
DEVA BÜLTEN
6 ARALIK 2021

8 . SAYI

devapartisi

BABACAN: ‘EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI FALAN YOK’

DEVASAL ÇÖZÜMLERİ ÇALIŞTAY RAPORUNU AÇIKLADIK

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ

BABACAN’DAN EKONOMİK KRİZE 21 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

BABACAN: ‘SAYIN BAHÇELİ KAYYUM GİBİ İKTİDARIN BAŞINDA’

ŞAHİN: ‘METİN GÜRCAN DOSYASI, DEVA PARTİSİ’Nİ HEDEF ALAN 
SALDIRI PROJESİNE DÖNÜŞTÜ’

YENEROĞLU: ‘AKADEMİSYENLERİN GÖREVE İADE BAŞVURULARINI 
REDDETMEK, AYM KARARINI YOK SAYMAKTIR’

HATİPOĞLU: ‘TÜRKİYE SAĞLIKTA DA SOSYAL DEVLET OLMA 
NİTELİĞİNİ HIZLA KAYBEDİYOR’

#HEPİMİZİNDEVASI



2 DEVA BÜLTEN . 8. SAYI

‘Hukuki desteğimizle 
Metin Gürcan’ın yanındayız’

“Bu gelişme eğer siyasi bir nitelikteyse, eğer hedef 
partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu 
ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse, bu 
tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz. DEVA 
kadrolarını asla yolundan alıkoyamaz. Eğer bu işin 
arkasında bir siyasi niyet varsa, siyasi motivasyon-
la yapılan bir iş ise, ki bu tür gelişmeler de olabiliyor 
biliyorsunuz, biz yolumuza devam ediyoruz. DEVA 
kadrolarını asla yıldıramazlar.”

‘Tüm Türkiye’de adından en çok 
söz edilen siyasi partilerden birisiyiz’

“Türkiye’de geleneksel olarak muhalefet dış politi-
ka ve dış güvenlik konularında muhalefet yapmazdı. 
Hükümet ne derse muhalefet en hafifinden sessiz 
kalırdı. Bizimle beraber bu gelenek değişti. Hüküme-
tin dış politikadaki, dış güvenlik konularındaki hata-
larını açık açık, ön alıcı bir şekilde işaret ediyoruz. Bu 
ülkenin geri dönülemez yollara girmemesi, içinden 
çıkılmaz sorunların içine yuvarlanmaması için gayret 
ediyoruz. Metin Bey de partimizde dış politika ve dış 
güvenlik meselelerini en keskin bir şekilde, en sivri 
dille eleştiren arkadaşlarımızdan bir tanesi. Çok sa-
yıda televizyon yayınına çıkıyordu, raporlar yazıyor-
du, köşe yazıları yazıyordu. Bu şekilde de tabii ister 

Metin Gürcan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Ali Babacan: 
‘Bu işin arkasında siyasi niyet varsa, 
bilsinler ki DEVA kadrolarını asla yıldıramazlar’

GENEL BAŞKANDAN

Genel Başkanımız 
Ali Babacan’ın 
katılımıyla gerçekleşen 
kongre ve açılışlarımız 

23 Kasım Ankara Keçiören İlçe Açılışı 
27 Kasım İstanbul Büyükçekmece İlçe Kongresi
28 Kasım İstanbul Sultangazi İlçe Kongresi 
4 Aralık Bursa İl Kongresi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kurucular Kurulu üyesi olan emekli asker Metin Gürcan’ın 
gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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istemez bazılarının rahatını, huzurunu kaçırıyordu… 
Tabii şu da önemli, bu dönem DEVA Partisi’nin her 
geçen gün güçlendiği, her geçen gün etkisinin art-
tığı bir dönem… Tüm Türkiye’de adından artık en 
çok söz edilen, en çok takip edilen siyasi partilerden 
birisi oldu DEVA Partisi… Biz aynı zamanda hukuka 
çok saygılı, hukukun üstünlüğünü çok önemseyen 
bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla meselenin sadece ve 
sadece hukuk çerçevesinde gidip gitmediğinin de 
takipçisi olacağız.”

‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’

“Bizim ülkemizde, hatta bu şehirde imzalanmış, adı-
mızı verdiğimiz İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeç-

miyoruz, sahip çıkıyoruz. Bu nedenle gece yarısı tek 
bir kişinin imzası ile çıkılan sözleşmeyi savunmaya 
devam edeceğiz. Çünkü kadına yönelik şiddetin önce-
likle bir zihniyet sorunu olduğunu biliyoruz, bunu yürek-
lendirecek her türlü siyasi hamlenin karşısındayız.”

‘Kadınların tüm karar mercilerinde 
söz sahibi olması gerek’

“Kadınların her alanda eşit hak ve şartlarda olması 
gerektiğine ve bunun için birlikte çalışmanın zorun-
luluk olduğuna inanıyoruz. Kadınları ‘yardımcı güç’ 
veya seçimden seçime sahaya sürülecek ‘yedek 
kuvvet’ olarak görmüyoruz. Çünkü biz tüm karar 
mercilerinde kadınların söz sahibi olması gerektiğini 
düşünüyoruz.”

Caydırıcı yaptırımlarla 
potansiyel katilleri 

engelleyeceğiz
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Devasal Çözümler Çalıştay Raporunu detaylarıyla kamuoyunun bilgisine sunan DEVA Partisi Kadın Politika-
ları Başkanı Elif Esen ise şu vurguyu yaptı:

“Son yapılan araştırmalardan birinde bugün üç kadından birinin toplumda, evinde, iş yerinde kendini güven-
de hissetmediğini ortaya çıkarıyor. Devletin bu konuyla ilgili yapmış olduğu son araştırma ise 2014 yılına da-
yanıyor. O yılda da veriler son derece vahim, 10 kadından 6’sının şiddet gördüğünü gösteriyor. Ama bu son 
veriye baktığımızda, üç kadından biri yaşadığı ortamda, ülkede kendisini huzurlu ve güvende hissetmiyor. 

Şiddeti önlemek konu-
sunda bakış açımız şöy-
le: Öncelikle şiddettin 
koruyucu, önleyici ted-
birlerle ortaya çıkmasını 
engellemek bizim asli 
hedefimiz olacak. Bu 
konuda sıkıntı yaşaması 
muhtemel kişilerin ada-
lete kolayca erişimlerinin 
sağlanması ve caydırıcı 
yaptırımlarla potansiyel 
katillerin engellenmesi 
de ikinci önceliğimiz.”

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ 
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI
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Babacan’dan ekonomik krize 
21 çözüm önerisi

DEVA’dan 21 çözüm önerisi:

Babacan ayrıca partisinin ekonomik krize karşı acil 
çözüm önerilerini açıkladı. DEVA Partisi’nin çözüm 
önerileri şöyle:

1. Türkiye’nin başarılı olduğu dönemde ekonomi-
de alınan karar ve uygulamalara yön vere şeffaflık, 
kurala dayalı yönetim zihniyeti, öngörülebilirlik, so-
runların yapısal ve kök nedenlerine odaklanma, veri 
analizine dayalı yaklaşım gibi temel ilkelere mutlaka 
dönülmelidir.

2. Merkez Bankası yasası derhal değiştirilerek banka 
tam bağımsız hale getirilmelidir.

3. Merkez Bankası üst yönetimi, TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu tarafından kamuya açık biçimde değer-

lendirmeye tabi tutularak, liyakat ve ehliyet sahibi 
kişilerden seçilmelidir.

4. TÜİK yasası derhal değiştirilerek kurum tam ba-
ğımsız hale getirilmelidir.

5. TÜİK üst yönetimi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu 
tarafından kamuya açık biçimde değerlendirmeye 
tabi tutularak, liyakat ve ehliyet sahibi kişilerden se-
çilmelidir.

6. TÜİK istatistikleri akademisyen ve uzmanlardan 
oluşan komisyonlar tarafından düzenli biçimde kali-
te ve güvenilirlik testine tabi tutulmalıdır.

7. Bir kara delik hakine gelen Varlık Fonu ve ne işlev 
gördüğü belli olmayan kurullar, bir sürü politika kuru-
lu derhal kapatılmalıdır.
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8. Stratejik planlama ve koordinasyondan sorumlu 
yeni bir kurum kurulmalıdır.

