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Ali Babacan: ‘Vesayet kalıntılarının 
hesaplarını boşa düşüreceğiz’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘DEVA Partisi sandıkları patlatacak’
“Türkiye, DEVA’sına kavuşacak. Bu hasret bitecek. Seçimin ertesi günü gazetelerde Beştepe’ye veda, 
Türkiye’ye DEVA yazacak. Her yerde DEVA sandıkları patlatacak. DEVA Partisi’nin damlaları sel olacak. O sel 
bütün barajları yıkacak.”

DEVA Partisi Gaziantep, Gebze ve Yozgat’ın ardından dördüncü mitingini 
on binlerin katılımıyla Siirt’te yaptı. Mitingde konuşan Babacan, “Ülkeyi 

90’lara döndürmeye çalışanların karşısında dimdik dururuz. Bizim için asıl 
mesele devleti hukuka döndürmektir. Vesayet kalıntılarının hesaplarını 

boşa düşüreceğiz” dedi. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tek 
imzayla aklınıza geleni yapabiliyorsunuz. Madem keramet imzada, bir 

imza atın da şu enflasyonu düşürüverin” sözleriyle yüklendi.

GENEL BAŞKANDAN
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İhtiyaç ile gelir arasındaki 
farkı ödeyeceğiz

‘Kimsenin 1990’ları yaşatmasına izin vermeyiz’
“Çetelerle, mafyayla, karanlık isimlerle vatandaşın üzerine korku salanların karşısına dimdik duracağız. Çete, 
mafya ne demek? 1990’ların Türkiye’si demek. 90’lar demek, faili meçhuller demek. Biz hiç kimsenin bu ülkeye 
yeniden 1990’ları yaşatmasına izin vermeyiz.”

‘Musa Anter’i bir kere daha vurdular’
“Geçen hafta Musa Anter davası vardı. Zamanaşımı nedeniyle davayı düşürdüler. Bir kere daha vurdular Musa 
Anter’i. Anter davası da ‘cezasızlık zulmüne’ kurban gitti. Tıpkı JİTEM davalarında olduğu gibi, tıpkı Roboski’de 
olduğu gibi, tıpkı Şenyaşar davasında olduğu gibi.”

‘Bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin’
“Siirt’e geldiğinde Sayın Erdoğan benim için ‘Yahu sen ne yaptın? İmzayı ben attım’ diyor. Kendisine 
sesleniyorum. 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Tam yetkili sizsiniz. Tek imzayla aklınıza 
gelen her şeyi yapabiliyorsunuz. Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin. 
Fiyakalı bir imza atın da hayat pahalılığını bitiriverin. Ağzıyla kuş tutsa yapamaz. Çünkü bilmiyor. Bilmediğinin 
de farkında değil. Bilenlerle de çalışmıyor.”

“Sosyal yardımları ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İhtiyaç sahiplerine asgari gelir desteği 
sağlayacağız. Diyelim ki bir vatandaşımızın hanesine giren toplam gelir, o hanenin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 
Diyelim ki 5 kişilik aile. İhtiyacını hesap ettik. Aileye girmesi gereken asgari gelir nedir? Hesaplayacağız. O 
ailenin eline ne kadar para geçiyor? Öğreneceğiz. Aradaki farkı devlet olarak biz ödeyeceğiz.”
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Ali Babacan’dan gençlere iş vaadi: 
‘DEVA Partisi’ne atılan her bir oy; gençlerin iş 
bulması demektir’

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘En ileri Avrupa’ysa, onların standardını hedefliyoruz’
“Dış ilişkilerde içi boş maceralarla oyalanmayacağız. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bağırıp çağırmakla ülke sadece 
zarar görüyor. 1 aylık bebeklerin hakkını koruyacaksın ama bu akılla oluyor. Ülkemizi, en ileri demokrasilerinin 
seviyesine getireceğiz. İstikametimiz belli. Eğer demokraside, hukukta, adalette en ileri Avrupa’ysa, onların 
standardını hedefliyoruz. Türkiye’yi hukukla, adaletle ve istişareyle yöneteceğiz. Dosdoğru çalışacağız.”

DEVA Partisi beşinci mitingini Trabzon’da yaptı. Mitingde konuşan Genel Başkan Ali 
Babacan, “Dış ilişkilerde içi boş maceralarla oyalanmayacağız. Demokraside, hukukta, 

adalette en ileri Avrupa’ysa, onların standardını hedefliyoruz” dedi. Konuşmasının 
önemli bir bölümünü gençlere ayıran Babacan, işsiz gençlere iş vadetti: Gençlere 

ücretsiz eğitim programları verilecek. Gençlerin yol ve yemek paralarını devlet 
karşılayacak. Gençler işe girdiklerinde uzun süre vergiden, işverenleri de sigorta 

priminden muaf tutulacak.

GENEL BAŞKANDAN
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‘DEVA’ya atılan her oy gençlerin ailelerine muhtaç yaşamaması demek’
“DEVA Partisi’ne atılan her bir oy; gençlerin iş bulması demektir. Gençlerin, ailelerine muhtaç yaşamaması, 
kendi ayakları üstünde durması ve özgürlüklerine kavuşması demektir. DEVA Partisine atılan her bir oy; ev 
gençlerinin odalardaki hapsine son vermek demektir.”

‘Gençleri eğitim programlarına alacağız’
“İş bulamayan gençlerimizin hepsini eğitim programlarına alacağız. Hangi alanlara ilgi duyuyorlarsa, hangi 
alanlarda ihtiyaç varsa o alanda kendilerini geliştirmelerini ve ilerlemelerini kolaylaştıracağız.  3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi 
ücretsiz eğitim programlarıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda gençleri yeniden eğiteceğiz. Bu eğitim programlarına 
katılan gençlerin yol parası ve öğle yemeğini devlet karşılayacak.”

‘Devlet, ilk defa çalışmaya başlayan gençlerin ve kadınların yakasına vergi diye 
yapışmayacak’
“Gençlerin sahip olduğu bilgi ve becerileri, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara göre yeniden 
geliştireceğiz. Kadınlar için de öyle. Bu eğitim programlarından mezun olan gençler işe girdiklerinde uzunca bir 
süre vergi ödemeyecekler. Onlara istihdam sağlayan işyerleri de sigorta primi ödemeyecek. Gençler, kadınlar 
ilk defa çalışmaya başlıyorsa, devlet onların yakasına vergi diye yapışmayacak. 3 sene, 5 sene sonra bakılır.”

