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Ali Babacan’dan iktidar hedefi: 
‘Sözde değil, özde hazırız’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

DEVA Partisi altıncı mitingini on binlerin katılımıyla Denizli’de yaptı. Mitingde konuşan DEVA Partisi Genel 
Başkanı Ali Babacan partisinin eylem planlarını tek tek kürsüden gösterdi. Babacan şunları söyledi:

‘Bunlar seçimden sonraki hükûmetin ev ödevi’
“Türkiye’de daha önce böyle bir şey yapılmadı. Bunu yapmak için kadrolara ihtiyaç var. Başka yok, yapan 
varsa getirsin. Bunu her alanda yapıyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin ev ödevi bunlar... Sanayi 
Bakanı’na ‘Al, ev ödevin’ diyeceğiz. Kültür Bakanı’na ‘Al, ev ödevin’ diyeceğiz. Takvime bağlamışız, gün vermişiz. 
İlk 90 günde şunlar yapılacak, 360 günde şunlar yapılacak... Biz hazırız. Sözde değil özde hazırız.”

‘Kadınlar Beştepe’dekilerin tahtını alacak’
“Beştepe’dekiler kadınların ahını aldı. Göreceksiniz, kadınlar da Beştepe’dekilerin tahtını alacak. Evdeki kadının 
emeğini hiçe sayan, sokakları tekinsiz kılan bu iktidarı müsait bir yerde indireceğiz. Çok net söylüyorum: Devlet; 
şiddeti uygulayanın değil, şiddete maruz kalanın yanında olacak. Ülkemizde hiçbir kadın kendini yalnız ve 
çaresiz hissetmeyecek.”

GENEL BAŞKANDAN
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“31 Aralık 2004 gecesi paramızdan altı sıfırı attık. O gece, yılbaşı gecesi Sayın Erdoğan’ın fotoğrafçılara altı sıfırı 
atılmış 20 liralık banknotla verdiği poz var. Alın işte bakın 20 lira. Erdoğan bunu o gece bankamatikten çekti, 
poz verdi. Bu 20 lira tam 15 dolar ediyordu. Bugün anca 1 dolar ediyor. Paranın içinden tam 14 dolar eksilmiş. Bu 
paranın içinden 14 doları kim aldı?”

‘İçime sindiremiyorum’
“Bu yıl çiftçiye ödenecek tarım desteklerinin tamamı 50 milyar. Faize ve kur farkına tam 650 milyar. Hey gidi 
‘ezilenlerin hür sesi’ Erdoğan hey! Hey gidi ‘gariplere yoldaş olan’ Erdoğan hey! Ne oldu sana? Nasıl oldu da 
bu hale düştün? Nasıl oldu da yoksuldan toplayıp faiz lobilerine bu kadar para öder hale geldin? Gerçekten 
hayret. Ben faize ödenen milyarları içime sindiremiyorum.”

Erdoğan 20 lirayı bankamatikten 
çektiğinde 15 dolar ediyordu
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Babacan’dan iPhone kıyaslaması: Lüks değil, ihtiyaç
“Asgari ücretli bir Amerikalı 1 hafta çalıştığında son model bir iPhone alabiliyor. Avrupa’da 8-10 günlük maaş en 
iyisinden iPhone parası ediyor. Türkiye’de asgari ücretten hesabı yapın. Türkiye’de son model iPhone’u almak 
için en az 6 ay çalışmak zorunda kalıyor. Telefondan lüks olur mu? Temel bir ihtiyaç. Artık temel bir insan hakkı. 
Bunlar gençlere ‘Çıkar telefonunu’ diyor. Ayıp ya, utanın. Bir gence bir cep telefonunu çok gören bu zihniyete 
ayıp olsun.”

‘Bir yanda filesinin üçte birini dolduranlar, bir yanda 15 bin liraya kıyafet alanlar…’
“Ülkede lüks tüketim artıyor. İstanbul’da en pahalı fiyatların olduğu AVM’ler en çok satışı yapar hale gelmiş. 
Bir yandan Denizli’nin pazarında filesinin üçte birini doldurarak çıkabilen emekliler, bir yandan tanesi 10-15 bin 
liraya kıyafet alan insanlar… Türkiye burası. Hükûmet korkunç bir servet transferi yapıyor. Yıkılan orta direği 
yeniden inşa etmek bizim boynumuzun borcu.”

‘Endişeye mahal yok’
“Endişeye mahal yok. Bu seçimi; çocuğunun beslenme çantasını güçlük çekerek hazırlayan ana babalar 
kazanacak. Torununa küçük bir hediye bile alamayan nineler, dedeler kazanacak.  Çarşıdan pazardan taneyle 
alışveriş yapan, açlıkla sınanan emekliler kazanacak. Asgari ücretle geçinmeye çalışan, çocuğunu okutamayan 
işçiler kazanacak. Enflasyonun ezdiği dar gelirli, sabit gelirli insanlar kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan 
esnaf kazanacak. Ürettikçe zarar eden çiftçiler kazanacak.”

‘Kararsızların gözü DEVA Partisi’nin üzerinde’
“Hani bir laf var. ‘Kararsız seçmen çok’ diyorlar. Kararsızlık nedir çok iyi biliyoruz. Kararsızlık demek, eleştiri 
demek. Omurgalı duruş demek. Anket şirketleri kararsızları partilere şöyle dağıtıveriyor. Bir dakika durun, bu 
iş öyle kolay değil. Kararsızlar; ‘Ben oy vermek için kötünün iyisine, ehveni şer’e tamah etmem. Bize hakiki 
çözümleri sıralayın, bizi ciddiye alın’ diyor. Kararsız seçmenin gözü DEVA Partisi’nin üzerinde. Ben vatandaşın 
gözünün içine bakıyorum. 81 ilin tamamını dinledim, ona göre konuşuyorum.”
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ALTI SİYASİ PARTİ
GENEL BAŞKANININ
ORTAK AÇIKLAMASI

TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!



3 DEVA BÜLTEN · 27. SAYI8

Bizler Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz 
bir bütün olarak görüyoruz. Yarının Türkiye’sinde hiç kimse 

düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden 
ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. 

Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında 
tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye 

kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz.  

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında konuşan, tartışan, kendini 
özgürce ifade eden, güçlü, demokratik ve müreffeh bir 

Türkiye’yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz.
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Altı Siyasi Parti
Genel Başkanının
Ortak Açıklaması

(Ankara, 14 Kasım 2022)
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Babacan’dan 10 kalkınma hedefi: 1 milyon 
sanayi istihdamı, 500 milyar dolar ihracat, 
100 bin Süper KOBİ…

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Kalkınma Seferberliği Planı’nı açıkladı, Genel Başkan 
Ali Babacan 10 hedef sıraladı. “Türkiye’yi iklimi güzel, insanı güzel, 

demokrasisi ve ekonomisi İsveç, Norveç gibi bir ülke yapmayı 
hedefliyoruz” diyen Babacan, “Başarılarımız Sayın Erdoğan’a 

emekliliğinde silmeyeceği tweetler attıracak. Bizi kutlayacağından hiç 
kuşkum yok” ifadelerini kullandı.
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DEVA Partisi, 16. eylem planını İstanbul Kibrithane’de düzenlenen tanıtım töreninde duyurdu. DEVA Partisi 
Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın’ın öncülüğünde hazırlanan eylem planı 
KOBİ ve sanayiye dönük toplam 76 maddeden oluşuyor.