9. Kamuda yeni bina, araç, temsil, ağırlama gibi gi-
derler durdurulmalıdır.

10. Kamu-özel iş birliği projeleri eksiksiz bir biçimde 
Sayıştay denetimine açılmalıdır.

11. Kaynaklar rant projelerinde değil, ülkemizin re-
kabet gücünü artıracak alanlarda kullanılmalıdır. Bu 
çerçevede, Kanal İstanbul projesi bir an önce gün-
demden düşürülmelidir.

12. Yeniden birer arpalık haline getirilen ve sürekli za-
rar ettirilen KİT’lerdeki kan kaybı durdurulmalıdır.

13. Kamu ihale kanunu sil baştan yeniden yazılmalı; 
kamu alımlarında adil rekabet ve fırsat eşitliği sağ-
lanmalıdır.

14. Kamu bankalarının siyasi mülahazalarla kredi ver-
me operasyonları durdurulmalıdır.

15. Kamu görevine alımlarda mülakat uygulamasına 
son verilerek kamudaki tüm atamalar ehliyet ve liya-
kate dayalı hale getirilmelidir.

16. İmar değişikliklerinden kaynaklanan rantlar etkin 
bir şekilde vergilendirilmeli ki sanayi ile gayrimenkul 
sektörü arasında denge kurulabilsin ve sanayi yeni-
den cazip olabilsin.
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17. Asgari ücret, memur, işçi ve emekli maaşları, geç-
miş kayıplar, gıda enflasyonu ve dar gelirli kesimlerin 
tükettiği mal sepetindeki fiyat artışları dikkate alına-
rak yükseltilmelidir.

18. Gübre, tohum, ilaç, mazot, yem başta olmak üze-
re girdilerdeki artışları dengeleyecek ve çiftçilerimizi 
koruyacak özel bir destek programı oluşturulmalıdır.

19. Dar gelirli kesimleri gıda, elektrik, doğalgaz, kö-
mür ve benzeri temel ihtiyaç maddelerindeki enf-

lasyona karşı koruyacak özel bir destek programı 
oluşturulmalıdır.

20. Esnafımız için de özel bir doğrudan destek, kredi 
ve garanti programı acilen oluşturulmalıdır.

21. Orta Vadeli Program ve bütçe yukarıdaki öneriler 
doğrultusunda yenilenmelidir.
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Ali Babacan: ‘Yoksulluğun lobisi 
Beştepe’dedir’

“Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Sağda 
solda lobi aramaya da gerek yok. Bugün ekonomide 
dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın 
Erdoğan’dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksullu-
ğun, yokluğun lobisi Beştepe’dedir.”

Ali Babacan: ‘Son üç beş senelik 
sisli havayı silip atacağız’

“Bu kötü yönetim yüzünden önümüzü göremiyoruz. 
Sisli bir havada araba kullanır gibi… Büyük bir belir-
sizliğin içinde ülke. Sisli havada nasıl herkes duruyor 
ve yavaşlıyorsa, yatırımcılar da yavaşlar.  Şu son üç 
beş senelik sisli havayı silip atacağız ülkemizin üze-
rinden.  Hep beraber özgür, zengin, iddialı ve itibarlı 
bir ülkenin yurttaşı olmanın huzurunu yaşayacağız.”

‘Ülkenin yaşadığı kriz ev yapımı’

“Şu anda ülkenin yaşadığı kriz, Türkiye’deki kötü yö-
netimin ürettiği, ev yapımı, el yapımı bir kriz. Millî ve 
yerli bir kriz. Hükûmet dilinden düşürmüyor ya… İki 
değerli kavramı da istismar ede ede yıprattılar. Nasıl 
din istismarıyla pek çok kutsal kavramı yıprattılarsa, 
millî ve yerli kavramlarını da yıprattılar. Bu kriz kendi 
tabirleriyle millî ve yerli bir kriz.”

‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’

“Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı 
falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir 
Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var. Hani her 
fırsatta ‘yerli ve millî’ diyorlar ya, işte bugün kendi 
kendilerine çıkardıkları gayet ‘yerli ve millî’ bir kriz 
var. Fakat ne yapıyorlar, kurdaki bu artışı adeta bir 
kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyor. 
Elinde kuru ekmeği ile kalmış insanları, vatan savun-
masındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar.”
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Şu anda ülkenin yaşadığı kriz, 
Türkiye’deki kötü yönetimin ürettiği, 

ev yapımı, el yapımı bir kriz.

‘Nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü 
bir Türkiye’ye bir daha asla izin 
vermeyeceğiz’

“Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalı-
ğın hüküm sürdüğü bir Türkiye’ye, bir daha asla izin 
vermeyeceğiz. Türkiye’yi, öfkeye teslim etmeyece-
ğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; her gecenin bir saba-
hı, her kışın bir baharı, her kavganın bir barışı vardır. 
Kutuplaşmadan, bağırış çağırıştan kimseye bir hayır 
gelmez. Adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez. İşte 
biz bu nöbetleşe zorbalık dediğimiz yola, bu kısır 

döngüye girmeyeceğiz.”

Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Ne yaptığınızı 
bilmiyorsunuz’

“İki ay önce Resmî Gazete’de 3 yıllık bir orta vadeli 
program açıklandı. Altında Cumhurbaşkanı’nın im-
zası var. Kendi imzasıyla açıkladığı ekonomik prog-
ramda 2022 dolar kuru 9,30; 2023 dolar kuru 9,80; 
2024 dolar kuru 10,30. Bugün dolar 13’ü geçti. Ne 
yaptığınızı bilmiyorsunuz. Daha geçtiğimiz eylül 
ayında 2024 yılı için, dolar kurunu 10,30 olarak açık-
lamışsın; üç ay geçmeden dolar kuru 13’ü geçmiş. Ne 
yaptığını bilmek bu mu?”
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‘2001 krizini iki yılda, 
2008 krizini altı ayda çözdük’

“2001-2002 krizini çözmemiz iki yıl sürdü. İki yılda, 34 yıldır iki veya üç haneli enflasyonu tek haneye indirdik. 
Paradan altı sıfırı attık. 2008-2009 krizini çözmemiz sadece altı ay sürdü. Çünkü borcumuz düşüktü; sanayi 
altyapısı ve ihracat kapasite-
si büyümüştü. Bankalarımız 
sağlamdı. Bu sefer, eğer kriz 
bu seviyede giderse bu kriz-
den çıkış en fazla altı aydır.”
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Babacan: ‘Önümüzdeki seçim açık ara farkla 
hükûmetin mağlubiyetiyle sonuçlanacak’

Ali Babacan: ‘Bolluk ülkesini yokluk 
ülkesine çevirdiler’
“İşlerin iyi gittiği dönemde 1970’lerdeki, 1990’lardaki 
kötü günleri hatırlatıyor. Ama artık bu memlekette 
bayat ekmek kuyruğu var. Sık sık gelen zamlardan 
önce depolarını doldurmak isteyenlerin oluşturdu-
ğu benzin kuyrukları var. Marketlerde miktar sınırı 
uyarılarıyla satılan ürünler var. Asmışlar, ‘Bir paketten 
fazla alamazsın’ diyor. Bolluk ülkesini yokluk ülkesine 
çevirdiler. Ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyor-
lar. Sayıyla un alıyoruz, zam korkusuyla kuyruklara 
giriyoruz.”

‘Sayın Bahçeli kayyum gibi iktidarın 
başında’

“Sayın Erdoğan, iktidarının anahtarını, krizlerin ortağı 
Bahçeli’ye teslim etti. Artık Erdoğan’ın çizgisini, ken-
disine oy veren vatandaşlarımız değil, küçük ortak 
belirliyor. Ne yapacak ne talep edecek, nerede arı-
za çıkaracak diye herkes küçük ortağa bakıyor. Sa-
yın Bahçeli, adeta bir kayyum gibi iktidarın başında. 
Yetkiyi milletten almadan, Erdoğan’dan alıp ülkeyi 
yönetme gayretinde.”

