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Altı Siyasi Parti Genel Başkanının
Ortak Açıklaması

(Ankara, 5 Ocak 2022)



33#HEPİMİZİNDEVASI

BABACAN’DAN EŞİT VATANDAŞLIK VE 
ÖZGÜRLÜKÇÜ LAİKLİK MESAJLARI:
‘HEDEFİMİZ TAM DEMOKRASİ’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Temel Haklar Eylem Planı’nı açıkladı. Böylece DEVA 
Partisi’nin eylem planlarının sayısı 21’e ulaştı. Partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında tanıtılan 
eylem planının ayrıntılarını Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu anlattı. 

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Eksik gedik değil, tam demokrasi’
“DEVA Partisi’nin, bizim çok büyük ve çok net bir hedefimiz var: Hedefimiz tam demokrasi. Eksik gedik değil. 
Yarım porsiyon falan değil. Tam demokrasiye giden yol hak ve özgürlüklerden geçiyor. Eşit vatandaşlıktan 
geçiyor.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Özgürlük esas, sınırlama istisna olacak’
“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de özgürlük esas, sınırlama istisna olacak. Tereddüt halinde yorum 
özgürlük lehine yapılacak. 85 milyonun ifade özgürlüğünü sonuna kadar koruyacağız. Demokrasimize sahip 
çıkmak adına basın özgürlüğünü güçlendireceğiz.”

‘Toplantı ve gösteri hakkına sahip çıkacağız’
“Toplantı ve gösteri hakkına sahip çıkacağız. Bakın, bu sadece muhalefette sarf edilmiş bir söz değil. 
İktidar hedefi olarak önümüze koyuyoruz. Milletin eleştirilerine asla kulaklarımızı tıkamayacağız. Mülki idare 
amirlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine ilişkin yasaklama yetkilerini kısıtlayarak kötüye 
kullanılmalarının önüne geçeceğiz.”

‘Özgürlük, Türkiye’ye bol gelmeyecek’
“Bizim tek amacımız var: Vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişletmek. Hiç merak etmeyin. Özgürlük, 
Türkiye’ye bol gelmeyecek. Özgürlük elbisesi ülkemize inşallah çok yakışacak.”
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“Etnik, dini, mezhebi, kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Türkiye’yi yepyeni bir sözleşmeye davet 
ediyoruz. Tam demokrasiye davet ediyoruz. Tam demokrasi sadece iyi niyetli bir söylem değildir. Ertelenemez 
bir beka meselesidir. Beka deyip duranlar bu ülkeyi ayrıştıranlar değil mi? Bu ülkenin bekası toplumun bazı 
kesimlerini yok sayarak sağlanamaz. Türkiye’nin bekası adalettir. Türkiye’nin bekası insan haklarıdır. Türkiye’nin 
DEVA’sı eşitliktir, özgürlüktür. DEVA Türkiye’si 85 milyonun eşit ve özgür olduğu ülkedir.”

‘Artık prangaları sökme vakti’
“Artık prangaları sökmenin vaktidir. Biz ‘Yapamazlar’ deneni yapmak için bu yola çıktık. ‘Çözülemez’ denen 
problemleri çözmek için yola çıktık. Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmeyi boynumuzun borcu bildik. 
Yaşam tarzını sorun olmaktan çıkartmayı boynumuzun borcu bildik. Ülkemizi patinaj yapmaktan kurtarmayı 
boynumuzun borcu bildik. 85 milyonun refahını ve güvenliğini sağlamayı boynumuzun borcu bildik.”

‘66. maddeyi yeniden ele almayı teklif ediyoruz’
“Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının 
hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı 
bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz.”

‘Anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerek’
“Herkesin anadili, anasının ak sütü kadar helaldir. Bu topraklarda konuşulan tüm diller, bizim dilimizdir. Biz bütün 
bu dillere aynı yakınlıktayız. Anayasamızın 42. maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesini öneriyoruz. Ortak ve 
resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde ‘anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı’nın anayasal 
güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz.”

Türkiye’nin bekası adalettir
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‘Zorla kaybetme fiilini müstakil bir suç olarak düzenleyeceğiz’
“Cumartesi Annelerinin acısına kör, feryadına sağır kalmayacağız. Evladı dönsün diye kapısını gece-gündüz 
açık tutan ana-babaların, mezar taşına bile hasret kalan kardeşlerin, eşlerin acısına sessiz kalmayacağız. 
Bu karanlığın üstüne gideceğiz. Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşmeyi imzalayacağız. Ceza kanunumuzda, zorla kaybetme fiilini müstakil bir suç olarak 
düzenleyeceğiz ve zamanaşımı kapsamında olmayacağını da açıkça ekleyeceğiz. Bu eylemi de insanlık 
suçu olarak tanımlayacağız. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zamanaşımı olmaz. Hukuk devletinin onurunu 
kurtaracağız.”

‘İşkenceye, çıplak aramaya son vereceğiz’
“Hukuk devletinde vatandaşın canı, devletin yüz akıdır. Cezaevlerinde yaşam hakkı ihlallerine göz 
yummayacağız. Kolluk gücü tarafından vatandaşlarımıza uygulanan onur kırıcı muameleye hiçbir koşulda 
müsamaha göstermeyeceğiz. İşkenceye, çıplak aramaya son vereceğiz.”

“İbadethanelerin ibadet yeri olarak tanınmasının önündeki engellerden ciddi ölçüde rahatsızız. Herkesin 
inancına saygı duymak zorundayız. Bu kapsamda, Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız.”

Detayları Yeneroğlu anlattı
Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu paylaştı. Temel 
Haklar Eylem Planı, 18 ana başlık ve 67 alt başlıkta ele aldığımız toplam 354 somut çözümden oluşuyor.