‘İçi boş bir ‘Türkiye Yüzyılı’ masalı dinledik’
“Kalkınma Seferberliği” başlığını taşıyan eylem planında yer alan 10 hedefi açıklayan Babacan, “Geçen hafta 
1,5 saat boyunca içi boş bir ‘Türkiye Yüzyılı’ masalı dinledik. Tam bir boş çerçeve. Fiilen yaptıkları ayrı telden, 
açıkladıkları Türkiye yüzyılı ayrı telden çalıyor. Madem çoğulcu demokrasi, katılımcılık, insan hakları diyorsun; 
niye gelecek yüzyılı bekliyorsun? Bugün yapsana. Adaleti her gün çiğniyorlar, ondan sonra ‘Türkiye Yüzyılı’nda 
adalet, özgürlük diyeceğiz’ diyorlar. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” diye konuştu.

5 yıl içinde kişi başına millî geliri yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceklerini ileri süren Babacan, eylem 
planındaki maddeleri “sıçrama tahtasına” benzetti. Babacan, “Hani kimi dalga geçenler bizim için ‘Kendilerini 
İsveç’te mi, Norveç’te mi zannediyorlar?’ diyorlar… İsveç’te de Norveç’te değiliz ama Türkiye’yi iklimi güzel, 
insanı güzel, demokrasisi ve ekonomisi İsveç, Norveç gibi bir ülke yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi İsveç, Norveç gibi bir 
ülke yapmayı hedefliyoruz
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İşte Babacan’ın açıkladığı 10 hedef:
En az 10 sanayi vahası: “Yeni nesil üretim üsleri 
kuracağız. Ülkemizi en az 10 sanayi vahasıyla 
taçlandıracağız. Tüm Organize Sanayi Bölgeleri’ni 
entegre kampüsler haline getireceğiz.”

500 milyar dolar ihracat: “İhracatımızı 
büyüteceğiz. Hedefimiz net: İktidarımızın ilk 
döneminin sonunda ihracatımızı 500 milyar dolara 
çıkartacağız.”

En az 100 bin Süper KOBİ: “Türkiye’yi ‘Süper 
KOBİ’lerle’ tanıştıracağız. DEVA Partisi iktidarında 
dünyayla rekabet etme gücü olan en az 100 bin 
Süper KOBİ’miz olacak.”

Sanayide her gün bin istihdam: “İstihdamda 
atılım yapacağız. Her iş günü 1000 yeni sanayi 
istihdamı sağlayacağız. İktidarımızın ilk döneminde 
sanayi istihdamımızı 1 milyon kişi artıracağız.”

Ara değil, aranan eleman: “İstihdamı, ara 
değil, aranan elemanlarla büyüteceğiz. Cobot, yani 
insan-robot iş birliğine ayrı bir önem vereceğiz.”

Yeni finansman modeli: “Yeni bir finansman 
modeli sunacağız. Yatırımların artması lazım. Bunu 
sağlamak için de yatırımcılarımıza destek olmak 
lazım. Vergi oranlarının makul olması lazım.”

Yenilikçiliğin iktidarı: “Yenilikçiliği iktidara 
taşıyacağız. İktidarımızın ilk döneminde en az 1 yarı-
iletken tesisi ve en az 2 elektrikli araç pil fabrikası 
kurulmasını sağlayacağız. Yarı iletken ve çip gibi 
alanlarda Ay’a yolculuk projesi başlatıyoruz. Ay’a 
öyle ‘sert düşüş’, kontrolsüz bir demir parçasını Ay’a 
düşürdüm, isabet ettirdim’ değil.”

Katma değer hamlesi: “Katma değer hamlesi 
başlatacağımız ilk dört sektörde otomotiv, kimya, 
tekstil ve medikal var. Tüm bu sektörlerdeki 
başarılarımız, Sayın Erdoğan’a emekliliğinde 
silmeyeceği tweetler attıracak.”

Kaliteli büyüme: “Ekonomik büyümemize kalite 
kazandıracağız.Biz; dünyadaki dönüşümü avantaja 
çeviren, uluslararası patent ve marka başvurularını 
ikiye katlayan bir aklı devreye sokacağız.”

“Yeter ki Sen İste” projesi: “Devlete girişimcilik 
yaptırmayacağız. Katalizör devlet; KOBİ’sine, esnafına 
ve girişimcisine kolay ve hızlı hizmet sağlayan, tek 
durak ofiste herkesin işini kolaylaştırmak… Bir de 
yeni sistem projesi hazırladık. Adı, ‘Yeter ki Sen İste’. 
E-devlet’e benzer bir şekilde girişimcilerimiz, küçük 
işletmelerimiz, esnafımız internet üzerinden her 
türlü işini yapacak. Devlet kapısında sürünmeyecek.”

Lokomotif teşvikler: “Lokomotif teşvikler 
vereceğiz. Net katma değer, tedarik zincirindeki rol 
gibi kriterlere bakacağız.” 
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TOGG ve savunma sanayi: “Doğruları sürdüreceğiz, eksikleri tamamlayacağız, 
yanlışları düzelteceğiz”

Kalkınma Seferberliği Eylem Planı’nın ayrıntılarını DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları 
Başkanı Burak Dalgın anlattı.  Dalgın, eylem planının başlıklarını “sağlam altyapı”, “uygun finansman”, “aranan 
eleman”, “açılan pazarlar”, “yaygınlaşan yenilikçilik” ve “etkin teşvikler” şeklinde sıraladı.  Dalgın, “Anlayışımız, 
kontrol-kumanda ekonomisi yerine hür teşebbüs odaklı, lobilerin değil KOBİ’lerin kalkınma seferberliğidir” 
dedi.

‘Elektrik motoru ve güç elektroniğinin yerlileşmesini çok önemsiyoruz’
“Ortalama bir arabada en iyi ihtimalle yüzlerle ifade edilen çip varken elektrikli arabada binlerle ifade edilen bir 
çip var. Aynı şey buzdolapları, cep telefonları, endüstri 4.0… Türkiye’de bunların olması lazım. Avrupa’nın değer 
zincirine entegre olmamız lazım. ‘Bütün çipleri kendimiz yapacağız, Türkiye’ye zırnık çip girmeyecek’ diye 
bir dünya yok. Ama en azından bir tane yarı iletken fabrikasına ihtiyacımız var. TOGG gündemdeyken tekrar 
belirteyim: Elektrik motoru ve güç elektroniğinin yerlileşmesini çok ciddi şekilde önemsiyoruz. Otomotiv, en 
büyük sanayimiz.”