‘Seçimde sandık güvenliği ve açık ara farkla kazanmak önemli olacak’
“Bu seçimde sandık güvenliği çok önemli olacak. Tek tek sandıkların tutanaklarının saatli bir şekilde tutul-
ması ve merkeze verilerin saatli bir şekilde iletilmesi için çok iyi bir yapı kurmak gerekecek. Bu konuda par-
tiler arası görev paylaşımı yapmayı çok önemli buluyorum. Tabii YSK’nın son yıllardaki tutumu konusunda 
da endişeliyiz açıkçası. Az fark gibi tartışmalı konularda YSK hükümetin etkisi altına girebiliyor. Dolayısıyla 
bu seçimde yapılması gereken birincisi sandık güvenliği sağlamak, ikincisi açık ara farkla seçimi kazanmak. 
Önümüzdeki seçimin çok açık ara farkla mevcut hükümetin mağlubiyetiyle sonuçlanacağına inanıyorum. 
Türkiye’nin her yerini gezdiğim, vatandaşlarla, esnaflarla bir araya geldiğim için biliyorum.”
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‘Metin Gürcan dosyası, DEVA Partisi’ni hedef alan 
saldırı projesine dönüştü’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’in gündeminde DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan’ın tu-
tuklanması ve ülkedeki ekonomik, siyasi kriz konuları vardı.

‘Metin Gürcan’ın askeri ve siyasi 
casusluk yaptığına dair en ufak bir delil 
dosyada tespit edilememiştir’

“Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığınca soruşturma dosyası 2020’nin nisan 
ayında açılmıştır. Soruşturma sürecinde toplam beş 
kez birer haftalık teknik takip ve izleme gerçekleş-
tirilmiştir. Teknik takibin ilki Kasım 2020’de sonun-
cusu ise 2021 Şubat ayında gerçekleşmiştir. Metin 
Gürcan’ın görüştüğü kişilerle ortam dinlemesi ya-
pılmış olup, bu tapelerde gizli-çok gizli sayılabilecek 
hiçbir bilgi, belge alışverişi veya diyalog tespit edil-
memiştir. Dosyada Metin Gürcan dışında şüpheli 
yoktur. Suçun tarafı olduğu iddia edilen diplomatlar 
hakkında ne adli ne de idari bir adım atılmamıştır. 

Dışişleri Bakanlığı Metin Gürcan’ın görüştüğü hiçbir 
elçilik görevlisi hakkında diplomatik herhangi bir iş-
lem yapmamıştır. Hukukçu arkadaşlarımızla ifade ve 
sorgu tutanakları incelenmiş olup Metin Gürcan’ın 
aleyhinde askeri ve siyasi casusluk yaptığına dair en 
ufak bir delil dosyada tespit edilememiştir.”

‘Hedefin DEVA Partisi olduğu açıkça 
ortaya konmuştur’

“Ceza yargılamasının temel ilkelerinden birisi, hiç 
şüphesiz suçu sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu 
olarak ilan edilemeyeceği hususu yani masumiyet 
karinesidir. Bir diğer ceza hukuku temel kaidesi ise 
suç ve cezada şahsilik ilkesidir. İddia makamının ıs-

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI
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rarla soruşturmanın kişi-
sel bir suç olduğunu, suç-
lamaların DEVA Partisi ile 
ilişkisinin olmadığını be-
lirtmesine rağmen, Sayın 
Gürcan hakkında hukuki 
sürecin başlatılması, gö-
zaltı işlemi, tutuklanma 
aşaması öncesi ve sonra-
sında kamuoyuna servis 
edilen bilgi, belgeler ve 
medya eliyle yürütülen 
kampanya ile muhatapla-
rının tavrı soruşturmanın 
hukukilikten çıkıp tama-
men siyasi bir noktaya evrildiğini göstermektedir. 
Bu soruşturmanın bir sıçrama tahtası olarak kul-
lanılıp, hedefin DEVA Partisi olduğu açıkça ortaya 
konmuştur. Partimize kurulan bu komploya asla izin 
vermeyeceğiz.”