‘Ülkeyi, cep telefonu almayı ‘aşağılık bir heves’ görenler yönetiyor’
“Cep telefonu almayı, arabası olmayı veya ev sahibi olmayı ‘aşağılık bir heves’ olarak gören bir anlayış şu anda 
ülkeyi yönetiyor. Sen tut, dolar kurunu patlat, enflasyonu patlat, insanların satın alma gücünü kır, ardından da 
‘Süfli heves peşinde koşmayın’ de! Yeter artık. Gerçekten yeter.”
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‘Teknoloji ürünlerindeki vergileri düşüreceğiz’
“Gençlerimizi hak ettikleri en son teknolojiyle buluşturacağız. Telefon, tablet, bilgisayar, oyun konsolu gibi 
tüm teknoloji ürünlerinde vergileri iyice düşüreceğiz. Peki telefonu, tableti, bilgisayarı aldınız. Bir de ne lazım? 
İnternet lazım. Onu da bedava sağlayacağız. Gençlere hesap ödetilmez.”

‘Ne zaman başarılardan bahsedilse eski defterler karıştırılıyor’
“Krizden çıkış planları bizim elimizde. Ülkeyi bu kriz ortamından 6 ayda çıkartacağız. En geç iki yılın sonunda 
da enflasyonu tek haneye indireceğiz. İki tane büyük ekonomik krizi çözen ekonomi ekibinin başında ben 
vardım. Birisi çıkıyor, ‘Ben imza atmasaydım sen yapamazdın’ diyor. Ben de diyorum ki, hikmet imzadaysa, 4 
yıldır her yetkiye sahip. Bir imza atmak mümkün. O imzayı bir atıverin de şu enflasyonu düşürün. Ne zaman 
başarılardan bahsedilse eski defterler karıştırılıyor, bizim ve arkadaşlarımızın ekonominin başında olduğu 
dönemin başarılarından bahsediliyor. 4 yıldır niye artıyor bu enflasyon?”

Kürsüden DEVA Partisi’nin hazırladığı eylem planlarını da tek tek tanıtan Babacan şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en iyi iktisatçıları bizimle ekonomi çalışıyor. En iyi eğitimciler bizimle eğitim çalışıyor. En iyi dış 
politika uzmanları bizimle dış politika çalışıyor. Bunu bir Türkiye çalışması olarak yapıyorlar. Her şeyi hazırlıyoruz.”

En iyiler bizimle çalışıyor
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Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 
Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, 
Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti 

tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir 
arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı 
sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır 
bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, 

demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere 
bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.
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Altı Siyasi Parti
Genel Başkanının
Ortak Açıklaması

(2 Ekim 2022)
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Ali Babacan’dan Erdoğan’a başörtüsü yanıtı: 
‘Her alanda özgürlükten yana ol’

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Başörtüsü, keyfi dayatmayla yüzleşilerek serbestleşmedi’
“Türkiye’de başörtüsü yasayla yasaklanmadı. Olan biten, keyfi bir zulümdü. Bir dayatmaydı. Aynı zamanda 
başörtüsü, bu keyfi dayatmayla yüzleşilerek serbestleşmedi. Aksine başörtüsü üstündeki baskıyı kaldıran 
iktidar, başka yaşam tarzlarını ötekileştirdi. İşte bugün ‘Başörtüsü yasağını biz kaldırdık’ diyor ama sansür 
yasasını getiriyor. Ya sen özgürlükten yanaysan, her alanda özgürlükten yana ol.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği 
haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

“Bugün ‘Başörtüsü yasağını biz kaldırdık’ diyor ama sansür yasasını getiriyor. Her 
alanda özgürlükten yana ol” diye seslendi. Ayrıca doğal gaz ödemeleriyle ilgili 

Rusya’dan ek süre istendiği iddialarını değerlendiren Babacan, iktidara “Bu ülkeyi asla 
temerrüt çukuruna düşürmeyin. Artık silkelenip kendinize gelin. Nedir bu savrukluk? 

Aklınızı başınıza alın” dedi. 

GENEL BAŞKANDAN
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‘Eşit vatandaşlığı kazanmadıkça nöbetleşe zorbalık devam eder’
“İdeolojik devlet anlayışını aşıp, eşit vatandaşlığı kazanamadığımız müddetçe nöbetleşe zorbalık devam eder. 
Tüm kazanımlar eksik kalır. Onun için biz bu meseleyi sahici, onarıcı bir yaklaşımla ele almak zorundayız.”

‘28 Şubat alkışçıları Perinçek’le ve Bahçeli’yle kavga etsin önce’
“Geçmiş kavgasına tutuşmanın, ‘Sen şunu dedin, öteki bunu yaptı’ kavgasının bu ülkeye hiçbir yarar 
sağlamadığını ve sağlamayacağını gayet iyi biliyoruz. İktidar illa birileriyle, geçmişle kavga edecekse dönsün 
28 Şubat alkışçıları olan Perinçek’le ve Bahçeli’ye kavga etsin önce.”

‘Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrılarını dikkatle takip ediyoruz’
“Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrılarını ve CHP söylemlerindeki değişikliği biz dikkatle takip ediyoruz. 
Söz vermek, insanların gözlerini geçmişten alır, yarınlara çevirir. Ortak bir beklenti üretir. Bu nedenle yarınlara 
dair verilen sözleri önemsiyoruz.”

‘Ancak onarıcı bir demokratlık çözebilir’
“Geçmişten beri yaşanan mağduriyetler sadece yasalarla düzelmez. Bu ülkede kırılmış kalpleri, çiğnenmiş 
hakları, ayaklar altına alınmış hukuku ancak birlikte duran onarıcı bir demokratlık çözebilir. Kimsenin hakkının, 
hukukunun, malının, mülkünün çiğnenmemesi için ancak demokratik zihniyet bu sorunları çözebilir. İnsan 
haklarının iktidar değişimlerinden etkilenmediği ülke olursak çözeriz.”
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‘Özgürlükleri teminat altına alacak, kuvvetler ayrılığını sağlayacak anayasa değişikliği 
gereklidir’
“Ülkemizde özgürlükleri teminat altına alacak, kuvvetler ayrılığını sağlayacak bir anayasa değişikliği gereklidir. 
Temel hakların tamamının korunduğu, yargı bağımsızlığının sağlandığı anayasa değişikliği gereklidir.”

