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Ali Babacan Elazığ’da: ‘Devlette yuvalanmış çeteler 
de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşılaşacak’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

Elazığ’da vatandaşlara seslenen Babacan şunları söyledi:

‘Türkiye’de bizden başka iki kriz çözmüş hiçbir ekip yok’
“Türkiye’de bizden, ekibimizden başka iki kriz çözmüş hiçbir ekip yok. Konuşmak kolay. Lafa gelince kolay. 
Diyor ki, arkadaş ben iyi sıva ustasıyım. Hangi binayı sıvadın? Yok. Diyor ki, ben iyi kalıp ustasıyım. Hangi binada 
kalıp çaktın? Yok. Sıva, kalıp ustası yaptığı işi gösterir, değil mi? Şu anda ekonomiyi çözeceğim diye ortada 
dolaşanlar hangi krizi çözmüşler? Gelsinler bir anlatsınlar biz de öğrenelim. Lafla olmaz, daha önce ne yaptın 
onu anlat. Onun için biz DEVA Partisi’ni kurduk, bunun için yola çıktık. Bu ülkede bizden başka hiçbir ekibin kriz 
çözme tecrübesi olmadığı için biz yeni bir yol açtık. İnşallah bunu biz çözeceğiz, göreceksiniz. Hep beraber 
dürüst ve ehil kadrolarla çözeceğiz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ’da konuştu. “Türkiye’nin 
değişiminde DEVA Partisi asli bir aktör olacak” diyen Babacan 

ayrıca “Devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla 
karşılaşacak” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine 

de değinen Babacan, “Merkez Bankası’nın kayıp 130 milyar dolar meselesi 
vardı ya… O para 205 milyar dolar oldu” dedi.

GENEL BAŞKANDAN
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Artık ‘205 milyar dolar 
nerede?’ diye soracağız

‘Her sene 100 bin konut yapacaklardı, noldu?’
“Üç buçuk yıldır Elazığ’ın deprem konutu sorununu çözemeyenler çıkmış konut projesi açıklıyor. Yapamazlar. 
Tamamen göz boyama bunlar. 2019’da açıklamışlardı, her sene 100 bin tane konut yapacağız dediler. Davulla, 
zurnayla açıkladılar, noldu? Şimdi yeniden konut projesi açıklıyorlar.”

“Geçen sene bu zamanlar 8 lira olan dolar kuru bugün çıkmış 18 liraya. Her şeye zam geldi. Merkez Bankası’nda 
döviz de bırakmadılar. 130 milyar dolar üzerine bu senenin başında 75 milyar dolar daha sattılar. O para 205 
milyar dolar oldu. Artık, ‘205 milyar dolar nerede?’ diye soracağız. Nerede bu milletin alın teri, nerede 205 
milyar dolar? Nerede gençlerin hayali?”

‘Bol keseden vaatle vatandaşımızın karşısına çıkmıyoruz’
“Seçimlerin ardından yepyeni bir sayfa açacağız. Her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi adım adım 
hesaplıyoruz. Öyle bol keseden vaatle vatandaşımızın karşısına çıkmıyoruz. Çalışıyoruz, hesaplıyoruz, sonra 
ne yapacağımızı anlatıyoruz. Bu yüzden yarının Türkiye’sinin mimarları bizler olacağız.”

‘Yarının Türkiye’sinde tam demokrasinin rüzgârını estireceğiz’ 
“Türkiye’nin değişiminde DEVA Partisi asli aktör olacak. Bu değişimin kazananı kim olacak? Kazanan; bir 
telefon bile kendilerine lüks görülen gençler olacak. Kazanan evladına harçlık veremediği için sessizce ağlayan 
analar olacak. Tarlasına gübre atamayan çiftçimiz olacak. Kazanan siftah yapamayan, elektrik faturasını 
ödeyemeyen, evine çorba götüremeyen esnafımız olacak. Kazanan tüm Türkiye olacak.  Yarının Türkiye’sinde 
tam demokrasinin rüzgârını estireceğiz. Demokrasiyle birlikte hukuk kazanacak, hukuk devleti kazanacak. 
Böylece devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşı karşıya kalacaklar. Hak yerini 
bulacak.”
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Ali Babacan Tunceli’de: ‘Kürt meselesini de Alevi 
meselesini de çözmenin tam zamanıdır’

Babacan’ın partisinin çalışmaları için gittiği Tunceli’de şu ifadeleri kullandı:

‘Ankara’nın cesur olma vakti gelmiştir’
“DEVA Partisi’ne göre, bugün; Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmenin aslında tam zamanıdır. Türkiye 
buna hazırdır. Ancak bu cesaret ve samimiyet işidir. Ankara’nın artık cesur olma vakti gelmiştir. Kangrenleşen 
sorunları çözme vakti gelmiştir. Yaraları sarmak, yaralı hafızaları adaletle onarmak, yarınlara umutla bakmak 
bizim elimizde.”

‘Hakkın terazisinde eşitlenmeyi hedefliyoruz’
“Biz; neyin hak, neyin imtiyaz olduğunu çok iyi biliriz. Hiç kimse için hiçbir imtiyaz da istemiyoruz. Biz sadece 
hakkın terazisinde eşitlenmeyi hedefliyoruz. ‘Eşit vatandaşlık’ hukuku diyoruz. Eşit vatandaşlığın Türkiye’nin 
pek çok sorununu çözme yönünde dev bir adım olacağını biliyoruz.”