‘Hukuki desteğimizi sonuna kadar 
devam ettireceğiz’

“Hukukçu arkadaşlarımız hadisenin başından itiba-
ren Metin Gürcan Bey’e hukuki destek vermektedir. 
Bundan sonraki süreç içerisinde de hukuki desteği-
mizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Hukuki süreç 
tamamlandığında, tüm veri ve bilgiler erişilebilir hale 
geldiğinde, Metin Gürcan ve avukatları savunmaları-
nı tamamladığında, Sayın Gürcan’a atfedilen suçla-
ma ve fiillerin siyasi etik, parti tüzüğümüz ve prog-
ramımız açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı, 
ileriki aşamada partimiz yetkili kurulları tarafından bir 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.”

 ‘Bu saldırılar sadece azmimizi, 
direncimizi, mücadele gücümüzü 
artıracak’

“Yargı uzunca bir süredir bağımsızlık ve tarafsızlığını 
kaybetmiştir. Son beş yılda siyasi casusluk iddiasıyla 
yürütülen soruşturmaların hiçbiri kamuoyu vicdanını 
tatmin etmemiştir. Bundan önceki casusluk suç tipi-
ne ilişkin dosyaların tamamına yakınının beraatla so-

nuçlandığı açıktır. Casuslukla suçlamak kolay ancak 
mahkûm etmenin zor olduğunu yargı kararları bize 
göstermiştir. Metin Gürcan dosyası, DEVA Partisi’ni 
hedef alan bir saldırı projesine dönüşmüştür. Yargı 
sistemimizin ilk mağduru Metin Gürcan değildir an-
cak son mağduru olmasını diliyoruz. Ve bu uğurda 
mücadele ediyoruz. Bu saldırılar, sadece azmimizi, 
direncimizi ve mücadele gücümüzü artıracaktır.”

‘Krizin arkasında başkalarını 
aramalarına ve beka söylemine 
sarılmalarına gerek yok’

Ülkede ekonomik krizle birlikte siyasi bir krizin de ol-
duğunu ifade eden Şahin:

“İktidar tarafından hem ekonomik kriz hem de si-
yasal krizin dış güçlere ve içerideki iş birlikçilerine 
havale edilmesi safsatasına asla fırsat vermeyece-
ğiz. Ülkemizdeki kriz el yapımı, ev yapımı bir krizdir. 
Bunun sebebi de iktidar ortaklarının hukuk tanımaz, 
demokratik hukuk devleti uygulamasını askıya alan, 
sağlam kuralları, güçlü kurumları ve liyakatli kadro-
ları iş başından uzaklaştıran tutum ve davranışları-
dır. Krizin arkasında başkalarını aramalarına ve kendi 
gelecekleri için beka söylemine sarılmalarına gerek 
yoktur. Bizler bu ülkeyi yalnızca iktidar mensuplarına 
bırakmayacak kadar çok seviyoruz. Bu ülkede de-
mokrasi ve adaletin kazanacağına da yürekten ina-
nıyoruz.” dedi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
toplantımızı gerçekleştirdik.
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‘Akademisyenlerin göreve iade başvurularını reddetmek, 
AYM kararını yok saymaktır’

MECLİSTEN

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, “Barış İçin Akademisyenler” im-
zasıyla yayınladıkları bildiri nedeniyle KHK’larla ihraç 
edilen akademisyenlerin işe iade başvurusunu red-
deden OHAL Komisyonu’na tepki gösterdi. Yene-
roğlu şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi, akademisyenlerin bildiri ne-
deniyle cezalandırılmalarını ifade özgürlüğünün ihlali 
olarak değerlendirdi. Bununla yetinmedi; söz konu-
su açıklamaları akademik özgürlüklerle ilişkilendir-
di. Bununla da yetinmedi; akademisyenlerin kamu 
yararına yönelik tartışmalara önemli katkılarının ol-
duğunun altını çizdi. Güçlü nedenler olmadan idari 
veya hukuki yönden cezalandırılamayacaklarını söy-
ledi. Tüm bunlar ortadayken, akademisyenlerin gö-
reve iade başvurularının reddedilmesi, AYM kararının 
yok sayılmasıdır.”
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‘Sivil ölüm haline gelen uygulamalar 
ortadan kaldırılmalıdır’

