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DEVA Partisi, kadrosunu siyaset, iş dünyası, yargı ve bürokrasiden yeni 
katılımlarla güçlendirdi. Genel Başkan Ali Babacan, partisinin genel 
merkezinde düzenlenen törende 23 ve 24. dönem Tokat Milletvekili 
Dilek Yüksel, emekli Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı, 

SGK Başkanlarından Fatih Acar, KKTC Merkez Bankası Başkanlarından 
Mehmet Emin Özcan ve Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlerinden 

Hasan Kaplan’a DEVA Partisi rozetlerini taktı.

Katılım töreninde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Türkiye’nin güçlü bir kadro 
hareketi olduğunu ve kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Her mahallede DEVA’ya açılan kapılar var’
“Toplumun kılcal damarlarından partimize doğru akış var. Onun için kendimize ‘ana akım siyasi parti’ diyoruz. 
Her mahallede DEVA’ya açılan kapılar var. Her mahallenin de DEVA’da yeri var.”



33#HEPİMİZİNDEVASI

‘Sağımıza 28 Şubatçıları, solumuza faili meçhullerle dolu 90’lı yılların karanlık yüzlerini 
dizmiyoruz’
“Liyakat yoksa çöküş var. Dürüstlük yoksa numara var. O yüzden sağımıza, solumuza göğsümüzü kabartacak, 
liyakatli, dürüst kadrolar alıyoruz. Türkiye’nin tertemiz, iyi yetişmiş insanlarıyla omuz omuza vererek çalışıyoruz. 
Öyle birileri gibi sağımıza 28 Şubatçıları, solumuza faili meçhullerle dolu 90’lı yılların karanlık yüzlerini 
dizmiyoruz.”

‘20. yüzyılın figürlerini yan yana dizmişler, ‘Türkiye Yüzyılı’ diyorlar’
“20. yüzyılın figürlerini yan yana dizmişler, ‘Türkiye Yüzyılı’ diyorlar. Geçen yüzyılda ne kadar büyük varsa o 
krizi üretenleri yan yana dizip ‘Türkiye Yüzyılı’ masalı anlatıyorlar. Konuşma metinlerine bakın, yaptıklarının tam 
tersi. Prompterdan hak, eşitlik, birleştiricilik akıyor ama gerçekte kavga, düşmanlık, ayrışma devam ediyor.”

‘O sahnede haksızlık, zulüm, baskı vardı’
“O fotoğraf sahnesinde haksızlık, zulüm, baskı vardı. Adaletsizlik, ekonomik kriz vardı. Açlık, yokluk vardı. 1994 
ekonomik çöküşünün sebebi Çiller vardı. 28 Şubat’ın destekçisi Perinçek vardı. 2001-2002 ekonomik krizinin 
ortağı Bahçeli oradaydı. 2018’den beri tek imzayla kararlar alan, memlekete çöküş ardına çöküş yaşatan 
Erdoğan vardı.”

‘Hepsi demokrasinin zarar gördüğü dönemlerde ana aktör’
“Türkiye demokrasisine de savaş açan ekip, aynı ekip. Erdoğan-Bahçeli-Perinçek-Çiller ittifakı tüm demokratik 
kazanımlarımızı birer birer yok eden ekip. Hepsi demokrasinin zarar gördüğü dönemlerde ana aktör. Geceleri 
bunların rüyalarını otokratik rejimler süslüyor. O yüzden biz onlara ‘otoriter ittifak’ diyoruz. Cumhur falan yok. 
Cumhuru düşündükleri yok. Vizyon diye açıkladıkları da içi tamamen boş bir çerçeve.”
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“Türkiye’nin yeni yüzyılında bu otoriter zihniyete yer yok. Türkiye’nin yeni yüzyılında kavga, dövüş, hakaret, 
aşağılama, açlık, sefalet, onur kırıcı muamele olmayacak. Kutuplaştırma, düşmanlaştırma olmayacak. 
Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında DEVA olacak, yeni hikâyeyi DEVA Partisi yazacak.”

‘Yeni anayasanız nerede?’
“Soruyorum Sayın Erdoğan’a: Yeni anayasa hazırlığınız nerede? Biz ilan ettik. Kendi çalışmamızı zaten bitirmiştik. 
Altı partinin mutabakatıyla mutabakat metnimizi açıkladık. Bizim anayasa değişiklik çalışmamız hazır. Peki sizin 
yeni anayasanız nerede?”

‘Devleti yönetmek için hazırlanıyoruz’
“Biz devleti, işi bilen kadrolarla yönetmek için gümbür gümbür hazırlanıyoruz. Partimizde en doğru isimleri bir 
araya getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Hukuktan ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya 
kadar her alanda en sağlam çözümlere sahip parti olmayı başardık. İlk defa eylem planları açıklayan siyasi parti 
olarak siyaset kültürümüze devasa bir yenilik getirdik.”

‘Elli tane bakanlar kurulu çıkartırız’
‘Türkiye’nin en güçlü siyasi kadrosuyuz. Her alanda yetişmiş, işini bilen, tecrübeli kadrolar DEVA çatısının altında. 
Bu kadrolarla bırakın biri, bırakın onu, elli tane kabine çıkarırız. Elli tane bakanlar kurulu çıkar bu kadrolardan. 
Her bir bakanlar kurulu da şu ankinden çok daha iyi işini yapar.”

Cumhuriyetimizin yeni 
yüzyılında DEVA olacak
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DEVA PARTİSİ’NE İKİ YENİ KATILIM

Daha önce Büyük Birlik Partisi bünyesinde Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, 

DEVA Partisi’ne katıldılar.



3 DEVA BÜLTEN · 26. SAYI8

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne iki yeni isim katıldı. Daha önce Büyük Birlik Partisi bünyesinde Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı’ya rozetleri, 25 Ekim 2022 
Salı günü DEVA Partisi Genel Merkezi’nde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından takıldı.
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DEVA Partisi’nden dış politika manifestosu: 
‘Evlatlarımız, Avrupa’nın başı dik Türkiye’sinde 
büyüyecek’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

Babacan şunları söyledi:

‘Dünyada demokrasiyi savunanlarla aynı yerdeyiz’
“Dünyada demokrasiyi savunanlarla aynı yerdeyiz. Dünyanın her yerinde, yasaklara karşı direnen kadınlarla, 
Rusya’da gazeteleri kapatılan, slogan attıkları için 10 yıl hapis cezası alan savaş karşıtlarıyla aynı yerdeyiz. 
Ukrayna’da bağımsızlığın, onurlu eşitliğin mücadelesini verenlerle; Belarus’taki hileli seçimleri kabul 
etmeyenlerle, ailece hapse atılanlarla aynı yerdeyiz.  Avrupa’da İslamofobi’ye ve popülizme direnenlerle; 
Tayvan’da Çin emperyalizmine meydan okuyanlarla aynı yerdeyiz. Biz demokrasi neferiyiz.”

DEVA Partisi, Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planını açıkladı. Tanıtım 
töreninde konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, “Sözü 

dinlenen, itibarlı, güçlü bir ülke olacağız. Pasaportumuza değer 
kazandıracağız. Türkiye’yi barışçıl güç yapacağız, akıllı güç yapacağız. 

Evlatlarımız, Avrupa’nın başı dik Türkiye’sinde büyüyecek” dedi. Babacan 
dünyada demokrasiyi savunanlara da selam gönderdi. Eylem planının 

ayrıntılarını Abdurrahman Bilgiç anlattı.

GENEL BAŞKANDAN
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“Bu ülkenin Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki çıkarları her gün zarar görüyor. Her gün zemin kaybediyoruz. Bu 
hükûmet artık bu ülke için ‘ulusal güvenlik riski’ haline gelmiştir. Ben açık söylüyorum. Doğu Akdeniz’deki 
haklarımızı gözümüzün önünde başka ülkeler paylaşıyorsa, Ege’deki ulusal egemenlik haklarımızı 
kullanamamayla ilgili dışarıdan gittikçe daralan bir çembere alınıyorsak, artık bu hükûmet bir ‘ulusal güvenlik 
riski’ haline gelmiştir.”

‘DEVA iktidarında daha sık Brüksel haberleri göreceksiniz’
İki yıl Dışişleri Bakanlığı, üç yıl da Avrupa Birliği Başmüzakereciliği yaptığını hatırlatan Babacan “Bugünlere 
bakınca içim acıyor. Olanları kabullenemiyorum” dedi. Babacan şöyle devam etti:

“Bizim istikametimiz; Avrupa Birliği standartlarıdır. Üye oluruz, olmayız o başka konu. Hedefimiz vatandaşlarımıza 
en az Avrupa Birliği seviyesinde hukuk, özgürlük ve demokrasi standardı sağlamaktır. DEVA Partisi iktidarında 
gazetelerde daha sık Brüksel haberleri göreceksiniz. Biz bu hükûmetin kavgacı, içe kapalı, ülkemizi dünyadan 
koparan maceralarına son vereceğiz.”

‘Pasaportumuza değer kazandıracağız’
“Dış politikada sözü dinlenen, itibarlı, güçlü bir ülke olacağız. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna değer 
kazandıracağız. Pasaportumuzun tüm dünyada kıymetli olmasını sağlayacağız.”

