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Ali Babacan Tüm Türkiye’ye Seslendi! 
‘Endişeye mahal yok!’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

Geçtiğimiz günlerde 22 eylem planının kamuoyuyla paylaşılmasını tamamlayan DEVA Partisi, Ankara Atatürk 
Spor Salonu’nda düzenlenen “DEVA Türkiye’si” etkinliğinde gövde gösterisi yaptı. 

GENEL BAŞKANDAN
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Konuşmasına Tac Mahal’in hikâyesiyle başlayan Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Sadece Şah Cihan’ın değil, Erdoğan’ın da hikâyesi’
“Babür İmparatoru Şah Cihan, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal’i kaybetmiş. Eşinin mezarının olduğu yere güzel bir 
türbe yaptırmak istemiş. En iyi mimarları getirtmiş. Minareler kubbeler yükseldikçe, yapının azameti belirmeye 
başladıkça, Şah mest olmuş, kendinden geçmiş. Bu koskoca anıtın uğruna yapıldığı mezar ise küçücük kalmış. 
Şah, bu anıtı ne için yaptırdığını unutacak kadar kendini kaybetmiş. Yapı gittikçe büyümüş ama Şah bir türlü 
tatmin olmuyor. Mezarın üstüne daha fazla sütun, daha büyük bahçeler yaptırmış. Şah’ın içine sinmeyen, 
ahengi bozan bir şey varmış. Bir gün bu kubbelerden birinin üstüne çıkıp aşağı doğru bakmış... Uğruna heybetli 
bina inşa ettiği eşinin küçücük kalmış mezarını görmüş. Heyecanla ‘İşte buldum’ demiş. ‘Ahengi bozan şey 
bu. Atın bunu buradan’. Rivayet odur ki, mezarı kaldırtmak istemiş. İşte bu aslında sadece Şah Cihan’ın değil, 
Erdoğan’ın da hikayesi.”

‘Birlikte yola çıktığımız Erdoğan sözünden döndü’
“2001’de birlikte yola çıktığımız Recep Tayyip Erdoğan sözünden döndü. Şah Cihan gibi, külliyenin tepesine 
çıktı ve ‘Yıkın bunu’ diyerek, kendisini oraya taşıyan demokrasiye gözünü dikmeye başladı. Aynı Mümtaz 
Mahal’in mezarı gibi.”
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‘34 yaşında bir genç olarak siyasete girdim’
“Siyasete adım attığım ilk günden itibaren, dile kolay, 7825 gün oldu. 34 yaşında, ülkesinin yarınlarını dert eden 
bir genç olarak siyasete girdim.”

‘Biz ayrıldıktan sonra ise milli gelir neredeyse yarı yarıya düştü’
“İki büyük krizi, 2002 ve 2009 krizlerini çözen ekibin başındaydım. 2002’den 2013’e milli gelirimiz yaklaşık 3 kat 
arttı. 3.600 Dolardan 9.700 Dolara çıktı. Biz ayrıldıktan sonra ise milli gelir neredeyse yarı yarıya düştü. 9.700 
Dolardan indi 5.800 Dolara.”

‘Askeri vesayeti de yok ettik ekonomik darboğazı da’
“Başmüzakereci olarak, Avrupa Birliği istikametinde rekor sürede reformlar yapan ekibin sessizce 
koordinasyonunu yaptım. İnsan haklarında atılım yapıyorduk. O dönemde Türkiye kavgaların parçası olmadı. 
Ama devletler arası, milletler arası arabuluculuk yapıyordu. Askeri vesayeti de yok ettik, ekonomik darboğazı 
da.”

‘Hatasıyla sevabıyla tam 14 sene, sadece halkımız için çalıştım’
“Hatasıyla sevabıyla tam 14 sene, sadece halkımız için çalıştım. Türkiye’nin o güzel günlerine baktığımda, 
başarının bir parçası olmak hayatım boyunca benim için bir onur olacak.”
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‘Her şey bir yüzükle başladı, külliyeyle bitecek’
“Keçiören’deki mütevazı evinden taşındı, devasa bir külliye inşa etti. Ben artık orada duramazdım, durmadım. 
Ve istifa ettim. Pek çok sağduyu sahibi arkadaşlarımız da aynısını yaptı. Her şey bir yüzükle başladı, korkarım, 
külliyeyle de bitecek.”

‘AK Parti’nin kuruluş ideallerinden ayrılan Erdoğan oldu’
“Zamanında AK Parti’yi başarılı yapan ilke ve değerlerden biz hiç ayrılmadık. AK Parti’nin kuruluş ideallerinden 
ayrılan Erdoğan oldu. Bu gidişata uymayan ne varsa gözden çıkarmaya hazır. Yıkıp geçiyor, ezip geçiyor.

KHK’larla milyonları canından bezdiriyor. Kanser hastası çocuğu anne babasıyla görüştürmüyor ya. Bu adalet 
midir?”

“Son dönemde her yerde aynı kelimeyi duyuyorum. Konya’da iki çay bir kekin hesabını yapan genç kardeşimden, 
Diyarbakır’da gün sonu raporuna bakan esnaf arkadaşımdan, Bağcılar’da sabahın karanlığında okula giden 
liseli öğrenciden, apartmanın posta kutusunda istiflenmiş faturalarda, kendi adını arayan babadan hep aynı 
kelimeyi duyuyorum. O kelime ne biliyor musunuz? Endişe!”

‘Ankara’nın ortasından sesleniyorum: Endişeye mahal yok!’
“Fakat buradan, Ankara’nın ortasından sesimin ulaşabileceği herkese seslenmek istiyorum. Büyüklerim, 
arkadaşlarım, kardeşlerim; endişeye mahal yok!.”

Herkesin dilinde aynı kelime: Endişe!
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‘Anadili hak, Cemevleri ibadethanedir’
“Kürtçe öğretmenliği okuyan, ama senede sadece bir adet öğretmen ataması yapıldığı için göreve 
başlayamayan Azad kardeşim! Biraz sabır. Anadili bir hak. Atamaların önündeki fiili engelleri kaldıracağız. 
İnancı kültürel bir aktivite olarak görülen Hüseyin kardeşim! Az kaldı. Cemevleri ibadethanedir ve bu statüye 
kavuşacaktır, hiç merak etme. Tekrar ediyorum: Endişeye mahal yok.”

Babacan’dan AK Partili seçmene: Parmak sallayanlara aldırmayın, onurlu mücadelenin 
adresi hazır
“Vaktiyle Erdoğan’a destek olmuş, oy vermiş dostlarım: Sizlere parmak sallayanlara aldırmayın. Siz, 28 Şubatçı 
Perinçek’in ve Bahçeli’nin tahribatına ortak değilsiniz.”

‘Türkiye’nin 6 ayda geçirdiği dönüşüme inanamayacaksınız’
“22 eylem planımızı aynı anda uygulamaya koyduğumuz gün, Türkiye’nin 6 ayda geçirdiği dönüşüme 
inanamayacaksınız. İlk 90 dakikada; nefes borumuzu açacağız. Derin bir özgürlük nefesi alacağız. İlk 6 ayda 
ekonomik kriz iklimini ortadan kaldıracağız. İkinci senemiz bitmeden enflasyonu tek haneye indireceğiz.”

“Türkiye’nin Yeni Yüzyılına damgamızı vuracağız. Özgürlük damgamızı, demokrasi damgamızı, adalet 
damgamızı, zenginlik damgamızı vuracağız! Oylar DEVA olsun, Kazanan Türkiye olsun! Damga damlaya, oylar 
DEVA’ya diyoruz!”