“Eleştirel düşünce ve farklı seslere saygı demokra-
sinin özüdür; gelişimin anahtarıdır. Çoğulcu toplum 
yapısı şiddeti ve nefreti teşvik etmeyen her fikrin 
korkusuzca ifade edilebildiği, kimsenin başkası gibi 
düşünmek zorunda kalmadığı, düşüncelerin ser-
bestçe çarpıştığı ortamda sağlanabilir.‘Barış İçin 
Akademisyenler’ metnini imzalayan akademisyen-
lerin yaşadığı hukuksuzluğun ve uzun bir süredir de-
vam eden ‘sivil ölüm’ haline gelen uygulamalar der-
hal ortadan kaldırılmalıdır. İfade özgürlüğüne yönelik 
demokratik toplumun gerekleriyle bağdaşmayan 
uygulamalara son verilmelidir.”

‘Kenetlenmiş dişlerle özgürlük türküleri 
söylenemez’

“Üniversitelerin amacı bilimsel araştırmalar yapmak 
ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır. Bu ama-
cın gerçekleştirilebilmesi ancak ifade özgürlüğü 
sınırlarında kalan eleştirel düşüncenin korkusuzca 
ifade edilebilmesiyle mümkündür. Nitekim bildirinin 
altında imzası olan akademisyenlerin üniversiteler-
den ihraç edilmesi ağır mağduriyetlere yol açmanın 
yanı sıra, akademik özgürlüklere ve üniversitelerin 
bilimsel özerkliğine ciddi biçimde zarar vermiş, aka-
demide büyük bir korku atmosferi yaratmıştır. Bu 
korku atmosferi nedeniyle akademisyenlerin yaptı-
rım korkusuyla otosansür uygulaması ya da konuş-
maktan imtina eder hale gelmesi eğitim sistemimizi, 
bilimsel gelişmemizi ve demokratik toplumun de-
ğerlerini çok ciddi şekilde sarsmaktadır. Kenetlenmiş 
dişlerle özgürlük türküleri söylenemez.”

Yeneroğlu ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın imzacı akademisyenlerle ilgili yayınladığı rapor hakkında 
bilgi verdi. İhraç edilen her yedi barış akademisyeninden birinin gelir getirici bir işe, her on akademisyen-
den birinin de sağlık güvencesi bulunmadığını belirten Yeneroğlu, “Barış Akademisyenlerinin yaklaşık yarısı 
ekonomik desteğe ihtiyaç duyuyor. Eğitim ve araştırma olanakları kısıtlanan insanların akademik çalışmaları 
olumsuz etkileniyor” dedi.

Barış Akademisyenlerinin 
yaklaşık yarısı ekonomik desteğe 

ihtiyaç duyuyor.
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DEVA’dan ilaç yokluğu açıklaması: ‘Türkiye sağlıkta da 
sosyal devlet olma niteliğini hızla kaybediyor’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ 
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Sağlıkta dönüşüm politikaları 
kazanımlarını yitirdi’

“‘Herkes için sağlık’ diyerek başlayan sağlıkta dönü-
şüm politikaları kötü yönetim sebebiyle kazanımları-
nı birer birer yitirdi. Herkesin kullandığı en temel ilaç-
lara dahi vatandaşlarımız erişemiyor. Eczacılarımızın 
kullandığı ifade ile “yok listeleri” uzayıp gidiyor. İlaç 
fiyatlamasında sabit kur politikasının sonucu olarak 
her yıl Kasım-Şubat döneminde vatandaş ilaç bulu-
namama durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Tür-
kiye, diğer pek çok konuda olduğu gibi sağlıkta da 
sosyal devlet olma niteliğini hızla kaybetmektedir.”