Babacan, Meclis’te görüşmeleri süren “dezenformasyon yasasını” şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu yasa, sansür yasasıdır. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçmuş. İhbar ediyorum. Adres veriyorum. 
Ankara Necatibey’de Rakamları Ayarlama Enstitüsü diye bir yer var. Nam-ı diğer TÜİK. Her ay düzenli olarak 
halkı yanıltıcı bilgiyi alenen paylaşıyor. Yüzde 200’e yaklaşmış enflasyonu hâlâ yüzde 83 diye açıklıyor. Buradan 
suç duyurusunda bulunuyorum. Gitsinler, halkı alenen yanıltıcı bilgiyi düzenleyen ve yayan kuruma. O kuruma, 
o talimatı verenleri incelesinler, bulsunlar.”

‘Bu yasa, Twitter’sız, Facebook’suz, Instagram’sız Türkiye’nin yasası’
“Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci gönderip göndermemesiyle oyalanmasın kimse. Bunun 
için zaten yasa çıkarmaya gerek yok. Siz hukuk güvenliğini sağlayın, yatırımın ortamını iyileştirin, o şirketler 
koşa koşa gelir zaten. Burada vergi verirler. Ama bu yasa sosyal medya şirketlerini Türkiye’ye çağırma değil, 
Türkiye’den kovma yasasıdır. Bu yasa; Twitter’sız, Facebook’suz, Instagram’sız bir Türkiye’nin yasasıdır.”

‘Aklınızı başınıza alın’
“Bu işin şakası olmaz. Temerrüt konusunda kaza bir kere olur. Temerrüdün dedikodusu, temerrüdün kendisini 
getirir. Daha önce uyardım, tekrar uyarıyorum: Bu ülkeyi asla, ama asla, temerrüt çukuruna düşürmeyin. Yahu, 
artık silkelenip bir kendinize gelin. Nedir bu savrukluk? Aklınızı başınıza alın.”

‘Hükûmet ya yalanlamalı ya da açıklamalı’
Uluslararası basında Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgazın ödemelerini yapamayacağına ve ödeme için 
ek süre istediğine dair haberler yayınlandığını söyleyen Babacan şu ifadeleri kullandı: “Bu tür haberler çok 
tehlikelidir. Eğer bu haberlerin aslı yoksa, hükûmet derhal yalanlamalıdır. Yok gerçekten bir temdit talebi 
varsa, ‘Ödeyemiyorum, geç ödeyebilir miyim?’ diye bir talep varsa bu da derli toplu bir şekilde kamuoyuna ve 
piyasalara açıklanmalıdır.”

İhbar ediyorum: TÜİK her ay halkı 
yanıltıcı bilgiyi alenen paylaşıyor



3 DEVA BÜLTEN · 25. SAYI22

‘Meydan okuyorum, iki kriz çözmüş kadro varsa buyursun gelsin’
Türkiye’nin temerrüde düşmemesi için Merkez Bankası ve TÜİK yönetiminde değişiklik yapılması gerektiğini 
söyleyen Babacan şöyle devam etti: “Ekonomik krizi 6 ayda çözeceğiz. Enflasyonu da en geç 2 yılda tek haneye 
düşüreceğiz. Tekrar meydan okuyorum. Çağrı yapıyorum. Eğer bu ülkede iki tane büyük ekonomik krizi çözmüş 
bir kadro, ekip varsa buyursun, gelsin. Konuşmak kolay. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bu krizi çözmek de 
bize nasip olacak. 2002 krizini çözmek için yola çıktığımızda gidip Avrupa’dan, Amerika’dan, uzaydan adam 
getirmedik. Mevcut yetişmiş insan gücüyle çözdük. 2008-2009 küresel krizi Türkiye’yi burduğunda, sağdan 
soldan, dışarılardan insan bulmadık. Var olan düzgün insanları topladık, krizi çözdük.”

‘Gençlerin sağlığı, hayatı tehdit altında’
Babacan’ın gündeminde ayrıca uyuşturucu vardı. Uyuşturucunun cinnet, şiddet ve dehşeti beraberinde 
getirdiğini söyleyen Babacan şöyle konuştu: “Bu kadar Afgan, Türkiye’ye elini kolunu sallaya sallaya nasıl geliyor? 
Bir kısmı yanlarında ne getiriyor? Sınır güvenliği olmayınca, insan kaçakçılığına ihtiyacı kalmayanlar, uyuşturucu 
kaçakçılığına mı giriyor? Ya Beştepe, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamayı bilmiyor. Ya da Beştepe, Amerika 
ile gizli bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma gereği Afganlar Türkiye’ye geliyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, bu zehir 
sevkiyatında stratejik olarak kullanılır hale gelmiş. Şu son bir iki yıldır yakalanan uçakları, gemileri hafızanızda 
tazeleyin. Bir Güney Amerika’dan geliyor, bir Afganistan’dan. Gençlerin sağlığı, hayatı tehdit altında. Anne 
babalar feryat ediyor. Beştepe’ye tekrar sesleniyorum: Derhal gerekli önlemler alın, sokakları temizleyin.”
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Ali Babacan: ‘Altılı masanın ruhunda 
istişare, müzakere ve mutabakat var’

FOX TV’de İlker Karagöz’le Çalar Saat’in konuğu olan Babacan şunları söyledi:

‘Pazarlık gibi kelimeler altılı masaya dışarıdan verilen zarardır’
“Altılı masa, Türkiye’deki çatışma, öfke, nefret siyasetine bir cevap. Altılı masanın ruhunda istişare, müzakere, 
mutabakat arayışı var. ‘Pazarlık’ gibi kelimeler altılı masaya dışarıdan verilen zarardır.”

‘Partilerin iş birliğinde çalışması gerekiyor’
“Mevcut sistemde seçimi kazanmak istiyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız. 50+1’i almak istiyorsak partilerin iş 
birliği içinde çalışması gerekiyor. Altılı masada daha önce seçime girmiş ve girmemiş olan partiler var; kimse 
eski seçim sonuçlarına veya ileride olabilecek sonuçlara göre hareket edemez.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan siyaset, ekonomi ve dış politika gündemini 
değerlendirdi: “Gerçekçi olmak zorundayız; 50+1’i almak istiyorsak partilerin iş birliği 
içinde çalışması gerekiyor”, “Ortak adayın parti rozeti olabilir, ortak vaatler vermeli”, 

“(Erdoğan) Altı sıfırın atılacağını gazetelerden öğrendi”, “Bahsettikleri ekonomik 
büyüme, parası olana yaramış”, “Türkiye’yi yaşaması zor bir ülke haline getirdikten 

sonra gidenleri yaftalayamazsınız”, “Yunanistan ilişkilerindeki denge tarihte hiç 
olmadığı kadar Türkiye aleyhine”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Ortak adayın parti rozeti olabilir, ortak vaatler vermeli’
“Altı genel başkandan biri olsa dahi, ortak aday belirlendiği anda, artık sadece kendi partisinin politikalarıyla 
konuşmamalı. Ortak aday, kendi partisinin politika çerçevesinden çıkıp altı partinin ortak politika çerçevesine 
göre konuşmalı. Parti rozeti olabilir. Parti rozetiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ortak adaysa, altı partinin ortaklaştığı 
politikalar üzerinden vaatler vermeli. Seçim beyannamesi, altı partinin ortak uzlaştığı çerçeve üzerinden 
oluşmalı.”