3 DEVA BÜLTEN · 27. SAYI14

Çalışanların yaklaşık üçte ikisinin hizmet sektöründe olduğunu belirten Dalgın, “Burada pazar, finansman 
ve kurumsal kapasiteyi beraber ele almamız, çeşitlendirmeyi artırmamız lazım. Rekabetin önünde çok ciddi 
duvarlar var. Onları kırmamız lazım ki tüketici için seçenekler, girişimciler için pazara girme imkanları artsın. 
Yeni istihdam alanları oluşsun. Sanayicilerimizin tedarikçileri iyi çalışsın. Baskılarla korunan bir hizmet sektörü 
kendisini yenileyemez. Ekonominin üçte ikisindeki zincirleri kırmamız lazım. Hizmet sektörü reformu yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

OSB’lerde kreş ve yaşlı bakım hizmetleri verilecek
Kadınların rahat çalışması için bütün OSB’lerde kreş ve yaşlı bakımı hizmeti verileceğini açıklayan Dalgın, ayrıca 
sanayi bölgeleri ile liman ve demiryolu bağlantılarının kurulacağını sözlerine ekledi.

Dalgın ayrıca ihracatçıların döviz satma yükümlülüğünü sona erdireceklerini söyledi.

Hizmet Sektörü Reformu
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BABACAN, ANITKABİR ÖZEL 
DEFTERİ’Nİ İMZALADI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü 

vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

GENEL BAŞKANDAN
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Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Babacan, deftere şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84. yıl dönümünde sizi 
şükranla yâd etmek üzere huzurunuzdayız. DEVA Partisi kadroları olarak tam demokrasi hedefiyle yola çıktık. 
Sizin ve yol arkadaşlarınızın kararlılığı ve mücadelesi sonucunda kurduğunuz Cumhuriyetimizi, yüzüncü yılında, 
çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetimle taçlandıracağız.”

‘Pusula, şaşmayacak kadar güçlüdür ve bizim emin ellerimizdedir’

“Türkiye Cumhuriyeti’nin pusulası şaşmayacak kadar güçlüdür. Bu pusula, bizim emin ellerimizdedir. Tarihî 
yolculuğu 21. yüzyılda demokrasi ve atılım ruhuyla başarıya kavuşturmak yeni nesillere borcumuzdur. Ruhunuz 
şâd olsun.”

Cumhuriyetimizi 100. yılında 
özgürlükçü yönetimle taçlandıracağız
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Ali Babacan’dan “3 Kasım 2002” mesajı:  
‘Erdoğan, 20 yılını dolduran hikâyenin kaybedeni’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin 
il başkanları toplantısında gündemi değerlendirdi. Babacan, AK 

Partili seçmene “Dindar, muhafazakâr insanların kendi kendilerini 
eleştirebilme ve yenileyebilme kabiliyetinin olduğunu göstermek 
için el ele verelim” diye seslendi. Gerçek enflasyonun en az yüzde 
200 olduğunu söyleyen Babacan Tarım Kredi marketlerinin geçen 

yıl 500 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.
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Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘İki kişinin dört dudağı arasından yönetilen bir parti oldular’
“Bugün 20 yılını dolduran hikâyenin kaybedeni Erdoğan oldu. Onların hikâyesinde bir zafer mafer yok. 
Cumhuriyetin ilk yüzyılında ülkeyi batıran iki krizin mimarını, 28 Şubat’ın destekçisi Perinçek’i almış; ‘ortaklarım 
bunlar’ diye gösteriyor. Türkiye’nin yeni yüzyılına yürüyormuş. Bu mu sizin vizyonunuz? Önce bir kişinin iki 
dudağı arasından yönetilmeye başlayan bir partiye dönüştürdü kendi partisini. Şimdi de iki kişinin dört dudağı 
arasından yönetilen bir parti oldular.”

‘Krizlerin Ortağı ‘tak’ dedi, ‘şak’ diye oldu’
“Krizlerin Ortağı istedi; 2015’te, 2018’de erken seçime gitti. Krizlerin Ortağı istedi; rejim değişti.Krizlerin Ortağı 
istedi; mafyayı dışarı saldı. Krizlerin Ortağı istedi; şaibelerin ortasındaki bakanı yanında tutmak zorunda kaldı. 
Dünkü grup başkanvekilini bir günde kovdu. Krizlerin Ortağı ‘tak’ dedi, ‘şak’ diye oldu.  Sayın Erdoğan, milletin 
kendisine emanet ettiği anahtarı Bahçeli’ye kaptırdı.”

‘On milyonlarca insan, AK Parti’ye adaleti çiğnesin diye mi oy verdi?’
“On milyonlarca insan, AK Parti’ye adaleti, hukuku çiğnesin diye mi oy verdi? Parti aidatını ödemek için kenara 
köşeye para koyan insanlar, AK Parti’yi 20. yılın sonunda yoksuldan alıp zengine versin diye mi destekledi? 20 
sene önce yolsuzlukları bitirsin diye oy verdiği iktidarın, milletin parasını çarçur edebileceğini tahmin edebilir 
miydi? Hayır. Tam bir ibretlik durum.”
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‘Camilerde siyasi propaganda yapıldığı bir ülke mi hayal etmişlerdi?’
“20 sene önce ezilenlerin adına yola koyulanlar, o geniş kitlenin desteğini bugünler için mi aldı? O kitlenin 
istediği Türkiye bu muydu? İnsanların fikirleri yüzünden hapis yattığı, camilerde siyasi propaganda yapıldığı, 
gençlerin mutsuz olup odasına kapandığı, kadınların ne evde ne sokakta huzur bulabildiği, ötekileştirmenin 
zirveye vardığı bir ülke mi hayal etmişlerdi?”

‘Kızıl Ordu Korosu’na mı özendiniz?’
“Devlette partizanlığın yeri olmaz. Kaşla göz arasında Kızıl Ordu Korosu’na mı özendiniz? Çok istiyorsanız 
partinizin özel müzik grubunuzu kurarsınız, şarkılarınızı Spotify’a yüklersiniz, istediğiniz gibi çalıp oynarsınız. Bir 
devlet kurumunun töreninde, emniyet mensuplarımıza kendi partinizin seçim şarkısını söyletemezsiniz. Adil 
ve şeffaf yapılması gereken seçimlerde, sokakta güvenliği sağlamakla görevli bir kuruma, partinizin şarkısını 
söyletemezsiniz.”