‘Dersim, tarih boyunca ayrımcılığa, haksızlığa maruz kaldı’
“Demokrasi açığı Türkiye’de çok acılar yaşattı, yaşatıyor. Dersim, tarih boyunca ayrımcılığa, haksızlığa maruz 
kaldı. Bunu çok iyi biliyorum. Sözü yasaklayarak acıları saramazsanız. Sorunları inkâr eden, o sorunu hiçbir 
zaman çözemez.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunceli’de “tam demokrasi” vurgusu yaptı. 
Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Kürt meselesini de Alevi meselesini de 

çözmenin tam zamanıdır”, “Alevilerin kamuda istihdamının önündeki fiili engellerden çok 
rahatsızız”, “Kimse çıkıp ‘Alevi şöyle olur, böyle olur’ diye kafasına göre konuşmayacak”, 

“Cemevlerine, camilere tanınan maddi ve diğer hakların tamamını tanıyacağız”.

GENEL BAŞKANDAN
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‘Kimse çıkıp ‘Alevi şöyle olur, böyle olur’ diye konuşmayacak’
“İktidar, Alevi vatandaşlarımızı rahatlatacak adım atmak istiyorsa önce ayrımcılık hissettiren uygulamaların 
hepsine son verecek. Kimse çıkıp ‘Alevi şöyle olur, böyle olur’ diye kafasına göre konuşmayacak. Arkadaş, 
hiç kimseye, kimliğini nasıl yaşaması gerektiğini dayatamazsın. Biz burayı özgürlükler ülkesi yapacağız. Herkes 
kendi inancını, yaşam tarzını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşayacak. Devletin görevi insanların inancına, yaşam 
tarzına şekil vermek değil.”

‘Cemevlerine haklarını tanıyacağız’
“Cemevlerine, camilere tanınan maddi ve diğer hakların tamamını tanıyacağız. Devlet camilere nasıl destek 
veriyorsa, aynısı cemevlerine uygulanacak. Bizim belediyelerimiz imar planlarında cemevlerine yer ayıracak. 
Özgürlükçü laiklik anlayışımızdan hiçbir zaman sapmayacağız. Tekrar ilan ediyorum: İktidarımız döneminde 
herkes hakkın terazisinde eşitlenecek.”

‘Ankara’da kurdun yanı başında hizaya girenlerden olmadık’
“İnsanıyla arasına mesafe koyan devlet anlayışına son vermek için siyasetteyiz. Bugün bizim aramızda bariyer 
falan yok. Beraberiz, birlikteyiz, yan yanayız. Biz; sevginin, barışın, demokrasinin ve eşitliğin türküsünü her dilde 
söylemek için bugün buradayız. Biz; Diyarbakır’da Dicle’nin kenarında kuzuyu hatırlayan, Ankara’ya dönünce 
kurdun yanı başında hizaya girenlerden olmadık.”

‘Hedefimiz tam demokratik Türkiye’dir’
“Bizim hedefimiz çok açık. Kimliği, dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü, yaşam felsefesi ne olursa olsun, herkesin 
eşit ve onurlu bir vatandaş olduğu Türkiye’dir. Bizim hedefimiz, ‘Hepimizin Türkiye’sidir. Demokratik bir devlet, 
hiçbir vatandaşını yok sayamaz. Hiçbir vatandaşını beriki, öteki diye ayırt edemez. Bizim hedefimiz tam 
demokratik Türkiye’dir.”

‘Yarım demokratlardan değiliz, tam demokratız’
“Biz demokratız. Bizi herkesten ayıran en önemli ortak paydamız budur. Biz öyle yarım demokratlardan, yüzde 
70 demokratlardan değiliz. Biz tam demokratız. Yüzde 100 demokratız. 
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Babacan Tunceli 
cemevini ziyaret etti
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Babacan sosyal medyada canlı yayın açtı, söz verdi: 
‘Maddi zorluk yaşayan tek bir üniversiteli kalmayacak’

Babacan’ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

‘Yurt imkânı sağlayacağız, yoksa kira desteği vereceğiz’
“Yurt sorununu ortadan kaldıracağız. İhtiyacı olduğu halde, maddi durumu zayıf olduğu halde yurt bulamayan her 
öğrencimize yurt imkânı sağlayacağız. Yurt yoksa kira desteği vereceğiz. Tüm eğitim masraflarını karşılayacak 
şekilde Eğitim Destek Banka Kartı vereceğiz. 18 yaşını dolduran herkes bu karttan yararlanabilecek. İlkokul, 
ortaokul, lise öğrencisiyse veliler kullanacak.”

Bu sene üniversiteyi kazanan 105 bin 772 genç okullarına kayıt yaptıramadı. 
Öğrenciliğin maliyetinin arttığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 
sosyal medya hesaplarından canlı yayın açtı. Babacan, kendisine gelen şikâyetleri 

okudu, partisinin vaatlerini anlattı. Babacan, “Üniversiteyi kazanıp maddi zorluk 
yaşayan tek bir öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının 

karşılanması tamamen devletin garantisinde olacak” dedi.

GENEL BAŞKANDAN
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‘Yeme içme, barınma, hepsini çözeceğiz’
“KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin yeme içme masrafı bu koskoca ülke için nedir ki öğrencileri bunlarla 
uğraştırıyorsunuz. Yemesi, içmesi, barınması hepsini çözeceğiz. Öğrenciler, üniversiteyi kazandıktan sonra 
geçim derdinde olmayacak. Esas bu. Kimsenin aklında en ufak soru kalmayacak. Hedef bu.”