‘Dayatma yok’
“Bizim üzerimizde hiçbir baskı yok, dayatma yok. Zaten ters teper. Bizim öyle bir çalışma şeklimiz yok. Biz 
doğru bildiğimizden şaşmayız, mümkün değil. Tabii ki uzlaşı arayacağız. Dayatma yok. Bu masa oylama masası 
değil. Bu masa; istişare, müzakere ve mutabakat masası.”

“Keramet imzada değil. Keramet imzasında olsa dört yıldır ülkenin ekonomisi iyi giderdi. Türkiye ekonomisini 
mahvedip seçime 9 ay kala ‘Eski başarıyı ben yapmıştım’ diye eski defterleri karıştırıp onunla övünmeye 
çalışıyor. Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış.”

Müflis tüccar eski 
defterleri karıştırırmış
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‘Altı sıfırın atılacağını gazetelerden öğrendi, bana sordu’
“‘Paradan altı sıfırı biz attık’ diyor. Paradan altı sıfırın atılacağını gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu. 
‘Paradan altı sıfır mı atıyorsunuz? Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım, niye sen açıkladın?’ dedi. Paradan 
6 sıfırı atma törenini Merkez Bankası’nda yaptık. Bugün böyle bir şey olsa Merkez Bankası’nda mı yapılır, 
Külliye’de mi yapılır?”

‘Önemli olan enflasyondur’
“Rusya’daki olayı bilmiyor. Rusya’da Merkez Bankası enflasyon düşmeye başladıktan sonra faiz indirmeye 
başladı. Sayın Erdoğan son 4 yıldır faizi indirdi, enflasyon patladı. Asıl önemli olan enflasyondur. Maaş alıp 
alışverişe çıkan vatandaşlarımızın faizle bir ilgisi yok. Vatandaşı ilgilendiren en önemli husus çarşıdaki, 
pazardaki fiyatlar. Bahsettiği Merkez Bankası faizi, bankaların Merkez Bankası’ndan kredi alırken ödediği faiz. 
Siz bankaların piyasaya verdikleri kredinin faizine bakın.”

‘Sosyal konut da ucuz konut da memleketin ihtiyacı’
“Sosyal konut ülkenin ihtiyacı. Ucuz, makul maliyetli konut da memleketin ihtiyacı. Siz enflasyonu düşüreceksiniz. 
Enflasyonu patlattıktan sonra konut fiyatları aldı başını gitti. ‘Ucuz konut vereceğim’ diyor. İyi de, milyonlarca 
konutun fiyatını patlatan sensin.”

‘Türkiye’yi yaşaması zor bir ülke haline getirdikten sonra gidenleri yaftalayamazsınız’
“Vatandaşlarımız cebindeki telefonun ekranı kırılınca yenileyemiyor. Arabası eskiyor, yenileyemiyor. TIR ve 
otobüs şoförlerimiz kabak lastikle dolaşıyorlar. İnsanlar daha yüksek refahı başka ülkelerde buluyorsa, gider. 
Siz Türkiye’yi yaşaması zor bir ülke haline getirdikten sonra gidenleri yaftalayamazsınız. Konserleri iptal 
ediyorsunuz. Gençlerin barınma ve gıda sorunlarından biraz nefes alıp birkaç saat geçirmeleri gözüne batıyor. 
Türkiye’de bir zamanlar dünyanın en meşhur sanatçıları geldi, konser verdi.”

‘Asgari ücreti de dövize endeksledim, desin’
“Bankada parası olan kur artınca mağdur oluyor da asgari ücretle geçinen vatandaşımız mağdur olmuyor mu? 
Onun mağduriyetini karşılıyor, asgari ücretlinin, emeklinin, memurun kurdan doğan mağduriyetini karşılamıyor. 
O zaman ‘Asgari ücreti, emekli maaşını dövize endeksledim’ desin.”

‘Yunanistan’la denge hiç olmadığı kadar Türkiye aleyhine’
“Yunanistan, Türkiye’nin itibar kaybından yararlanıp ilk defa anakaramız üzerinde savaş uçağı uçurdu. Hem 
de 3 defa. Sayın Erdoğan, Ege Denizi’ndeki ihtilaflı alanları bırakın, anakaramız üzerinde savaş uçağı uçurdu 
mu, uçurmadı mı? Kendi kontrol ettirdiği gazetelere manşet attırmakla olmuyor o iş. Türkiye-Yunanistan 
ilişkilerindeki denge tarihte hiç olmadığı kadar Türkiye aleyhine dönmüş durumda.”
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Ali Babacan: ‘Asgari müşterek oluşmadan 
ortak adayın tespit edilmesi doğru değil’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haberler.com’da Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Olgun 
Kızıltepe’nin konuğu oldu. Burada gündemi değerlendiren Babacan şunları söyledi:

‘Geçiş sürecinin yol haritasını çalışıyoruz’
“Altılı masayla ilgili önemli gündem maddeleri; seçimden parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl 
yönetileceği… Biz ona geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Altı partinin ortak adayı cumhurbaşkanı seçildiğinde 
şu andaki sistemin, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkileri nasıl kullanacak? Kendisini destekleyen partilerle 
istişare süreçlerini nasıl işletecek? Biz onları çalışıyoruz.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Seçim beyannamesi hazırlamak gerekiyor’
“Temel politika alanlarında asgari müşterek oluşmadan ortak adayın tespit edilmesi doğru değil. Bizim 
duruşumuz o. İcra yetkisi nihayetinde bir kişide toplanacak. O kişinin ne yapacağını, nasıl yapacağını adaylığıyla 
beraber deklare etmesi lazım. Eğitim, sağlık, çevre, ekonomi… Bunlarla ilgili seçim beyannamesi hazırlamak 
gerekiyor.”