Damga damlaya, oylar DEVA’ya
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Bir kez daha ilan ediyoruz ki;
Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme 

inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında,
demokrasi aşıklarının adayı olacaktır.

Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı,
“Yeter! Söz Milletindir”

diyen Millet İttifakı’nın adayı olacaktır. 
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Altı Siyasi Parti
Genel Başkanının
Ortak Açıklaması

(Ankara, 26 Ocak 2023)
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Ali Babacan’dan savunma sanayinde rekabet 
mesaji: ‘Devlet desteğini en azından 4-5 firmaya 
vermek lazım ki yarışsınlar’
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ozan Gündoğdu’nun sunduğu Trend Topic podcast programına 
konuk olduk. Babacan yerli otomobil ve savunma sanayi projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baykar 
Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın muhalefetin seçimi kazanması halinde projeler hakkında 
endişe taşıdığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Babacan şu yanıtı verdi:

‘İHA’lar gurur kaynağı’
“Savunma sanayinde yerli kapasitemizin artması ülkemizin güvenliği açısından son derece önemli. İnsansız 
Hava Araçlarıyla ilgili Türkiye’de oluşan teknolojinin ve üretim kapasitesinin son derece önemli olduğunu, gurur 
kaynağı olduğunu düşünüyoruz.”

“Devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar aşağı yukarı tek bir şirkete aktarılıyor. Devletten çok 
yüksek miktarda nakit destekle bu işler oluyor. Bu desteği benzer işi yapabilecek en azından 4-5 firmaya 
vermek lazım ki yarışsınlar. Devlet ‘Ben sadece şu şirketi zengin edeceğim’ dediğinde rekabetsizlikten rehavet 
doğar. Birkaç yıl iyi gider, sonra şımarıklık başlar. Böyle olmaz. Her şirket rekabeti hissedecek.”

GENEL BAŞKANDAN

Her şirket rekabeti hissedecek
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Bayraktar’a: ‘İşi daha iyi yapacak firmaların almasından korkarlarsa korksunlar’
“Eğer dürüstlerse, örtülü, gizli saklı işler yoksa, teknoloji ve finansman anlamında anlamlı işler yapıyorlarsa 
hiç korkmasınlar. Bizim iktidarımızda, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır. Rekabet gelir. 
Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor. ‘Güzel güzel para kazanıyorduk. İktidar değişirse rekabet 
olacak’ diye korkuyor olabilirler. Korkmasınlar. İşlerini iyi yapıyorlarsa, maliyetleri uygunsa, teknolojileri yüksekse 
hiç korkmasınlar. Ama buralarda zayıflıklar varsa, bu işi kendilerinden daha iyi yapacak firmaların ellerinden 
almasından korkarlarsa korksunlar. Kusura bakmasınlar.”
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DEVA Partisi’nden Eğitim Eylem Planı: Eğitime 3 
yaşında başlanabilecek, sistem 4+5+3 olarak sürecek

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eğitim Eylem Planı’nı açıkladı: 
Toplumsal uzlaşmayla hazırlanan 25 yıllık Master Eğitim Planı ilan 

edilecek. Sistem bakanlara göre değişmeyecek. Çocuklar 3 yaşında 
okula başlayabilecek, zorunlu eğitim 4+5+3 yıl olarak sürecek. İmam 

Hatip Liseleri kapatılmayacak, bu liseleri zorunlu adres haline getiren 
uygulamalara son verilecek.
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Babacan’dan eğitim ve hukuk vurgusu
Konuşmasına 2012, 2013 ve 2014 yıllarında eğitime ve hukuka yaptığı vurguları izlettirerek başlayan Babacan, 
“O gün de söyledim. Bugün de söylüyorum: Türkiye’yi kanatlandıracak asıl formül hukuk ve eğitimdir” ifadelerini 
kullandı. Babacan şöyle devam etti:

“Birinin ‘Ben şöyle nesil yetiştireceğim’, ötekinin ‘Ben de böyle nesil yetiştireceğim’ bakışı eğitimi dar kalıplara 
sokmak demektir.  Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi sığdırmaya çalıştıkları tüm o dar kalıpları reddediyoruz. 
Eğitimde ezber bozmaya hazırlanıyoruz.”

25 yıllık hedef: ‘Bakana göre değişen eğitim sistemi olmayacak’
“25 yıllık ‘Master Eğitim Planı’ ilan edeceğiz. Bir nesil demek. Geniş çalıştaylar yapacağız. Biz bir teklif ortaya 
koyduk; eksikleri tamamlarız, yanlışları düzeltiriz. DEVA Türkiye’sinde, gelen giden bakana göre değişen bir 
eğitim sistemi olmayacak.”

‘Okul öncesi eğitimin ilk 2 yılını isteğe bağlı, son 1 yılını zorunlu yapmak istiyoruz’
“Eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Temel eğitim sürecini; okul öncesi 3 yaşında başlattığımız 3 yıl+4+5+3 olarak 
yeniden yapılandıracağız.  Biz, 3 yaşındaki çocukların sünger gibi her şeyi emmeye hazır olduğu yıllarda 
bazı fırsatları kaçırmadan becerilerini geliştirmelerinin eğitim sistemi açısından daha doğru ve iyi olduğunu 
düşünüyoruz. Okul öncesi eğitimin ilk 2 yılını isteğe bağlı, şu an anasınıfı dediğimiz son 1 yılını ise zorunlu yapmak 
istiyoruz. İlk 3 yıl böyle. Ardından 12 yıllık eğitim 4+5+3 olarak devam edecek.”

Eğitimde ezber bozmaya hazırlanıyoruz
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‘İnsan yetiştireceğiz, robot değil’
“Eğitim sisteminin temel amacı sınav olmayacak. Çocuklarımızın gerçek yaşamdan, üretimden ve yaratıcılıktan 
kopmasına izin vermeyeceğiz. İnsan yetiştireceğiz, robot değil.”

En az iki dil: Yabancı dil ve programlama dili
“Her öğrencimizi, kendi dilimiz dışında en az iki dille yetiştireceğiz. Biri yabancı dil. İkincisi ise bilgisayar 
programlama dili olacak.”

“İmam Hatip Liseleri’ni kapatmak yok, ‘zorunlu adres’ haline getiren uygulamalara son 
vereceğiz”
“Açık açık konuşalım: ‘İmam Hatip Liseleri Kapatılsın’ diye alttan alta propaganda olduğunu duyuyoruz. Burada 
durun bakalım. Kapatmak mapatmak yok. Biz; İmam Hatip Liseleri’ni sürdürürken gerçek talebi dikkate alacağız. 
İmam Hatip Liselerini ‘zorunlu adres’ haline getiren uygulamalara son vereceğiz.”

‘YÖK’ü kaldıracağız’
“İlk günden beri tekrar ettiğim gibi bir kere daha tekrar hatırlatmak istiyorum: YÖK’ü kaldıracağız.”
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Detayları Mustafa Ergen anlattı: Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik’ sınavlarını 
kaldırılacak
Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen anlattı. Ergen’in 
konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Uzun vadeli hedef: Öğretmen atamaları KPSS puanıyla olmayacak
“PİKTES’li öğretmenlerimizi atama sürecinin bir parçası yapmak istiyoruz. KPSS puanları aynıysa, deneyim 
puanlarıyla değerlendirmek istiyoruz. Mülakatı kaldıracağımızı deklare ettik; uzun vadede KPSS ile öğretmen 
atamasının önüne geçeceğiz.”

‘Fonksiyonel farklılık getireceğiz, eşit işe eşit ücrete katılıyoruz’
“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda sınav sistemi değil, performans değerlendirmesi yapacağız. Ama uzmanlık 
ve başöğretmenlik gibi konularda fonksiyonel farklılık getireceğiz. Eşit işe eşit ücrete katılıyoruz. Fonksiyonel 
farklılıkla kariyer mesleğini oluşturmak istiyoruz.”