“DEVA Partisi olarak, insan onur ve haysiyetinin korunması ve yüceltilmesini, devletin varlık sebebi olarak 
görüyoruz” diyen Yeneroğlu şunları söyledi:

Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız
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‘İnsan onurunun dokunulmaz olduğunu Anayasa’da düzenleyeceğiz’
“İnsan haklarına dayanan bir devlet anlayışının gereği olarak insan onurunun dokunulmaz ve anayasal düzenin 
temeli olduğu ilkesini Anayasa’da açıkça düzenleyeceğiz. Devletin, insan onuruna saygı göstermek ve onu 
korumakla yükümlü olduğunu anayasal güvenceye kavuşturacağız.”

İsteyen öğrenci, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden açıklama yapmak zorunda kalmadan muaf olabilecek 

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini çoğulcu bir içerikte yeniden düzenleyecek, isteyen öğrencinin herhangi bir 
açıklama yapmak zorunda bırakılmaksızın bu dersten muafiyet hakkını tanıyacağız.”

‘Bekçilerin zor ve silah kullanma yetkisine son vereceğiz’
“Kolluk görevlileri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin zor ve silah kullanma yetkisini düzenleyen başta Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanunu’ndaki hükümler olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini uluslararası standartları dikkate 
alarak gözden geçirecek, gerekli değişiklikleri yapacağız. Çarşı ve mahalle bekçilerinin zor ve silah kullanma 
yetkisine son vereceğiz.”

Babacan’dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması: “Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye’yi geçmişin 
karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın”

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, 30 Aralık 2022’de Ankara’da öldürülen 
Ülkü Ocaklar eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Ankara’da işlenen cinayet kabul edilebilir bir vaka değil. Birileri cesaret alıp bu tür işler yapıyorsa 
bunun tek sorumlusu iktidardır, iktidarın başındaki Sayın Erdoğan’dır. Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye’yi 
geçmişin karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın. Devlet, devletlik görevini yerine getirmek 
zorundadır. Bu işin failleri kimse, niye olduysa bütün açıklığıyla ortaya koymak zorundadır” diye konuştu.
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ALİ BABACAN BEKLENEN GENÇLİK 
EYLEM PLANINI AÇIKLADI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Gençlik Eylem Planı’nı açıkladı. DEVA 
Partisi’nin eylem planlarının sayısı 18’e yükseldi. Planın ayrıntılarını partinin Gençlik Politikaları Başkanı Doğa 
Şanlıoğlu anlattı.

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Gençler mutsuz ve daha acısı umutsuz. Öyle bir dönemdeyiz ki gençliğe en çok ne borçluyuz? Gençlik 
borçluyuz. Yaşlarının gereği olan hayatı yaşayamıyorlar. Akıllı telefon; lüks değil ihtiyaç. Bilgisayar; lüks değil 
ihtiyaç. Çıkıp dışarıda bir kahve içmek; lüks değil ihtiyaç. Lüks diye tarif edilen pek çok şey lüks değil ihtiyaç.”

Vergiler düşecek, zorunlu askerlik kalkacak, yurtlarda giriş 
çıkış saati olmayacak, internet ücretsiz sunulacak

GENEL BAŞKANDAN

Gençliğe en çok gençlik borçluyuz
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İş bulma programları devreye girecek
“Halihazırda iş bulamayan gençler ne yapacak? Bazen 1 ay, bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 yıl gibi programlarla 
yeni beceri ve yetenek kazanacakları programlara gidecekler. Gidiş-geliş yol parası, öğlen yemeği parası 
falan bizden. Bir maliyeti olmayacak. O programlardan sertifika alan gençlerimiz işe girdiğinde gelir vergisi 
ödemeyecek. Firmalar sosyal güvenlik primi ödemeyecek. En az birkaç sene bunun böyle devam etmesi 
gerekiyor. İşsizliği azaltmanın en önemli yolu bu. Kısacası devlet üstüne düşeni yapacak.”

Mülakat yapılmayacak
“Kamuda işe alımlarda da mülakat kalkacak. Devlet, kimseye torpil morpil yapmayacak. Hak eden hak ettiğini 
alacak. Endişeye mahal yok arkadaşlar. Bu kâbus geçip gidecek. Bu korku filmi bitecek.”

Eğitim kartı çıkartılacak, ihtiyaçlar karta yüklenecek
“Eğitim masraflarının karşılanması için gereken her türlü desteği vereceğiz. Kimse yokluk, yoksulluk sebebiyle 
eğitim hakkından alıkonulamayacak. Bunun için eğitim kartı uygulamasını başlatacağız. Her sene başında, 
ihtiyacı olan öğrencilerin kartına belli bir bedel yatırılacak ve gençler harcamalarını bu karttan yapabilecek.”

Yurtlarda 2 kişilik oda dönemi başlayacak, giriş-çıkış saati olmayacak
“Nitelikli ve insan onuruna yarışır yurtlar inşa edeceğiz. Gençler koğuş gibi yerlerde yaşamak zorunda 
kalmayacak. İki kişilik odalar. Sistem bu. KYK yurtlarındaki giriş-çıkış saati uygulamasını da kaldıracağız.”

Teknoloji ürünlerine vergi indirimi
“İktidarın doları patlatması yetmedi, ülkeyi komple vergi dairesine döndürdü. Cep telefonu, tablet, bilgisayar 
gibi ürünlerde vergiler korkunç boyutlara ulaştı. Biz bu vergileri düşüreceğiz.”
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‘Gençlere hesap ödetilmez’
“Gençler aldı cep telefonunu, tabletini, bilgisayarını… Ne gerekiyor? İnternet. İnterneti 25 yaşına kadarki gençler 
için ücretsiz yapacağız. Çünkü bizdeki gelenek nedir? Gençlere hesap ödetilmez.”

Gençlere ücretsiz pasaport ve harç muafiyeti
“Gençlere pasaportlarını ücretsiz vereceğiz. Yurt dışına çıkışlarda harç almayacağız.Havalimanlarının yurtdışı 
çıkış kapısını, ülkeden kaçmak için değil, başka yerleri gezip geri dönmeleri için kullanılacak alanlar olarak 
görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibar kazanacak pasaportuyla göğüslerini gere gere dolaşacaklar.”