‘Erdoğan, MHP destek vermese seçilemezdi’
“Hiçbir parti kendi başına birinci turda seçilecek aday çıkaramıyor. AK Parti dahil. Sayın Erdoğan çıksın, ‘Tek 
başıma adayım’ desin de seçilsin. Mümkün değil. 2018’de de MHP destek vermese seçilemezdi.”

‘Kervan yolda dizilmeyecek’
“Seçimi açık farkla kazanmanın tek yolu partiler arası iş birliği. Gerçek, sağlam olması gerekiyor. İttifak diye 
başlayıp ihtilafla bitmemesi gerekiyor. Kervan yolda dizilmeyecek. Baştan her şeyi planlayacağız. Her şeyi 
çalışacağız. Eğer ihtilaf çıkacaksa şimdi çıksın. Hükûmet kurulduktan sonra ihtilaf çıkarsa, Allah korusun, milletin 
bütün hayalleri dağılır. Çok büyük hayal kırıklığı olur. Öyle olmaması için, eğer varsa farklılıkları bugünden 
gidermemiz gerekiyor.”

“Enflasyon çıkmış yüzde 200’e. Faiz 1 puan inse ne, çıksa ne? Piyasaya bakın; yüzde 35’ten, yüzde 40’tan aşağı 
kredi bulabilen birisi yok. Merkez Bankası’nın faizi enflasyonla mücadele için… Enflasyon zaten yüzde 200’e 
patlamış. Dolar kuru sadece son 1 yılda 2 kattan fazla artmış. Allah’tan ülkenin ekonomik ve finansal altyapısını 
o kadar sağlamlaştırmışız ki üzerinde bu kadar tepiniyorlar, bir çöküş olmuyor.”

‘Merkez Bankası Başkanı’nın 1 gün dahi işin başında durmaması lazım’
“TÜİK’in, Merkez Bankası’nın yönetimini derhal değiştirmek gerekiyor. Gerçek enflasyon yüzde 200’ken onu 
80 diye açıklıyorsanız, TÜİK’in başındaki ekibin derhal oradan ayrılması gerekir. Şakası yok. Enflasyonu yüzde 
200’e patlatmış bir Merkez Bankası Başkanı’nın 1 gün dahi işin başında durmaması lazım.”

Enflasyon çıkmış yüzde 200’e; 
faiz 1 puan inse ne, çıksa ne?
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Yeneroğlu şu açıklamalarda bulundu:

‘Yolsuzluk iddialarının üstü örtülmeye 
çalışılıyor’
“Rüşvet, yolsuzluk, nüfuz ticareti, iltimas iddialarının 
üstü jet hızıyla örtülmeye çalışılıyor. İktidarın amacı 
susturmak, konuşturmamak ve kamuoyunun bilgi 
almasını engellemek.”

‘Yakılan para 205 milyar dolara ulaştı’
“Emniyet işi gücü bıraktı, pankart polisliği icat edip 
afişleri indirtti. Ülkede huzur bırakmayanlar, kamu 
huzurunu önemsiyor rolüne büründüler. Arka kapıdan 
satışlarla bugüne kadar yakılan para 205 milyar dolara 
ulaştı. Baskıcı uygulamalarını aklamak için hukuku 
oyuncak ettiler.”

‘Demokrasi için kazanmakla sorumluyuz’
“Muhalefet partilerinin afiş ve pankart asmakta bile 
her türlü engellerle karşılaştığı bir ülkede seçimlerin 
demokratik olduğu söylenebilir mi? Demokratik 
olmayan seçimi, demokrasiyi kurtarmak için 
kazanmakla sorumluyuz.”

‘Engelleri aşacağız’
“Önümüzdeki aylarda daha büyük baskı ve sindirmeyle 
karşı karşıya kalacağız. Tüm engellemelere ve 
baskılara rağmen bu engelleri teker teker aşacağız. “

MECLİSTEN

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: ‘Seçimi 
kazanmakla sorumluyuz’

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu muhalefete yönelik baskının 
önümüzdeki aylarda artacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı 

açıklamada “Tüm engelleri aşacağız” diyen Yeneroğlu, “Seçimi, demokrasiyi 
kurtarmak için kazanmakla sorumluyuz” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu ayrıca Merkez 

Bankası’nın 2019 yerel seçimlerinden önce kamuoyuna duyurulmadan satılmaya 
başlanan döviz rezervlerinin 205 milyar dolara ulaştığını kaydetti.
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bugün 
Genel Kurul’un gündemine gelen “dezenformasyon yasası”na tepki gösterdi. Oylamaya katılacak AK 
Partili ve MHP’li milletvekillerine seslenen Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

‘Bu akıl almaz teklifin kanunlaşmasına izin vermeyin’

“Bu kötülüğü ülkemize, insanımıza yapmayın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’ndeki propaganda sorumlularının 
iradenizi tahakküm altına almasına izin vermeyin. Milletin adeta nefes borusu olan basını susturmaya çalışan, 
sosyal medyadan suç örgütü çıkartmaya çalışan bu akıl almaz, demokrasi tanımaz ve hukuk dışı teklifin 
kanunlaşmasına izin vermeyin.”

‘Bu yasa sansür yasasıdır’

“Herkes biliyor ki bu yasa dezenformasyon değil, sansür yasasıdır. Bu yasanın maksadı iktidarın propaganda 
aygıtlarının yalanlarını koruma yasasıdır.  İktidarın yürüttüğü dezenformasyonu eleştiriden muaf tutma, eleştiriyi 
yasaklama ve cezalandırma yasasıdır. Milletin sesini kesme yasasıdır.”

MECLİSTEN
Yeneroğlu’ndan iktidar milletvekillerine 
‘sansür yasası’ çağrısı: ‘Bu kötülüğü yapmayın’

MECLİSTEN
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“Seçimlere 5 kala böyle bir teklifin yasalaşması, millet iradesini gasp etmekten başka hiçbir işleve sahip 
olmayacaktır. Bu yasa seçim sürecinin nasıl büyük bir baskı altında yürütüleceğinin işaretidir. 8 ay sonra 
bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Bu hukuk tanımaz dezenformasyon makinasını hep birlikte tarihin 
çöplüğüne yollayacağız.”