‘LGS’yi kaldırmayı hedefliyoruz’
“Uzun vadede LGS’yi kaldıracağımızı, yükseköğretim kurumları sınavlarındaki stresi azaltmayı taahhüt ediyoruz. 
Ortaöğretim başarı puanlarını tekrar adil bir işleve oturtacağız.”
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Ali Babacan: ‘Evet, esnaf bir ailenin çocuğuyum, 
çocuk bezi satmak utanılacak bir şey mi?’

GENEL BAŞKANDAN

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

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine 
yanıt veren Babacan’ın gündeminde ayrıca 14 Mayıs’ta yapılması 

beklenen seçimler ve dış politika vardı. Babacan, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’yi de sert bir dille eleştirdi.
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Erdoğan’ın “Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et” sözlerine yanıt veren Babacan 
şu ifadeleri kullandı: “Çocuk bezi satmak, ev tekstili satmak utanılacak bir şey mi?  Evet, ben esnaf bir ailenin 
çocuğuyum. Çocukluğumda, daha ilkokulda bile (Ankara) Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki dükkanımıza gider çalışırdım. 
Hamdolsun, boğazımdan tek bir lokma haram geçmedi.”

‘Müteahhitliğe soyundunuz, kendinizi ekonomist sandınız da ne oldu?’
“Sayın Erdoğan eskiden siz de simit sattınız, bisküvi sattınız, sucuk sattınız. Alnınızın teriyle ekmeğinizi 
kazandığınız yıllar vardı. Siyasete girerken tek bir yüzüğüm var dediniz. Sonra ne oldu?. Müteahhitliğe 
soyundunuz da ne oldu? Kendinizi ekonomist sandınız da ne oldu? Hem kendinize hem de bu güzel ülkeye 
yazık ettiniz.”

‘15 sene yan yana çalıştık, Allah’tan bazı şeyleri almamışım’
Babacan, Erdoğan’ın “15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı” sözlerine ise şöyle 
karşılık verdi: “Evet 15 sene yan yana çalıştık. Allah’tan bazı şeyleri almamışım. Evet, ben 15 sene ülkemiz için 
çalıştım. Tek bir kuruşluk haksızlık yapmadan, tek bir hukuksuzluğa karışmadan; arkadaşlarımla beraber daima 
milletimiz için çalıştık.”

Hamdolsun boğazımdan
tek bir lokma haram geçmedi
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Bahçeli’ye: ‘Dünyanın masasında ne varsa, Türkiye’nin o masada bir sözü, bir yeri, bir 
temsili olmak zorunda’
“Davos’taki gündemimi anlayamayan, kıymeti kendinden menkul bir küçük ortak var. Küfürsüz hakaretsiz, 
bağırmadan konuşamayan, nam-ı diğer, krizlerin ortağı… Dünyadan bihaber atıp tutmuş yine. Dünyanın 
masasında ne varsa, Türkiye’nin o masada bir sözü, bir yeri, bir temsili olmak zorunda.”

‘Türkiye’yi barışın gücü yapacağız’
“Bizim dış politikada Allah’ın verdiği aklı kullanmayan şu andaki çizgiye tahammülümüz yok. Sıfır. Türkiye’yi bir 
‘akıllı güç’ yapacağız. Türkiye’yi barışın gücü yapacağız.”

‘Ankara’nın orta yerinde işlenmiş bir cinayeti sormayacak mı?’
“Bahçeli’nin çok değerli gazeteci arkadaşımız Yıldız Yazıcıoğlu’na yönelik tavrını en sert şekilde kınıyorum. Yıldız 
Hanım’a, ‘İşine bak’ diyor. Hemen arkasından da bir kadın gazeteciyi itiş kakış uzaklaştırıyorlar. Yıldız Hanım, tam 
da işini yapıyor. Ankara’nın orta yerinde işlenmiş bir cinayeti sormayacak mı?”

‘Bahçeli’nin bir ayağı siyasetin, bir ayağı da yasa dışı örgüt, çete, mafyanın içinde’
“Artık herkes açık görüyor ki Bahçeli’nin bir ayağı siyasetin içinde, bir ayağı da adına ne derseniz deyin her türlü 
yasa dışı örgüt, çete, mafya yapılarının içinde. Bu kadar açık bir gerçek ortada durduğu halde ortağının bütün 
bunlara sessiz kalması, bütün bunlara göz yumması Sayın Erdoğan’ın da bu yanlışlara ortak olduğu anlamına 
gelir.”
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‘Erdoğan, Bahçeli’yle ilgili parmağını oynatamıyor’
“Sayın Erdoğan’ın atıp tuttuğuna bakmayın. Bahçeli’yle ilgili parmağını oynatamıyor. Hani, nerede? Niye bir şey 
yapamıyor? Niye göz yumuyor? Burada nihai bir sorumlu arayacaksak, o meşhur tek imza yetkisine sahip olan 
Sayın Erdoğan’ın kendisidir.”

14 Mayıs mesajı: ‘Erdoğan’a fiyakalı bir jübile yapmaya hazırlanıyoruz’
“14 Mayıs’ta Sayın Erdoğan’a fiyakalı bir jübile yapmaya hazırlanıyoruz.  Kendisine teşekkür ediyoruz. Emaneti 
artık teslim almaya geliyoruz.”

“İnanın, 14 Mayıs’ta yokluk devri kapanacak. 85 milyonun endişeyle bakan gözleri 14 Mayıs gecesi umutla 
dolacak. Endişeye mahal yok. Seçim akşamı sonuçlar açıklanınca göreceğiz ki seçimin yıldızı DEVA Partisi. 
Altılı masanın ortak adayı da Türkiye’nin cumhurbaşkanı.”

Seçmene çağrı: ‘Asla umutsuzluğa kapılmayın, oyunuzu kullanın’
“Tüm dostlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum: Asla umutsuzluğa kapılmayın kardeşlerim. Sandığa gidin ve 
oyunuzu kullanın. Bu ülkenin kaderi hepimizin elinde. Milletin iradesinin önünde hiçbir kuvvet duramaz.”

Seçimin yıldızı DEVA Partisi olacak
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“Yeter! Söz milletindir” afişinin hikâyesini anlattı: “Muhalefetteki partinin iktidara 
gelmesini istiyorum”
Babacan’ın 14 Mayıs 1950 seçimleriyle hatırlanan “Yeter! Söz milletindir” afişinin hikâyesini şu sözlerle anlattı: 
“O efsane afiş, rahmetli Selçuk Milar’a ait. Hayran kalanlar arasında Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan 
Âli Yücel de vardı. Hasan Âli Yücel, Selçuk Milar’a ‘Keşke bu afişi bizim için yapsaydınız’ dedi. Milar, bakana 
‘Yapamazdım. Milletimizin demokrasi gerçeğini dinlemesini değil, yaşamasının hasreti içindeyim. O nedenle 
sizin iktidarı halkın oylarıyla kaybetmenizi ve muhalefetteki partinin iktidara gelmesini istiyorum’ dedi. Hasan Âli 
Yücel, ‘Peki ama ne yeter?’ diye sordu. ‘Muhalifleri destekleyen vatandaşlara yapılanlar, her gün gazetelerde 
okuduğumuz tatsız olaylar, devletin görevi olan hizmetlerin muhalefetteki vatandaşlardan esirgenmesi yeter’ 
diyor Selçuk Milar. İşte yine bir 14 Mayıs ve yine ‘Yeter’ diyoruz. Bir kez daha 3Y’ye, yoksulluğa, yolsuzluğa, 
yasaklara ‘Yeter’ diyoruz.”