Şanlıoğlu: Zorunlu askerliğe son
Eylem planının ayrıntılarını açıklayan DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu şunları söyledi:

“Zorunlu askerliğe son. Bu bizim fırsat eşitliği noktasında çok önemsediğimiz noktalardan biri. Çünkü parası 
olanın 1 ay, olmayanın 6 ay gideceği adaletsiz olan her sisteme karşıyız. O yüzden de biz profesyonel orduya 
geçişi öngörüyoruz. Burada da daha güçlü bir orduda ilerlemeyi hedefliyoruz.”

‘Maddenin Türkiye’ye girişini engellememiz gerekiyor’
“Maddenin Türkiye’ye girişini engellememiz gerekiyor. Transit geçişini engellememiz gerekiyor. AMATEM’in 
daha etkin kullanılmasını ve daha güncel tedavi yöntemlerinin kullanılmasını hedefliyoruz. Bizim meşhur sağlık 
komplekslerimiz var, şehir hastaneleri. Hiçbirinde AMATEM yok.”

‘Federasyonlarda siyasi müdahaleye son vereceğiz’
“Spor federasyonlarının başkanlık seçimlerinde siyasi müdahaleye son vereceğiz. Seçimlerin demokratik 
ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Federasyonları tam özerk hale getireceğiz. Federasyonlardaki 
siyasi kadrolaşmalara ve kayırmacı ilişkilere son vereceğiz.”
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Ali Babacan: ‘Kadınların mutlu, özgür ve 
eşit olmadığı yerde kimsenin yüzü gülmez’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kadın Eylem Planı’nı açıkladı. Böylece DEVA Partisi’nin 
eylem planlarının sayısı 19’u buldu. Ayrıntıları DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen anlattı. Babacan 
şu ifadeleri kullandı:

‘DEVA’da kadınlar üzerinden değil kadınlar için siyaset yapılır’
“Ülkemizin tüm demokrat kadınlarını hakkın, adaletin, özgürlüğün yanına davet ediyorum. DEVA Partisi’ne 
davet ediyorum. DEVA’da kadınlar üzerinden siyaset yapılmaz. Bizde siyaset kadınlar için yapılır. Eşitlikçi siyaset 
vardır. Siyasette artçı değil, öncü olmak için tüm kadınları DEVA Partisi’ne davet ediyorum.”

‘Yasak olmamasına rağmen hukuk tanımayanlar kadınlara zulmetmişti’
“Ülkemizde başörtüsü hakkı, muktedirlerin baskı aracına dönmüştü. Anayasada ve yasalarda hiçbir yasak 
olmamasına rağmen, hukuk tanımayanlar kadınlara zulmetmişti. Kadınlar en temel haklarından mahrum 
bırakılmışlardı. Niçin? Çünkü ülkemizde rejim tartışmaları hep kadın üzerinden yapıldı.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘‘Başında örtü var’ dediler, okula almadılar, ‘kadının yeri evidir’ dediler, işe almadılar...’
“‘Başında örtü var’ dediler, okula almadılar. ‘Kadının yeri evidir’ dediler, işe almadılar. ‘Kadın çocuk bakar’ dediler, 
siyasete almadılar. Ama yeter, gerçekten yeter. Yarınların Türkiye’sinde böyle bir şey görmek istemiyoruz. 
Kadınların mutlu, özgür ve eşit olmadığı yerde kimsenin yüzü gülmez.”

“Kadının siyasi ve ekonomik gücüne güç katmaya hazırlanıyoruz. DEVA Partisi’yle birlikte siyasette kadınların 
müzakereci, akılcı ve barışçıl tavrının hâkim olmasını isteyerek yola çıktık.Kadın mücadelesi, Türkiye’nin kalbine 
kazınacak.”

‘İstanbul Sözleşmesi’ne döneceğiz’
“Kadınlar ‘İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönelim’ diyor. Döneceğiz. Hem de Cumhurbaşkanı yemin töreninden 
sonraki ilk imzalardan birisi sözleşmeye geri dönüş imzası olacak. Çok kızgınız, öfkeliyiz. Gereğini yapacağız.”

Kadın mücadelesi Türkiye’nin 
kalbine kazınacak
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‘Yokluktan çocuğumu okutamıyorum’ cümlesine tahammülüm yok’
“Benim bu ülkede ‘Yokluktan çocuğumu okutamıyorum’ cümlesini duymaya tahammülüm yok. Çocuğun yeri 
kreşidir, okuludur. İhtiyacı olan ailelerin çocuklarına nakit destek sağlamak zorundayız. Eğitim için gereken 
masrafları ihtiyacı olan her çocuk için çıkaracağımız bir karta eğitim yılı başında yükleyeceğiz.”

“Kreşten mezuniyetine, iş hayatından emekliliğe kadar özel bir prizmadan bakmak gerekiyor. Kız çocuklarının 
her alanda yükselmeleri için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Emin olun; dünya çapında bilim kadınları 
yetiştireceğiz.”

‘Kreş açmayan ya da sözleşme yapmayanlara yaptırım uygulayacağız’
“İşletmelerin kendi çalışanları için kreş açmalarını veya bir kreşle anlaşmalarını teşvik edeceğiz.Kreş açmayan 
ya da açık kreşlerle sözleşme yapmayan iş yerlerine de yaptırımlar uygulamak durumunda kalacağız.”

Dünya çapında bilim kadınları yetiştireceğiz
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Esen: Altılı masada ortak kararımız kadından sorumlu bakanlığın kurulması
Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen paylaştı. Esen şöyle konuştu:

“Bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İhtiyacımız ve altılı masada da ortak kararımız kadından 
sorumlu bakanlığın kurulması.”

