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DEVA’DAN ‘YARINA ATILIM EYLEM PLANI’

ENFLASYON, GERÇEK BİR DEMOKRASİYLE DÜŞER

ON ELÇİ MESELESİ: ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ 

ASİSTAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DERHÂL DÜZENLENMELİ

UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI: TÜRKİYE ‘GRİ LİSTEYE’ ALINDI

HÜKÛMET YENİ BİR SURİYE OPERASYONU HAZIRLIĞINDA: 
‘DIŞ POLİTİKASIZLIK ASKERÎ HAREKÂTLA TELAFİ EDİLEMEZ’

#HEPİMİZİNDEVASI
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‘Ülkemizin içine kapanarak bir yol 
alamayacağını iyi biliyoruz’

“Dijital dönüşümle birlikte yepyeni bir dünya düzeni 
kuruluyor. Dijitalleşme, toplumsal ve ekonomik haya-
tı köklü bir şekilde değiştirdi, değiştiriyor. Türkiye, bu 
değişime seyirci kalamayacak kadar önemli bir ülke. 
Yeni bir dünya kurulurken, ülkemizin içine kapanarak 
bir yol alamayacağını iyi biliyoruz.”

‘Sevgili gençler; ne olur icat çıkarın, 
başımıza yeni işler açın’

“Türkiye’yi yeni buluşların ve yaratıcı fikirlerin ülkesi 
yapmakta kararlıyız. Kimseye ‘İcat çıkarma’ demeye-
ceğiz. ‘Söz büyüğün’ diyerek gençlerimizin elinden 
mikrofonu almayacağız. O yüzden, sevgili gençler, 
ne olur başımıza icat çıkarın. Başımıza yeni işler açın. 
Bunu özellikle sizden rica ediyoruz.”

Genel Başkanımız Ali Babacan’ın 
katılımıyla gerçekleşen 
kongre ve açılışlarımız 

21 Ekim-İzmir Bayraklı İlçe Kongresi
22 Ekim-Aydın İl Binası Açılışı 
23 Ekim-İstanbul Kağıthane İlçe Kongresi
24 Ekim-İstanbul Arnavutköy İlçe Kongresi
27 Ekim-Yarına Atılım Eylem Planı Lansmanı
31 Ekim-İstanbul Fatih İlçe Kongresi

DEVA Partisi’nden ‘Yarına Atılım Eylem Planı’: 
‘Fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye hayal ediyoruz’

GENEL BAŞKANDAN
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Dijital dönüşüm, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, bir lüks değil, mecburiyettir.
Bu dönüşüm, bir teknoloji konusu olmanın ötesinde, bir zihniyet meselesidir.
Türkiye, gelişmiş ülkeleri takip etmekte gecikti ama sıçrama stratejisiyle onların önüne geçme fırsatına sahiptir.
İşte Yarına Atılım Eylem Planımız bu temeller üzerine yükseliyor.

“Eylem planımız Van’da EBA’ya ulaşamayan çocu-
ğun, İzmir’de uluslararası tahsilat alamayan freelan-
ce çalışanın işine yarayacak, Diyarbakır’da internete 
giremeyen gencin, Konya’da e-ihracat yapmak iste-
yen KOBİ’nin, Adana’da dijital tarım yapmak isteyen 
çiftçinin, İstanbul’da bu toplantıya gelmeye çalışırken 
taksi bekleyenlerin, Sinop’ta kripto parayla nasıl para 
kazanırım diyenlerin işine yarayacak. Yani bütün Tür-
kiye’nin işine yarayacak.”

‘Vatandaş internetten parasının nasıl 
harcandığına bakacak’

Dalgın, kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin 
sağlanması amacıyla üç yeni internet sitesi kuracak-
larını söyledi:

“Bir tanesi saydamlık.gov.tr olacak. İhale şartnamele-
rinin ve kamu verilerinin paylaşıldığı bir platform. Va-
tandaş oraya gidip kendi parasının nasıl harcandığına 
bakacak. Bir diğeri takip.gov.tr. Devlete bir başvuruda 
bulunduğunuzda bu başvurunun ne durumda olduğu-
nu görmek lazım. Tıpkı bir kargo yolladığınızda onu ta-
kip etmeniz gibi… Bir diğeri ise düzenleme.gov.tr. Dijital 
anketlerle vatandaşlarımızdan öneriler toplayacağız.”