331#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24’te gazeteci Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı. 

‘Hiç kimseyi Anayasadan çıkartmıyoruz’
Babacan, açıkladıkları Temel Haklar Eylem Planı’nda yer alan vatandaşlık tanımına ilişkin tartışmalar üzerine 
şu ifadeleri kullandı: “Anayasadaki maddeyi mutlaka daha kuşatıcı ve kapsayıcı bir hale getirmemiz lazım. 85 
milyonun o maddede temsil edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Hiç kimseyi Anayasadan çıkartmıyoruz.”

‘DEVA Partisi’nin pozisyonu değişmeyecektir’
“Türkiye’nin 85 milyon vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayan bir devlet yapısına sahip olması gerek. Bunu 
yapmamak beka meselesi haline gelecek. Bunu görmüyorlar.  Hükûmetin propaganda makinesinden korkarak 
iş yapacak insanlar değiliz. Ellerinden geleni yapsınlar. Hiç korkmayız çünkü doğru ve haklı bir yerde duruyoruz. 
DEVA Partisi pozisyonu değişmeyecektir.”

‘Asıl bölücü toplumu ayrıştıranlardır, kimlik empoze edenlerdir’
“Toplumu ayrıştıran, kimlik empoze eden, devletin insanları tanımlamasını iddia eden kim varsa asıl bölücü 
onlardır. Beka sorununu asıl ortaya çıkaranlardır.”

‘Herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı’
“Biz 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz. Herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı.”

Ali Babacan: ‘Hükûmetin propaganda 
makinesinden korkarak iş yapacak insanlar değiliz’

GENEL BAŞKANDAN



3 DEVA BÜLTEN · 31. SAYI32

Ali Babacan Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın konuğu 
oldu: ‘Altılı masa bir takımdır, takım ruhu çok önemli’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MedyaScope’ta 
Ruşen Çakır’ın konuğu oldu.

‘Ben golcüyüm, şimdi koltukta oturacak halimiz yok, her alanda koşup gol atacağız’
“Biz bu ülkeyi beraberce nasıl yöneteceğimizin modelini kuruyoruz. Kendi adıma yaptıklarımız ortada. Maça 
çıktığımızda ben golcüyüm. Ekonomide defalarca gol atmışız, dış politikada öyle, Avrupa Birliği sürecinde öyle. 
Şimdi koltukta oturacak halimiz yok. Biz koşacağız, çalışacağız hangi alanda olursa olsun gol atacağız. Buna 
takım ruhu olarak bakmamız lazım. Takımın hep beraber performansı önemli.”

‘Bakanlık paylaşma diye bir şey yok, ganimet mi paylaşıyoruz’
“Bana birkaç gazeteci de sordu. ‘Bakanlıkların paylaşılması nasıl olacak?’ diye. ’Ganimet mi paylaşıyoruz, ne 
oluyor, paylaşmak ne demek’ dedim. Biz bu ülkeyi beraberce nasıl yöneteceğiz onun modelini kuruyoruz.”



333#HEPİMİZİNDEVASI

‘Biz yeni bir kral aramıyoruz, kural bazlı bir yönetim modeli istiyoruz’
“Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Adaya çok anlam yüklersek, 
‘Bu kral gitsin yerine hangi kral gelsin’ gibi oluyor. Biz yeni bir kral aramıyoruz, kural bazlı bir yönetim modeli 
istiyoruz.”

“Altılı masayı Türkiye’nin buluşma masası olarak görüyoruz. Ortak adayımızı da Türkiye’yi birleştiren, buluşturan, 
her kesimle diyaloğa açık bir aday olarak görüyoruz. 85 milyon içindeki her vatandaşımızın hakkını koruyacak 
şekilde.”

‘Devletin her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul etmesi gerekir’
“Biz Türkiye’nin yarınlarında buluştuk. Her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi devletin kabul etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Altılı masada da herkesin farklı görüş ve duruşları olabilir, biz yarınlarda buluşalım 
diyoruz.”

Altılı masa Türkiye’nin buluşma masasıdır
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Ali Babacan: ‘Önemli olan takım olarak 
başarılı olmamız’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında 
gündemi değerlendirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Beraber yönetmek, ulusal güvenlik açısından en önemli garantidir’
“Sağlam bir parlamento varsa, ülke uzlaşma mekanizmasıyla yönetiliyorsa o ülkeye yanlış bir şeyler yaptırmanız 
mümkün değil. Beraber yönetme, uzlaşma, demokrasi kültürü ülkenin ulusal güvenliği açısından en önemli 
garantidir.”

‘Çete ve mafyalar iktidar değişikliğinden çok korkuyor’
“Pek çok organize suç örgütü, çete ve mafya, iktidar değişikliğinden çok korkuyor. İktidarın açtığı yasadışı 
alandan nemalanan kim var kim yoksa iktidar değişecek diye çok korkuyor. Biliyorlar ki biz geldiğimizde 
Türkiye’de hukuk, adalet egemen olacak. Üzgünüm. Korksunlar. Bunların hepsini yapacağız.”

‘Asıl kendisi görecek sonucu’
Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bizimle beraber bu yolda 
yürüdüler ama bir şey öğrenememişler” sözlerine  “Evet 2015’e kadar kazandı, 2018’de meclis çoğunluğunu 
kaybetti. Düşüş çizgisi 2013-2014’te başladı. Bu, devam eden bir trend. Asıl kendisi görecek sonucu, 2018 
seçimlerinden çok daha kötü bir sonuç olacak. Çünkü yorgun bir iktidar işbaşında.” diye yanıt verdi.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash Haber 
TV’de gazeteci Fatih Ertürk’ün sorularını yanıtladı. 
Gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendiren 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Ülkenin yarınlarını biz belirleyeceğiz, 
Washington’da oturdukları yerden 
yazanlar belirlemeyecek’
“Bu ülkenin yarınlarını bizler belirleyeceğiz. 
Washington’da, Londra’da oturdukları yerden yazanlar 
çizenler bu ülkenin yarınlarını belirleyemeyecek. Onlar 
ne derlerse desinler Türkiye’nin içinde bulunduğu 
şartlardan çıkış bizim elimizde.”

‘Doğruları devam ettiririz, eksikleri 
tamamlarız, yanlışları düzeltiriz’
“Hangi konu olursa olsun. İster teknoloji ister savunma 
sanayi olsun. Bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki; iktidar 
değişikliği olduğu anda, bizler iş başına geldiğimiz 
anda doğru ne varsa devam ettiririz ve arkasında 
dururuz. Eksikleri tamamlarız. Yanlışları da düzeltiriz. 
Bu kadar.”

‘Biz bu işi kafaya koyduk, seçimi alacağız’
“Biz bu işi kafaya koyduk. Seçimi alacağız. İnşallah 
Türkiye’de demokrasi kazanacak. Bunu da görecekler. 
Zaten görmeye başladıkları için bu panik hali var.”

‘Halam okuldan ihraç edildi, kız      
kardeşlerim ceza yedi, başörtüsü 
sorununun tek mağduru Erdoğan mı?’
“Başörtüsü sorununun Türkiye’deki ilk mücadelesini 
veren benim halam; Hatice Babacan. Döndü dolaştı 
Erdoğan’a mı kaldı? O, kızlarını yurt dışında okuttu, 
kendi ailesiyle ilgili sorunu bir şekilde aştı. Ama 
benim halam okuldan ihraç edildi. Kız kardeşlerim 
defalarca ceza yedi. Bunu ailece yaşamışız. Başörtüsü 
sorununun tek mağduru o mu? Erdoğan şu anda 
başörtüsü üzerinden bir referandum istiyor. Çünkü 
milleti bölmek istiyor. Gerçek bölücülük bu. Birlik 
beraberlik istese böyle bir şey yapmaz. Gelin, neyse 
uzlaşalım der.”