‘Haber yapan, yorum yapan gözünü cezaevinde açacak’

Teklifin yasalaşması halinde neler olacağını anlatan Yeneroğlu şöyle konuştu:

“İktidarın yoğun baskısı altında olan mahkemeler herhangi bir haberi, yorumu ya da sosyal medya paylaşımını 
bu kanuna dayanarak suç olarak değerlendirebilecek. Haberi yapan gazeteci, yorumu ya da paylaşımı 
yapan kişiler ise gözünü cezaevinde açacak. Amaçlanan şey, toplumda endişe ve korku yaratarak kimsenin 
konuşamadığı, gazetecilerin haber yapmaktan korktuğu, insanların fikrini söylemekten çekindiği bir toplum 
oluşturmak ve seçim öncesi kimsenin ağzını dahi açamadığı bir süreci mümkün kılmaktır.’’

‘Anonim bir hesap kullanıcısı her an kendisini Silivri’de bulabilir’

“İktidar bununla yetinmemiş sosyal medya kullanıcıları için bir sürpriz hazırlamışlar. Gerçek kimliğini gizlemek 
suretiyle yani sosyal medyada anonim bir hesap kullanıcısı iseniz artık her an kendinizi Silivri’de bulabilirsiniz.’’

‘İnternet haberciliğini de A Haber’e benzetecekler’

“İnternet haberciliğini de A Haber’e benzetecekler. İnternet haber sitelerine künye bulundurma zorunluğu 
gelecek. Böylece kime baskı yapmaları gerektiğini önceden öğrenmiş olacaklar. Laf dinlemeyenlere, ‘gereğini 
köşesinde yapmayanlara’ her türlü yafta ve soruşturma reva görülecek.”

‘Dezenformasyon kavramına çağ atlatan İletişim Başkanlığı…’

“Kimin gazeteci olup olmadığının kararını Cumhurbaşkanı verecek. Hükûmetin propaganda bakanı gibi 
çalışan ve dezenformasyon kavramına çağ atlatan İletişim Başkanlığı beğenmediği gazeteciye basın kartı 
vermeyecek ve artık o gazeteciyi gözaltına aldıklarında, hapse attıklarında millete dönüp ‘O zaten gazeteci 
değildi’ diyecekler.”

Dezenformasyon makinasını 
tarihin çöplüğüne yollayacağız
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MECLİSTENMustafa Yeneroğlu yaklaşan AYM üye seçimini yorumladı: 
‘Nasıl ki İrfan Fidan planlanarak atandıysa, Muhterem İnce 
de aynı şekilde atanacak’

MECLİSTEN

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, 
yaklaşan Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimleri hakkında “İktidara sadakati 

sebebiyle Anayasa Mahkemesi üyeliğine atananlardan bağımsızlık, tarafsızlık ve 
adalet beklemek abesle iştigaldir” dedi. Dezenformasyon yasası diye bilinen teklif 
hakkında da konuşan Yeneroğlu “Cumhurbaşkanı, dün birisini ‘Yeterince tetikçilik 

yapmıyorsun’ diye uyardı” ifadelerini kullandı.

‘Muhterem İnce önce Sayıştay üyesi, sonra…’
Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın önce Yargıtay üyeliğine, çok kısa bir süre sonra da Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine getirildiğini anımsatan Yeneroğlu, “Mayıs ayında medyaya bir haber düştü. Adalet anlayışı 
ve Anayasa’ya sadakati bakanlığın son yıllardaki ‘hukuk sonradan gelir’ anlayışı ile malum olan ‘İçişleri Bakan 
Yardımcısı Muhterem İnce, önce Sayıştay üyesi yapılacak sonra Anayasa Mahkemesi üyesi yapılacak’ diye… 
Gerçekten de İçişleri Bakan Yardımcısı Sayıştay üyeliğine aday oldu ve TBMM tarafından haziran sonunda 
seçildi” dedi.
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‘Tiyatronun son perdesindeyiz; İrfan Fidan’la aynı şekilde atanacak’
19 Eylül’de Sayıştay’ın kendi içinde yaptığı seçim sonucunda AYM üyeliğine 3 kişi önerildiğini, birisinin de eski 
İçişleri Bakan Yardımcısı olduğunu söyleyen Yeneroğlu “İşte şimdi bu ikinci tiyatronun da son perdesindeyiz. 
Nasıl ki İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi’ne planlanarak atandı, eski İçişleri Bakan Yardımcısı da TBMM 
tarafından seçilerek aynı şekilde atanacak. İktidara bağlılığı ve sadakati sebebiyle Anayasa Mahkemesi üyesi 
olarak atanan ve atanacak kişilerden bağımsızlık, tarafsızlık ve adalet beklemek elbette abesle iştigaldir” 
değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partili Yeneroğlu, dezenformasyon yasası olarak bilinen teklife ilişkin görüşlerini de paylaştı. Yeneroğlu, 
“Kanun teklifi, milletin desteğini kaybetmiş iktidarın seçime hazırlığının bir parçası… Gazetecileri, internet 
haber sitelerini, sosyal medyayı ve elbette tüm vatandaşlarımızı susturma çabasının cisimleşmiş halidir bu 
kanun teklifi. Tüm basın, iktidarın pençesine alınmak isteniyor” dedi.

‘İnternet haber sitelerine havuç-sopa stratejisi’
Yeneroğlu, kanun teklifinin internet haber siteleriyle ilgili bölümünü “Hükûmetin alışılmış uygulamasını 
düşündüğümüzde olacaklar çok açık. İnternet haber sitelerine müdahale edecekler. Haberleri silme baskısı 
yapacaklar. Haber sitelerini yıldıracaklar. İktidar yanlısı internet haber siteleri ise Basın İlan Kurumu’ndan gelen 
resmi ilanlar ile ayakta tutulacak ve kamusal kaynaklar bunlara aktarılacak. Tam bir havuç-sopa stratejisi” 
sözleriyle değerlendirdi.

Sosyal medyaya düzenlemelerine de değinen Yeneroğlu “‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu’ diye yeni 
bir suç ihdas ediyorlar. Suç tamamen muğlak içerikli. Sosyal medyada ifade özgürlüğünü kullanan kişiler, yalan 
haber yayma gerekçesiyle tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklar. İktidarın maksadı, önümüzdeki 
seçimlere kadar bu hükmü gelişigüzel uygulayarak vatandaşlarımızı sindirip susturmaktır” diye devam etti.

Herkesi susturma çabasının 
cisimleşmiş hali
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İbrahim Çanakcı, borsadaki iddiaları sordu: 
‘Manipülatörlerin arkasında kim var?’