“DEVA Partisi Genel Başkanı olarak tüm üniversiteli arkadaşlarıma söz veriyorum: Üniversiteyi kazanıp maddi 
zorluk yaşayan tek bir öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması tamamen 
devletin garantisinde olacak. Ulaşımdı, yeme içmeydi, barınmaydı, kitaptı, kırtasiyeydi, bilgisayardı, şuydu 
buydu… ‘Üniversiteyi kazandım ama barınamıyorum, aç geziyorum’ diyen tek bir öğrencimiz kalmayacak.”

‘Herkesin öğrenim ve iş imkânı olacak’
“Önümüzdeki seçimde bambaşka bir dönem açılacak. Müreffeh, özgür ve zengin, adil bir Türkiye için bir 
başlangıç yapacağız. Bu sene kazanamayan veya kazanda da kayıt yaptıramayan gençlere de ‘Umudunuzu 
kaybetmeyin. Bu ülke düzgün yönetildiğinde herkesin öğrenim imkânı olacaktır. Herkesin iş imkânı olacaktır. 
Yeter ki önümüzdeki dönemde düzgün bir kadro işin başına gelsin. Çözüm kolay.”

‘Her yerden feryat mesajları geliyor’
Barınma, hayat pahalılığı ve eğitim sorunuyla ilgili kendisine gelen mesajları paylaşan Babacan, “Her yerden 
feryat mesajları geliyor. Anadolu ve Trakya’da her ilde ve ilçede görüyordum. Gençler ‘Başkanım, üniversiteyi 
kazanacağım ama ailemin okutacak parası yok. Kira, barınma, yeme, içme, ulaşım masrafları aldı başını gitti’ 
diyordu. İşte bu gerçeği bugünkü rakamlarla gördük. 850 bin arkadaşımız üniversiteyi kazanmış ama bunlardan 
105 bin 772’si kaydını yaptıramamış. Acı gerçek bu” diye konuştu.

‘Gençler KYK burslarından kenara koyup Avrupa’da tatil yapabiliyordu’

Babacan yüksek enflasyona tepki gösterdi, şöyle devam etti:

“Şartların çok daha iyi olduğu dönemleri yaşadık. Ben ve arkadaşlarımın ülke ekonomisinin başında olduğu 
dönemde gençlerimiz KYK burslarından, kredilerinden artırıp da kenara koydukları parayla Avrupa’da tatil 
yapabiliyorlardı. Bilgisayar, cep telefonu almak problem değildi. Şu anda gençler bir cep telefonu almakta 
çok zorlanıyor, görüyoruz. Bugünkü hükûmet üyeleri kim yokluktan, yoksulluktan bahsetse ‘Çıkar telefonunu’ 
diyorlar. Sanki lüksmüş gibi.”

Öğrencilerin temel ihtiyaçları 
devletin garantisinde olacak
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Yeneroğlu açıklamasında şunlara değindi;

‘Adli yıl açılışında yargımızın içler acısı hali’
“Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti devleti bakımından çok ciddi bir gerileme ile karşı karşıyadır. Türkiye, 
2021 yılı endeksinde hukukun üstünlüğü konusunda Sudan, Rusya, Çin ve Belarus’un dahi gerisinde kalarak 139 
ülke arasında 117’inci sırada yer aldı. Çok acıdır ki yine bu endekste Türkiye, temel haklar konusunda sondan 
8’inci olarak 133’üncü sırada yer aldı. Nitekim, Türkiye’de yargıya güven 2021 yılında %21’e kadar düşmüştür. Yargı 
organları, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini rafa kaldırmıştır. Tek kişilik yürütme organı olarak Cumhurbaşkanı 
yıllardır yüksek yargı organlarını şekillendirmektedir. 

Siyasi saikli yargılamalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin gündemine de girmiştir. Öyle ki yargı organlarının 
hukuka değil siyasete tabi olmasının bir sonucu olarak Türkiye, AİHS’i ihlal ettiği gerekçesiyle tarihinde ilk 
defa yaptırım tehlikesiyle karşı karşıyadır. Uluslararası bir mahkeme nezdinde bile Türkiye’deki yargılamalarda 
hukukun değil siyasetin etkili olduğu hükme bağlanmış durumdadır.

MECLİSTEN

Mustafa Yeneroğlu: ‘İflas etmiş bir yargı düzeninde 
yeni bir adli yıla başlıyoruz’

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Adli 
Yıl Açılışı vesilesiyle açıklama yaptı. Yaptığı basın açıklamasında tüm yargı 

camiasının adli yılını kutlayan Yeneroğlu, yargının yapısal sorunları nedeniyle 
gelecek adli yıldan ümitvar olamadığını bildirdi.
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HSK maalesef ülkemizde yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama konusunda oldukça kötü bir sınav 
vermeye devam etmektedir. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye’ye yapılan 
‘yolsuzlukla mücadele’ tavsiyelerini yerine getirip getirmediğini değerlendirerek raporda (HSK) yapısının 
“Bağımsız ve özerk yargıya ilişkin Avrupa standartlarıyla çeliştiği”ni açıkça ifade etmiştir. Yolsuzluklar başta 
olmak üzere pek çok konuda HSK sorunları çözmekte olan bir kurumdan ziyade sorunları derinleştiren bir 
işleve sahiptir. 