Hükûmet, ‘ulusal güvenlik riski’ 
haline gelmiştir
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‘Evlatlarımız Avrupa’nın başı dik Türkiye’sinde büyüyecek’
“İnanıyorum ki evlatlarımız, güçlü demokrasiye sahip, güçlü ekonomiye sahip, güçlü adalete sahip bir Türkiye’de 
büyüyecek. Evlatlarımız Avrupa’nın başı dik Türkiye’sinde büyüyecek.”

‘Hedefimiz profesyonel orduya geçmektir’
“Olur olmadık şahsi çekişmelerle ordumuzun caydırıcı gücünü test ettiren bu savrukluğa son vereceğiz. 
Ordumuzun; demokratik denetim ve gözetime tabi, itibarlı, caydırıcı ve etkin bir askeri güç olmasını 
sağlayacağız. Askerlik hizmeti konusunda da zorunlu ve bedelli askerliğin aynı anda uygulanmasının adaletsizlik 
olduğunu biliyoruz. Bunu sona erdireceğiz. Bizim hedefimiz; profesyonel orduya geçmektir.”

Ayrıntıları Bilgiç anlattı
Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü 
Abdurrahman Bilgiç paylaştı.
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Bölgede Türkiye’nin aleyhine kamplar ve ittifaklar oluşmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Bilgiç şöyle 
konuştu:

‘Akdeniz’de çok taraflı girişimlere destek vereceğiz’
“Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz kaynaklarının uluslararası hukuk ve ulusal çıkarlarımız temelinde hakça 
paylaşımına olanak verecek çok taraflı girişimlere destek vereceğiz. Akdeniz’de deniz yetki alanlarının 
sınırlandırılmasında, Karadeniz’dekine benzer biçimde çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik 
vereceğiz.”

“Yunanistan ile iyi komşuluk hedefiyle, Ege’de yaşanan karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, münhasır ekonomik 
bölge, Ege adalarının askerden arındırılmış statüsünün aşındırılmaması gibi konularda diyalog ve iş birliğine 
açık olacağız. Hedefimiz, Ege’nin barış denizi olmasıdır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızdan taviz 
vermeyeceğiz.”

‘Türkiye’yi NATO’da sorunlu müttefik olmaktan kurtaracağız, ABD’yle yeni bir diyaloga 
gireceğiz’
“NATO’nun sağladığı caydırıcılık ulusal güvenliğimiz açısından kritik önemde. Türkiye’yi NATO içinde sorunlu 
müttefik olmaktan kurtaracağız. NATO ülkelerinin de Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere yönelik 
koşulsuz dayanışma içinde olmalarını sağlamak önceliğimiz olacak. Kurulduğu tarihten bu yana NATO, 4. 
Madde çerçevesinde beş defa istişarelere çağrıldı, iki defasında biz çağırdık. Bu güvenlik şemsiyesini ciddiye 
almak lazım. Amerika ile ilişkilerimizde S-400 yaptırımları, F-16 ve F-35 alımları ve bölgesel konularda yeni bir 
diyaloğa gireceğiz.”

‘Orta Doğu’da ilişkilerimizi meşru aktörlerle düzenleyeceğiz’
“Orta Doğu’da güven tazelememiz ve yalnızlıktan kurtulmamız gerekiyor. Ulusal çıkarlarımız ve bölge gerçekleri 
arasında rasyonel bir denge kurmamız gerekiyor. Bölgeyle ilişkilerimizi de meşru aktörlerle düzenleyeceğiz.”

‘Suriye’de kalıcı çözüm, tüm etnik ve dini grupların yönetimde temsilinden geçer’
“BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini 
savunuyoruz. Suriye’de kalıcı çözüm, tüm etnik ve dini grupların Suriye yönetiminde temsilinden geçer. Bunun 
için çatışmaları değil, Anayasa sürecini, siyasi ve diplomatik yöntemleri önceliyoruz. Sığınmacıların ülkelerine 
dönebilmeleri de buna bağlıdır.”

Hedefimiz, Ege’nin
barış denizi olmasıdır
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DEVA Partisi’nden “Madende Güven, 
Enerjide Atılım” Planı

‘İnsanların göz göre göre ölmelerine itiraz ediyoruz’
“Son 40 yılda, bini aşkın madencisini, görevi başındayken kaybeden bir ülkeyiz. Onun için güçlü bir şekilde 
‘İtirazımız var’ diyoruz. Geçmişten ders çıkarılmamasına, iş güvenliğini yok sayan çalışma sistemine itiraz 
ediyoruz. İnsanların tedbirsizlikten, denetimsizlikten göz göre göre ölmelerine, yargılamaların adil olmamasına 
itiraz ediyoruz.”

DEVA Partisi, 14. eylem planını madencilik ve enerji alanında açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla Amasra’daki facianın tarafı 

olduğunu söyleyen Babacan “Emekçilerin can verdiği, çevrenin yok 
edildiği sisteme son vereceğiz” dedi. 

GENEL BAŞKANDAN
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‘Bir mahcup olun’
“Ülkenin cumhurbaşkanı, partisinin grup toplantısında, ‘Ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım’ diyor. 
Eyvallah. Ama karşısındakiler de iştahla alkışlıyor. Bir sakin olun, bir mahcup olun. İnsanların kutsallarını istismar 
etmenin sırası değil. Hepimiz kadere inanıyoruz.”

‘Emekçilerin can verdiği, çevrenin yok edildiği sisteme son vereceğiz’
“Madenci ölümleri, Türkiye’nin üstünde bir kara lekedir. Biz bu lekeyi sileceğiz. Meselenin can güvenliği ve 
çevre perspektifi var. Emekçilerin can verdiği, çevrenin yok edildiği bu madencilik sistemine son vereceğiz.”

‘Sorumlu Madencilik İlkeleri’ni Türkiye’ye getireceğiz’
“İktidarımızın ilk 6 ayında ‘Sorumlu Madencilik İlkeleri’ni Türkiye’ye getireceğiz. Madencilik sektöründe en 
öndeki ülkeler hangileri? Kanada mı? Amerika mı? Almanya mı? Avustralya mı? Hepsi demokrasinin ileri olduğu 
ülkeler. İşin en iyi yürüdüğü ülkeler tedbir konusunda ne yapıyorsa alıp buraya getireceğiz.”

“Denetim mekanizmalarını sağlamlaştıracağız. Bağımsız denetimi esas alacağız. Tam demokrasi hayat kurtarır. 
Tam demokraside bağımsız denetim, güçler ayrımı vardır. Yargı yürütmenin etkisi altında kalmadan denetimi 
yapar.”

Tam demokrasi hayat kurtarır
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‘Ülkemizin bir Enerji Bakanlığı yok’
Babacan, eylem planının enerjiyle ilgili bölümünü ise şu sözlerle tanıttı: “Tarihimizin en uzun süre bakanlık 
yapmış insanlarından biri olarak söylüyorum: Ülkemizin şu anda bir Enerji Bakanlığı yok. Yetki zaten Algıları 
Ayarlama Enstitüsü olarak çalışan İletişim Başkanlığı’nda.”

‘Enerji piyasalarını özgürleştireceğiz’
“Enerji piyasalarını özgürleştireceğiz. Rekabetin önünü açacağız. Herkes hak ettiğini alacak. Öngörülebilir bir 
sektör oluşturacağız. ‘Sen özel sektörsün, riskine katlanacaksın’ diyorlar.”

‘Dar gelirliye indirimli tarife uygulayacağız’
“Hiçbir vatandaşımızın faturalar nedeniyle geçim sıkıntısı çekmeyeceğini söylüyoruz. Elektrik ve doğalgaz 
faturalarında dar gelirli ailelere indirimli tarife uygulayacağız. Küçük konutlarda, az tüketen ve ihtiyacı olan 
hanelerde bu konuyu Asgari Gelir Desteği projemizle entegre edip çözüm sunacağız. Kimse ay sonu faturalarını 
nasıl ödeyeceğini düşünmeyecek.”

‘Akdeniz ve Karadeniz’in kaynaklarından bol bol istifade edeceğiz’
“Akdeniz’deki büyük enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasının en ekonomik yolu Türkiye’den geçiyor. Ama 
ilişkiyi bozarsan kendi enerji kaynaklarına ulaşamazsın. Avrupa’nın enerji bağımlılığını azaltmakta Türkiye’nin 
çok önemli bir rolü var. Bir kişinin kuru inadına feda edilmiş durumda. Dış politikada akılcı ve barışçıl politika 
izleyeceğiz. Böylece hem Akdeniz’in hem de Karadeniz’in kaynaklarından bol bol istifade edeceğiz.”