‘Cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışını benimseyeceğiz’
“Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışını uygulayacağız. Merkezden 
yerele yansıyan bütçe katkısıyla da bu hizmetlerin her alanda kadına ulaşmasını sağlayacağız.”

‘Bütçe payında bakım ekonomisine yer ayıracağız’
“Kadının sosyal hayatta var olabilmesinin önünü açacak önemli bir etken bakım ve kreş desteği. Bütçe payında 
bakım ekonomisine önemli bir yer ayırmayı ve bunu doğru yönetmeyi planlıyoruz. Cinsiyete duyarlı prim ve 
vergi teşvikleriyle kamu ve özel sektör ve kamunun yine diğer yetki alanlarıyla ilgili teşvikleri de düzenlemeyi 
planlıyoruz.”
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Ali Babacan: ‘2 lira olan avro 20 lira, 
sıfırı Sayın Erdoğan ekledi’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yirminci eylem planını turizm alanında açıkladı. “Turizmde 
Dönüşüm” başlığını taşıyan eylem planı “sorumlu, sürdürülebilir, sezonsuz” mottosuyla duyuruldu. Eylem 
planının ayrıntılarını DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Helûn Fırat anlattı.

Avrupa’ya: 1 kişi yüzünden 85 milyonu cezalandıramazsınız
Uzayan vize kuyrukları nedeniyle Avrupa’ya tepki gösteren Babacan şu ifadeleri kullandı: “Avrupa makamlarına 
seslenmek istiyorum: Vatandaşımıza bu haksızlığı, aşağılayıcı muameleyi yapmaya hakkınız yok. Vatandaşlarımız 
onurludur. 1 kişi yüzünden 85 milyonu cezalandıramazsınız. Erdoğan’a kızıp 85 milyonu cezalandıramazsınız. 
Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum. Kendinize gelin. 85 milyon 1’den büyüktür. Türkiye, 1’den büyüktür.”

“İtibarlı dış politikamızı etkili bir turizm diplomasisiyle beraber yürüteceğiz. Endişeye mahal yok. Pasaportumuza 
itibar kazandıracağız.”

GENEL BAŞKANDAN

Pasaportumuza itibar kazandıracağız
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‘Avro 2 liraydı, 20 lira oldu; bunun adı paraya bir sıfır eklemektir’
“Gençlerin Interrail, emeklilerin Avrupa’da tatil yaptığı yıllarda Avro en fazla 2 liraydı. Şimdi oldu 20 Lira. Paranın 
erimesi bu. Fakirleşmek bu. Bunun adı paraya bir sıfır eklemektir. Sayın Erdoğan ‘Ali Babacan, ben imza 
atmasaydım altı sıfırı atamazdı’ diyor. 2 lira olan Avro 20 liraysa, o sıfırı imzasıyla Sayın Erdoğan ekledi.”

‘Bu kadar kavga etmenin bir bedeli olmayacak mı?’
“Seçime 3-5 ay kala bütün o ülkelerin peşine düşüyorlar. Zalim dediğine gidiyor, peşine düşüyor. İşte savunma 
bakanları yeni Moskova’da buluştu: ‘Acaba Esad’la şöyle bir görüşebilir miyiz? Acaba Esad kardeşimle gene 
kucaklaşabilir miyiz?’ Bu ne biçim zikzak? Bu ne biçim U dönüşü? Peki, sen niye arayı bozdun? Niye bu kadar 
ülkeyle kavga ettin? Niye tüm dünyaya Türkiye’yi kavgacı, uzlaşmaz bir ülke olarak gösterdin? Bunun bir bedeli 
olmayacak mı?”

“Vatandaşlarımız cebine cüzdanına bakmadan gönlünce gezebilecek. Milletimize alternatifler sunacağız. 
Turizmi her bölgede, her mevsimde yaşatacağız. Uygun fiyatlı tatil ve konaklama imkânlarını genişleteceğiz. 
Turizm uygulama otellerinin sayı ve çeşitliliklerini artıracağız.”

Uygun fiyatlı tatil ve konaklama 
imkânlarını genişleteceğiz
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‘1 milim bile peşkeş çekmeyeceğiz’
“Ülkemizin havasına, suyuna, taşına, toprağına, kültürüne sahip çıkacağız. Türkiye’nin doğal ve kültürel alanlarını 
1 milim bile peşkeş çekmeyeceğiz. İmar rantı uğruna tabiatın katledilmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımıza 
ve torunlarımıza abuk sabuk gri binalar değil, yemyeşil kentler bırakacağız. Çok net bir yeşil çizgimiz var: Nesiller 
arası adalet.”

Helûn Fırat: İnsanı ve çevreyi odağa alan yaklaşımı benimsiyoruz
Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Helûn Fırat paylaştı. 
Türkiye’nin dünyanın en büyük açıkhava müzesi olduğunu savunan Fırat, “Her dinden, dilden, kültürden ve 
coğrafyadan insanların, kendilerini eşit, özgür ve güvenli hissedebileceği; insanı ve çevreyi odağa alan bir 
turizm yaklaşımını benimsiyoruz” dedi.

‘Somut olmayan kültürel varlıkların STK çatısı altında örgütlenmelerini           
destekleyeceğiz’
“Turizm sektöründe çok ciddi kültürel değerlerimizin bazen eğlence statüsüne dönüştürüldüğünü görebiliyoruz. 
Semah gösterilerini bazen uygun olmayan etkinliklerde bulabiliyoruz. Somut olmayan kültürel varlıkları; aşıklar, 
dengbejler, halk oyunları, hikâye anlatımları, görsel sanatlar gibi alanları değişip bozulmadan kullanılabilmeleri 
için STK çatısı altında örgütlenmelerini destekleyeceğiz. Tanıtım ve festivallerine ayrıca destekler sunacağız.”
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“Orman yangınıyla karşılaştığımızda aklımıza ilk gelen şey ‘Acaba hangi oteli inşa edecekler?’ oluyor. DEVA 
iktidarında böyle bir durum ve algı tamamıyla ortadan kalkacak. Orman yangınlarında zarar görmüş arazileri 
imara açmak; bu tür suçları teşvik etmek anlamına geliyor. Bu tür arazilerin öncelikle eski haline dönüşmesi 
gerekir. Kanundaki boşlukları ortadan kaldırarak yanmış orman arazilerini rant kapısı olmaktan çıkaracağız.”