‘İktidarı ilgilendiren uyuşmazlıklarda hak arama yolları kapatılıyor’
“İktidar partisi veya iktidar ortağı partiyi ilgilendiren uyuşmazlıklarda kamuoyunun ve mağdur olan vatandaşların 
hak arama hürriyeti engelleniyor. Şüpheli ölümlerde, iktidara yakın isimler hakkında iddialar olduğu halde bu 
şüpheli ölümler aydınlatılmamıştır. Şenyaşar ailesine katliam yapan ve kim oldukları da belli olan AK Partililer 
hakkında adalet tesis edilmiyor. Aradan geçen dört yıla rağmen failler halen yargı organları tarafından kollanıyor. 
DEVA Partisi Karaman il başkanımıza MHP’nin il başkanlığından belirli bir grubunun saldırdığına dair görgü 
şahitleri de olmasına rağmen etkin bir soruşturma yürütülmüyor, azmettirenler ve failler hâlen serbestler.”

‘Yargının kökleşmiş sorunlarını çözmek için DEVA Partisi olarak hazırız’
“İktidar değiştiği anda, bizler iktidara geldiğimiz anda yargının üzerindeki baskı bir anda sona erecek. DEVA 
Partisi olarak açıkladığımız Adil Yargı Eylem Planımızda belirttiğimiz üzere; HSK kapatılmalı ve iki ayrı kurul 
olarak yapılandırılmalı. Ceza yargılamalarında avukat ile savcı eşitlenmeli, denk bir ilişki olmalı. AYM’nin ve 
AİHM’in kararları herkes ve bütün yargı organları tarafından istisnasız uygulanmalı. Yüksek yargıda cinsiyet 
kotası uygulanmalı.”

HSK’nin yapısı sorun olmaya 
devam ediyor
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Bu gelişmeler üzerine DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sağlık Bakanlığı ve SGK’daki rüşvet 
iddialarını TBMM’nin gündemine taşıdı. 

MECLİSTEN

DEVA Partisi, Sağlık Bakanlığı ve SGK’daki rüşvet 
iddialarınının soruşturulmasını talep etti

Amerikan ilaç şirketi Alexion’un ürettiği Soliris isimli ilaç, ruhsatı alınmadan 5 yıl 
önce Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirildi. Ruhsat verilen ilaç Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine alındı. Fakat temmuz ayında 
ABD’deki denetleyici kurumlardan Securities and Exchange Comission (SEC), 

yapılan incelemelerin sonucunda Alexion’un Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndaki 
yetkililere ruhsat sürecinde 1 milyar 300 milyon dolar rüşvet verdiğini saptadı.
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DEVA Partili Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Koca’dan şu yedi sorunun yanıtını istedi:

‘Aynı tedaviyi sağlayan başka ilaçların fiyatı nedir?’

1. SOLIRIS (ECULIZUMAB) isimli ilacın etken maddesini içeren, aynı tedaviyi sağlayan muadil başka hangi 
ilaçlar vardır, bu ilaçlar Türkiye’de ruhsatlı mıdır, geri ödeme listesinde midir ve bu ilaçların fiyatı nedir?

2. Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC) kararında bahsi geçen ilaç ruhsatı verilmesi ve 
ilacın geri ödeme listesine eklenilmesi konularında Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
ve SGK’da karar mercii idari makamlardaki bürokratlar ve komisyonlardaki üyeler kimlerdir? SEC kararı 
üzerine, yetkili makam ve komisyonlar hakkında idari soruşturma başlattınız mı?

‘Rüşvet alan kamu görevlilerinin listesini istediniz mi?’

3. Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC) veya Alexion şirketiyle iletişime geçerek Sağlık 
Bakanlığı ve SGK’dan rüşvet alan kamu görevlilerinin listesini istediniz mi?

4. Amerikan ilaç şirketi Alexion’un yurt içi ve yurtdışı bilimsel etkinlik ve kongrelerde desteklediği Sağlık 
Bakanlığı ve SGK yöneticisi, personeli var mıdır? Varsa isimleri nelerdir?

‘Rüşvet alanları tespit ettiniz mi?’

5. Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC)’ın kararı üzerine Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu ve SGK’da rüşvet alan kamu görevlilerini tespit ettiniz mi? Bu kişiler hakkında idari 
soruşturma başlattınız mı?

6.  Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC)’ın kararına konu olan rüşvet, ve yolsuzluk olaylarının 
yargı eliyle soruşturulması için Sağlık Bakanlığı olarak savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu?

7.  Söz konusu ilaç için bugüne kadar kamu bütçesinden ne kadar ödeme yapılmıştır?
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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Halk TV’ye verilen cezaları duyurdu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama 
yapan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, RTÜK’e tepki gösterdi. Yeneroğlu 
şu paylaşımlarda bulundu:

‘Halk gerçekleri öğrenecek’

“Bağımsız ve tarafsız olması gereken RTÜK, iktidarın tetikçiliğini yapmaya devam ediyor ve iktidarın talimatları 
doğrultusunda Anayasa’yı yok sayıyor. Ne yaparsanız yapın halk mutlaka gerçekleri öğrenecek. Tüm 
kurumlarımızı zehirlendikleri bu güçten kurtaracağız!”

‘Tüm demokratik toplum hedef alındı’

“DEVA Partisi olarak RTÜK tarafından Halk TV’ye verilen cezanın hukuksuz olduğunu, tüm demokratik toplumu 
hedef aldığını, maksadın susturma ve sindirme olduğunu ve dolayısıyla tüm siyasi partiler ve demokratlar 
tarafından reddedilmesi gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

MECLİSTEN

Yeneroğlu’ndan Halk TV’ye verilen cezaya tepki: 
‘RTÜK, tetikçilik yapıyor’
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‘Yargılamalar toplum üzerinde tehdit olarak kullanılıyor’
“Bu istatistikler, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra silahlı terör örgütü yargılamalarının çok büyük bir 
ekseriyetinin ne kadar hukuksuz olduğunun ve bu yargılamaların toplum üzerinde ceza tehdidi olarak nasıl 
kullanıldığının en bariz göstergesidir.”