‘TKK geçen yıl 500 milyon lira zarar etti’
“Sadece geçen yıl Tarım Kredi’nin 500 milyon lira zarar ettiğini arkadaşlar söyledi. Rakamlar örtülüyor. İçeriden 
bu bilgileri alıyoruz. 500 milyon lira zarar; kendi manavımızın, bakkalımızın, pazarcı esnafımızın karşısına rakip 
çıkıp ‘onlardan daha ucuza satıyorum’ demek için. Sen 500 milyon desteği dağıt, herkes fiyatları düşürür. Çok 
yanlış yollara soktular ülkeyi.”

‘Bu yükü layıkıyla taşıyacak ekibiz’
“Evinizi taşıyacaksınız. Eşyalarınızı topladınız. Buzdolabını, avizeyi, çamaşır makinesini yeni evinize sağ salim 
götürmek için ne yaparsınız? O yükü kırmadan dökmeden taşıyacak birilerini ararsınız. Mümkünse yükün 
altında kalmayacak, genç, zinde, kolu kuvveti yerinde ve tecrübeli birilerini bulursunuz. Biz bu yükü layıkıyla 
taşıyacak bir ekibiz. Kırmadan, dökmeden, incitmeden, sağa salim 85 milyonumuzun huzurunu sağlayacak 
ekibiz.”
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ALİ BABACAN’A CANLI YAYIN SÜRPRİZİ:    
KENDİ MEZUNİYET VİDEOSU İLE KARŞILAŞTI

Üniversite mezuniyet videosu ilk kez yayınlandı
Babacan’ın üniversite mezuniyetinde “Milletimize ve insanlığa faydalı olmak için büyük sorumluluklar 
üstlenmeye hazırız. ODTÜ mezunu olmak hepimiz için büyük bir kıvanç. Burada bilinçli araştırma yapmayı, 
sistemi çalışmayı ve bildiklerimizi uygulamayı öğrendik. Öğrendiklerimizin bilim ve teknoloji yarışında bizim için 
büyük bir güç oluşturduğunun bilincindeyiz” şeklinde konuştuğu video ilk defa yayınlandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de Elif Çakır ile Yıldıray 
Oğur’un sunduğu Bi’ Karar Ver programının konuğu oldu. 1989 yılında 

ODTÜ’yü birincilikle bitiren Babacan, canlı yayında üniversite mezuniyet 
törenindeki konuşmasıyla karşılaştı. Gazeteciler Oğur ve Çakır ayrıca 

1985 yılında TED Ankara Koleji’nden de birincilikle mezun olan Babacan’ın 
aleyhine yapılan bir haberi ekrana yansıttı.

GENEL BAŞKANDAN
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Babacan gündeme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

‘Kendi adıma helalleşme ihtiyacı hissediyorum’
“Kendi adıma helalleşme ihtiyacı hissediyorum. 2017 referandumunda keşke konuşmama kararımı bozup 
konuşsaydım. 2015’te konuşmama kararı aldım. DEVA Partisi’ni kurana kadar bir demecimi bulamazsınız. 
Benden miting yapmamı istediler, ‘Ben bunu savunamam’ dedim.”

‘85 kişinin hakkını 85 milyona oylatamazsınız’
“Temel insan hakları oylatılmaz. Bu sadece 85 kişinin hakkı da olabilir. 85 kişinin hakkını 85 milyona oylatamazsınız. 
Temel hakkın anayasayla güvence altına alınması ve orada kalması gerekir. Aksi yazılmadıkça özgürlük esastır.”

‘Başörtüsü sorununu hak ve özgürlük mücadelesi olarak yaşadık’
“Başörtüsü sorunu yaşadıysa halamlar ya da kız kardeşlerim, biz bunları bir hak ve özgürlük mücadelesi olarak 
yaşadık. Şu andaki hükûmetin, Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi AK Parti’nin bayrağını sallamak olarak değil. Öyle 
bir şey yapmadık. ‘Bu temel insan hakkı’ dedik. Ailedeki hissiyat hep öyle oldu. Partizanca bir iş değildi.”

‘Hiçbir partinin kendi partisinin dar ideolojisiyle ilgili bir inatta bulunmaması lazım’
“Tek başına herkes burnunun dikine gittiğinde hep beraber kaybedeceğini 2018 seçiminde gördük. Olmadı, 
gene olmaz. Kimseyi aldatmamak lazım. Hiçbir partinin kendi partisinin dar ideolojisiyle ilgili bir inatta 
bulunmaması lazım.”
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Babacan, “Altılı Masa genişler mi?” sorusunu Avrupa Birliği ve Brexit örneğiyle yanıtladı:

“Norveç ‘AB’ye gireceğim’ dese, AB ‘Aramıza hoş geldin’ der. Kosova ‘Üye olmak istiyorum’ deyince ‘Dur 
bakalım. Demokrasiyi içselleştirdin mi?’ der. Altılı masada da gerçek demokrat duruş çok önemli. AB’de 
genişleme var ama Brexit örneği de var. Yani gönüllü bir çıkış. Altılı Masa için de teoride bütün bu opsiyonlar 
açık. Ayrılış münferit karardır. İngiltere ‘çıkmak istiyorum’ dedi, çıktı. Ama yeni bir üyenin girmesi için mevcut 
üyelerin tamam demesi lazım.”

‘Genel başkanların her birisinde çok güçlü bir irade var’
“Altılı masa yüzeysel olarak oturup konuşma masası mı, yoksa gerçekten kurumsal olarak da beraber olabilecek 
miyiz? Genel başkanların niyetinin iyi olduğuna çok inanıyorum. Görüştüğüm genel başkanların her birisinde 
samimi bir şekilde altılı masanın beraber olması, güçlü olması, beraber çalışmasıyla ilgili çok güçlü bir irade var. 
En son yaptığım turda en kısa görüşmemiz 3 saat sürdü. Her şeyi konuşuyoruz. Güven de böyle oluşuyor.”

‘Bahçeli niye bakan vermiyor? Normal bir ortaklık değil’
“Tayyip Erdoğan seçime AK Parti’nin adayı olarak gitseydi seçilebilir miydi? Onun için MHP’nin kahrını çekmek 
zorunda kalıyor. Niye Erdoğan istediği halde Bahçeli bir tane bakan ismi vermiyor? Çok garip bir ortaklıktan 
bahsediyoruz. Normal bir ortaklık değil.”

‘İşlerine gelince demokrat, işlerine gelince otokrat’
Ayrıca Kürt meselesinin büyüdüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu reddettiğini söyleyen Babacan, 
AK Parti’nin HDP’yi ziyaretini şu sözlerle yorumladı: “Kendileri bu görüşmeleri yaparken hiçbir şey yok. Başka 
bir HDP ile temas kurunca ‘Masanın altında HDP var’. Tamamen propaganda malzemeleri. İşlerine gelince 
demokrat, işlerine gelince otokrat. Seçime giderken kucaklayıcı, seçimden sonra ‘Tekmeyi bas gönder’. Öyle 
çalışıyor.”