Fırat, ayrıca kıyıların halk tarafından serbestçe kullanılabileceğini söyledi.

Yanmış orman arazileri rant 
kapısı olmayacak
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Ali Babacan’dan 66. Madde açıklaması: ‘Vatandaşlık 
tanımına 85 milyon vatandaşımızın hepsini koyduk’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın konuğu oldu. Babacan’ın açıklamalarından 
öne çıkanlar şöyle:

’66. Madde, 85 milyonu kucaklayan madde haline gelsin’
“66. maddeyi değiştirelim, diyoruz. ‘Şunu çıkartmışsınız, bunu çıkartmışsınız’ diyorlar. Kimseyi çıkartmıyoruz. 
Vatandaşlık tanımının içerisine 85 milyon vatandaşımızın hepsini koyduk. Şu anda o maddeyi vatandaşlarımızın 
en az yüzde 25’i, yüzde 30’u ‘Ben gerçekten vatandaş mıyım?’ diye okuyor. Öyle bir değişiklik yapalım ki 85 
milyonun hepsini kucaklayan madde haline gelsin. Bunda bir şey yok.”

‘Ortak noktamız demokrat bakış’
“Bizim ortak noktamız demokrat bir bakış. Eşit vatandaşlığa inanan bir üye yapımız var. Biz insanların 
etnik kimliğine, dinine, mezhebine, inanıp inanmamasına, yaşam tarzına bakmıyoruz. 85 milyonun hepsi 
vatandaşımızdır. Herkes için özgürlük, herkes için adalet, herkes için refah, herkes için zenginlik.”

GENEL BAŞKANDAN
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“Altılı masada hiçbir isimle ilgili olumlu ya da olumsuz isim zikredilmedi. Altılı masa mutabakata varırsa en iyi 
şekilde ben yaparım. Hiç sorun yok. Masanın mutabakatı gerekir. Öncelikle metinde ve geçiş sürecinin yol 
haritasında mutabık kalmamız lazım. Bunlarda mutabık kaldıktan sonra adayın profili şekillenecek. Eskiler ‘İşe 
göre mi adam bulacağız, adama göre mi iş bulacağız’ derdi. Önce işi tanımlayacağız. Seçilecek cumhurbaşkanının 
altı partiyle istişare ve mutabakat mekanizmaları nasıl kurulacak? Önemli ilerlemeler sağladık. Bunlar olduktan 
sonra adayı belirlemek için daha doğru bir zaman olacak.”

‘Masaya ısrarla davet edildik, imzamızı sonuna kadar attık’
“Almanya, Avrupa Birliği’nde ‘Ben en büyük ekonomiyim, takmam kimseyi’ dese tek başına kalır. ABD, NATO’da 
‘Toplamınız kadar silahlı gücüm var, dediğim olacak’ dese Türkiye masadan kalkar. Bazıları diyor ki ‘Masada 
şöyle şöyle partiler var, böyle böyle partiler var’. Masa onun için kıymetli. Üstelik biz masaya ısrarla davet edildik. 
Makul bir şey dedik. ‘Ama anayasa konusunda anlaşmadan olmaz’ dedik. Altına imzamızı sonuna kadar attık.”

‘Yer altına inince devletin denetleme imkânı kalmıyor’
“Cemaatler, tarikatlar, dini gruplar şeffaf ve açık bir şekilde dernekler ve vakıflar olarak yapılanabilsinler. Şu an 
yasak. Hepsi vakıf şemsiyesi altında ama bir dini örgütlenme olduğu ile ilgili hiçbir iz göremiyorsunuz. O kısmı 
kayıt dışı. İnancı doğrultusunda örgütlenebilme özgürlüğü çok temel bir insan hakkı. Sağlamak zorundayız. 
Niye merdiven altı olsun? Dini gruplar; adı tarikat olsun, cemaat olsun, hiç önemli değil. Resmen yapabilsinler, 
ibadethanelerini açabilsinler. Yer altına inince devletin denetleme imkânı kalmıyor.”

‘Diyanet’in siyasi etkiden uzak çalışması lazım’
“İnsanlar, ‘Hükûmetin propagandasını bir de hutbede dinlemek istemiyorum’ diyor, cumaya gitmiyor. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın hükûmetin günlük siyasi etkisinden tamamen uzak çalışması ve iç yapısının çeşitlendirilmesi 
lazım.”

‘Ekonomi ile ilgili iyi günleri hatırlayınca aklına ben geliyorum’
“Biraz Ali Babacan kompleksi seziyorum bu aralar Sayın Erdoğan’da. Çünkü olmuyor… Çok kötü. ‘Alanım 
ekonomi, ekonomistim’ diyor ekonomideki sonuçlar ortada. Öyle bir kompleks var galiba. Ne zaman ekonomi 
ile ilgili iyi günleri hatırlasa aklına ben geliyorum ve bir şeyler söylüyor. Bir laf atıyor.”

Cumhurbaşkanlığını en iyi 
şekilde yaparım
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Ali Babacan’dan ortak aday açıklaması: 
‘Niyetimiz altıda altı mutabakat’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’te Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” 
programında altılı masanın adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

‘Masaya koyduklarımızın yüzde 70’iyle dahi Türkiye kanatlanır’
“(Altılı masada) Çalışmalar beklediğimizden hızlı gitti. Beklediğimizden çok sayıda konuda arkadaşlarımız 
mutabakata vardı. En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Bu 
çalışma nihayetinde asgari müşterek çalışması. Masaya koyduklarımızın yüzde 70’inde diğer partiler mutabık 
kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar.”