‘İleri teknoloji ilaçlar ülkemize gelemiyor’

“Bu durum, ülkemizde yıllardır kullanılan ilaçların te-
darikinde dahi sorunlar yaşanmasına sebep olmak-
tadır. Bunun kadar vahim olan diğer bir durum ise 
gelişmiş sağlık sistemlerinde hastaların erişebildiği 
ileri teknoloji ilaçların ülkemize gelememesidir. Son 
beş yıllık dönemde Avrupa Birliği ülkelerinde 152 
adet yeni ilaç hastaların tedavisine sunulmuşken, 
bunların sadece 42’si Türkiye’ye tedarik edilebilmiş-
tir. Ülkemizde hastalar kanser, diyabet, kalp-damar 

rahatsızlıkları gibi önemli hastalıkların tedavisinde 
kullanılan pek çok ileri teknoloji tedavi seçeneğine 
erişememektedir. Parası ve imkânı olanların Türki-
ye’de bulunmayan ilaçları yurtdışından veya meşru 
olmayan kanallardan temin edebildiği, olmayanların 
ise her yıl eczane eczane dolaşıp ilaç arayarak çare-
sizlik yaşadığı bir sistem kabul edilemez.”

‘Önceliğimiz halkımızın sağlıklı kalması’

“DEVA Partisi olarak tedaviye erişimde bütüncül 
bir yaklaşımla, tedarik sisteminin tüm bileşenleri ile 
birlikte yeniden modellenmesi gerektiğini düşünü-
yoruz. Kamu kaynaklarının doğru şekilde dağıtılma-
sı için kamunun fiyatlama sisteminde yenilikçi yak-
laşımlar geliştirmesi gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık 
sigortası, sağlık teknolojileri değerlendirmesi gibi 
uygulamalar ile birlikte, akılcı ilaç kullanımıyla hasta-
nın tedaviye erişimi ve etkin bütçe yönetimi yapıla-
bilir. Sağlık sisteminin temeline “koruyucu sağlık hiz-
metlerini” koyarak, halkın sağlıklı kalmasını sağlayıp, 
tedavi giderlerini azaltacağız. Öncelikle halkımızın 
sağlıklı kalmasını sağlayacağız; hasta olana da en ileri 
tedavi seçeneklerini sağlayacağız.”
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ÇANAKCI: İktidarın “Yüksek faiz, düşük kur mu’ yoksa ‘düşük faiz, yüksek kur mu’ sorusu yanlış, yanıltıcı ve içi 
boş bir sorudur. Hem faiz ve enflasyonu düşürebilir hem paramızı itibarlı kılabilir hem de ihracatı artırabiliriz.

Kurlardaki bu kaostan çıkmak istiyorsanız:

Basiretli politikalara geri dönün.

Merkez Bankası’nın yok olan bağımsızlığını ve çökertilen kurumsal kapasitesini geri kazandırın.

Aksi halde müdahaleler zaten ekside olan net rezervleri daha da kötüleştirmekten öteye geçmez.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ 
EKONOMİ VE FİNANS POLİTİKALARI BAŞKANI

Hazine faizi 6 Eylül’de Merkez Bankası faizinin 1,5 puan altındaydı. Şu anda ise 7 puan üstünde. Aşağıdaki 
grafik hükûmetin “Lafta düşük gerçekte yüksek faiz” politikasının ispatıdır. Bu, aynı zamanda kendi tabir-
leriyle “faiz lobisi”ne 
çalıştıklarının da res-
midir.
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Ali Babacan Tahtakale’de

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’un Fatih ilçesindeki ticaret merkezi 
Tahtakale’de esnafla bir araya geldi.
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DEVA Partisi kadroları 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğret-
menlerine ziyaret gerçekleştirdi. Bu özel günde Genel Başkanımız 
Ali Babacan’da ilkokul öğretmeni Perihan Uykulu’yu ziyaret etti.

24 Kasım’da öğretmenlerimizi ziyaret ettik

ETKİNLİKLERİMİZ



Genel Başkanımız Ali Babacan ve heyeti 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezinde çocuklarla buluştu.

Sevgi engellenemez

ETKİNLİKLERİMİZ
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DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir ile 
DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı 
Burak Dalgın Elazığ’da ziyaretler gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretlerinde bulunuldu

ETKİNLİKLERİMİZ
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DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı 
Selma Aliye Kavaf, Ankara İl Başkanlığı’nın 
organize ettiği etkinlikte engelli dernek 
temsilcileriyle bir araya geldi.

Sevgi engellenemez

ETKİNLİKLERİMİZ
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