‘Sor bakalım, vatandaşın borcu niye 
birikti?’
“Müjdeler, kendi biriktirdikleri sorunların sadece 
pansumanı. Hastalığın köküne inmiyor. Vatandaşın 
borcu birikmiş, ‘Yeniden yapılandıracağım’ diyor. Sen 
sor bakalım, vatandaşın borcu niye birikti?”

‘Türkiye’nin bayrağını Davos’ta 
dalgalandırdık’
“Benim Davos’ta verdiğim mesajın özü şu: Türkiye’den 
vazgeçmeyin, Türkiye büyük bir ülkedir. Güçlü 
bir ülkedir. Türkiye’ye yatırım yapıldığında bunun 
elbet dönüşü olur. Türkiye’nin bayrağını Davos’ta 
dalgalandırdık.”

Ali Babacan: ‘Türkiye’nin içinde bulunduğu 
şartlardan çıkış bizim elimizde’

GENEL BAŞKANDAN
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Babacan Davos’tan seslendi: ‘Dünyadaki para gidecek 
yer arıyor, 6 ayda ekonomik kriz iklimi kalmayacak’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Dünya Ekonomik Forumu’ndan gelen davet üzerine gittiği Davos 
Zirvesi’nden Halk TV canlı yayınına bağlandı.

Yatırımcıları seçimden önce Türkiye’ye davet etti
Babacan, Şirin Payzın’ın “Davos’taki görüşmeleriniz sırasında oradaki yatırımcılara ‘Seçimden sonra Türkiye 
bekleriz’ mesajını veriyor musunuz?” sorusunu “Gördüğüm herkese ‘Seçimi falan beklemeyin, hemen gelin’ 
diyorum” diye yanıtladı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Türkiye, enerji projelerinin ev sahibi olmaktan çok mutlu olur’
“Enerjiyle ilgili katıldığım kapalı oturumda şunu söyledim: Coğrafyamızda enerji üreten ülkeler var. Bir de bunları 
çok tüketen ülkeler var. Haritayı açın bakın, Türkiye bu coğrafyanın tam ortasında. Türkiye bu projelerin ev 
sahibi olmaktan çok mutlu olur.”

‘Para gidecek yer arıyor, 6 ayda ekonomik kriz iklimi kalmayacak’
“Dünyadaki paranın yarısını yönetenler Davos’ta. Kiminle konuşsam, herkes hem güvenli hem de makul getiri 
sağlayabileceği yer arıyor. Bu kadar büyük potansiyel varken ülkemizin mahrum kalmasına çok üzülüyorum. 
İlk 90 dakikada yapacağımız açıklama ülkedeki atmosferi hemen değiştirecektir. 6 ayda ekonomik kriz iklimi 
kalmayacaktır.”
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‘Türkiye’nin küresel meselelere hâkim bir iktidara ihtiyacı var’
“Türkiye’nin başında dünyayı iyi bilen, iyi okuyan, küresel meselelere hâkim ve değişen dünyada Türkiye’yi 
güçlendirip itibarlı ve zengin bir ülke haline getirecek bir iktidara ihtiyacı var.”

‘Hintli firmalar burada, Türkiye bir kişinin inadı yüzünden yok’
“Davos’un şehir içi bir fuar alanı olmuş. Koreli, Hintli firmalar burada. Türkiye yok, temsil edilmiyor. Bir kişinin 
inadı yüzünden temsil edilmiyor.”

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle ilgili küresel liderlik rolü üstlenebileceğini savunan Babacan, Davos’taki 
oturumlarda rezerv para üreten merkez bankalarını sorumluluk almaya davet etti. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Rezerv para üreten merkez bankaları devreye girmeli yoksa dünya kalmayacak’
“Bugünkü toplantıda şunu önerdim: Merkez bankası başkanları bunu hiç sevmeyecek ama mesele çevre ve 
iklim değişikliğiyse büyük paralar gerekiyor. Bu büyük paraları hiçbir hükûmet hiçbir zaman bulamayacak. 
Salondaki başbakanlara, cumhurbaşkanlarına ‘Para bulamayacaksınız, hayal. 2050 hedeflerine ulaşmak için 
para bu yöntemlerle bulunamayacak. Amerika, İngiltere, Japonya, İsviçre, yani rezerv para üreten merkez 
bankalarının bunun finansmanı konusunda mutlaka devrede olması lazım’ dedim.”

İklim değişikliği: “Türkiye, dünyaya 
liderlik yapabilir”
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Babacan Davos’ta: ‘G20’nin görev alanını 
genişletmek çok önemli olacak’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’den tek siyasetçi olarak davet edildiği Davos’ta düzenlenen 
Dünya Ekonomik Forumu’nda temaslarda bulundu. 

Babacan, dünyanın dört bir yanından Davos Zirvesi’ne gelen katılımcılara “Türkiye’den vazgeçmeyin” mesajı 
verdi.

‘Dünyada artık normalleşme zamanı’
Zirvenin dördüncü gününde “Gelişmekte olan piyasaları gözden kaçırmamak” temalı oturumda konuşan 
Babacan, enflasyonla ilgili bir soru üzerine rezerv para ihraç eden merkez bankalarının bilanço büyüklüklerinde 
2008-2009 krizinde ve pandemi sürecinde sıçrama yaşandığını hatırlattı. Babacan şunları söyledi: “Merkez 
bankalarının tedbir olarak likidite sağlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pandemi küresel 
ekonomide çok büyük bir etki yaratabilirdi. Bu yüksek oranda engellendi. Ama her şeyi normalleştirmenin 
zamanı geldi.”
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‘G20’den çok az yararlanılıyor’
“Şu son bir yıldır gözlemlediğimiz en önemli unsur, ülkeler arasında koordinasyon ve iş birliği eksikliğidir. Burada 
G20’den çok az yararlanılıyor. Bu çok özel koşullarda G20’nin ülkeler arasında politikaları koordine etmek için 
daha sık bir araya gelmesi çok önemlidir.”

‘Enflasyon savaşamayacağınız bir canavar değil, başa çıkabilirsiniz’

“Enflasyon, savaşamayacağınız bir canavar ya da onun gibi bir şey değildir. Enflasyonla başa çıkabilirsiniz.”

‘Türkiye’deki sorunların üstesinden kolaylıkla gelinebilir’
“Türkiye’yle ilgili tüm sorunları çözmek çok kolay. Bunu yapmak için iyi insan kaynakları, rasyonel kararlar 
gerekiyor. Daha iyi kararlarla, daha iyi eylemlerle, dünyanın geri kalanıyla daha iyi bağlantı kurarak tüm bu 
sorunların kolaylıkla üstesinden gelinebilir.”

‘Hükûmet değişikliğinden sonra daha rasyonel bir yaklaşım beklenmeli’
Babacan, “Yatırımcılar Türkiye’deki potansiyele ve risklere nasıl bakmalı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Seçimlerden 
sonra, bir hükûmet değişikliği olursa, ki büyük olasılıkla olacaktır, o zaman muhtemelen daha iyi bir insan kaynağı 
beklentisi olacak ve ekonomik ve finansal yönetim tarafında daha rasyonel bir yaklaşım beklenmelidir.”