‘Start-Up konusunda devrimci bir 
perspektifimiz var’

“Start-Up konusunda yenilikçi ve devrimci bir pers-
pektifimiz var. Bu arkadaşlarımızın hukuki statüsünü, 
mali yükümlülüklerini, yatırım enstrümanlarını, teşvik-
lerini, kapatılması için gereken süreleri tamamen de-
ğiştireceğiz. Bırakalım büyüsünler, birkaç sene sonra 
serpildiklerinde zaten bakarız.”

‘Teknoloji magazini değil, toplumsal 
değişim’

“En lüks telefonları, en iyi bilgisayarları, en hızlı inter-
neti kullanmanız tabii ki güzel bir şey ama o kendi ba-
şına bir şeyi başarmıyor. Özgürlükleri kısıtlıyorsanız, 
girişimcinin önüne duvarlar çekiyorsanız o aletler pek 
bir işe yaramıyor. Eylem planımız; bu işi bir teknoloji 
magazininden kurtarıp toplumsal değişime doğru it-
tirme planı. Bilgi çağına ulaşırken hiçbir vatandaşımızı 
geride bırakmayacağız. Bütün meselemiz bunun et-
rafında şekilleniyor.”

BURAK DALGIN
DEVA PARTİSİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ 
POLİTİKALARI BAŞKANI

Dalgın: ‘Yarına Atılım Eylem Planımız bütün Türkiye’nin işine yarayacak’
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‘Krizden kurtuluşun yolu 
kadınların aklıdır’

“Kadınların siyasetteki ve toplumdaki yerini hak ettikleri gibi güçlendireceğiz. Hedefimiz her alanda eşitlik. Ül-
kemizin içinde olduğu çoklu krizden kurtuluşun yolu kadınların aklıdır. Ekonomik dar boğazdan, politik sıkışmış-
lıktan kurtuluş yolu kadınların fikridir. Hukuksuzluktan, şiddetten kurtuluşun yolu kadınların emeğidir.”

‘Merkez Bankası’nın tek kolu kırık’

“Merkez Bankası tek kolu kırılmış, tek kolla mücadele etmeye çalışan yalnız bir kurum. Merkez Bankası’nın en 
önemli iki aracı döviz rezervi ve faiz politikasıdır. Döviz rezervleri eksi 52 milyar dolara düşmüş, yani artık döviz 
satışıyla kuru kontrol etme imkânı yok. Geriye faiz kaldı. Faizi indirse de bindirse de sabit tutsa da boş.”

‘Kadınların siyasetteki ve toplumdaki yerini 
hak ettikleri gibi güçlendireceğiz’

BABACAN’DAN KADIN HAKLARI VURGUSU

Ali Babacan: ‘Merkez Bankası faizi indirse de 
bindirse de sabit tutsa da boş’
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‘Başkanı mevsimlik işçiye çevrilen kurumun bağımsızlığı olmaz’

“Dün Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Düzeltmek lazım; bu faiz kararı Merkez Bankası’nın falan değil, 
Sayın Erdoğan faiz kararı. Gece yarısı kararlarıyla başkanı, başkan yardımcıları mevsimlik işçiye çevrilen bir ku-
rumun bağımsızlığı ve itibarı olmaz.”

‘3Y’nin adresi bugünkü iktidarınız oldu’

“Sayın Erdoğan, vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Size aş için, yoksulluğu sona erdirmeniz 
için, refah için oy veren vatandaşlarımızı fakirleştirdiniz. Yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla, yani 3Y ile mücade-
le dediniz; şu anda 3Y’nin adresi bugünkü iktidarınız oldu.”

‘Rezervleri hiç ederseniz yerel seçim sonuçlarını görürsünüz’

“31 Mart 2019 yerel seçiminden üç ay önce arka kapıdan tam 130 milyar doları cayır cayır satmaya başlıyorlar. 
Siz yerel seçim uğruna bu ülkenin alın teriyle, bilek gücüyle biriken milyarlarca doları hiç ederseniz yerel se-
çimlerdeki sonuçları da görürsünüz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu ülkenin vatandaşları bu kadar büyük bir 
aldatmaca içinde seçime sokuldu.”