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

DEVA Partisi, borsada yaşanan dalgalanmalar üzerine harekete geçti. Partinin genel merkezinde basın 
açıklaması yapan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı ekonomi yönetimine 
12 soru sordu. TBMM’ye soru önergesi veren DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Nebati’den bu soruların yanıtını istedi.
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O sorular şöyle:

‘Banka hisseleriyle ilgili bir inceleme yapılıyor mu?’
“Borsada işlem gören bankaların hisse fiyatlarında 2 aylık sürede görülen hızlı yükseliş ve düşüş ile ilgili 
olarak bir inceleme yapılmakta mıdır?”

‘SPK’da oynaklığı tespit edebilen gözetim sistemleri yok mu?’
“Borsa İstanbul ve SPK’da Borsa İstanbul’un en değerli ve derin hisseleri olan banka hisse senetlerinde 2 
ay süren oynaklığı tespit edebilen gözetim sistemleri yok mudur?”

‘Manipülasyonu desteklediğinizi düşünüyor musunuz?’
“Banka hisselerinde ‘suni yükseliş’ devam ederken tarafınızdan 11 Eylül 2022’de ‘Sermaye piyasalarımız her 
geçen gün güven tazeliyor. Geleceğe güvenle bakıyor’ başlıklı bir açıklama yapılmasının ve bu açıklamada 
BİST 100 Endeksindeki 2 aylık artışın risklere hiç dikkat çekilmeden tek yanlı biçimde olumlanmasının 
yapılan ‘manipülasyonu’ desteklediğini düşünüyor musunuz?”

‘Küçük yatırımcı vatandaşlarımızın zararını karşılayacak mısınız?’
“11 Eylül’de yaptığınız açıklamanızdaki eksik ve yanlı değerlendirmelerinizle küçük yatırımcıya hisse alma 
tavsiyesinde bulunmuştunuz. Hemen ardından borsadaki düşüş için niçin bir açıklama yapmıyorsunuz? 
Size güvenip birikimleriyle hisse senedi satın alan küçük yatırımcı vatandaşlarımızın zararını karşılayacak 
mısınız?”

‘SPK’nın aracı kurumlarla pazarlık masasına oturduğu doğru mu?’
“Takasbank 21.09.2022 tarihinde VİOP’da sadece banka hisse senetlerinde teminat oranlarını azaltmıştır. 
Oranlar azaltılarak teminat yükümlülükleri düşürülmüş böylece bu işlemi yapan kişiler ve bu kişilerin 
işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı kurumlar kurtarılmışlardır. Takasbank’ın teminat oranlarını Sermaye 
Piyasası Kurumu’nun 20.09.2022 tarihinde 4 aracı kurumla yaptığı pazarlıklar neticesinde düşürdüğü 
iddia edilmektedir. SPK ile aracı kurumların pazarlık masasına oturduğu doğru mudur? Doğru ise bu 
pazarlıkta neler konuşulmuştur?”

‘Zikredilen isimler hakkında bir inceleme veya soruşturma var mı?’
“Bahsi geçen 4 aracı kurumdan birinin Yönetim Kurulu Başkanı medyaya verdiği demeçte bu 
manipülasyondan dolayı bazı isimler zikretmiştir. Bu konuda ve isimler hakkında SPK tarafından başlatılan 
herhangi bir inceleme veya soruşturma var mıdır?”
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ABDURRAHMAN BİLGİÇ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKALARI 
KOORDİNATÖRÜ

DEVA PARTİLİ BİLGİÇ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NI UYARDI
‘Mısır’ı ve Libya’daki Temsilciler Meclisi’ni ikna 
etmezseniz, Yunanistan’a istismar imkânı tanırsınız’

DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik 
Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, 
Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükûmeti arasında 
3 Ekim’de imzalanan Mutabakat Belgesi’ni 
değerlendirdi. Sosyal medya hesabından 
video yayınlayan Bilgiç, Türkiye’nin Akdeniz’de 
uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını 
koruması gerektiğini vurguladı. Bilgiç şöyle 
konuştu: 

‘Bingazi tarafı karşımızda, Mısır itiraz 
ediyor’

‘‘Şimdi ‘Yunanistan ve Avrupa Birliği karşımızda, 
Amerika karşımızda’ diyoruz. Sadece onlar olsa neyse 
ama Libya’da Temsilciler Meclisi’nin olduğu Bingazi 
tarafı da karşımızda! Mısır da itiraz ediyor. Hatta bu 
anlaşmanın geçersiz olduğunu söylüyorlar.’’

‘Anlaşmaların alt yapısını hazırlamak 
gerekir’

“Eğer gereken tedbirleri alıp hiç olmazsa Mısır’ı 
ve temas halinde olduğumuzu sandığımız 
Temsilciler Meclisi’ni diplomatik yollarla ikna etme 
yolunu bulmazsanız, ikili anlaşmanın alt yapısını 
hazırlamazsanız, sadece Bingazi tarafına ve Mısır’a 
değil, aynı zamanda Yunanistan’a istismar ve 
propaganda imkânı tanırsınız. Dünyayı da karşınıza 
alırsınız. Onun için bu tür adımlarda çok iyi analizler 
yapıp kararları ona göre almak ve anlaşmaların alt 
yapısını hazırlamak gerekir.’’

Ne olmuştu?

Türkiye ile Libya’daki Ulusal Birlik Hükûmeti arasında mutabakat muhtırası imzalanmasının üzerine Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün yaptığı basın toplantısında “Avrupa Birliği, ABD, Almanya ve Mısır’ın Türkiye’nin 
uygulamalarını kınadığını görmekten memnunuz” açıklamasında bulunmuştu.
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DEVA Partisi Tarım, Enerji, Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, 
çiğ sütün litre fiyatının en az 9 lira olması gerektiğini söyledi. Yayınladığı 

videoda süt ineği görüntülerini paylaşan Karlıtekin, “Süt üreticisi ayakta kalma 
mücadelesinde. Beştepe’dekiler; açın kulağınızı, süt üreticisi batıyor” dedi.

CANDAN KARLITEKİN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
TARIM, ENERJİ VE ULAŞTIRMA 
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partili Candan Karlıtekin’den süt üretimi 
uyarısı: ‘Beştepe’dekiler; açın kulağınızı, süt 
üreticisi batıyor!’
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Karlıtekin şu ifadeleri kullandı:

‘Yem fiyatları yerinde durmuyor’

“Süt üreticisi ayakta kalma mücadelesinde. Süt hayvancılığında kaliteli kaba yem ve kaliteli kesif yem süt 
verimini ve kalitesini artırıyor. Peki, fiyatların sürekli arttığı bu kriz ortamında yem fiyatları yerinde mi duruyor? 
Hayır.”