‘Kural temelli politikalar öngörülebilirlik getirecek’
Kurallara dayalı ekonomi politikalarının altını çizen Babacan, “Eğer para politikası, maliye politikası ve 
makroihtiyati önlemler için kural temelli bir yaklaşım varsa bu, hükûmetin ne yapacağı konusunda büyük 
miktarda öngörülebilirlik getirecek, merkez bankasının hangi durumlarda ne yapacağını gösterecektir” 
açıklamasını yaptı.
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Babacan ayrıca yenilenebilir enerjiye geçişin finansmanı konusunda rezerv para üreten merkez bankalarını 
işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “2050 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmada çok çok önemli olan 
yenilenebilir enerji için henüz yeterli finansman yok.”

‘Merkez bankalarının gücünü yenilenebilir kaynaklar için kullanmasının zamanı geldi’
“Merkez bankalarının gücünü akıllıca ve hedefli bir şekilde karbonsuzlaştırmayı, yenilenebilir kaynakları finanse 
etmek için kullanmasının zamanı geldi. Aksi halde 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak imkânsız.”

2050 hedefleri için henüz yeterli 
finansman yok
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Toplantıya Stoltenberg de katıldı
Babacan’ın yeni jeopolitik döneme ilişkin katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda çeşitli ülkelerin 
cumhurbaşkanları ve dış işleri bakanlarının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yer aldı.

‘G20, jeopolitik meselelerin ele alınabileceği bir platform’
Babacan, burada yaptığı konuşmada “G20 jeopolitik meselelerin de ele alınabileceği bir platform” dedi.

Babacan, “G20 jeopolitik meselelerin de ele alınabileceği bir platform. Birleşmiş Milletler, çok sayıda üyesiyle 
interaktif bir şekilde çalışmakta güçlük çekiyor. G20, istişare ve müzakere için daha ideal bir sayıya sahip.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Babacan Davos’ta kritik toplantılara katıldı: 
Krizlerden çıkış yollarını anlattı

GENEL BAŞKANDAN

Dünyanın dört bir yanından siyasetçilerin, iş insanlarının, sanatçıların ve sivil 
toplum temsilcilerinin buluştuğu 53. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi. Davos 

Zirvesi’ne bu yıl Türkiye’den katılan tek siyasetçi DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan oldu. Katıldığı toplantılarda küresel gelişmelere ilişkin çözüm 

önerileri sunan Babacan zirvede bir dizi temasta bulundu.
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Babacan, Balkan liderlerle bir araya geldi
Babacan’ın katıldığı bir diğer toplantının gündemi ise Batı Balkanlar’daki gelişmelerdi. “Batı Balkanlar’da 
diplomasi diyaloğu” başlıklı toplantıya Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Børge Brende’nin yanı sıra Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Krišto, Hırvatistan Başbakanı Andrej 
Plenković, Karadağ Başbakanı Dritan Abazović, Kuzey Makedonya Başbakanı Stevo Pendarovski, Kosova 
Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vućić de katıldı.

Burada Balkan ülkelerinin başbakanlarıyla bir araya gelen Babacan, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-
Atlantik kurumlarına entegrasyonunu önemsediklerini ve bu ülkeleri desteklediklerini ifade etti. Babacan, 
“Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık temel ilkelerdir. Bölgedeki tüm ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine ve 
toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz” diye konuştu.

Toplantıda Slovenya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa Birliği bakanları düzeyinde temsil edildi.
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Babacan ayrıca enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmanın tartışıldığı bir toplantıda da görüşlerini 
paylaştı. “Yeni Enerji Gerçekliği’nde gezinmek” başlığını taşıyan toplantıda OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü) Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais de katılımcılar arasındaydı. Babacan burada Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, 
Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Kadri Simson, Ekonomiden Sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi 
Paolo Gentiloni, Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Faysal El İbrahim, Norveç İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth 
Eide gibi isimlerle bir araya geldi.

Dünyanın gözü kulağı enerjide
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Ali Babacan: ‘Türkiye’de demokrasinin bir kez daha 
galip gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İspanya’nın El Pais gazetesine konuştu. Babacan, “Ben ve arkadaşlarım 
demokrasi için mücadele veren vatanseverleriz. Türkiye’de demokrasinin bir kez daha galip gelmesi için ne 
gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu’nda katılmak için gittiği Davos Zirvesi’nde gazeteci Andrea Rizzi’nin sorularını 
yanıtlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Bu seçimler demokrasiyi korumak isteyen herkes için önemli’
“Demokrasimiz hasta ama yaşıyor. 14 Mayıs’ta seçimler olacak. Muhalefet için, STK’lar için, özgür basın için 
koşullar hiç kolay değil. Buna rağmen hazırlanıyoruz ve onlara (muhalefete, STK’lara, özgür basına) yaklaşıyoruz. 
Bu seçimler Türkiye için ve Avrupa’da ve ötesinde demokrasiyi korumak isteyen herkes için önemli.”
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‘Bariz bir zafer kazanmayı amaçlıyoruz’
“Türkiye’deki seçim sistemi, genel olarak, kâfi derecede güvenli. Sonuçları etkileme yolları çok sınırlı. Bu yüzden 
de kıl payı değil bariz bir zafer kazanmayı amaçlıyoruz.”

DEVA Partisi’nin resmî üye sayısının 180 bin olduğunu söyleyen Babacan şöyle konuştu: “Ben ve arkadaşlarım 
demokrasi için mücadele veren vatanseverleriz. Türkiye’de demokrasinin bir kez daha galip gelmesi için ne 
gerekiyorsa yapacağız.”

‘Çerçeveyi ayrıntılarıyla saptamak istiyoruz ki seçimlerden sonra herhangi bir kafa 
karışıklığı olmasın’
“Anayasa bütün yetkileri cumhurbaşkanına veriyor ama biz, cumhurbaşkanımızın bu yetkileri destek veren 
partilerle istişare halinde kullanmasını istiyoruz. Bu çerçeveyi ayrıntılarıyla saptamak istiyoruz ki seçimlerden 
sonra herhangi bir kafa karışıklığı olmasın.”

‘NATO’daki müttefiklerimizin güvenlik konusundaki endişelerimiz hakkında dikkatli 
olmalarını arzu ederiz’
Röportajda dış politikayı da değerlendiren Babacan, “Muhalefet kazanırsa dış politikada, özellikle de Rusya 
ile ilişkiler ve İsveç ve Finlandiya’nın NATO adaylığı konusunda nasıl konum alacak?” sorusu üzerine şunları 
söyledi: “Altı partiden oluşan grup olarak AB üyeliğini desteklediğimizi ve NATO yanlısı olduğumuzu beyan ettik. 
Elbette PKK bir terör örgütüdür. Dikkatli olmamız gerek ve NATO’daki müttefiklerimizin güvenlik konusundaki 
endişelerimiz hakkında dikkatli olmalarını arzu ederiz.”

‘Türkiye’nin çok daha iyi bir performans gösterme potansiyeli var’
Babacan, ekonomiyle ilgili soruya, “11 yıl boyunca Türk ekonomisinin başındaydım. Türkiye’nin güçlü bir 
ekonomisi var. Pandemiyi, savaşı, enerji krizini atlattık, ülke hâlâ ayakta. Daha iyi bir politikayla, Türkiye’nin çok 
daha iyi bir performans gösterme potansiyeli var.” sözleriyle karşılık verdi.

Demokrasi için mücadele veren vatanseverleriz
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, İsveç’te aşırı sağcı gösterici Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin İsveç 
Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim yakacağını duyurmasının ardından eyleme izin verilmesine sert tepki 
gösterdi.

‘Şiddet olaylarına sebebiyet verdiği 
biliniyor’
Partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada 
durumu hayret ve esefle takip ettiklerini söyleyen 
Şahin, “İslam karşıtı gösterici Rasmus Paludan’ın daha 
önce hem Danimarka’da hem de İsveç’te benzer 
protestolar düzenlediği ve bunlardan bazıları karşı 
gösterilere yol açarak şiddet olaylarına sebebiyet 
verdiği biliniyor” dedi.