Babacan’dan dizi listesi
DEVA Partisi’ni kurmadan önce çok sayıda dizi ve film izlediğini belirten Babacan izlediği dizilerin sorulması 
üzerine şunları sıraladı:

Black Mirror, Game of Thrones, Peaky Blinders, The Crown, Breaking Bad, Stranger Things, Money Heist, 
Outlander, Narcos, Homeland, Sherlock.

Altılı masada da gerçek 
demokrat duruş çok önemli
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Ali Babacan’dan liderler zirvesi sonrası ilk açıklama: 
‘Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili hiç olmadığım kadar umutluyum’

ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında 
gündemi değerlendirdi. Dün (14 Kasım) DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanan altı siyasi partinin ortak 
çalışmalarına, İstanbul Taksim’deki terör saldırısına ve HDP’ye ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan şu 
ifadeleri kullandı:

DEVA Genel Merkezi’nde aynı anda üç toplantı yapıldı
“Her alanda ilerleyen Türkiye için çalışıyoruz. Dünkü toplantı çok önemliydi. Eş zamanlı olarak biz liderler üçüncü 
katta buluştuk. İkinci katta hukuk heyetimiz buluştu. Anayasayı bitirdiler, 10 tane yasa üzerinde çalışıyorlar. 
Birinci kattaki ekip ortak politikaları çalıştı. Liderler yukarıda bitmiş konuları karara bağlarken alt katta bir 
sonraki toplantının hazırlığı yapılıyor. Türkiye’yi iyi bir icraatla kazanacağız. DEVA Partisi olarak yaptığımız ve 
diğer partilerin masaya koydukları hazırlıklar seçimden sonra Türkiye’yi kazanmanın hazırlığı.”

‘Makulde hemen buluşuveriyoruz’
“Bazen arkadaşlarımız ‘Burada anlaşamadık, şurada sıkıntı çıktı’ diye getiriyorlar. Altı genel başkan oturuyoruz, 
inanın 5 dakikada bitiyor. Makulde hemen buluşuveriyoruz.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Altılı masada merkez çek kuvveti var’
“Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili hiç olmadığım kadar umutluyum. Hani fizikte merkez kaç kuvveti vardır ya, altılı 
masada merkez çek kuvveti var. Herkes şunun bilincinde: Seçimi kazanmak ancak birlik ve beraberlikle 
mümkün. Seçimi kazanmak, birlik ve beraberlik içerisinde cumhurbaşkanı adayımızın seçilmesi ve Meclis’te 
anayasayı değiştireceği çoğunluğun sağlanmasıyla mümkün. Ortak karar çıktığı zaman geniş toplum kesimleri 
benimsiyor.”

“Demokrasi stadı inşa ediyoruz. Sonraki seçimlerde partiler birbiriyle gene rakip olabilir, yarışabilir. Şimdi 
rekabet öncesi iş birliği yapıyoruz.”

‘Adayın birinci turda seçilmesi ortak aday formülüyle mümkün’
“Birinci turda cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ancak ortak aday formülüyle mümkün. Başka rüyaları olan 
varsa buyursun gitsin. 2018’de denemediler mi? Ortak aday çıkaramadılar ve dağıldı iş. 2018’i kimseyi parmakla 
işaret etmek için söylemedim. Millet İttifakı vardı, ortak adayda karar veremediler. Ortak aday olmayınca seçimi 
kaybettiler. Ülke 5 yıl kaybetti.”

Demokrasi stadı inşa ediyoruz

‘HDP’ye saygısızlık 5-6 milyon vatandaşımızı rencide etmektedir’
“DEVA Partisi olarak HDP’yle diyalogumuz var. Mesele o siyasi partiye zamanında destek vermiş milyonlarca 
insan. HDP’ye karşı yapılacak her türlü saygısızlık, her türlü ileri ifade, her türlü terörize etme ve düşmanlaştırma 
o partiye oy veren 5-6 milyon vatandaşımızı rencide etmektedir.”

‘Devletin elinde başka bilgiler mi var bilemiyoruz, güvenimiz yok’
“(Taksim saldırısı) Bir sürü bilgi var da hangisi doğru, hangisi yalan açıkçası hiç inanamıyoruz. İçişleri Bakanı bir 
şey söylüyor, bir uluslararası ajansa üst düzey bir yetkili başka şeyler söylüyor. Hangisine inanacağız? Acaba 
birisi iç politikada siyasi atraksiyon peşinde mi? Yoksa devletin elinde gerçekten başka bilgiler mi var? Bunları 
bilemiyoruz. Hiç güven yok.”

‘İç güvenlikle ilgili sen ne yaptın, ondan bahset’
“İçişleri Bakanı iç güvenlikten sorumlu değil mi? ‘Burada hata yaptık, istihbaratımız çalışmadı, şurada 
önleyemedik’ demiyor, suçu başkalarına yansıtmaya çalışıyor. Falanca ülkenin taziyesini kabul etmeyecekmiş. 
Siz dış politikanızı düzeltin, kendinize düşman aramayın. Sen ne yapıyorsun? Senin sorumluluk alanındaki bir 
mesele değil mi iç güvenlik? İç güvenlikle ilgili sen ne yaptın? Ondan bahset.”
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“Açıklamalara güven olmayınca insanlar sosyal medyadan, başka kaynaklardan bilgiye erişmeye çalışıyor. ‘Bu 
işin aslı başkadır’ diyorlar. Onu görünce ‘Bizim konuştuğumuzdan başka ses duyulmasın’ diye orayı burayı 
sıkıyorlar, yayın yasağı getiriyorlar. Siz güvenilir bir hükûmet olun, insanlar söylediğinize güvensin, ondan sonra 
hiçbir yeri kısmaya gerek yok.”

‘Terörün finansmanıyla ilgili adımları niye atmadığını açıklasın’
“Türkiye, terörün finansmanında ve kara paranın aklanmasında beyaz listeden gri listeye düşmüş. Terörle 
mücadeleden bahsediyorsunuz ama terörün finansmanıyla ilgili alınması gereken tedbirleri almıyorsunuz. Sayın 
Erdoğan terörün finansmanıyla ve kara paranın aklanmasıyla ilgili gerekli adımları niye atmadığını açıklasın. Bu 
kafayla giderlerse Türkiye kara listeye düşecek.”

‘Hükûmetin atacağı adımlar saman alevi’
Babacan, asgari ücret ve EYT düzenlemeleriyle ilgili bir soruyu “Bundan sonra hükûmetin atacağı her adım 
saman alevi gibidir. Parlar, söner” diye yanıtladı.