‘Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz’
“Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden 
birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat 
sağlamasıdır.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Aday masadan olursa işimiz kolay’
“Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten 
çalışmaların içerisinde, hepsine hâkim. Zaten mutabakatın içerisinde. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize 
gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması 
gerekecektir.”

“Demokrasi emek ister. Demokrasi aynı zamanda istişare ve müzakere demek.  Demokrasi yoksa bir kişi kafasın 
eseni yapıyorsa memleketin hayrına güzel bir sonuç ortaya çıkmıyor. Demokrasi zaman alır, sabır ister ama 
sonuçları çok geniş kitleler için çok faydalıdır.”

HDP iddiasına yalanlama
Beyaz TV yorumcusu Mehmet Sevigen’in “HDP kapatılırsa DEVA’dan seçime girecek” iddiasını “Asılsız bir iddia. 
Topyekûn yalan” sözleriyle yalanlayan Babacan şunları söyledi:

‘Meşru siyasi partiye terörist diyen gerçek terörü besliyor’
“Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada 
demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş 
oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz.”

‘Eleştirimiz ırkçılık motivasyonuyla işlenen cinayetedir’
“(Paris saldırısı) Biz ırkçılığa sonuna kadar karşıyız. Bizim buradaki eleştirimiz ırkçılık motivasyonuyla işlenen 
cinayetedir.”

Demokrasi sabır ister ama 
sonuçları çok faydalıdır
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Babacan’dan ortak aday vurgusu: “İddialı bir 
partiyiz ama ‘Önce Türkiye’ diyoruz”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tele 1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programında gündemi 
değerlendirdi. EYT düzenlemesine ilişkin “Sayısı ilk etaptaki 2 milyon 250 bin kişiden ibaret değil. Bu sayı 4 
buçuk milyona çıkacak” diyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Geliri nereden, nasıl sağlayacağınızı açıklamak zorundasınız’
“Bütçe yüküne baktığımızda, gelir tarafında neler yapılacağıyla alakalı bir açıklama görmedik. Bütçede çok 
ciddi bir yeni harcama kalemi varsa bunun karşılığında gelir kalemi tanımlanması lazım. Sayın Erdoğan’a 
soruyorum: Bütçe sorumluluğu ve ülke yönetmek ciddiyet ister. Yeni ve büyük bir harcama açıkladıysanız 
gelirini nereden, nasıl sağlayacağınızı açıklamak zorundasınız. Hangi vergileri yükselteceksiniz? Paranız yok da 
daha çok borçlanarak mı ödeme yapacaksınız? Derhal açıklayın.”

‘Nesiller arası adalete çok dikkat etmek gerekiyor’
“Sosyal devletin gereğini yerine getirmek son derece önemli ama nesiller arası adalete çok dikkat etmek 
gerekiyor. Öyle kararlar alırsınız ki bugünü çözdüm zannedersiniz ama çocuklarınızın, torunlarımızın Türkiye’sine 
bambaşka sıkıntı ve yükleri bırakırsınız.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Zaten Babacan gelip çözer şeklinde bir yaklaşım olduğunu tahmin ediyorum’
“‘Ali Babacan geliyor, her türlü krizi çözüyor. Biz kriz de çıkartsak, bu kadar büyük harcamalar da yapsak 
seçilelim de sonrasına bakarız. Seçilirsek seçiliriz, seçilemezsek de zaten Ali Babacan gelip bu çözer’ şeklinde 
bir yaklaşımın olduğunu tahmin ediyorum.”

“Altılı masanın, şu andaki iktidardan daha iyi ülkeyi yöneteceğini vatandaşlarımıza ispatlaması lazım. ‘Kendimiz, 
partimiz’ değil ‘Önce Türkiye’ diyebilmek lazım. Biz bunu yeni kurulan parti olarak diyoruz, iddialı çıkmışız ama 
yine de ‘Önce Türkiye’ diyoruz.”

‘Süresinin dolduğunun seçmen tarafından belirlenmesi kıymetli olacak’
“Hukuk ekibimizin ortak kanaatine göre Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemindeyiz. Üçüncü dönem aday olma 
ihtimali imkânı yok. Ancak Meclis erken seçim kararı alırsa üçüncü döneme hak kazanıyor. Seçimler zamanında 
18 Haziran’da yapılırsa ve Sayın Erdoğan tekrar aday olursa bu anayasaya aykırı olacak. YSK dönüp dolaşıp 
Erdoğan için ‘Aday olabilir’ derse, hodri meydan. O zaman sandıkta göreceğiz. Sayın Erdoğan’ın artık süresinin 
dolduğunun 60 milyon seçmenimiz tarafından belirlenmesi siyasi süreç açısından kıymetli olacak.”

‘İktidarı kaybetme paniğiyle atılmış adımlar’
“(İmamoğlu Davası) 2004, 2007, 2009, 2011 seçimlerine giden Sayın Erdoğan’ın böylesine saçmalıklar yapması 
mümkün değildi. Çünkü o zaman bir özgüven vardı. Özgüven olduğu zaman hareketleriniz daha makul, daha 
akılcı, sağduyulu oluyor. ‘Seçimi galiba kaybedeceğim. İstanbul’u kaybettim acaba rövanşla ele geçirebilir 
miyim? Cumhurbaşkanlığı elden gidecek’ paniğiyle yapılmış işler. İktidarı kaybetme korkusu ve paniği ile atılmış 
adımlar.”

Önce Türkiye’ diyoruz
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Ali Babacan’dan Avrupa Birliği mesajı: 
‘Türkiye reformları 5 senede bitirir’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekşisözlük’ün YouTube kanalı Pena’da hakkındaki yorumları ve sorulan 
soruları yanıtladı. Babacan’ın şunları söyledi:

‘AB’nin de Türkiye için hazır olması gerekiyor’
“Avrupa Birliği’ne (AB) girmek için 33 fasılda çok sayıda reform gerekiyor. Türkiye en geç 5 senede AB’ye 
girmek için gereken reformları bitirir. Bunu Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olarak söylüyorum. 
Ancak Türkiye hazır olsa da AB’nin de Türkiye için hazır olması gerekiyor.”