‘1 litre çiğ süt, 1 buçuk kilo yeme denk olmalı’

“Sütte sürdürülebilir üretim için 1 litre çiğ süt, 1 buçuk kilo yeme denk olmalı. Eğer 1 litre süt, 1,3 kilo yem ise 
üreticisi ne olur ne ölür. Hele 1 litre süt 1 kilo yem ise üretici zaten sizlere ömür…”

“Beştepe ne yapıyor? Tarım Bakanlığı’nın uygun görüşüne rağmen çiğ süt fiyatının bu denkliğe uygun 
oluşmasına katiyen izin vermiyor. Niye? Güya bu şekilde enflasyonu düşürecekler.”

‘Çiğ sütün litre fiyatı en az 9 lira olmalı’

Ulusal Süt Konseyi’ne seslenen Karlıtekin şöyle devam etti:

“Bir ton yemin 7 bin liraya doğru seyrettiği bir ülkede en az 9 lira olması gereken çiğ sütün litre fiyatını 7 buçuk 
lira olarak neye göre belirliyorsun? Yetmedi; ihracatçılara zorla döviz bozdurtan kafa, süt üreticisini de kıskacına 
alıyor. Dişi hayvan kesimi yasak… Süttozu ihracatına kısıtlama… Et açığı için ‘Gelsin ithal canlı hayvan’… Yani süt 
üreticisi her yönden kuşatma altında. Beştepe’dekiler, açın kulağınızı, süt üreticisi batıyor.”

Fiyatın uygun oluşmasına 
Beştepe izin vermiyor
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ETKİNLİKLERİMİZ

HASTA MAHPUSLARIN AİLELERİ DEVA 
PARTİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ 

DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen, partisinin genel merkezinde hasta mahpusların 
aileleriyle ve avukatları Serhat Eren’le görüştü. Görüşmede Ekmen’e DEVA Partisi Genel Sekreter Yardımcısı 
Salih Efe eşlik etti. Cezaevlerinde insan haklarının ihlal edildiğini savunan aileler, 2022 yılında 50 kişinin 
tutuldukları cezaevinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

‘ATK üzerindeki siyasi baskı kaldırılmalı’
Yapılan görüşmede DEVA Partisi’nin cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini yakından takip ettiğini söyleyen 
Ekmen, “İnfaz hukukunda reform yapılması gerekir” diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) siyasi kararlarla hareket ettiğini de sözlerine ekleyen Ekmen, “ATK’nın raporlarıyla 
ağır hasta mahpuslar mağdur ediliyor. Onun için ATK üzerindeki siyasi baskının mutlaka kaldırılması gerekiyor” 
diye devam etti.

‘Bozdağ’ın bu sesi duymasını isterdim’
Görevine yeni başlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaşam hakkı ihlallerini öncelikle gündemine alması 
gerektiğini vurgulayan Ekmen “Sayın Bozdağ’ın hasta mahpusların ailelerinin sesini duymasını, bürokratik 
engellemelere karşı hasta mahpusların yanında olmasını isterdim. Sayın Bozdağ önceki bakanlık görevi 
nedeniyle mesele hakkında yeterince bilgi sahibidir. Biz de kendisine bu yönde çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

‘Hasta mahpuslara ilişkin çözüm önerilerimizi kamuoyuyla yakın zamanda 
paylaşacağız’
DEVA Partisi olarak ‘Temel Haklar Eylem Planı’nda hasta mahpuslara ilişkin çözüm önerilerini kamuoyuyla 
yakın zamanda paylaşacaklarını belirten Ekmen, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun 
hasta mahpusların durumuyla ilgili açıklamalarına dikkat çekerek, “Yakın zamanda Sayın Yeneroğlu bu 
konunun üstünde isabetle durdu. İnfaz erteleme konusunda insan haklarını temel alan bir yaklaşım mutlaka 
benimsenmeli. Hem cezaevi koşullarının iyileştirilmeli hem de Adli Tıp Kurumu siyasi baskılardan uzak kararlar 
almalı. Mustafa Bey’in de söylediği gibi Çevik Bir de Aysel Tuğluk da aynı zulmün mağdurudur” dedi. 
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İzmir İl Teşkilatımızın ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesel Eğitim 
toplantımıza İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanımız Nazlı Seda Vural ve 

Teşkilat İşleri Başkan Yardımcımız Sedat Kızılcıklı katıldı.

Ege bölgesindeki teşkilatlarımızın katılımıyla bir tam gün süren eğitim 
toplantısı, ertesi gün İzmir’de saha çalışmalarıyla devam etti.



3 DEVA BÜLTEN · 25. SAYI40

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Sahalarda
DEVA Partisi’nde saha çalışmaları hız kazandı. DEVA Partisi Kurucu Üyeleri  16 ve 17 Eylül’de Bolu, Düzce, 
Sakarya ve Yalova’daydı. Vatandaşların ve esnafın sıkıntılarını dinleyen DEVA Partili kadrolar ayrıca sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret etti. DEVA Partisi, çözümlerini halkla paylaştı.

DEVA Partisi’nin Trakya illerindeki çalışmalarına Parti kurucu üyelerden şu isimler yer aldı:  Abdurrahim Aksoy, 
Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Faruk Ünsal, Ali İhsan Merdanoğlu, Aysun Hatipoğlu, Bahar Ekşi, Bekir 
Sıtkı Aslan, Burak Dalgın, Burcu Yağan, Bünyamin Ünlü, Candan Karlıtekin, Cem Avşar, Deniz Karakullukçu, 
Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, Evrim Rızvanoğlu, Haldun Hakçı, Hasan Karal, Hüseyin Nalbantoğlu, İbrahim Alper 
Akalın, İdris Şahin, İhsan Günaydın, İkram Dinçer, İlker Çelik, Kadriye Esra Aygün, Kerem Altun, Medeni Yılmaz, 
Mehmet Emin Ekmen, Muhammed İkbal Seyda, Mustafa Uçak, Münevver Helün Fırat, Oğuzhan Aygören, 
Ömer Rıfat Gencal, Ramiz Ongun Rojhat Ölmez, Sanem Oktar, Sedat Kadıoğlu, Selma Aliye Kavaf, Seyit Halil 
Özsoy, Tunahan Elmas, Yusuf Türkkan
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi kadroları 24-25-26 Eylül tarihilerinden Diyarbakır, Mardin 
ve Batman’da vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşların 
sorunlarını dinleyen DEVA partililer çözüm önerilerini halkla paylaştı.
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