‘Eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde 
kınıyoruz’
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün eyleme 
ilişkin açıklamalarına da sert tepki gösteren Şahin 
açıklamasına şu sözlerle devam etti: 

“İsveç’in Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim 
yakılması eylemine izin vermesini şiddetle ve en 
güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç’in bu tutumunun kabul 
edilemez olduğunu, Türkiye’nin eyleme müsaade 
edilmemesini beklediğini ifade ediyor, kutsal 
değerlere hakaretin ‘demokratik haklar’ kisvesi altında 
savunulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz.”

‘Demokratik kültür ile izahı mümkün 
değildir’
“Kin ve nefret dolu bu faşizan girişimlere fırsat 
verilmesinin demokratik kültür ile izahı mümkün 
değildir. İsveç hükûmetinin bu alçakça provokasyona 
derhal müdahale etmesi en büyük temennimiz ve 
arzumuzdur.”

DEVA’dan İsveç’teki kuran yakma eylemine sert 
tepki: ‘İsveç hükûmeti alçakça provokasyona 
derhal müdahale etmelidir’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olamamasına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Şahin şöyle konuştu:

‘Anayasanın 101. maddesi aynı’
“İktidar ortakları, şaşkınlıkları ve çaresizlikleri nedeniyle ne dediklerinin tam farkında değiller. Anayasanın 101. 
maddesinin 2. fıkrasının değiştiğini ifade ediyorlar. Oysa 2007 değişikliğiyle Anayasanın 101. maddesinin 2. 
fıkrası ne haldeyse bugün de aynı noktada. 116. maddenin 3. fıkrasında cumhurbaşkanının ikinci döneminde, 
Meclis’in talep etmesi halinde seçimlerin yenilenmesi kararının verilebileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.”

DEVA Sözcüsü İdris Şahin: ‘Sayın Erdoğan tekrar aday 
olmak istiyorsa sandığı 6 Nisan’dan önce getirmeli’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN
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‘Kendileri de bal gibi biliyor’
“Kendileri bal gibi bilmektedirler ki 2017’de Anayasanın 101. maddesinde en ufak değişiklik yapılmamıştır. 
2007’de yapılan değişiklik aynen muhafaza edilmektedir. Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve en fazla iki dönem 
bu görevi yapabilir. Sayın Erdoğan 2014 ve 2018’deki seçimlerle bu hakkını tamamlamıştır.”

Tek istisna: 6 Nisan’dan önceki seçim
“Bundan sonraki süreçte doğrudan kendi iradesiyle meclisi seçimlere götüremeyeceği gibi kendisinin aday 
olabilmesi imkân dahilinde değildir. Bunun tek istisnası vardır: Muhalefeti ikna edecek, Meclis’in yenilenmesine 
360 çoğunlukla parlamento karar verecek. O takdirde Sayın Erdoğan aday olabilir.”

‘6 Nisan’dan sonraki seçimde aday olursa Anayasayı ihlal eder’
“6 Nisan’dan sonraki herhangi bir seçim takviminde mevcut anayasaya göre Sayın Erdoğan’ın kesinlikle aday 
olabilmesi söz konusu değildir. Bu yolu denerse açıkça Anayasayı ihlal etmiş olur.”

“DEVA Partisi olarak son derece netiz. Sayın Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa 6 Nisan’dan önce milletin 
önüne sandığı getirmesi lazım. Aksi takdirde yapacağı her adım ve alacağı her karar açıkça Anayasa’ya aykırılık 
teşkil edecektir. Bir kişinin mağduriyetinden ziyade 85 milyonun mağduriyetine DEVA Partisi olarak asla izin 
vermeyeceğiz.”

85 milyonun mağduriyetine izin vermeyeceğiz
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SANEM OKTAR

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
KURUMSAL İLETİŞİM VE TANITIM BAŞKANI

Sanem Oktar’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: 
‘Gazetecilerin özlük haklarını iyileştireceğiz, gazeteciliğin 
cezalandırılmasına son vereceğiz’

DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. 
Oktar, gazetecilerin özlük haklarını iyileştireceklerini ve gazeteciliğin cezalandırılmasına engel olacaklarını 
söyledi.
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‘Özgürlük esas, sınırlama istisna olacak’
Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149. sırada yer aldığını hatırlatan Oktar, 
“Ülkemizde gazetecilik yapmak ile ateşten gömlek giymek eşdeğer hale geldi” ifadelerini kullandı. Oktar, basın 
özgürlüğünü güvencelerle donatacaklarını vurgulayarak, “Anayasamızın basın ve yayımla ilgili hükümlerinde 
özgürlük esas, sınırlama ise istisna olacak” dedi. Oktar hedeflerini şöyle sıraladı:

“Gazetecilik sektöründe sendikalaşmayı ve sendika üyeliğini kolaylaştıracağız. Gazeteciler ekonomik ve sosyal 
haklarını etkili şekilde kullanabilecek. Sendika üyesi olunması nedeniyle haksız yere işten çıkarma uygulamasını 
engellemek üzere medya sektöründe iş güvencesi ve işten çıkarma hâlindeki tazminat haklarını genişleteceğiz.”

‘Basın kartı sansürüne son vereceğiz’
“Basın kartının siyasi iktidarın tercihlerine göre verilmesine, dolayısıyla basın kartının sansür mekanizması olarak 
kullanılmasına son vereceğiz.”

‘Terör kavramını şiddetle bağlantılı olacak şekilde ele alacağız’
“TCK’nın 218. maddesindeki ‘haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları 
suç oluşturmaz’ hükmünün uygulanmasına ilişkin uygulamadaki sorunları gidereceğiz. Terör kavramını şiddetle 
bağlantılı olacak şekilde ve net bir çerçevede ele alacağız.”

‘RTÜK ve BİK’i çıkar çevrelerinin etkisinden koruyacağız’
“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumu’nu (BİK) siyasi iktidarın ve diğer çıkar 
çevrelerinin etkisinden koruyacağız.”

‘TRT ve Anadolu Ajansı tarafsız olacak’
“Ayrıca TRT ve Anadolu Ajansı’nı bağımsız ve tarafsız kılacağız. Bu kurumlar toplumun genelini temsil    
edecekler.”

Sendikalaşmayı kolaylaştıracağız, 
tazminat haklarını genişleteceğiz
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EVRİM RIZVANOĞLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE 
POLİTİKALARI BAŞKANI

Rızvanoğlu’ndan Erdoğan’a net sıfır emisyon yanıtı: 
“Cumhurbaşkanı, ‘2053’te sigarayı bırakacağız ama 2038’e 
kadar günde beş paket içeceğiz’ diyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “2053 net sıfır emisyon 
hedefimize doğru devam edeceğiz” sözlerine yanıt 
DEVA Partili Rızvanoğlu’ndan geldi: “Sayın Erdoğan 
‘Emisyonlarımızı 2038 yılına kadar yaklaşık üçte 
bir oranında artıracağız. 2053’te net sıfır emisyona 
ulaşacağız’ diyor. Yani Cumhurbaşkanı, ‘2053’te 
sigarayı bırakacağız ama 2038’e kadar günde beş 
paket içeceğiz’ diyor.”