GENEL BAŞKANDAN



3 DEVA BÜLTEN · 30. SAYI28

“33 fasıldan 10 tanesini müzakere açtık. Bunu 3 yılda başardık. 3 yıllık dönemdeki hızla daha sonraki süreç 
devam edebilseydi çoktan Avrupa Birliği’ne üyeydik.”

‘Başrollerden birisini oynamaya talibim’
“Ben başrol oynamadım bugüne kadar. Ama bundan sonra Türkiye’nin yönetilmesiyle ilgili başrollerden birisini 
oynamaya talibim. Hükûmette bulunduğum dönemde güzel şeyler oldu. Yanlış şeyler de oldu ama güzel şeyler 
daha çoktu.”

‘Çekmeceler, dolaplar para doluydu’
“Ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemde kasa ağzına kadar doluydu. Çekmeceler, dolaplar para 
doluydu. Merkez Bankası’nın rezervleri gırtlağına kadar doluydu. Yedek akçeler vardı. Bankaların bilançoları 
gayet güzeldi.”

‘Keşke 2017’de avaz avaz bağırsaydım’
“2017’de bir referandum yapıldı. Şu andaki başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015’te bakanlıktan ayrıldığımda 
siyasetten çekilme ve konuşmama kararı almıştım. Şimdi pişmanım. Keşke 2017’de avaz avaz bağırıp ‘Bu yanlış, 
bu referanduma evet demeyin’ deseydim.”

‘200 bin sandığa en az beşer görevli yerleştireceğiz’
“(Seçim güvenliği) 200 bin sandığın başına altılı masa olarak en az beşer görevli yerleştireceğiz.”

Süreç devam etseydi 
çoktan AB’ye üyeydik
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ERDOĞAN’IN KÜFE BENZETMESİNE BABACAN’DAN 
CEVAP: ‘SİZ KENDİNİZ YÜK OLUYORSUNUZ, BİR AN 
ÖNCE BIRAKIN GİDİN!’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 500 
TL olarak belirlenmesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Babacan, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim sırtımızda 85 milyonun taşındığı bir küfe var” açıklamasına 
sert tepki gösterdi. Babacan, “85 milyon sizin sırtınızdaki küfedeki yük değildir. Siz kendiniz 

artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz” diye konuştu.

GENEL BAŞKANDAN

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Gerçek enflasyon yüzde 200’e yaklaştı’
“Haftalardır, günlerdir merakla beklenen asgari ücret 
rakamı Sayın Erdoğan tarafından açıklandı. ‘Yüzde 99 
zam yaptık’ diye adeta müjde verircesine açıklandı. Bu 
ülkede gerçek enflasyonun yüzde 200’e yaklaştığını 
dünya âlem biliyor. Çarşıya pazara çıkan, doğal gaz 
faturası, elektrik faturası ödeyen herkes gayet iyi 
biliyor. Biz, ‘Asgari ücret, en az gerçek enflasyon artı 
refah payı kadar artırılmalıdır’ dedik. Bunu yapmadınız. 
Milyonlarca insanı gelir kaybıyla, yoksullukla karşı 
karşıya bıraktınız.”

‘Asgari ücret ortalama ücret olmuş 
durumda’
“Üstelik bunun adı asgari ücret. Herkes biliyor ki 
bu ülkede çalışanların en az yarısı asgari ücretle 
geçinmeye çalışıyor. Asgari ücret ‘en az ücret’ değil. 
Neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. Bu önemli 
bir konu.”

 

‘Mart ayında seçimi ilan edin’
“85 milyon sizin sırtınızdaki küfedeki yük değildir. 
Siz kendiniz artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz. 
Lütfen bir an önce bırakın gidin. Öyle mayısı, haziranı 
falan beklemeyin. İşte Meclis elinizin altında. Seçim 
yapmak mümkün. Hemen mart ayında bir seçimi ilan 
edin. Bir an önce milletimizin bu ıstırabını bitirin.”
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MECLİSTEN

Yeneroğlu, mağdur edilen öğretmen adaylarını sordu: ‘KPSS’ye 
2020 yılında giren öğretmen adaylarının yaşadığı mağduriyeti 
gidermeye yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?’

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 
2020 yılında KPSS sınavına giren ve sınav puanlarının 
geçerlilik tarihi 20 Ekim 2021 olan öğretmen 
adaylarının yanı sıra, 9 Eylül 2021 tarihinde duyurulan 
Ek Öğretmen Atamasına 2021 yılında KPSS’ye girmiş 
adayların da dahil edilmesinin, 2020 yılında sınava 
girmiş adaylar için mağduriyet oluşturduğunu ifade 
ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

‘2019’daki yönetmelik değişikliğiyle 
hedeflenen karma alımı sonlandırmaktı’

Bahsi geçen ek atamada 2020 yılında KPSS’ye 
giren adaylardan sadece 934 kişinin atanma hakkı 
kazandığını ifade eden Yeneroğlu, Kamu Görevlerine 
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik’te 06.11.2019 tarihinde yapılan 
değişiklik ile öğretmen adayları için KPSS’de elde 
edilecek puanın geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla 

indirilmesinin, öğretmen atamalarında karma alımın 
son bulması ve halihazırda geçerli puanların sadece 
kendi atama döneminde kullanılması sağlamak 
olduğuna dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer’e şu soruları yöneltti:

Millî Eğitim Bakanlığı’nın KPSS’ye 2020 yılında 
giren öğretmen adaylarının yaşadığı mağduriyeti 
gidermeye yönelik herhangi bir çalışması var 
mıdır?

‘Telafi ataması ile öğretmen alımı 
yapılacak mıdır?’