‘AB’yle donmuş ilişkilerimizi ısıtacağız, Enerji Faslı açacağız’
“Avrupa Birliği istikametinde yürüyeceğimizin sözünü verdik. Buna ‘Kaldığımız yerden devam edeceğiz’ demek 
daha doğru. Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği baş müzakerecisiyim. 3 yılda 10 faslı müzakereye açtık. Aradan geçen 
14 yılda sadece 6 fasıl açılabildi. DEVA iktidarında AB’yle donmuş ilişkilerimizi ısıtacağız. Yeni fasıllar açmak için 
gayret göstereceğiz. Bunlardan birisi de Enerji Faslı. Avrupa da bundan istifade eder. Bu, Türkiye’nin lehinedir.”
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Ayrıntıları Karlıtekin paylaştı
Eylem planının ayrıntılarını paylaşan DEVA Partisi genel başkan yardımcısı Candan Karlıtekin, madenciliğin 
gayrisafi millî hasılaya verdiği katkıyı çok yetersiz bulduklarını söyledi. “Bunu rahatlıkla üç katına çıkaracağımızı 
hesap ettik” diyen Karlıtekin şöyle konuştu:

‘Maliyet hasılayı kurtarmıyorsa, o iş yaptırmayacağız’
“İş sağlığı ve güvenliği konusunu denetimle halledebiliriz. Madencilikte bütün ekipmanları sağlayacaksınız, 
altyapıyı yapacaksınız, en son teknolojiyi kullanacaksınız. Bu kadar maliyetle buradan çıkan hasıla kurtarmıyorsa 
yapmayacaksınız o işi. Devlet olarak yaptırmayacağız.”

‘Bölgesel lider olacağız’
“Türkiye ölçek ve kapasite olarak her alanda lider olabilecek konumda. Biz bunu Türk Hava Yolları üzerinden 
hava ulaştırmasında sağladık. Aynı şekilde bölgesel olarak enerji meselesinde biz pivot rolü oynayacağız. Lider 
olacağız. Türkiye kimsenin vaz geçemeyeceği bir ülke haline gelecek.”
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DEVA Partisi’nden Kültürel Atılım Eylem Planı: 
‘Baskıcı, sansürcü, otoriter zihniyeti bitireceğiz’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, iktidarının ilk 90 ve 360 
gününde ekonomi, tarım, sosyal politikalar, dijitalleşme, kadın 

hakları, yerel yönetimler, yüksek öğretim, çevre ve iklim 
değişikliği, adil yargı, sağlık, dış politika ve güvenlik ile enerji ve 
madencilik gibi pek çok alanda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği 

çalışmalara on beşincisini ekledi: ’Kültürel Atılım Eylem Planı’.

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan toplantıda eylem planının genel hatlarına 
ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

‘Çözümlerimizi ‘eylem planları’ ile ortaya koyan ilk partiyiz’
“Her alanda ne yapacağımızı takvimiyle bütçesiyle paylaşıyoruz. Bu Türkiye’de daha önce yapılmış bir şey 
değil. DEVA Partisi, ülkemizin her alandaki sorunlarının çözümlerini detaylarıyla çalışıp ‘eylem planları’ ile ortaya 
koyan ilk parti.”
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‘Demokrat zihniyetin inşası ile kültür sanat alanında da güçleneceğiz’
“Türkiye’de maalesef onlarca yıldır, kültür ve sanat alanı siyasi iktidarlar tarafından suistimal edildi, baskılandı. 
İktidardakiler bu alanı hep kendi siyasi fikirlerine göre şekillendirilmeye çalıştı. Her iktidara gelen, kendi kültürel 
iktidarını yaratma çabasına girişti. Buradaki en temel sorunumuz da her zaman söylediğim gibi ‘zihniyet’ sorunu. 
O yüzden biz, sadece iktidar değişimini değil, zihniyet değişimini de hedefliyoruz. Baskıcı, sansürcü, otoriter 
zihniyeti bitireceğiz arkadaşlar. ‘Demokrat zihniyetin’ inşası ile kültür ve sanat alanında da güçleneceğiz.”

‘Necip Fazıl’ı, Sezen Aksu’yu, Nazım Hikmet’i, Bülent Ersoy’u, Ahmet Kaya’yı, Halide 
Edib’i unutturabildiler mi?’
“Tarihimizin çeşitli dönemlerinde sanatçılara parmak sallayan çok siyasetçiler oldu. Yasaklanan kasetler, 
ucube denen eserler, engellenen sanatçılar; çok oldu. Peki ne oldu? Necip Fazıl’ı tutuklayanlar, yazdıklarını 
unutturabildiler mi? ‘Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!’ sözlerini unutturabildiler mi? Nazım 
Hikmet’i bu topraklardan gönderenler şiirlerini silebildi mi? ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi 
kardeşçesine’ dizelerini bize unutturabildi mi? Ahmet Kaya’yı sürgüne yollayanlar şarkılarını dillerden söküp 
alabildi mi? ‘Artık susma yorgun demokrat’ı hafızalarımızdan sökebildi mi? Bülent Ersoy’u yasaklayanlar, bize 
onun sesini unutturabildi mi? Sezen Aksu’nun dilini keseceğini söyleyenler, Minik Serçe’nin kalbimizdeki yerini 
zedeleyebildi mi? Halide Edip’i sürgünler susturabildi mi? Şimdi, bugün engellenen konserlere; sözü kesilen 
sanatçılara bakın. Hiçbirini silmeye gücü yetmeyecek kimsenin.”
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‘Hiç kimsenin, kendisinden olmayan sanatçılara sopa göstermesine müsaade 
etmeyeceğiz’
“DEVA iktidarı, hiç kimsenin, kendisinden olmayan sanatçılara sopa göstermesine müsaade etmeyecek. Bizim 
için aslolan özgürlüktür. İşte o yüzden biz sanat üretimine destek olacağız arkadaşlar. Sanatçılarımıza da insan 
onuruna yaraşır hayat sürmelerini sağlayacak sosyal güvenlik sistemini oluşturacağız.”

‘Gençler için Kültür Kart uygulamasını hayata geçireceğiz’
“Bu hayat pahalılığında genç arkadaşlarım konserlere, tiyatrolara, müzelere gitmeyi akıllarından dahi 
geçiremiyor. Eskiden festivallere, yaşadıkları şehirler dışındaki konserlere giden gençler artık yasaklanmayan 
bir etkinlik bulmakta zorlanıyorlar, bulsalar bile bilet parasını geçin, yol parasını bile karşılayamıyorlar. Ama 
inşallah ilk 6 ayda kriz iklimini sildiğimizde, gençlerimiz de şöyle rahat bir nefes alacak. Hatta 18-25 yaş arasındaki 
gençlerin konser, festival, sergi gibi her türlü kültür-sanat etkinliklerine katılımlarını sağlamak için ‘Kültür Kart’ 
uygulamasını hayata geçireceğiz.”

“DEVA Partisi olduğu müddetçe hiçbir sanatsal, kültürel aktivite yapıldığı dil nedeniyle iptal edilmeyecektir. 
Daha da açık konuşayım; Kürtçe şarkılarla Türkçe şarkılar, Zazaca şarkılar, Arapça şarkılar, aynı sahnelerde, aynı 
imkanlarla söylenecek. Hep beraber zevkle dinleyeceğiz, eşlik edeceğiz.”

‘‘Plato Kentler’ ile yerel kalkınmaya sinemanın katkısını artıracağız’
“Söylemekten mutluluk duyduğum bir başka projemiz “Plato Kentler”. Rantın henüz tarumar edemediği 
birbirinden güzel şehirlerimiz var. ‘Plato Kentler’ statüsüne alacağımız bu kentlerimizin özellikli bölgelerini 
belirleyerek, yerel yönetimlerle iş birliği içinde plato haline getireceğiz. Böylece yerel kalkınmaya sinema 
sektörünün katkısını artıracağız.”

‘Eurovision’a yeniden katılacağız’
“Biz Eurovision’u önemsiyoruz. Sertab Erener’in “Everyway that I can” dediği gibi, biz de, her türlü çabayı 
gösterip yeniden Eurovision’a katılacağız. Yani kısacası, Türkiye’yi Avrupa sahnelerine geri döndüreceğiz.”

Kürtçe, Türkçe, Zazaca, Arapça şarkılar, aynı 
sahnelerde, aynı imkanlarla söylenecek
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Eylem planının detaylarını DEVA Partisi 
Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları 
Başkanı Münevver Helün Fırat açıkladı.

Fırat, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

‘Özgür, erişilebilir ve eşit bir kültür sanat 
ortamı oluşturacağız’
“Özgür, eşit ve yaygın kültür sanat yaşamıyla kalkınan 
bir Türkiye, üretken toplum, öncü sanatçı vizyonumuz 
çerçevesinde hedeflerimizi belirledik. Amacımız 
tanımlayan değil, tanıyan bir anlayışla özgür, erişilebilir 
ve eşit bir kültür sanat ortamı oluşturmak, yerelden 
evrensele katılımcı ve kapsayıcı kültür politikaları 
geliştirmek, sanatçılarımızın insan onuruna yaraşır 
yaşam ve üretim koşullarını güvence altına almak, 
geleneksel değerleri korurken çağdaş yorumlara da 
alan açmak, zengin kültürel mirasımızı kapsayıcı bir 

yaklaşımla koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlamak ve kültürel zenginliğimizi uluslararası 
platformlarda hem geleneksel hem de çağdaş 
formlarıyla sergileyerek dünya barışında söz sahibi 
yumuşak bir güç olarak Türkiye’nin saygınlığına katkı 
sağlamak.”