Güvenilir bir hükûmet olun, 
hiçbir yeri kısmaya gerek kalmaz
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MECLİSTEN

DEVA PARTİSİ’NDEN 
‘PARTİ-DEVLET’ SORULARI

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, ‘parti-devlet’ tartışmalarına yol açan 
uygulamaları iki önergeyle TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Polis 

Akademisi Mezuniyet Töreni’nde AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı” şarkısının 
söylenmesini ve aynı kampanyanın logosuyla başlayan “HealthTürkiye” 

filminin televizyon ve radyolarda “ücretsiz ve zorunlu” olarak 
yayınlanacağı iddialarını bakanlara sordu.
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “parti-devlet” tartışmalarını TBMM gündemine taşıdı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Okan Konuralp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık 
Bakanlığı’nın hazırladığı AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı” logosuyla başlayan “HealthTürkiye” isimli tanıtım filminin 
televizyon ve radyolarda “ücretsiz ve zorunlu” olarak yayınlanmasına karar verildiğini ifade etmişti. Bunun 
üzerine bağımsızlık ve tarafsızlık vurgusu yapan Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu 
soruları sordu:

‘Başka reklam filmleri de söz konusu mu?’

RTÜK, iddia edildiği şekilde, bir siyasi partinin seçim kampanyasında kullanılan logonun yer aldığı tanıtım 
filminin televizyon ve radyolarda ücretsiz ve zorunlu olarak yayınlanması yönünde bir karar almış mıdır?

RTÜK tarafından bu yönde alınmış bir karar var ise tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi ile bağdaşmayan bu 
karar hangi gerekçe ile alınmıştır?

Karara konu tanıtım filmine benzer mahiyette bir parti propagandasına neden olabilecek başka reklam 
filmleri de söz konusu mudur? Aynı şekilde bu reklam filmlerinin de ücretsiz ve zorunlu olarak televizyon 
ve radyolarda yayınlanması için planlama yapılmakta mıdır?

‘Emir hangi makam tarafından verildi?’

Yeneroğlu, Polis Akademisi Bandosu’nun AK Parti müziği çalması üzerine ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 
şu soruların yanıtını istedi:

Siyasi bir partinin seçim faaliyeti kapsamında bestelenen bir şarkının Polis Akademisi Bandosu tarafından 
tertip edilmesi, çalınması ve söylenmesi Polis Akademisi Bandosu’nun kendi takdiri ile mi gerçekleşmiştir? 
Eğer bir emir doğrultusunda çalınmış ise bu emir hangi makam tarafından verilmiştir?

Söz konusu şarkının çalınması emir doğrultusunda gerçekleşmiş ise bu emir yazılı olarak mı yoksa sözlü 
olarak mı verilmiştir?

Yukarıda bahsedilen kanuna ve anayasaya aykırılık halleri gözetilerek hukuka aykırı emri veren ve hukuka 
aykırı emri yerine getiren personeller hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?
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MECLİSTEN

DEVA Partili Yeneroğlu: “Alevilerin talebi 
cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesidir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, cemevlerine 
yönelik düzenlemeleri de içerek Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi 
Başkanlığı’nın kurulmasına dönük Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

bugünkü (9 Kasım) Resmî Gazete’de yayımlandı.
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‘En önemli talepler ayrımcılığa uğramamak ve eşit vatandaşlıktır’

Düzenlemeler yapılırken Alevilerin taleplerinin dikkate alınmadığını savunan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu, “Oysa on yıllardır Alevi vatandaşlarımızın dile getirdiği talepler çok açık. En önemli talepler 
Alevi kimliğinin ayrımcılığa uğramaması ve eşit vatandaşlıktır. Talepler; zorunlu din derslerinin içeriği, kamu 
kurumlarına atamalarda yaşadıkları ayrımcılığın giderilmesi, Madımak Oteli’nin müze yapılması, Alevilerin tarih 
boyunca çektikleri acılarla yüzleşilmesi ve elbette cemevlerinin kültürel bir alan olarak değil bir ibadethane 
olarak kabul edilmesidir” açıklamasında bulundu.

‘Bu teklifi ‘inançlarına ve kimliklerine hakaret’ olarak niteliyorlar’

Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu düzenleme Alevi toplumunun talepleri dikkate alınmadan, torba kanunla seçim öncesi alelacele Meclis’e 
getirildi ve Alevilerin eşit vatandaşlık hakkını temin etme kapasitesine sahip değil. Bu düzenleme hükûmetin, 
Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını çözme konusundaki samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Türkiye’de Alevi 
vatandaşlarımızın sorunlarını bilen, bu sorunların demokratik ve adil yollarla çözülmesi için yıllardır gayret 
gösteren neredeyse tüm sivil toplum örgütleri, bu kanun teklifine karşı seslerini yükseltiyor. Bu teklifi ‘inançlarına 
ve kimliklerine hakaret’ olarak niteliyorlar.”

‘Göz boyama…’

“Kanun teklifinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarım gibi ihtiyaçlarının gerekli durumlarda belediyeler 
ve il özel idareleri, su ve elektrik harcamalarının ise belediyeler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
karşılanabileceği öngörülüyor. Alevi vatandaşlarımızın taleplerini dikkate almadan, sadece göz boyamak 
için cemevlerine yönelik yapım, bakım ve onarım desteğiyle birlikte, elektrik ve suyun ücretsiz veya ucuza 
kullandırılması, iktidarın meseleye ‘hak’ değil ‘oy’ temelinde baktığını gözler önüne sermiştir.”

‘Aleviler Aleviliği nasıl tanımlıyorsa Alevilik odur’

“Alevilik de tıpkı diğer tüm inançlar gibi, devletin ve kanunun tanımlamasına muhtaç değildir. Alevilerin 
ibadethane olarak gördükleri yer neresi ise orası ibadethanedir. Aleviler, Aleviliği nasıl tanımlıyorsa Alevilik 
odur.”

‘Barış ve huzur Hacı Bektaş’ı, Yunus Emre’yi, Pir Sultan’ı anlamakla mümkün’

“Aleviler yüzyıllar boyunca öteki olarak görüldü. Maalesef bu durum Cumhuriyet’le birlikte de devam 
edegeldi. Alevilerin yaşadıkları acılar görmezden gelindi ve Alevi kimliği her zaman toplumsal ayrışmanın bir 
parçası olarak lanse edildi. Türkiye’nin tüm farklılıklarını zenginlik sayarak barış ve huzur içerisinde bir arada 
yaşayabilmesi; ‘İncinsen de incitme’ diyen Hacı Bektaş Veli’yi, ‘Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm’ 
diyen Yunus Emre’yi,’ ‘Cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes kendi ateşini götürür’ diyen Pir Sultan Abdal’ı 
anlayabilmekle mümkün olacak.”
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MECLİSTEN

DEVA Partili Yeneroğlu TİHV raporunu 
değerlendirdi: “İnsan hakları can çekişiyor”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Türkiye Mustafa Yeneroğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 
(TİHV) yayınladığı insan hakları raporunu değerlendirdi. Yeneroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rapor, Türkiye’nin nasıl bir karanlığa mahkûm edildiğini en acı şekilde gözler önüne seriyor. Ülkemizde insan 
hakları can çekişiyor. Kaçırılan insanlardan mayına basarak yaşamını yitirenlere, işkenceye maruz kalanlardan 
zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuklara… İnsan haklarına dayalı, demokratik bir hukuk 
devletinde mümkün olmayacak kadar korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız.”