Millî Eğitim Bakanlığı, yaşanan mağduriyetlerin 
giderilmesine yönelik olarak KPSS’ye 2020 
yılında giren öğretmen adayları için telafi ataması 
şeklinde bir öğretmen alımı yapmayı planlamakta 
mıdır?
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İBRAHİM ÇANAKCI: “YILLIK ENFLASYON BAZ ETKİSİYLE 
DÜŞÜYOR AMA FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini 
değerlendirdi.

TÜİK ile beraber enflasyon verilerini İstanbul Ticaret Odası’nın, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), 
Tüketici Derneği’nin açıkladığı enflasyon rakamları hatırlatan Çanakçı, “TÜİK’in enflasyon rakamlarının 
piyasadan ve bağımsız tahminlerden tamamen kopuk hale geldiğini görüyoruz. TÜİK enflasyonu yüzde 64,3 
olarak ölçerken ENAG’ta yüzde 137 civarı bir enflasyon var, İTO’da yüzde 93, market endeksinde yüzde 110’ün 
üzerinde artış söz konusu. Bunlar TÜİK’in verilerinin inandırıcılığını yitirdiğini ortaya koyuyor, öncelikle bunun 
altını çizmek isterim” dedi.
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Enflasyondaki düşüşün baz etkisiyle yaşandığını ve bu durumun fiyat artışlarına yansımayacağını belirten 
Çanakcı, şunları söyledi:

“Bir de hükümet yıllık enflasyon oranında baz etkisiyle ortaya çıkan düşüşü sanki fiyatlar da düşmüş gibi, 
sanki alım gücü de iyileşmiş gibi, sanki hayat pahalılığı son bulmuş gibi sunmaya çalışıyor. Böyle bir durum söz 
konusu değil. Yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Fiyatlarda herhangi 
bir gerileme söz konusu değil. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hükümet rakam oyunlarıyla, verilerde teknik 
olarak ortaya çıkan birtakım düşüşlerle enflasyon sorununu hallettiğini, enflasyonun boynunun kırıldığını ileri 
sürüyor ama markete, pazara gittiğiniz zaman vatandaşımız bunu gayet iyi biliyor.

“Birkaç ay sonra geldiğinde göreceğiz yine gıda enflasyonu artmaya devam edecek 
çünkü bütün göstergeler bastırılmış durumda”

Ücretlilere, emeklilere ve memurlara verilen zamların birkaç ay sonra enflasyon karşısında korunamayacağını 
dile getiren Çanakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birkaç ay sonra geldiğinde göreceğiz yine gıda enflasyonu artmaya devam edecek çünkü bütün göstergeler 
bastırılmış durumda. Bu hükümet maaşları enflasyonun peşinde koşturmaya çalışarak bir iş yapmış gibi 
gözüküyor ama çözüm değil. Hem enflasyonu düşüreceksiniz tek haneye hem maaşlar da anlamlı bir artış 
yapacaksınız hem de ekonomide güvenin, verimliliğinin, istikrarın olduğu bir iklim oluşturacaksınız ki bu 
sarmaldan Türkiye çıkabilsin çalışanlarımız başta olmak üzere refahı ve alım gücünün iyileştiğini hissedilmesin.”   

Yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüyor ama 
fiyatlar artmaya devam ediyor
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AYSUN HATİPOĞLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden işten atılan hekimlere destek: 
‘Antidemokratik maddeleri derhal kaldıracağız’

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki aile hekimleri, eczane sisteminde reçetelerinin uyarı vermesi üzerine işten 
atıldıklarını öğrendi. Çünkü bazı il sağlık müdürleri, iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerinin sözleşmesini 
yenilemedi. DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu duruma tepki gösterdi.
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Gerekçe: Ceza yönetmeliği
Kamuoyunda “ceza yönetmeliği” olarak bilinen düzenlemenin bu duruma yol açtığını söyleyen Hatipoğlu, “Aile 
Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklikle birlikte il sağlık müdürlüklerine hem 
soruşturma açma hem ceza verme yetkisi verildi. Ayrıca yıl sonunda beş veya üstü ve 150 puan üstü cezası 
olan hekimler hakkında komisyon kurup sözleşme yenilememe yetkisi tanındı” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili maddeleri ancak kanunla düzenlenebilecekleri gerekçesiyle iptal ettiğini 
hatırlatan Hatipoğlu şöyle devam etti: “Geçtiğimiz ağustosta Anayasa Mahkemesi ilgili maddelerin iptaline 
karar verdi. Buna rağmen bazı il sağlık müdürlükleri, iptal edilmiş bu yönetmelik çerçevesinde kendi illerinde 
bazı aile hekimlerinin sözleşmelerini yenilememe kararı aldı. Yapılan hukuksuzluğun iller arasında da farklı ceza 
uygulamalarına neden olduğu gözlemleniyor.”

‘İtiraz ediyoruz’
“Anayasanın temeli olan eşitlik ilkesine aykırı keyfi uygulamalara karşı çıkıyoruz. Demokratik olmayan ‘ceza 
yönetmeliğine’ itiraz için demokratik tepki hakkını kullanarak iş bırakma eylemi yaptılar diye hekimlerimizi 
mesleğini icra edemez duruma düşürülmesine itiraz ediyoruz.”

‘Aile hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz’
“Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki antidemokratik maddeleri derhal yürürlükten kaldıracağız. Aile 
hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz.”

Bazı müdürlükler kararı Anayasa 
Mahkemesi’ne rağmen aldı!
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ETKİNLİKLERİMİZ

BABACAN, AŞİRET TEMSİLCİLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı 
Rasim Aslan ile federasyonun yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Görüşmede Babacan’a DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin 
Ekmen ve Genel Başkan Başdanışmanı Kerem Altun eşlik etti.
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER BURSA’DA
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER MANİSA’DA
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER BİNGÖL’DE
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER GEBZE’DE
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER BATMAN 
GERCÜŞ’TE
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