‘Temel ilkemiz farklı inanç, dünya görüş ve 
adetlere açık olmak’
“Bu hedeflerimiz doğrultusunda mevcut problemlere 
ürettiğimiz çözümlerimizi 87 madde ve 5 tematik 
başlık altında topladık. Bunlar; Kültürel Demokrasi, 
Sanatçılar ve Sanat Üretimi, Kültür Endüstrileri, 
Kültürel Miras ve Müzeler, Kültürel Diplomasi. ‘Kültürel 
Demokrasi’yi iki anlamda ele aldık. DEVA Partisi 
olarak dezavantajlı kesim ve bölgeleri önceleyerek 
bu farklılaşmayı gidermeyi, tüm vatandaşlarımızın 
kültür sanat faaliyetlerine en az zahmetle, en uygun 
ücretlerle ulaşabilmesini önemsiyoruz.”
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Ali Babacan’dan Erdoğan’a ‘Müjde’ Yanıtı: ‘Avrupa’yı 
gezen gençler nasıl otobüs bileti parasına muhtaç oldu?’

GENEL BAŞKANDAN

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

’10 sene önce 150 dolar eden KYK bursu ve kredisi bugün 45 dolar’
“Elinizi vicdanınıza koyup sorun: 7-8 sene evvel, aldığı bursla, öğrenim kredisiyle Interrail yapan, Avrupa’yı 
gezen gençler, nasıl oldu da bugün şehirlerarası otobüs bileti parasına muhtaç oldu? 10 sene önce 150 dolar 
eden aylık KYK bursu ve kredisi, bugün 45 dolar ediyor. Gençlerin 10 sene önce gönül rahatlığıyla kurdukları 
hayalleri bugün kim çaldı? Gerçekten yazıklar olsun.”



3 DEVA BÜLTEN · 26. SAYI22

‘Enerjide rekabeti artırın, fiyatların düştüğünü göreceksiniz’
“Elinizi enerji piyasasından çekin. Tekelci yapıya son verin. Kimsenin güvenmediği ihalelerle, tek şirkete verilen 
enerji işlerine artık son verin. Yeterince rekabet olmadığı için fiyatlar artıyor. Enerjide rekabeti artırın ve sonra 
da fiyatların nasıl düştüğünü göreceksiniz.”

‘Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yok, keşfi ‘Gaz bulduk’ diye satıyorlar’
“Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu?  Hani bu sahalar tüm Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını 
karşılayacaktı? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Damat yıllar önce araştırma gemisinde boy göstermiyor muydu? 
Ne oldu? Karadeniz’deki sadece bir keşif. Keşif ayrı, kanıtlanmış doğal gaz ayrı. Farklı noktalardan sondaj atıp, 
ölçüm yapıp aşağıdaki rezervi tahmin etmeniz lazım. Rezervi çıkarmak kaça mâl olacak, piyasa fiyatı ne kadar? 
Ona da bakmanız gerek. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi ‘Doğal gaz bulduk’ diye satıyorlar.”

‘Siz niye boş duruyorsunuz, elektrik fiyatlarına yüzde 50 indirim yapın’
“Sayın Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki üyeleriniz suya %50 indirim kararı almış. Siz niye 
boş duruyorsunuz? Siz de tüm Türkiye’de bütün elektrik fiyatlarına yüzde 50 indirim yapın. Doğalgaz fiyatlarını, 
elektrik fiyatlarını Sayın Erdoğan belirlemiyor mu? Niye sadece Ankara?”
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Bu yıl faize ile kur farkına ödenecek toplam paranın 650 milyar liraya ulaşacağını söyleyen Babacan, bu parayla 
1 milyon konut alınabileceğini vurguladı. Babacan şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl, devletin bütçeden ödeyeceği 
sadece faiz tam 330 milyar. yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat’a ödenecek kur farkı 300 milyarı geçecek. 
300-330 arası bir rakam tahmin ediyoruz. 330 milyar faizin üzerine yaklaşık bir o kadar kur farkı ödeyecekler. 
Toplam rakam 650 milyar lira olacak.”

‘Bu parayla 1 milyon konut alabiliyorsunuz’
“TOKİ’nin açıkladığı konut fiyatları var. Rakam, peşin ödeyene yaklaşık 650 bin civarında. 650 bin liraya 1 konut 
demek, 650 milyar liraya 1 milyon konut almak demek. Bu sene ödeyecekleri faiz artı kur farkıyla 1 milyon tane 
konut alabiliyorsunuz. Yani tam 1 milyon konutluk parayı elinde zaten parası olan bir azınlığa veriyorsunuz. İşte 
bu hükûmet fakirden alıp zengine veren bir hükûmettir. Robin Hood’un yaptığının tam tersini yapıyor.”

‘Alevi meselesini de çözen DEVA Partisi olacak’
“Alevi meselesini, onların taleplerini idrak etmeden çözemezsiniz. Mesele yeni bir mesele değil. Ancak Erdoğan 
bu meseleyi büyüttü. Şimdi de seçime giderken, panik halinde ne yapacağını şaşırıyor. Hiç endişeniz olmasın, 
bu meseleyi de zamanı gelince çözen DEVA Partisi olacak.”

Bu yıl faiz artı kur farkına
650 milyar lira ödenecek
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‘Ulusal Süt Konseyi’ni dinleyen yok’
Babacan ayrıca Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ sütün litre fiyatını 8 buçuk liraya çıkarmasını değerlendirdi. Fiyatın 
9 lira olması ve yem maliyetinin yarısını da devletin karşılaması için çağrı yaptıklarını hatırlatan Babacan şöyle 
devam etti: “Bizi dinlemediler de ne oldu? İşte şimdi Ulusal Süt Konseyi’ni de dinleyen yok. Süt fiyatı şu anda 
kontrolsüz bir şekilde, açık artırmayla piyasada 9 lira 30 kuruş gibi oluşmuş durumda. Çünkü bir ürün azaldıkça 
dışarıda onun ayrı fiyatı oluşur. İnekler kesildikçe, sütün veren hayvanların sayısı azaldıkça, süt kıtlaştıkça artık 
bunun fiyatı artmaya mahkûm.”

‘Üretimi teşvik etmediğiniz için çocuklarımız süt içemeyecek’
“Beştepe’ye sesleniyorum: Üretimi teşvik etmediğiniz, maliyetleri patlattığınız için çocuklarımız artık 
önümüzdeki aylarda süt içemeyecek. Saçma sapan tezleriniz yüzünden hayvanlar kesime gönderildiği için 
insanlar yoğurt, peynir yiyemeyecek. Maliyetlerdeki artıştan da fiyatların artışından da sorumlusunuz.”
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Ali Babacan: ‘Bizim yönetime geleceğimiz belli olduğu 
andan itibaren, ülkeye yatırım gelmeye başlar’

GENEL BAŞKANDAN

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuk 
oldu. Babacan, Özdemir’le yaptığı söyleşide şu açıklamalarda bulundu:

‘Bizim baraj derdimiz yok’
“Bizim baraj diye bir derdimiz yok. Yozgat’ın merkez nüfusu 100 bin. Merkezinde 10 bin kişilik bir meydan var. 
Orada miting yaptık. Miting alanımız dolduğu gibi, çevresinde de miting alanına girmeden izleyen büyük bir 
kalabalık oluştu. Aynı şeyi Trabzon’da yaptık, aynı kalabalık, bambaşka bir coğrafya bakın. Siirt’te miting yaptık, 
aynı kalabalık.”

‘Yarının Türkiye’sinde buluşalım, diyoruz’
“Biz insanların daha önceki siyasi tercihlerine bakmıyoruz, kimliklerine bakmıyoruz. Kürt müsün, Türk müsün? 
Alevi misin, Sünni misin? İnanıyor musun, inanmıyor musun önemli değil. Biz, ‘Yarının Türkiye’sinde buluşalım’ 
diyoruz.”
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“Eğer iyi hazırlanırsak, toplumun karşısına güven veren bir programla çıkarsak o zaman biz 360 milletvekilini 
çok rahat kazanırız. O güveni verebilmek lazım. Geçiş süreci önemli ama bir o kadar da seçimden sonra 
yapılacaklar önemli.”

‘Büyük fon yöneticileri, dünya bankaları bizi ziyarete geliyor’
“İki hafta önce dünyanın en büyük fonu geldi bizi ziyarete. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün tamamı 800 
milyar dolar. Bu fon tek başına 9,5 trilyon dolar yönetiyor. Büyük fon yöneticileri, finans kuruluşları bize hep 
gelir. Ankara’ya geldiğinde Merkez Bankası, Hazine ve DEVA Partisi onların klasik turu. Geçen dünyanın en 
büyük üçüncü bankası geldi. Son turlarda artık bize hükûmetin ne yapacağını sormuyorlar. ‘Siz ne yapacaksınız’ 
diye soruyorlar.”

‘Kurulacak hükûmette yönetimin tümüne talibiz’
“Biz seçimlerden sonra kurulacak hükümette yönetimin tümüne talibiz. Hukuk ve adalette, dış politikada, 
sağlıkta eğitimde nasıl bir politika izleneceğini bilmeden, işin içinde olmayız. Türkiye’nin ekonomisi tek kişiyle 
değil, kadrolarla çözülür.”

