı hızla 
artarken, KYK Yurt Sayısı ve kapasitesi bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak noktada. Oysa Türkiye, gençlerini 
açıkta bırakan bir ülke olamaz.”

‘Gençlerin bütçesi gençler için harcanmalı’
“Gençlerin barınma sorununu çözmek için yeni bütçe planları oluşturulmalıdır. Acilen yurt sayılarını artırılmalı ve 
öğrenciler konforlu yaşam alanlarına sahip olmalıdır. Gençlerin bütçesi gençler için harcanmalıdır. Bu, görmezden 
gelinebilecek bir sorun değildir.”

‘Üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız’
“DEVA Partisi iktidarında; herkesin barınma hakkına sahip çıkacağız. 81 ilde bölge bazında ve il bazında fizibilite 
çalışması yapacağız. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak yurtların yetersiz olduğu bölgelerde ve şehirlerde 
yurtların kapasitelerini artıracağız. Ayrıca gerekli durumlarda ek yurtların inşa edilmesine öncülük edeceğiz. Bağış 
yoluyla ve yatırım bütçesi ile üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız.”

“Tüm bunlara rağmen yurt imkânı kalmadı mı? İşte o zaman da ihtiyacı olan öğrencilere kira desteği vereceğiz. 
Önce DEVA Partisi iktidarında bir kart çıkartacağız. Adı, ‘Eğitim Destek Banka Kartı’ olacak. Bu yardımları da o 
karta yatıracağız.”

Öğrencilere
kira desteği vereceğiz
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ETKİNLİKLERİMİZ

KADER’DEN DEVA PARTİSİ’NE 
ZİYARET
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Kadın Adayları Destekleme Derneği 
Başkanı Nuray Karaoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Görüşmede Babacan’a partisinin genel başkan yardımcıları Elif Esen, Selma Aliye Kavaf, Helun Fırat, Sanem 
Oktar, Nazlı Seda Vural ve Mustafa Yeneroğlu eşlik etti.
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