‘Yüksek yargı da hukuksuzluklara dur diyemiyor’
“Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi de maalesef bu hukuksuzluklara “Dur!” diyememektedir. Bu nedenlerle 
yargı mercileri de hukuksuz uygulamaları sürdürmeye devam etmektedir. Son yıllarda çıkan AİHM kararları da 
ülkemizde yapılan yargılamaların hukuktan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir.”

‘İki büyükşehir nüfusundan çok daha fazla terörist suçlaması nasıl olur?’
“İki milyona yakın insanın, yani Kocaeli, Gaziantep veya Şanlıurfa nüfusuna yakın sayıda olan bu mesnetsiz 
soruşturmalara son verilmeli. Hukuka dönülmesi ve haksız şekilde yargılanan kişiler hakkında çözüm yolları 
geliştirilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluk teşkil etmektedir. Milyonlarca insanın hayatını cehenneme 
çeviren, inat ve ısrarla sürdürülen bu akıl tutulmasını, bu deliliği bir hukuk devleti kaldıramaz.”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı ‘Adalet 
İstatistikleri 2021’ istatistiklerine yansıyan silahlı terör örgütü üyeliği yargılamaları verilerine ilişkin basın 
açıklaması yaptı. 

Yeneroğlu açıklamasında 2021 yılı içerisinde TCK’nın 314. maddesi kapsamındaki silahlı terör örgütü suçundan 
başlatılan soruşturma sayısının 191.964 olduğunu ve böylece 2021 verileri de eklendiğinde 2016-2021 yılları 
arasında toplam 1.768.530 adet soruşturma başlatıldığına dikkat çekti. Yeneroğlu, iki büyükşehir nüfusundan 
çok daha fazla sayıya ulaşan terör örgütü üyeliği soruşturmalarının geldiği vahim tabloyu değerlendirdi.

MECLİSTENYeneroğlu, silahlı terör örgütü yargılamalarını 
değerlendirdi: ‘6 yılda 1 Milyon 768 Bin 530 
soruşturma başlatmak akıl tutulmasıdır’

MECLİSTEN
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DEVA Partili İbrahim Çanakcı’dan iddialı enflasyon hedefi: 
‘Seçimler zamanında yapılırsa enflasyonu 2025’te tek 
haneye düşüreceğiz’

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

DEVA Partili İbrahim Çanakcı enflasyona ilişkin iddialı konuştu: “6 ayda kriz 
ortamını yok edeceğiz. 2 yıl içinde, yani seçimler zamanında yapılırsa 2025’te 

enflasyonu düşük, tek haneye düşüreceğiz.” Enflasyonun dış koşullardan 
kaynaklanmadığını da söyleyen Çanakcı, “Petrol fiyatlarının 150 dolarları 

bulduğu yıllar oldu. Yanı başımızda Irak savaşını, Suriye İç Savaşı’nı yaşadık. Bu 
ortamda bile enflasyon tek hane olmaya devam etti” dedi.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80,2’ye yükselirken aylık resmî enflasyon yüzde 
1,46 oldu. Enflasyondaki yükselişi değerlendiren DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim 
Çanakcı, “Kurları patlatan, kurumları çökerten, halktan kopan, yolsuzluğu kökleştiren bu iktidar sandıkta 
değişmedikçe enflasyon dizginlenemez” diye konuştu.
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Çanakcı, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘İktidar, 2025’te bile tek haneli enflasyon öngörmüyor ama merak etmesinler, biz tek 
haneye düşüreceğiz’
“Bu iktidar sürekli tarihleri öteleyerek tek haneli enflasyon vadediyor. Ancak dün açıklanan Orta Vadeli 
Program’da (OVP) gördük ki tek haneli enflasyon 2025’te bile hayal. Bunu bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
imzasıyla yayınlanan OVP söylüyor. Kurları patlatan, kurumları çökerten, halktan kopan, yolsuzluğu kökleştiren 
bu iktidar sandıkta değişmedikçe enflasyon dizginlenemez. Bu iktidar 2025’te bile tek haneli enflasyonu 
öngörmüyor ama merak etmesinler. DEVA Partisi olarak biz 1 ayda kurumları ayağa kaldıracağız. 6 ayda kriz 
ortamını yok edeceğiz. 2 yıl içinde de, yani seçimler zamanında yapılırsa 2025’te inşallah enflasyonu düşük, tek 
haneli seviyelere düşüreceğiz.”

‘TÜİK, Beştepe’nin enflasyonunu ölçüyor’
“Ağustos ayında yıllık enflasyon ENAG’a göre yüzde 181,3, İTO’ya göre yüzde 99,1, olurken TÜİK’e göre 
yüzde 80,2, olarak gerçekleşti. Anlaşılan TÜİK; çarşıdaki, pazardaki, marketteki halkın enflasyonunu değil, 
Beştepe’nin enflasyonunu ölçüyor.”

‘Çalışanlar yılın kalanında cebinden fedakârlık yapmaya devam edecek’
“Asgari ücret, açlık sınırının yüzde 20 altına düşmüş durumda. Yoksulluk sınırının ise dörtte biri seviyesine 
gerilemiş durumda. Yılın geriye kalan kısmında çalışanlar, ücretliler cebinden, refahından ve alım güçlerinden 
fedakârlık yaparak yaşamaya devam edecekler.”