‘Hem seçimi hem ülkeyi kazanmak için çalışıyoruz’
“Cumhurbaşkanı adayının elinde seçim beyannamesi olmadan aday isimlerinin konuşuluyor olması son 
derece yanlış. Yarınlarla ilgili üzerinde mutabakata varılmış bir adayın elinde politika seti olmadan aday ismini 
konuşmak yanlış. Bir seçimi kazanmak var, bir de ülkeyi kazanmak var. Biz hem seçimi hem ülkeyi kazanmak 
için çalışıyoruz.”

‘Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en büyük hatadır imar affı’
“Biz toplu affa kesinlikle karşıyız. Mesela imar affı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en büyük hatadır. 
Bir önceki seçimden önce yaptılar apar topar. Ne var ne yoksa silmece hepsine ‘Parayı ver, affettim’ anlamına 
gelecek bir yasal düzenleme yaptılar. Bu af bir kere yapıldıktan sonra bunun izi 20 seneden 30 seneden önce 
silinmiyor. İmar affından sonra bütün Türkiye’de imar dışı yapılaşmayla ilgili büyük bir teşvik oluşmuş ortada. 
Dolayısıyla biz bu toplu afların tamamına karşıyız.”

Güven veren bir program ile 360 
milletvekilini çok rahat kazanırız
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV’de Elif Doğan Şentürk ve Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu 
Gündem Özel programında gündemi değerlendirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Ali Babacan: ‘Devlet artık temel fonksiyonlarını 
yerine getiremiyor’

GENEL BAŞKANDAN

‘Devlet tek kişinin elinde bir oyuncak oldu’
“Türkiye Cumhuriyeti devleti, artık temel 
fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir aygıt haline 
geldi. Tek kişinin elinde bir oyuncak oldu. O kişinin 
dikkatinde çekilirse karar alıyor. Aldığı kararların da 
çoğu yanlış ya da başıboş. Bir devlet bütünlüğünden, 
koordinasyonundan yoksun, salınmış halde gidiyor 
her şey.”

‘Zararı Türkiye demokrasisi görecek’
“Dezenformasyon yasası, tam bir sansür yasası. 
Ülkeyi yönetenlerin işine gelmeyen gerçeklerin önünü 
kapatmak için çıkartmaya çalıştıkları bir yasa. İktidarı 
kaybedeceklerini görmeye başladılar. Panik halinde 
akıllarına gelen her şeyi yapıyorlar. Zararı Türkiye 
demokrasisi ve özgürlük ortamı görecek.”

‘Anayasada özgürlük çerçevesi çok geniş 
olmalı’
“Anayasalar geniş bir özgürlük çizmeli, anayasalarda 
yasaklardan bahsedilmemeli, özgürlük çerçevesi çok 
geniş olmalı. Anayasalar çok özgürlükçü ve geniş 
çerçevede metinler olsun istiyoruz.”

‘Biz kazanınca dünyada demokratların 
umudu artacak’
“Dünyada popülist-otokrat liderler o kadar yayıldı 
ki biz burada kazanınca tüm dünyada demokrasiye 
inananların umudu artacak. Biz bunu sadece Türkiye 
için değil aynı zamanda tüm dünyadaki demokratlar 
için demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz.”

‘100 doları olan insan Merkez       
Bankası’ndan zengin’
“Bugün Merkez Bankası’nın rezervi borç. Şu anda 
100 doları olan bir insan Merkez Bankası’ndan zengin. 
Merkez Bankası eksi 60 milyar dolarda. Merkez 
Bankası’nın elindeki dolara karşı 60 milyar dolar daha 
farzla borcu var.”

‘Bu krizi de çözmek yine bize nasip olacak’
“Şu anda biz ülke yönetimini teslim alsak bu krizi 6 ayda 
çözeriz. Sapasağlam kadrolar var. Bir de 2 tane krizi 
çözme tecrübesi var. Bir biliyorsak bir bilene sorarak 
hareket ediyoruz.  2001-2002 krizini çözdük çözdük. 
2008-2009 krizini çözdük. Bu krizi de çözmek yine 
bize nasip olacak. Eğer böyle iki tane büyük kriz çözen 
başka bir kadro varsa gelsin, buyursun çözsün.”
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Ali Babacan: ‘Demokrat bir zihniyet bu ülkeyi 
yönetmediği sürece, Herkesin özgürlüğü ve temel 
hakları risk altındadır’

GENEL BAŞKANDAN

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV’de yayınlanan ‘Habertürk 
Gündem’ programına konuk oldu. Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtlayan Babacan’ın 
açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Amaç bütün Türkiye’yi hep beraber daha iyi yarınlara götürmek’
“Demokrat bir zihniyet bu ülkeyi yönetmediği sürece herkesin özgürlüğü ve temel hakları risk altındadır. Öbür 
türlü üste çıkanın alttakini ezdiği, nöbetleşe zorbalığın yaşandığı bir ülke olur Türkiye. Gerçek bir demokrat 
zihniyet bu ülkeyi yönetmedikten sonra, Avrupa Birliği standartlarında hukuk, özgürlük, adalet olmadıktan 
sonra, Türkiye’de sadece nöbetleşe zorbalık yaşanır. Amaç bütün Türkiye’yi hep beraber daha iyi yarınlara 
götürmek. Mesele demokrasiyse, özgürlüklerse, hukuksa ben bu ‘yerli’, ‘milli’ kelimelerinden hep korkuyorum. 
Yerli milli deyip de ucube bir kılıfa Türkiye’yi sokma çabası olarak görüyorum.”
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‘Referandumu toplumu ikiye bölerek seçime götürmek için istiyor’
“Kendi ailemizde halam ve kız kardeşlerim neslinde başörtüsü sorununu yaşadık. Siyasi perspektiften değil, 
hak ve özgürlükler çerçevesinden mücadelemizi verdik. Siyasetçilere sesleniyorum. Kadınların kılığından 
kıyafetinden elinizi çekin. Seçime gidiyoruz, yine mesele kadınların kılığı kıyafeti üzerinden referanduma 
gidiyor. Seçimden sonra, daha sakin bir zamanda sadece başörtüsü özgürlüğü değil, her özgürlüğü konuşalım. 
Niye referandum diyor? Çünkü gerginlik istiyor, toplumu ikiye bölüp seçime öyle gitmek istiyor.”

‘İktidarın kendisi için en büyük tehdit olarak gördüğü parti biziz’
Babacan, AK Parti tarafından TOGG lansmanı ve ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ toplantısına davet edilmemiş olmalarına 
ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Türkiye’nin yerli teknoloji kapasitesini artırması, kendi potansiyelini büyütmesi 
herkes gibi bizim de gurur duymamız gereken bir konu. Keşke ülkeyi yönetenler biraz daha kapsayıcı bir 
yaklaşıma sahip olsalardı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken toplumu kutuplaştıran, ötekileştiren, ikiye ayıran 
bir zihniyetle Türkiye büyümez, Türkiye böyle kalkınmaz. Bir siyaset geleneği olan partiler arası bayramlaşma 
tekliflerimizi bile reddettiler. İktidarın şu an en çok korktuğu, kendisi için en büyük tehdit olarak gördüğü parti 
biziz.”
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‘Dünyada kim ‘otomobilim yerli’ diyorsa bilin ki doğru söylemiyor’
“TOGG, yerli ve milli bir proje diye ilan edildi. Halbuki tasarımdan pek çok parçasına kadar ithal parça ve ithal 
know-how girdisi oldukça yüksek. Yerli bir organizasyonla üretiliyor olması güzel. Ama bugün dünyada kim 
‘Benim otomobilim yerli’ diyorsa bilin ki doğru söylemiyor. Otomobil sektörü çok uluslu bir networke ve yaygın 
bir tedarik ağına sahip. İletişimde yerli ve milliliğe vurgu olunca haklı olarak eleştiri konusu oluyor. Hükûmetin 
bayrak projesi olarak ortaya koyduğu projenin bütün yönleriyle dürüstçe anlatılması lazım.”

‘Davet ettiği gazetecilerin bir kısmı işten çıkarttırdığı insanlar’
“Durdun durdun da seçime bu kadar az zaman kala mı aklına geliyor, basın kartlarını iptal ettiğin, dışladığın, 
işten kovdurduğun gazetecileri çağırmak? Davet ettiği gazetecilerin bir kısmı kendisinin işten çıkarttırdığı 
insanlar. Burada menfaatçilik var.”

‘Haftanın düşmanı panosuna bu kez TTB Başkanı Fincancı’yı yazdılar’
“Buradaki televizyon kanalı gerçekten örgütün propagandasını yapan bir kanal. İkincisi burada TSK’yı itham 
edici iddialar var. Ancak işin özüne ifade özgürlüğü çerçevesinde baktığınızda biz tutukluluk sürecine gidecek 
kadar bir hukuki zemin görmedik. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı’mız derhal konunun üzerine eğildi. 
Önce Sayın Erdoğan’ın çıkıp yaylım ateşine tutması, arkasından Sayın Bahçeli’nin çıkıp benzerini yapması, 
ertesi gün de yargının adım atması kabul edilecek şey değil. Bağımsız ve tarafsız yargı varsa sinyal beklemeden 
kendiliğinden harekete geçmesi lazım. Haftanın düşmanı panosuna bu sefer de TTB Başkanı’nı yazdılar.”