Ülkemizde insan hakları 
can çekişiyor



3 DEVA BÜLTEN · 27. SAYI32

‘Önemli bir belge niteliğinde’
“Raporda; düşünce ve ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğüne, yaşam hakkından 
savunma hakkına dek her türlü hak ve özgürlüğün hiçe sayıldığı ve vatandaşlarımızın doğuştan sahip oldukları 
hakları gözünü dahi kırpmadan yok edebilen bir anlayışın karar verici olarak devletin her alanına nasıl sirayet 
ettiği açıkça ortaya konuyor. İnsanların Türkiye’de nasıl bir baskı ve korku ikliminde yaşadığını ortaya koymak 
açısından TİHV’nin 2021 yılı İnsan Hakları Raporu oldukça önemli bir belge niteliğindedir.”

‘Başarılı olamazsak Türkiye üçüncü sınıf otoriter rejime bir seçim uzakta’
“Gazetecilerin baskı altına alındığı, sivil toplumun susturulduğu, yüksek mahkeme kararlarına ilk derece 
mahkemelerinin uymadığı, herkesin her an terörist olmakla suçlanmaktan tedirgin olduğu, hukukun ayaklar altın 
alındığı bir süreci ülke olarak yaşamaktayız. Başarılı olamadığımız takdirde Türkiye hukuk güvenliği, masumiyet 
karinesi, lekelenmeme hakkı, adil yargılanma hakkı, suçların ve cezaların kanuniliği gibi en temel hakların dahi 
tamamen rafa kaldırıldığı üçüncü sınıf bir otoriter rejim haline gelmeye maalesef sadece bir seçim uzakta.”

‘Türkiye iki zihniyet arasında bir seçim yapacak’
“Bu karanlık tabloyu değiştirmek için ülke olarak önümüzde çok büyük bir fırsat var. 2023 seçimleri, geleceğin 
Türkiye’sinde çocuklarımızın nasıl bir yaşam süreceğine dair çok ciddi bir kararın verileceği bir seçim olacak. 
Türkiye, iki ittifak ya da iki Cumhurbaşkanı arasında değil, iki farklı zihniyet arasında bir seçim yapacak. Gelecekte 
ya demokratik bir hukuk devletinin özgür ve müreffeh vatandaşları olarak huzur içinde yaşayacak ya da her 
şeyin ölçüsü olarak kendisini gören, bireyin, sivil toplumun ve ülkenin nefes almasına izin vermeyen hukuksuz 
ve otoriter bir yönetim anlayışı altında hukuksuzluklarla boğuşmaya devam edeceğiz.”

“DEVA Partisi olarak bizim, milletimizin en doğru kararı vereceğine ve ülkemizin içinde bulunduğu bu korku 
ve baskı ikliminden milletimizin inanç ve iradesiyle çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Türkiye hiçbir kişinin, 
ailenin ve zümrenin ya da bir ideolojinin, inancın ve düşüncenin tahakkümü altına alınamayacak kadar büyük 
bir ülkedir. Önümüzdeki seçimlerde milletimiz bu gerçeği en gür şekilde haykıracaktır.”

Türkiye büyük bir 
ülkedir
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ÇANAKCI’DAN ÇARPICI İSTATİSTİK

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Geçmişte 1 yılda verilen bütçe açığının 
2 katı kadar açık sadece 1 ayda yaşanıyor” dedi. Çanakcı, dış ticaret açığının ve cari açığın tarihi en yüksek 
seviyelere yükseldiğini söyledi.

Güven ve kredibilite açığı…
Çanakcı ayrıca “Ekonomiye bu iki açık kadar hatta daha fazla zarar veren, iktidarın yarattığı güven ve kredibilite 
açığıdır” açıklamasında bulundu.
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EVRİM RIZVANOĞLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE 
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden sokak köpekleri açıklaması: 
‘Çocuklar okula gitmeye korkuyor’

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, sokak köpekleri tartışmasının 
alevlenmesi üzerine yaptığı açıklamada sokak hayvanlarını kısırlaştırma seferberliği çağrısında bulundu. Sokak 
hayvanı nüfusunun artmasına dikkat çeken Rızvanoğlu, “İktidarın umursamazlığı nedeniyle insanlar sokağa 
çıkmaya, çocuklar okula gitmeye korkuyor” dedi.

‘Çocuklar travma yaşıyor’

Rızvanoğlu şunları söyledi:

“İktidar ipin ucunu kaçırdı. Sokaktaki hayvan sayısı bu kadar kontrolsüz bir noktaya gelene kadar havaya bakıp 
ıslık çaldı. Bu umursamazlık nedeniyle insanlar sokağa çıkmaya, çocuklar okula gitmeye korkuyor. Hayvan 
sevgisiyle büyümesini, merhametli bireyler olarak yetişmesini arzu ettiğimiz çocuklar travma yaşıyor. Buna 
kimsenin hakkı yok.”
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‘Kısırlaştırma seferberliği şart’
“Derhal sokak hayvanlarını kısırlaştırma seferberliğine başlanması gerekiyor. Bu şart. Fakat bunun için iktidarın 
önce kafasını kumdan çıkarması lazım. Kısırlaştırmaların yapılacağı bakım evlerinin durumu rezalet. Korkunç 
yönetilmiş bir süreçle karşı karşıyayız.”

‘Sorunu çözmek isteyen iktidar, parayı sağlık ve güvenlik için ayırır’
“Bu sorunu çözmek isteyen bir iktidar önce aklını başına alır. Sağa sola para saçmayı bırakıp, sokak hayvanı 
sorununu çözmek için para ayırır. Milletin parasını milletin sağlığı ve güvenliği için ayırır. Doğru dürüst bakım 
evleri kurup kısırlaştırma yapar ve sokak hayvanlarının nüfusunu ve aşılanmasını kontrol eder.”

Belediyelere: ‘Kanunun gereğini yerine getirdin mi?’
“Belediyeleri konuşmamız lazım. Yerel seçimlerin üzerinden 3 sene geçti. Arada bir pandemi yaşadık. İnsanlar 
eve çekildi, sokaklar hayvanlara kaldı. Belediyenin görevleri arasında, ‘Şu hayvanların çoğalmasını kontrol 
altına al’ yazıyor. ‘İmar hileleriyle, rant hevesleriyle voleyi vur’ yazmıyor. Sen asıl işini yaptın mı? Bunları ben 
uydurmuyorum. Devletin kanunları bunlar. Kanunun gereğini yerine getirdin mi?”