Partisinin eylem planlarında yer alan hedeflere ilişkin 
bilgiler de paylaşan Rızvanoğlu şu ifadeleri kullandı:

DEVA’nın hedefi: 2050’de net sıfır, 
2040’dan önce kömüre veda
“DEVA Partisi, hiçbir konuyu ıskalamadan eylem 
planları açıkladı. Bunlardan birisi de çevre ve iklim 
değişikliği eylem planımızdı. Burada sektörel bazda 
emisyon azaltım yol haritaları eşliğinde 2050 yılında 
net sıfır emisyona ulaşacağımızı taahhüt ettik. Ayrıca 
Enerji Eylem Planımızda en geç 2040’ta kömürden 
tamamen çıkacağımızı açıkladık.”

‘Reklamcılık yaparak iklimi 
düzeltemezsiniz’
“Hükûmetten de geçtiğimiz günlerde Mısır’daki 
Birleşmiş Milletler toplantısında net sıfır emisyon 
hedefine nasıl ulaşacaklarını anlatan bir açıklama 
bekledik. İnsanların sağlığını ve nesiller arası adaleti 
hiç düşünmüyorlar. ‘Yeşil yıkama’ yapıyorlar. Oysa 
çevrecilik, reklamcılık değildir. Reklamcılık yaparak 
iklimi düzeltemezsiniz.”

‘Hedeflerimiz gerçekleştikçe ihracatçının 
da eli rahatlayacak’
“Biz bilimi takip ediyoruz. Her şeyin başı sağlık diyoruz. 
Çocuklarımız için nesiller arası adalet ilkesiyle hareket 
ediyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde ekonomimize 
de güven veriyoruz. DEVA Partisi’nin hedefleri 
gerçekleştikçe ihracatçımızın da eli rahatlayacak.”
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ELİF ESEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

Elif Esen: “Alışılagelen popülist 
siyaseti rafa kaldırmak istiyoruz”

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen Sakarya’da partililerle ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
Ziyarette açıklamalarda bulunan Esen şunları söyledi: 

“Saha çalışmalarına önem veriyoruz”
“Seçim süreci yaklaştıkça vatandaşımızla saha çalışmalarımız artarak devam edecek. Sahada olmaya ve saha 
çalışmalarına önem veriyoruz. Sahada DEVA Partisi’ni anlatma çabalarımız bizi yerel medya ile buluşturuyor. 
Biz alışılagelen popülist siyaseti rafa kaldırmak istiyoruz. “

“Kadın varsa çözüm var, bereket var, kalkınma var”
“Kadın varsa çözüm var, bereket var, kalkınma var.  Yüzde 35’e 65 kadın erkek oranı sağlandığında kurumlarda 
verimliliğin arttığını görüyoruz. Kurum ve kuruluşlarda en az yüzde 35 cinsiyet kotası uygulamasını teşvik 
edeceğiz. Cinsiyete duyarlı bütçeleme projesi ile bütçe dağılımında kadın lehine duyarlı düzenlemeler 
yapacağız. Eğitim sisteminin eşitlikçi ve uygulamalı bir şekilde revizasyonunu istiyoruz. Kadını yoksulluk 
yoksunluk ve şiddet döngüsünden çıkaracağız diyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ne tekrardan taraf olacağız ve 
gereklerini yerine getireceğiz.”
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NAZLI SEDA VURAL

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
İNSAN KAYNAKLARI VE PARTİ İÇİ
EĞİTİM BAŞKANI

DEVA Akademi Antalya’da

DEVA Partisi İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Nazlı Seda Vural Akdeniz Bölgesel Eğitim toplantısını 
Antalya’da gerçekleştirdi.

Toplantıdan önce mavi yelekleriyle bir araya gelen DEVA Partisi teşkilatı “Oylar DEVA olsun” diyerek 
saha çalışmalarını sürdürdü. Antalyalı esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının ziyaret edildiği program gençlik 
buluşmalarıyla tamamlandı.
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NAZLI SEDA VURAL

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
İNSAN KAYNAKLARI VE PARTİ İÇİ
EĞİTİM BAŞKANI

DEVA Akademi Hatay’da 

DEVA Partisi İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Nazlı Seda Vural, Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin 
ve Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf saha ziyaretleri kapsamında Hatay’a gitti. DEVA heyeti burada 
eğitim programı düzenledi.
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) eğitim fakültelerinin dışında farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilerin 
pedagojik formasyon eğitimini “seçmeli ders” olarak alarak öğretmen olmasının önünü açan yeni düzenlemesine 
eleştiriler devam ediyor. DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen de YÖK’ün yeni düzenlemesine 
tepki gösterdi.

Partisinin 9 Ocak’ta açıkladığı Eğitim Eylem Planı’nda öğretmenlik mesleğine geniş yer ayırdığını hatırlatan 
Ergen şunları söyledi:

MUSTAFA ERGEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
EĞİTİM POLİTİKALARI BAŞKANI

YÖK’e tepkiler sürüyor: ‘Öğretmenlerde 
nitelik sorununa yol açar’
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‘Öğretmen sayısını artırmaya ihtiyaç var mı?’
“Bu konuda iki nokta önemli. Birincisi şu: Ülkemizde öğretmen sayısını artırmaya ihtiyaç var mı? Ataması 
yapılmayan, açıkta olan binlerce öğretmen adayımız halen bir kanayan yara. 2019 ve 2020’de KPSS’ye girip 
de hâlâ atama bekleyen 500 bin öğretmen var. Oysa MEBSİS’e göre tüm Türkiye’nin öğretmen ihtiyacı 75 bin 
civarında. İnfial derecesinde sayısal verilerle karşı karşıyayız.”

‘Matematikçi mi öğretmen mi olacağı son sınıfta hâlâ belli değil’
“İkinci nokta ise şu: Öğretmen ihtiyacı hangi kaynaklardan karşılanıyor?  Öğretmenler iki farklı kaynakta 
eğitiliyor. Temel eğitim öğretmenleri eğitim fakültelerinden, lise öğretmenleri ise genellikle fen edebiyat 
fakültesinden yetişiyor. YÖK’ün fen edebiyat fakültelerinin misyonunu gölgelendiren bu uygulamasını uygun 
görmüyoruz. Fen edebiyat fakültesinde okuyan öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıflarda, hâlâ matematikçi mi olacağı, 
yoksa öğretmenliğe mi yöneleceği hâlâ belli değildir. Bu, nitelik sorununa yol açar.”

“Türkiye’yi yükseltecek yenilikçi ve yaratıcı fikirler nitelikli öğretmenlerle mümkün. Yok eğer bir toplumu yok 
etmek istiyorsanız; bunun en kolay yolu ‘niteliksiz öğretmen’ ve ‘itibarsız öğretmen’ yetiştirmektir.”

İşte DEVA’nın öğretmen yetiştirme yol haritası
“Biz öğretmen adaylarımızı ilgi ve yeteneklerine göre seçerek eğitim fakültelerine kabul edeceğiz. Öğretmenlik 
uygulamalarını 3. ve 4. sınıfların her iki yarıyılında gerçekleştirerek staj sürecini uzatacağız. Tüm bu adımların 
gerçekleştirilmesinde, talep edilmesi durumunda eğitim fakültelerine rehberlik yapacağız. Çünkü, YÖK’ü 
kaldırmış olacağız.”

Toplumu yok etmenin en kolay yolu 
niteliksiz öğretmen yetiştirmektir
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER ADANA’DA
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3 DEVA BÜLTEN · 31. SAYI62

ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER BURSA’DA



363#HEPİMİZİNDEVASI



3 DEVA BÜLTEN · 31. SAYI64

ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER DİYARBAKIR’DA



365#HEPİMİZİNDEVASI



3 DEVA BÜLTEN · 31. SAYI66

ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER MARDİN’DE



367#HEPİMİZİNDEVASI



3 DEVA BÜLTEN · 31. SAYI68



369#HEPİMİZİNDEVASI

ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER İSTANBUL’DA
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