“Şu anda Şangay Beşlisi’nin peşine vagon olmaya çalışan bir iktidar var Türkiye’de. Bunların hepsi tek adam. 
Hepsi yat deyince yatılıyor, kalk deyince kalkılıyor. Yargıya talimat veriyorlar. Yüzde 80’le, 90’la seçiliyorlar. 
Şangay Beşlisi’ne hayranlık var. Biz basınla, muhalefetle uğraşıyoruz Türkiye’de, diye düşünüyorlar. Biz niye 
Avrupa Birliği diyoruz? Çünkü önce insan diyoruz. Gençlerimize bakın, Şangay Beşlisi ülkelerine gitmek isteyen 
var mı? Gençler neredeyse biz oradayız. Gençler eğer Avrupa standartlarını istiyorlarsa, biz onların gitmesine 
gerek kalmadan kendi ülkemizde Avrupa standartlarını yaşatalım diyoruz.”

‘Bu iş ya beraber olacak ya da olmayacak, seçimi kaybetme lüksümüz yok’
“Ortak aday tartışması yapanlar, ‘Onlarla olalım mı olmayalım mı’ diyenler, 2018 seçimlerine bakıp ders alsınlar, 
ortak aday çıkaramadılar da ne oldu? Ülke 5 yıl kaybetti, 10 yıl geriye gitti. Şu anda öyle bir lüks yok. Kimse eski 
ideolojilerinin etkisi altında rüyalar görmesin. Bu iş ya beraber olacak ya da hiç olmayacak.”

Şangay Beşlisi’nin peşine vagon 
olmaya çalışan bir iktidar var
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Ali Babacan:       
‘Erdoğan, orta direği yıktı’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash Haber TV’de Orhan Uğuroğlu’nun sunduğu Adalet ve 
Demokrasi programında gündemi değerlendirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Skandal sözler’
“Sayın Erdoğan, partisine yeni katılan kişiye kısık sesle mikrofonların kapalı olacağını düşünerek ifade ediyor. 
Zihninin geri planındaki kodu deşifre ediyor. Birincisi, bu kodlarda kadına bakış var: Kariyeri çocuk doğurmakla 
alakalı. İkincisi, çocuk sayısı konusunda dikte ediş var. Üçüncüsü; 5, 10, 15 çocuk derken PKK’yı karıştırıp Kürt 
vatandaşlarımızı itham eden, adeta onları terör örgütüyle aynı düzleme taşıyan ifadeler kullanıyor. Bunların 
hepsi skandal sözler. Utanç verici. Dağda herhalde çocuk doğurma imkânı yok insanların, değil mi? 5, 10, 15 
çocuğu olan kim? Herhalde Kürt vatandaşlarımızı kast ediyor. Zihnin geri planındaki kodlarda örtüşme olduğu 
için iyice işi karıştırıyor, eline yüzüne bulaştırıyor.”

GENEL BAŞKANDAN
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“Sayın Erdoğan ‘Ben ekonomistim, benim bir inadım var’ diyor. Sonuçlar ortada. TÜİK’in açıkladığı bile 24 

yılın en büyük enflasyonu. Kurda korkunç bir artış. Çok yaygın bir yoksullaşma. Ve şu anda Erdoğan rahmetli 

Özal’ın orta direğini yıkmış durumda. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Orta direk diye bir şey kalmadı. 

Milyonlarca insan için ömür boyu bir araba almak hayal, bir ev satın almak imkânsız. Orta direk çökünce büyük 

bir yoksulluk oluştu.”

‘Geçiş sürecinde karar verilmesi gereken 32 husus var’

“Cumhurbaşkanı ismi belirlenmeden 2 şeyi tamamlamamız gerekecek. Birincisi geçiş sürecinin yol haritası. 

İkincisi de ortak politika. Geçiş sürecinin yol haritasında 32 tane karar verilmesi gereken husus var. Bizim 

DEVA Partisi olarak bir hazırlığımız var. Altılı masa ile bunları paylaştık. Diğer partiler de 32 başlıkla ilgili kendi 

düşüncelerini hazırlıyorlar. En nihayetinde bu 32 başlıkta anlaşıp geçiş sürecinin yol haritasına imza atmamız 

lazım.”

‘Meslek edinme programları başlatıyoruz’

“Gençler, kadınlar veya uzun süre işsiz kalanlar için yeniden beceri kazandırma ve meslek edinme programları 

başlatıyoruz. Bu programlara gidiş geliş yol parası, öğlen yemeği parası devletten. Programlara katılan 

insanların cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. O programları geçen insanlar işe girdiği zaman diyeceğiz ki biz 

sizden vergi istemiyoruz.”

’70 bin aile sosyal destek uzmanı görevlendiriyoruz’

“Aile hekimliği gibi, aile sosyal destek uzmanı ağı kuruyoruz. 70 bin aile sosyal destek uzmanı ile her bir aileden 

sorumlu bir kişiyi görevlendiriyoruz. Yardımları devletin bir lütfu değil, vatandaşın hakkı haline getiriyoruz.”

Orta direk diye bir şey kalmadı
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“Yolsuzluğun ve rüşvetin olmadığı bir Türkiye’yi biz 
hallederiz” sözlerine yanıt verdi. Partisinin genel 
merkezinde açıklama yapan Yeneroğlu, Erdoğan’a 
şöyle seslendi:

‘Ayağınıza kurşun sıkmak istemeyeceğiniz 
için mücadele edemezsiniz’

“Son yıllarda yolsuzluk ülkemizde daha önce hiç 
olmadığı kadar yaygınlaştı. Kamu ihalelerinden 
sosyal yardımlara, atamalardan ruhsat ve lisans 
işlemlerine kadar her alanda yolsuzluk ve usulsüzlükle 
karşılaşılıyoruz. Nasıl mücadele edeceksiniz? Siz 
yolsuzlukla mücadele edemezsiniz. Bilmediğiniz için 
değil, kendi ayağınıza kurşun sıkmak istemeyeceğiniz 
için mücadele edemezsiniz.”

‘Mülakatı mı kaldıracaksınız, ballı maaşlara 
mı son vereceksiniz?’

“Yolsuzluğu nasıl halledeceksiniz Sayın Erdoğan? 
Kamu atamalarında şeffaflık mı sağlayacaksınız? 
Mülakat sistemini mi kaldıracaksınız? Üç beş 
müteahhidi doyurmaktan vaz mı geçeceksiniz? 
Çoklu, ballı maaşlara mı son vereceksiniz?”

‘Eşine 2,5 milyon dolar verdiğini itiraf 
eden milletvekili hakkında ne yaptınız?’

“Siz millete ‘Dolarlarınızı bozdurun’ derken, eşine 
elden 2,5 milyon dolar verdiğini itiraf eden milletvekili 
hakkında ne yaptınız? Bu milletvekilinin sermaye 
piyasalarını adeta kendine bağlayan abisine ne 
yaptınız? Bir suç örgütü liderinden ayda 10 bin dolar 
alan parti yöneticisi için ne yaptınız?”

‘Siz yolsuzluğu ‘muhafazakâr devrimcilere’ 
sorun’

“Yolsuzluk ve rüşvetle mücadeledeki karnenizi 
sokağa sorun. İster AK Partili, ister CHP’li, ister DEVA 
Partili, ister HDP’li olsun, hiç fark etmez. Şöyle bir 
vatandaşla konuşun. Yolsuzluğu; çocuğunun sırtına 
bir mont alamayan babalara sorun. Rüşveti; bir kalıp 
peyniri 2 lira daha ucuza alabilmek için dükkân dükkân 
gezen annelere sorun. Haksızlığı; mülakatlarda elenen 
gençlere sorun. Usulsüzlüğü; meyveyi sebzeyi akşam 
pazarından alan emeklilere sorun. Sayın Erdoğan, siz 
yolsuzluğu ‘muhafazakâr devrimcilere’ sorun.”

MECLİSTEN

DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Siz 
yolsuzlukla mücadele edemezsiniz’

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 12 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 
Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporu’na ilişkin basın açıklaması yaptı. 
Yeneroğlu açıklamasında şu başlıklara değindi:

‘Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır’
“Raporda, Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu; Meclisin, hükûmetin 
hesap verebilirliğini sağlayacak gerekli araçlardan yoksun olduğu ve etkili bir denge ve denetleme mekanizması 
bulunmadığının altı çizilmektedir. Rapor; mevcut sistemin, demokrasinin en temel standartlarından dahi uzak 
olduğunu ortaya koymaktadır.”