DEVA Partisi’nden soru önergesi
Rızvanoğlu’nun açıklamasının ardından DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da TBMM’ye 
soru önergesi sundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi isteyen Yeneroğlu, Kirişçi’ye şu soruları yöneltti:

‘Kaç belediye kısırlaştırmaya ve aşılamaya başladı?’
“Türkiye genelinde kaç belediye sahipsiz sokak hayvanları için yeterli olanaklara sahip bakımevi kurarak 
kısırlaştırma ve aşılama faaliyetlerine başlamıştır?  81 il genelinde kaç hayvan bakımevi bulunmaktadır? Bu 
bakımevlerinin kaçı ruhsatlı ve kanuna uygundur? Bakımevi kurmayan belediyelerden kaç tanesi uygun 
bakımevi kurmaya yönelik inşaat çalışmalarına başlamıştır ve inşaatların tamamlanma tarihi nedir?”

‘Bakımevi olmayan belediyeler nerede yapacak?’
“Kontrol altına alınamayan sokak hayvan popülasyonu için kısırlaştırma seferberliği planlanmakta mıdır? 
Tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama sürecinin planlanması ve takvimi nedir? Bakımevi 
olmayan belediyeler kısırlaştırma, aşılama ve bakım süreçlerini nerede ve nasıl yapacaklar?”

‘Sivil toplum örgütleri çözümlere dahil ediliyor mu?’
“Tüm bu süreçler ilgili bakanlıklar tarafından denetlenmekte midir? Bu verilere şeffaf bir şekilde hangi 
platformlardan ulaşılabilmektedir? Alanında yetkin sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlar süreçlere ve 
çözümlere dahil edilmekte midir? Kısırlaştırma seferberliği ve gerekli bakımevleri kurulması için yeterli 
bütçe ayrılmış mıdır?”
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ETKİNLİKLERİMİZ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 
DEVA’YA ZİYARET

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, Haliç Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’ne üye 
öğrencileri partisinin genel merkezinde ağırladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile de bir araya gelen 
öğrenciler burada Babacan’la söyleşi yaptı.

Şanlıoğlu, ziyaretin ardından öğrencilere teşekkür etti.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA PARTİSİ, 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın düzenlediği söyleşide 
Sabancı Üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğin ardından okulun Politika Kulübü’ne ve öğrencilere teşekkür eden DEVA Partisi Gençlik Politikaları 
Başkanı Doğa Şanlıoğlu, “Ülke sorunlarına ve yaşadığı dünyaya duyarlı insanların olması, her zaman umudumuzu 
ve çalışma azmimizi daha da artırıyor” dedi.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA PARTİSİ SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLERDEN 
SORUMLU İL BAŞKAN YARDIMCILARI EĞİTİM, 
İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıya Genel Başkan Sn. Ali BABACAN, Genel Başkan Yardımcıları Hasan KARAL, İdris ŞAHİN ve Sadullah 
ERGİN de katılarak sivil toplum faaliyetlerinin önemi ve yöntemleri konusunda sunumlar yaptılar.

Sabah 9.30’da başlayıp 18.00’da biten toplantıda illerden gelen STİB yöneticileri ile karşılıklı değerlendirmeler 
yapılarak yaklaşan seçimler öncesi yapılması gereken faaliyetler değerlendirildi.
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Lice ilçe binamıza yapılan 
molotoflu saldırıyı kınıyoruz

GENEL BAŞKANDAN

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Diyarbakır Lice ilçe binasına dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler 
tarafından molotoflu saldırı yapılmıştır. Saldırı sonucunda parti binamızda yanıklar ve çatlaklar tespit edilmiştir.

Demokrasimizi hedefleyen bu saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.

Partimizi hedef alan saldırı sıradan ve münferit bir hadise olarak geçiştirilemez. Seçim sürecine doğru ilerleyen 
günlerde hem can hem seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek eylemlere göz yumulması asla kabul edilemez.

Adil ve demokratik siyasi zemin, ülkemizin her köşesindeki her bir ferdin kendisini barış ve güven atmosferinde 
hissettiği ölçüde geçerlidir.

Bu nedenle Lice’deki saldırı bir an önce aydınlatılmalıdır. Failler derhal tespit edilip yargı önüne çıkartılmalıdır. 
Soruşturma, saldırıyı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturarak ilerletilmelidir.

Saldırganlar bilsin ki DEVA Partisi’ne ve demokratik siyasete dönük saldırılar amacına ulaşamayacaktır.
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Babacan’dan alevi kurumlarına 
geçmiş olsun telefonu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kolluğun 
Alevi kurumlarının Meclis’in önündeki basın 
açıklamasına müdahalesinin ardından hastaneye 
kaldırılan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Celal Fırat’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Babacan, “Fikirleri dinlemek yerine susturanlar hiçbir 
meselemizi çözemezler” dedi.

Alevi kurumları, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen 
ve cemevlerine ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifini protesto etmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin önünde bir araya geldi.

Kolluğun müdahalesinin ardından Hacı Bektaş Veli 
Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez 
ile Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celal 
Fırat hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan, Fırat’a telefon açarak geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

‘Fikirleri dinlemek yerine susturanlar 
hiçbir meselemizi çözemezler’

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada “Meclis’in önünde basın açıklaması 
yaparken darp edilen Alevi Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Celal Fırat’a ve Hacı Bektaş Veli Anadolu 
Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez’e geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Fikirleri dinlemek yerine 
susturanlar hiçbir meselemizi çözemezler” ifadelerini 
kullandı.

GENEL BAŞKANDAN
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ETKİNLİKLERİMİZ

ELİF ESEN İZMİR’DEYDİ

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ve ekibi 9-10 Kasım’da İzmir’in farklı ilçelerinde İzmir il ve ilçe 
başkanlıklarımız eşliğinde farklı çalışmalara katıldı.
Karşıyaka, Buca, Menemen, Torbalı, Karabağlar, Bayraklı, Bornova olmak üzere ekipler eş zamanlı çalışmalar 
yürüttü.

“Söz Kadında” kadın toplantısı, kapı ziyaretleri, atölye ziyaretleri, pazar üye/ gönüllü çalışması, mavi yelekli 
yürüyüş, esnaf gezisi gibi etkinliklerle çok sayıda İzmirliyle buluşuldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım’da İzmir İl Başkanlığımız 
ile birlikte Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı ziyaret edildi, çelenk ve çiçekler bırakıldı. Anmaya gelen vatandaşlara 
kokart stiker hediye edildi.
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