“İktidar, enflasyonu dış konjonktüre bağlayarak sorumluluğu üzerinden atmak istiyor. Öyle olsaydı, 200 ülke 
arasında dünyada en yüksek 6. enflasyon niçin bizde? İktidarın bu soruya cevap vermesi lazım.”

‘Petrol fiyatı 150 doları bulduğunda bile enflasyon tek hane devam etti’
“Eğer dış konjonktür enflasyonun temel belirleyicisi olsaydı, Türkiye bugün yaşanan dış konjonktürden çok 
daha ağır koşullar gördü. Petrol fiyatlarının 150 dolarları bulduğu yıllar oldu. Yanı başımızda Irak savaşını yaşadık. 
Suriye İç Savaşı’nı yaşadık. Bu ortamda bile enflasyon tek hane olmaya devam etti.”

200 ülke arasında en yüksek 
6. enflasyon niçin bizde?
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DEVA Partili Candan Karlıtekin, iktidarı düşük gelirli hanelere nakdi enerji 
desteği başlatmaya çağırdı. Mevcut sübvansiyon uygulamasının doğru 

kurgulanmadığını savunan Karlıtekin, düşük gelirli hanelere belli bir tüketim 
miktarıyla sınırlı enerji desteği önerdi.

CANDAN KARLITEKİN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
TARIM, ENERJİ VE ULAŞTIRMA 
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partili Karlıtekin’den elektrik ve doğal gaz 
faturaları için çağrı: ‘Düşük gelirli hanelere nakdi 
enerji desteği başlatılmalı’



321#HEPİMİZİNDEVASI

Karlıtekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Mevcut sübvansiyon uygulaması, fakirden zengine gelir transferine dönüşüyor’
“Halihazırda doğalgazdaki fiyatlama ve sübvansiyon uygulaması doğru kurgulanmadı. Mevcut sübvansiyon 
uygulaması zaten az tüketen fakirden haliyle çok tüketen zengine gelir transferi sonucunu doğurmaktadır. 
Bunun yerine düşük gelirli hanelere belli bir tüketim miktarı ile sınırlı olarak doğrudan ve nakden enerji desteği 
başlatılmalıdır.”

‘Enerji piyasasında rekabet olmalı’
“DEVA Partimiz, yoksul ailelere Asgari Gelir Desteği verilmesini öneriyor. Bu sayede herkesin en temel 
ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi iddia ediyoruz. Enerji piyasasında ise rekabetin önünün açılması gerekiyor. 
Rekabet olsun ki siyaset ve bürokrasi iş aleminin işlevini yapmaya soyunmasın, ülkeyi yönetsin. Tekelci yapılarla 
ve verimsizlikle mücadele edecek düzenlemeleri yapsın.”

‘Geliri düşük bölgeler için alternatif çözümler sunulmalı’
“Sabit yatırımları ve cari tüketimlerini karşılama imkânı olmayan geliri düşük bölgeler için alternatif çözümler 
sunulmalıdır.”

‘Akkuyu’yu yönetemiyorlar’
“Akkuyu nükleer santralde sürekli yaşanan gecikmeler, bizi doğal gaza daha bağımlı hale getiriyor. İktidardakiler 
Akkuyu’yu yönetemiyorlar.”

‘Zammın büyüğü bugün, daha büyüğü yarın’
“Sözüm ona halkı koruyan parlak bir fikirmiş gibi konutta kullanılan elektrik ve doğalgaza daha düşük oranlı 
zam yapıp sanayi üretimine çok daha büyük oranlı zammı dayatıyorlar. Peki üretilen mal ve hizmetlerin 
maliyeti artınca bu artışlar fiyatlara yansıtılmayacak mı? Siz kimi kandırıyorsunuz. Turpun büyüğü heybede bile 
diyemiyoruz. Zira zammın büyüğü bugün, daha büyüğü yarın.”

‘KKM için 300 milyar liranın üzerinde kaynağı heba edecekler’
“Enflasyon şaha kalkmışken, yani Türk lirası sürekli değer kaybederken döviz kurunu tutamayacaklarını 
anlamıyorlar. Kur Korumalı Mevduat (KKM) deliğine 4,5 ayda Hazine’den 61 milyar, Merkez Bankasından 80 
milyar olmak üzere toplamda ise 141 milyar lira döktüler. Yılın tamamında KKM için 300 milyar liranın üzerinde 
kaynağı heba edecekler. 130 milyar doların üzerine geçtiğimiz 8 ayda 60 milyar $ daha arka kapıdan satışla 
çarçur ettiler. Bunlara rağmen kuru ne 14 lirada, ne 15 lirada, ne de 16 lirada tutabildiler.”