‘Rapor, açılan ceza davaları ve mahkumiyetlerle toplumun nasıl sindirildiğinin bir 
fotoğrafıdır’
“Demokrasinin can damarları olan sivil toplum kuruluşlarının baskı altında olduğu; ifade, örgütlenme ve 
toplanma özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla özgür hareket etme alanının daraldığı ifade edilen raporda “ifade 
özgürlüğü alanında son yıllarda gözlenen ciddi gerilemenin devam ettiği” belirtilerek “Devlet kurumları 
tarafından uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve adli ve idari yollarla artan baskı, ifade özgürlüğünün kullanılmasını 
baltalamaya devam etmiştir” denilmektedir. Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar, muhalif 
politikacılar, öğrenciler, sanatçılar ve sosyal medya kullanıcılarına karşı açılan ceza davaları ve mahkumiyetler 
de toplumun nasıl sindirildiğinin bir fotoğrafı olarak raporda açıkça ortaya konmuştur.”

‘Yolsuzlukla Mücadele Sözü Veren Sayın Erdoğan İçin Tavsiyeler’
“Raporda, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele sözleri veren Sn. Erdoğan’ın ihtiyacı olan tespitler de yer almaktadır. 
Uluslararası yükümlülüklerin gereği olan yolsuzlukla mücadele birimlerinin kurulmadığı ve kamu kurumlarının 
hesap verebilirliği ile şeffaflığının iyileştirilmesinin gerektiği belirtilen raporda yolsuzlukla mücadele stratejisi ve 
eylem planının olmamasının, yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele etme iradesinin bulunmadığını gösterdiği 
ifade edilmiştir.”

MECLİSTEN
Yeneroğlu: “Türkiye’de Demokrasi ve Hukuk 
Devleti Uçurumun Kenarındadır”

MECLİSTEN
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MECLİSTEN

DEVA Partisi’nden Enerji Bakanı’na 
Amasra Soruları

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Amasra’da 41 madencinin hayatını 
kaybettiği faciaya yol açan ihmalleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez’e sordu: “Bakanlığınız, Sayıştay raporunda işaret edilen metan 
gazına ilişkin iç güvenliği açığıyla alakalı uyarılar yaptı mı?”, “Bugüne 

kadar yeraltı sığınma odaları konusunda herhangi bir adım atıldı mı?”, 
“Patlamanın gerçekleştiği ocakta üretim baskısı oldu mu?”, “TTK Genel 

Müdürlüğü’ne neden Kazım Eroğlu atandı?”
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Yeneroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den şu soruların yanıtını istedi:

‘Sayıştay raporu doğrultusunda tedbir alındı mı?’

“Sayıştay tarafından 2019 yılında hazırlanan rapor doğrultusunda, Amasra müessesesindeki eksikliklerin 
giderilmesine yönelik herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Alındı ise bu tedbirler nelerdir?”

‘Denetim sonucunda kaç maden ocağı kapandı?’

“Taş kömürü üretimi yapan maden ocakları ne sıklıkta denetlenmektedir? Yapılan denetimler sonucunda, iş 
sağlığı ve güvenliği kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle kapatılan maden ocağı sayısı kaçtır?”

‘En son denetim ne zaman yapıldı?’

“Patlamanın meydana geldiği maden ocağında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin en son denetim 
ne zaman yapılmıştır? Yapılan bu denetimde herhangi bir eksiklik tespit edilmiş midir? Şayet eksiklik tespit 
edilmişse söz konusu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?”

‘Son 5 yılda kaç maden kazası meydana geldi?’

“Türkiye genelinde faaliyet gösteren taş kömürü madenlerinde son 5 yılda kaç maden kazası meydana 
gelmiştir? Bu kazalarda kaç işçi hayatını kaybetmiştir?”

‘Havalandırma tesisatları, fan ve bacalar hangi sıklıkla kontrol edildi?’

“Sayıştay uyarısı ve MAPEG denetimlerine rağmen Türkiye Taşkömürü Kurumu, teknik açıdan, iş süreci ve 
prosedürel olarak güvenlik önlemlerinden sarfı nazar etmiş midir? Patlamanın meydana geldiği maden 
ocağının havalandırma tesisatlarının, fan ve bacalarının aktif olarak çalışıyor olup olmadığı ne şekilde, hangi 
sıklıkta kontrol edilmiştir?”

‘Kazım Eroğlu neden TTK Genel Müdürlüğü’ne neden atandı?’

“Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürü 
olarak görev yaptığı dönemde, 2013 yılında 8 işçinin ölümündeki sorumluluğu dolayısı ile 24 ay hapis cezası 
aldığı ve bu hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği doğru mudur? Eğer bu bilgi doğru ise 29.01.2018 
tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine neden 
atanmıştır?”
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DEVA Partisi’nden sansür yasasına sert 
tepki: ‘Türkiye, Kuzey Kore olmayacak’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, TBMM’de kabul edilen sansür yasasına 
sert tepki gösterdi. Şahin, “Herkesi cesarete çağırıyorum. Düşüncelerinizi 

paylaşmaktan çekinmeyin. Türkiye, Kuzey Kore olmayacak” dedi. 
Erdoğan ve Bahçeli’ye “Tarih kitapları sansürcü olduklarını yazacak” 

sözleriyle yüklenen Şahin ayrıca AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin 
yasanın kabul edilmesinden sonra verdikleri fotoğrafı göstererek “Bu 

pozu verenler, yarın utancından insan içine çıkamayacak” diye konuştu.

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ
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Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Sansürcü zihniyeti tanımayacağız’
“Getirdikleri Sansür Yasası’yla 85 milyonu susturmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Her şeye rağmen bas 
bas bağıracağız. Gerçekleri haykıracağız. Biz bu sansürcü zihniyeti tanımayacağız.”

“21. yüzyılda Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, toplumun nefesini kesmek istiyor. Adaletsiz bir seçimin yollarını 
döşüyorlar. Yeni bir suç tipi uyduruyorlar. Neymiş? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suç olacakmış. Pardon 
da bunu kim belirleyecek? Yanıltıcı bilginin ne olup olmadığına kim karar verecek? Mesela TÜİK, Beştepe’den 
aldığı talimatla, her ay halkı yanıltıcı enflasyon bilgisini alenen yayıyor. İnsanların yoksullaşmasına sebep oluyor. 
Onlara bir şey olacak mı? Elbette olmayacak.”

‘Tarih, Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin sansürcü olduklarını yazacak’
“Bu Sansür Yasası rezaleti asla unutulmayacak. Yüz yıllarca hatırlanacak. Tarih kitapları Sayın Erdoğan ve Sayın 
Bahçeli’nin sansürcü olduklarını yazacak. Yasakçı olduklarını yazacak. Bir de tarih kitapları yasaklara direnenleri 
yazacak. Bizleri yazacak. Biz, demokrasimize ve özgürlüğümüze düşkün insanlarız. Onun için korkmuyoruz.”

‘Herkesi cesarete çağırıyorum’
“Ben bugün herkesi DEVA Partisi adına cesarete çağırıyorum. Asla baskıya boyun eğmeyin. Düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizle, takipçilerinizle, paylaşmaktan asla çekinmeyin. Gerçekleri yazmaktan 
hiçbir zaman korkmayın. Ülkemiz gelişecekse, emin olun, özgürlük sayesinde gelişecek. Türkiye, Kuzey Kore 
olmayacak. Biz buna izin vermeyeceğiz. İnsanımız umutlu olsun, değişim yakın.”

‘Bugün bu pozu verenler, yarın utancından insan içine çıkamayacak’
Yasanın kabul edilmesinin ardından AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
verdiği hatıra fotoğrafını gösteren Şahin, ayrıca “Ülkemizi rezil eden, demokrasimizi amatör kümeye düşüren 
Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi sandıkta yeneceğimiz güne az kaldı. Sandıktan kaçış yok. Sansür yasası 
1 Nisan’da yürürlüğe girecek. Şakası yok. Ama millet de seçim günü şaka yapmayacak. Bir devri ciddi ciddi 
kapatıp, mutlu yarınlarla buluşacak. İşte bugün bu pozu verenler, yarın utancından insan içine çıkamayacak” 
dedi.

Adaletsiz bir seçimin 
yollarını döşüyorlar
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Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listede bırakılması üzerine açıklama yapan DEVA Partisi 
Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı “Türkiye kara parayla mücadelede gri listede kalmaya 
devam ediyor” dedi. DEVA Partisinin eylem planına atıf yapan Çanakcı, “İlk 90 gün için taahhüdümüzdür: FATF 
standartlarına uyum sağlayarak ülkemizin bir daha gri listeye girme ihtimalini ortadan kaldıracağız” ifadelerini 
kullandı. 

‘Sözde Yeni Model’in tüm hedefleri ve iddiaları çökmüştür’
“Açlık sınırı 7.425 TL, asgari ücretin %35 üstünde. Yıllık mutfak enflasyonu %135. Dış ticaret açığı 9 ayda %156 
arttı. 2022 yıl sonu enflasyon tahmini 1 yıl önceki tahminin 5,5 katı” diyerek dört ekonomik veriyi paylaşan 
Çanakcı, “Sözde Yeni Model’in tüm hedefleri ve iddiaları çökmüştür” açıklamasında bulundu.