‘Zengine hibe yapmalarına yurttaşlar son verecek’
“Türk lirasını daha ne kadar çürütecekler? Siyasetin finansmanına, birilerinin sebepsiz zenginleşmesine, adrese 
teslim hormonlu ihalelerle yandaş müteahhitleri işe ve paraya boğmaya, 20 Aralık döviz felaketine reaksiyon 
olarak derip çattıkları KKM ile zengine hibe yapmalarına değerli yurttaşlar son verecek. Enflasyonu düşürmeyi 
geçtim, durdurma konusunda bile bir becerisi ve planı olmayan bu duyarsız ekibi seçimlerde ancak yurttaşlar 
görevden alabilir.”
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CEM AVŞAR

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
YEREL YÖNETİMLER VE  
ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden sosyal konut projesi 
açıklaması: ‘Öngörülemez bir fatura çıkartacak’

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önceki gün (14 Eylül) açıkladığı sosyal konut projesini değerlendirdi. Avşar yazılı açıklamasında 
şunları söyledi:

‘Projenin sıkı takipçisi olacağız’
“DEVA Partisi olarak vatandaşımız mağdur olmaması için projenin sıkı takipçisi olacağız. İhalelerde iktidar 
eliyle yaratılan şahsi rant kapılarıyla mücadele edeceğiz. İktidara tekrar söylüyoruz: Ya işinizi yapacaksınız ya 
da koltukları işini bilen kadrolara devredeceksiniz.”
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“İki günde yapılan rekor başvuru, sosyal konuta muhtaç edilen vatandaşımızın durumuna ışık tutuyor. İktidarın 
yanlış politikaları sonucunda ülkemizde sosyal yardım alan vatandaş sayısı 12 milyonu geçti. Fakat 500 bin 
konuttan söz ediliyor. Bu, en fazla 2 milyon insanımızın ihtiyacını karşılayabilir. Bu, adaletsiz bir sistemdir. 
İktidarın görevi barınma mağduriyeti yaşayan vatandaşa piyango çektirmek değil, barınma ihtiyacını topyekûn 
karşılayacak çözümler üretmektir.”

‘Vatandaşta diş mi bıraktınız?’
“Sayın Bakan Murat Kurum, vatandaşa dişini sıkmayı, fazla mesai yapmayı, eşinden dostundan borç almayı 
tavsiye ediyor. Yahu insana sorarlar; vatandaşta sıka sıka diş mi bıraktınız? Daha önce parasını aldığınız 
vatandaşlar TOKİ mağdurları diye dernek kurdu. Bu tavsiyeleri verdiğiniz vatandaşlar da yeni mağdurlar mı 
olacak?”

‘Seçim öncesi vatandaşın 35 milyar lirasına mı göz diktiniz?’
“Seçim öncesi vatandaştan toplanacak 35 milyar liraya mı göz diktiniz? Eğer öyle ise dürüst olun. ‘Yemeyip 
içmeyip bize çalışacaksınız, biz koltuklarda rahat oturalım diye kazandığınızı bize vereceksiniz’ deyin. Vatandaşı 
kandırmayın.”

‘2019’daki proje hangi aşamada?’
“Ayrıca, yeni diye duyurulan sosyal konut projesinin aynısı 2019 yılında da açıklanmıştı. Aynısı olmasını bir yana 
bırakıyoruz. 2019’da her yıl 100 bin konut projesinin hangi aşamada olduğunu soruyoruz. Kaç ailenin o projeden 
faydalandığını soruyoruz. Tüm bunlar belirsizliğini koruyor.”

İktidarın görevi barınma 
ihtiyacını topyekûn 

karşılamaktır



3 DEVA BÜLTEN · 24. SAYI24

MUSTAFA ERGEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
EĞİTİM POLİTİKALARI
BAŞKANI

DEVA Partisi’nden öğretmenlere   
özel yol haritası

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, partisinin Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’na ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu. Bir süredir 

gündemde olan konuya ilişkin yaptığı açıklamada DEVA Partisi’nin yol haritasını 
paylaşan Ergen, “Toplumsal reformu öğretmenlerimizle başlatacağız” dedi.
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İşte DEVA Partisi’nin hazırladığı yol haritasında öne çıkan ifadeler şöyle:

‘Mesleğin saygınlığı ve cazibesi maddi ve manevi olarak artırılacak’
“Eğitimde dönüştürme kapasitesinin öznesi öğretmendir. Toplumsal reformu öğretmenlerimizle başlatacağız. 
Öğretmenlerimizin gücünü ve potansiyelini tam kapasiteyle işe koşan bir değişim ve dönüşüm anlayışıyla 
öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini maddi ve manevi olarak artıracağız.”

‘Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik statüleri iyileştirilecek’
“Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirerek sosyal ve ekonomik 
statülerini iyileştireceğiz. Çünkü eğitim, dolayısıyla öğretmenlerimiz toplumsal kalkınmanın odağındadır.”

‘Öğretmenlerin kariyer gelişiminde kullanılacak değerlendirme kriterlerinden yanayız’
“Öğretmenlerin kariyer gelişimi sürecinde, süreç ve sonuç ile eğitimin değerlendirmesiyle elde edilen şeffaf 
veriye dayalı adil ve nesnel bilgileri kullanacağız. Kariyer gelişiminde süreç ve sonuç eğitim değerlendirme 
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun odağında olacak.”

Buna göre tasarlanacak kariyer gelişimi sürecinde şu başlıklara yer verildi:

Öğretmenlerin, her bir yeterlilik alanından elde edilen verilerin kullanılması,

Öğretmenlerin, kendilerine ilişkin öz-değerlendirmeleri,

Öğretmenlerin, görev yaptıkları kurumlarda 360 derece değerlendirme sisteminin bir parçası olması,

Öğretmenlerin öğrencilerinin performansı,

Öğretmenin, akademik çalışmaları;

Lisansüstü eğitim,

Proje yürütücülüğü (yerel, lokal, ulusal ve uluslararası), proje araştırmacısı ya da proje eğitmeni vb.

Hizmet içi eğitimler, paneller, toplantılar,

Bilimsel kongre ve konferanslar ile sanatsal etkinlikler,

Ortaya konulan bilimsel veya sanatsal yeni fikir, ürün ya da tasarımlar.

Öğretmenlerin kendi alanlarını ilgilendiren konularda güncel bilgi ve beceri düzeylerinin yenilenmesi.

“Bu veriler kendi ağırlıklarına göre yeni teknolojilerin yardımıyla eğitimin değerlendirilmesinde kullanılacak 
ve öğretmenler, tespit edilen uzmanlaşma ve uzmanlık seviyesine göre farklı sorumluluklar içeren liderlik 
görevleri için teşvik edilecek.”
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MUSTAFA ERGEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
EĞİTİM POLİTİKALARI
BAŞKANI

Mustafa Ergen “Ülkemizin geleceğini 
etkileyecek öncelikli konularından biri eğitim”

Demokrasi ve Atılım Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı, partilerinin ilk, orta ve lise 
eğitimiyle ilgili eylem planını oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla ‘Eğitim Çalıştayı’ 
düzenledi. çalıştayda, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Mustafa Ergen, 

partilerinin “Yükseköğretim Eylem Planı”nı katılımcılara sunum halinde anlattı. 
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YÜKSEK ÖĞRETİM EYLEM PLANI ANLATILDI

DEVA Partisi’nin geçtiğimiz aylarda açıkladığı Yüksek Öğretim Eylem Planını sunum halinde anlatan 
Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Mustafa Ergen, öncelikle üniversitelerin faaliyetlerini özgür biçimde 
gerçekleştirmesini sağlayacaklarını, üniversiteleri dışarıdan müdahalelere karşı koruyacaklarını söyledi. 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Mustafa Ergen, Yüksek Öğretim Eylem Planını şu şekilde sıraladı.

Yeni nesil üniversite modelinin önünü açacağız ve yaygınlaştıracağız.

YÖK’ü kaldıracağız. Üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğini tesis edeceğiz.

Üniversitelerimizde doğru ve liyakatli kadroların göreve gelmesini ve görevde kalmasını sağlayacak 
kapsayıcı, dengeli, kendini yenileyebilen, hatalarından hızla dönebilen, bilime, ekonomiye, kültüre, sanata 
ve topluma katkı veren esnek bir sistemi tesis edeceğiz.

Üniversitelerde Mütevelli Heyetlerin kurulmasını sağlayacağız.

İlk Mütevelli Heyet Oluşturma Prosedürünün ana hatlarını oluşturacağız ve ilgili üniversitelerin senatosu 
tarafından gerçekleştirilmesini ve akademisyenler tarafından güven oyunu isteyeceğiz.

Rektör seçimlerini Mütevelli Heyetlerine bırakacağız. Rektörlük görevinde zaman tahdidi, yaş haddi gibi 
yapay kriterleri kaldıracağız.

Mütevelli Heyetin yanlış rektör seçimini dengelemek üzere, seçilen rektörler ve atanan üst düzey 
yöneticiler için 360 derece performans denetimini getireceğiz.

Mütevelli Heyetlerin performansına göre görevden alınarak ilk başa dönülmesi için gerekli süreçleri 
denge mekanizmaları tesis etmek için tanımlayacağız.

Üniversiteler faaliyetlerinde özerk olacak. Üniversitelerin hedefleri çerçevesinde performansını 
izleyecek, merkezi olarak yapılması gereken fonksiyonları yürütecek Akademik Ölçme ve Liyakat 
Kurulunu kuracağız.

Üniversitelere bütçe serbestisi getireceğiz.
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ankara’nın Ayaş, Çubuk ve 
Bala ilçelerini ziyaret etti. Babacan burada vatandaşlarla 
bir araya geldi, esnaf ve çiftçiyle sohbet etti.
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ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRKONFED DEVA Partisini ziyaret etti
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ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Trakya’da

DEVA Partisi’nde saha çalışmaları hız kazandı. DEVA Partisi Kurucu Üyeleri 2 ve 3 Eylül’de Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ’daydı. Vatandaşların ve esnafın sıkıntılarını dinleyen DEVA Partili kadrolar ayrıca sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret etti. DEVA Partisi, çözümlerini halkla paylaştı.

DEVA Partisi’nin Trakya illerindeki çalışmalarına Parti kurucu üyelerden şu isimler yer aldı: Abdurrahim 
Aksoy, Ali İhsan Merdanoğlu, Aysun Hatipoğlu, Bahar Ekşi, Bekir Sıtkı Aslan, Burak Dalgın, Bünyamin Ünlü, 
Burcu Yağan, Candan Karlıtekin, Cem Avşar, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, Hasan Karal, İbrahim Alper Akalın, 
İdris Şahin, İhsan Günaydın, İlker Çelik, Kerem Altun, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Uçak, 
Münevver Helün Fırat, Ramiz Ongun, Rojhat Ölmez, Ömer Rıfat Gencal, Sanem Oktar, Sedat Kadıoğlu, Selma 
Aliye Kavaf, Seyit Halil Özsoy, Tunahan Elmas, Yusuf Türkmen
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ETKİNLİKLERİMİZ

Kartal İlçe Teşkilatımız Millî Mücadele 
şehitlerimizi andı

Kartal İlçe Teşkilatımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle ilçe hizmet binamızda Millî Mücadele 
şehitlerimizi andı. İstanbul’da Kartal İlçe Teşkilatımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle ilçe 
hizmet binamızda Millî Mücadele şehitlerimizi andı. Anma toplantısında Halkla İlişkiler Başkanımız Mehmet 
Emin Ekmen, Türk Hava Kurumu Beyoğlu Şube Başkanı İbrahim Kara ve araştırmacı yazar Hamit Puhaloğlu 
konuştu.
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