İbrahim Çanakcı: ‘Ülkemizin bir daha gri 
listeye girme ihtimalini ortadan kaldıracağız’

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN
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ELİF ESEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden Kadın ve Ekonomi 
Çalıştayı

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı, kadın ve ekonomi konularını ele aldığı dijital çalıştay 
düzenledi. Açılış konuşmasını DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yaptığı çalıştayda sivil toplum, 
akademi, iş dünyası, yerel yönetimler ve hukuk alanlarında çalışan isimler yer aldı.
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EVRİM RIZVANOĞLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE 
POLİTİKALARI BAŞKANI

“İklim göçleri tüm dünya için büyük bir 
sorun, hemen adım atılması gerekiyor”

İklim krizine dikkat çeken DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı 
Evrim Rızvanoğlu “İklim göçleri ile ilgili hemen adım atılması gerekiyor” dedi.

Hükûmete iklim kanunu üzerinden yüklenen Rızvanoğlu “İklim kanununu bile çıkaramayan bir hükûmetin, iklim 
krizinden anladığı sadece Bakanlığa ‘iklim’ kelimesini eklemek mi?” diye sordu. 

Rızvanoğlu ayrıca “DEVA Partisi olarak iklim krizinde, fosil yakıtlar ile mücadele etmenin en önemli noktası 
olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını görüyoruz. Parti olarak bu konu üstünde hassasiyetle duruyoruz. İklim 
göçleri tüm dünya için büyük bir sorun. Bu konu ile ilgili hemen adım atılması gerekiyor. Dünya üzerinde 
demografik açıdan bir dengesizlik oluşmadan hemen çözüm bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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BURAK DALGIN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI BAŞKANI

Burak Dalgın, ekonomideki 3K’nın altını 
çizdi: ‘Kıtlık, karaborsa, karne’

DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın, iktidarın uyguladığı 
‘Kontrol-kumanda’ ekonomisinin sonuçlarına dikkat çekti. Dalgın, “kıtlık, karaborsa, karne; yoksulluk, yolsuzluk 
ve yasaklar getirir” dedi. 

Ekonomik krize değinen Dalgın, “Devletin yapması gereken: Rekabeti desteklemek, girişimcinin prangasını 
çözmek, yatırıma katalizörlük yapmak” dedi. Dalgın “zenginlik, şeffaflık ve hürriyet getirir” vurgusu yaptı.
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ALİ BABACAN:       
‘ACIYI PAYLAŞMA GÜNÜ’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi bugün (15 Ekim) Erzurum’da düzenleyeceği mitingi 
Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle iptal etti. 

Partisinin Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden DEVA Partisi Genel 
Başkan Ali Babacan, burada bekleyen kalabalığa seslendi, hayatını 

kaybeden madencilerin ardından dua okudu.
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Babacan şöyle konuştu:

‘Büyük bir acının ortasındayız’
“Büyük bir acının ortasındayız. Acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün 
akşam ateş Amasra’ya düştü. Şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayının artmamasını 
ümit ediyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza acil şifalar 
diliyoruz.”

‘Hepsi can; hepsinin eşi, çocuğu, yakınları var’
Hayatını kaybeden madencilerden isimleri açıklananları tek tek anan Babacan, “Sayılardan bahsedince 
anlamını yitiriyor. Hepsi can. Hepsinin eşi, çocuğu, yakınları var. Hepsi kardeşimiz. Hepsi vatandaşımız. Hepsi 
insan” dedi.
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‘Kalbimiz Amasra’da’
“Allah beterinden saklasın. Allah bu millete bir daha böyle büyük acılar göstermesin.  Bugün tedbirleri, niye 
olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü. Kalbimiz Amasra’da. Kalbimiz 
hayatını kaybedenlerle ve onların yakınlarıyla. Tüm millet olarak başımız sağ olsun.”

‘Sahadaki duruma göre yarın Amasra’ya intikal edeceğim’
Amasra’da acı büyükken Erzurum’da miting yapmanın doğru olmayacağına karar verdiklerini söyleyen Babacan 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an arama kurtarma çalışmaları çok yoğun. Sahadaki duruma bakacağız. Kısmet olursa yarın heyetimizle 
beraber yarın Amasra’ya intikal edeceğim. Zonguldak ve Bartın il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Batı 
Karadeniz’deki tüm teşkilatımız Amasra’da olay yerinde.”
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Babacan Amasra ‘da: 
İtirazımız var!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 41 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından gittiği Amasra’da 
“Toplum olarak artık itiraz etme zamanı geldi. Can kayıplarına, yaralanmalara itirazımız var” dedi. Babacan, 
ayrıca “Kadere hepimiz inanırız ama önce tedbir” diye konuştu.

Babacan, Amasra’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Allah tekrarından korusun’
“Acımız çok büyük. İçimiz yanıyor. 41 evladımızı, madenci kardeşimizi kaybettik. Üçünün şehit cenazesindeydik. 
Toprağa verdik. Ailelerle buluştuk, dertleştik. Acı çok büyük. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. 
Allah ülkemizi, tüm çalışanlarımızı tekrarından korusun.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Demokrasinin iyi işlediği ülkelerde kaza ve can kayıpları daha az’
“Güçler ayrımının olduğu, demokrasinin iyi işlediği ülkelerde de maden ocakları var. Hangi ülkede demokrasi iyi 
işliyorsa, bakıyorsunuz o ülkelerde bu tür kazalar çok daha az oluyor, can kayıpları çok daha az oluyor. Çünkü 
bağımsız denetim mekanizmaları çalışıyor. İşi yapan, yaptıran aynı zamanda da denetliyorsa oradan maalesef 
hatalar bulunamıyor. Eksik ve ihmaller tespit edilemiyor. Tekrar tekrar aynı kazaları, can kayıplarını yaşıyoruz.”

‘Savcılık süreci bağımsız ve tarafsız yürümeli’
“Savcılık süreci var. Bu savcılık sürecinin bağımsız ve tarafsız yürümesi gerekiyor. Meclis’te bu konuyla ilgili 
araştırma ve soruşturma komisyonlarının sürecini başlatmak gerekiyor.”

‘Tedbir almayıp kader çerçevesinde geçiştirirseniz hata ve istismar olur’
“Soma’da kaybettiğimiz canlarımızın acısı daha tazeyken Amasra’da büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. 
Biz kadere inanırız ama önce tedbir, sonra Allah’ın takdiri… Tedbir bizden, takdir Allah’tan. Tedbir almayıp 
arkasından takdirle, kaderle olaya bir çerçeve çizmeye çalışırsak bu son derece yanlış olur. Allah’ın takdiri 
her şeyin üstündedir. Kadere hepimiz inanırız ama önce tedbir. Tedbir almayıp ihmaller sonucunda olan bu 
kayıpları, bu kazaları belli bir kader, takdir çerçevesinde geçiştirirseniz bu büyük hata olur. Üstelik istismar olur.”

“Onun için hep beraber, toplum olarak artık itiraz etme zamanı geldi. İtirazımız var deme zamanı geldi. Can 
kayıplarına, yaralanmalara itirazımız var. Bunun bağımsız, tarafsız denetim sistemiyle üzerine gidilmesi lazım.”

‘Bir yanda yolsuzluk ve haksız kazanç, diğer yanda helal kazanç mücadelesinde canını 
kaybedenler var’
“Bir yandan ülkede korkunç bir israf var. Sayın Erdoğan’ın söylediği gibi yolsuzluk var. Bir yandan korkunç bir 
haksız kazanç var. Bir yandan da alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışırken, yerin 300 metre altında helalinden 
kazanç mücadelesi verirken canını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu adalet değil.”

‘Dur demenin vakti geldi’
“Toplumsal adaleti sağlamak, olanlardan ders almak zorundayız. Artık bunlara bir dur demenin vakti geldi. 
İnşallah toplum olarak ayağa kalkıp ‘İtirazımız var’ demenin zamanı geldi.”

Toplum olarak itiraz 
etme zamanı geldi
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ALİ BABACAN İÇ ANADOLU’DA

GENEL BAŞKANDAN

Babacan, Konya ve Karaman’da çeşitli temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya’da sanayicilerle bir araya geldi, Çelikel ve MEPSAN fabrikalarını 
ziyaret ederek sanayi sektöründeki gelişmeleri ve sıkıntıları dinledi. Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya 
Ziraat Odaları, STK ve iş insanlarıyla da temaslarda bulunan Babacan, teşkilat mensupları ile akşam yemeğinde 
buluştu. Babacan ayrıca gençlerle de temaslarda bulunarak partisinin gençlere yönelik hazırladıkları eylem 
planları hakkında bilgiler verdi.

Babacan, Karaman’da başıboş bir köpeğin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 63 yaşındaki Dudu Berk’in eşi 
İzzet beye taziye ziyaretinde bulundu.
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BABACAN, “GEZİ TUTUKLULARININ” 
AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kamuoyunda “Gezi Parkı davası” olarak bilinen dosya nedeniyle 
tutuklu yargılanan Can Atalay ile Tayfun Kahraman’ın aileleri ve avukatlarıyla partisinin genel merkezinde bir 
araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Babacan’a partisinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu 
ile Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin eşlik etti.

GENEL BAŞKANDAN
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