Ali Babacan: ‘Faiz kararı Merkez Bankası’nın değil, Sayın Erdoğan’ın’

Ali Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Size aş için, yoksulluğu sona erdirmeniz 
için, refah için oy veren vatandaşlarımızı fakirleştirdiniz’

Babacan’dan yerel seçimlere ‘rezerv’ göndermesi: ‘Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa bu ülkenin vatandaşları bu kadar büyük bir 

aldatmaca içinde seçime sokuldu’
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‘Tercihimiz, seçimlerden önce parlamenter sistem 
ve geçiş süreci üzerinde mutabık kalmaktır’

“Parlamenter sistemle ilgili detaylarda mutabakat sağlanırsa, bu mutabakat seçimden önce netleşirse, parla-
menter sistemle ilgili anayasa oylamasının altı ay içinde yapılabileceğini düşünüyoruz. Bizim tercihimiz seçim-
lerden önce parlamenter sistem ve geçiş üzerinde mutabık kalmaktır.”

‘Enflasyon akılla, bilimle düşer’

“Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum. O yanlış tezinizi sisteme dayata dayata ülkenin ekonomisini 
berbat ediyorsunuz, mahvediyorsunuz. Ben kendisine enflasyon ile faiz nasıl düşer söyleyeceğim: Enflasyon 
hukukla, enflasyon gerçek bir demokrasiyle düşer. Akılla, bilimle düşer.”

‘Detaylarda seçimden önce mutabakat sağlanırsa 
anayasa oylaması altı ay içinde yapılabilir’

BABACAN’DAN PARLAMENTER SİSTEME 
GEÇİŞ SÜRECİ AÇIKLAMASI

Babacan’dan Erdoğan’a enflasyonu düşürme tarifi: 
‘Enflasyon, gerçek bir demokrasiyle düşer’
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‘İktidarın en tepesinden verilen orantısız tepki nedeniyle ülkemiz büyük bir 
krizin eşiğinden dönmüştür’

“Dışişleri Bakanlığında atılacak diplomatik bir adımla krizi çözme imkânı varken iktidarın en tepesin-
den verilen orantısız tepki nedeniyle ülkemiz büyük bir krizin eşiğinden dönmüştür. Gelinen aşamada 
büyükelçiler krizinin diplomatik yolla durdurulması memnuniyet vericidir. Krizin büyümesinin vahim 
sonuçları dışişleri bürokratlarının sağ duyulu yaklaşımlarıyla durdurulmuştur. Bu arada keskin sirke 
küpüne zarar vermiş, vatandaşımız büyük bir ekonomik bedel ödemiştir.”

‘Daha geç olmadan asistan hekimlerin çalışma koşulları düzenlenmeli’

“Son iki yılda üç binden fazla hekim emeğinin karşılığını kendi ülkesinde bulamaması ve yaşadığı 
mesleki tatminsizlik nedeniyle yurtdışına gitti. Sağlıkta beyin göçü hızla bir halk sağlığı sorunu haline 
geliyor. Hekimlerimizi tükenmişlik ve çaresizlik yüzünden kaybetmemeliyiz. Onları mesleklerinden, 
memleketlerinden soğutan koşulları ortadan kaldırmalıyız. Daha geç olmadan asistan hekimlerin ça-
lışma koşulları düzenlenmeli. Nöbet süresi azami 130 saat ve ertesinde izin olmalı. Çalışma süreleri 
insan haklarına uygun seviyeye getirilmeli ve denetimi sağlanmalı.”

DEVA Partisi sözcüsü Şahin: ‘İktidarın en tepesindekinin orantısız 
tutumuyla ülkemiz büyük bir krizin eşiğinden döndü’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ 
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI
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‘Müzakere kültüründen tamamen 
uzaklaşan iktidar nedeniyle 
bugün gri listedeyiz’

“Müzakere kültüründen tamamen uzaklaşan iktidar 
nedeniyle bugün FATF’in kara para aklama ve te-
rörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘ye-
terince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu ‘gri 
liste’sinde yer almaktayız. DEVA Partisi olarak söz 
konusu kanun teklifi hakkında FATF eleştirilerinin 
odağında olan ‘Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler’ ile ilgili 
FATF düzenlemelerine uyum için herhangi bir de-
ğişiklik yapılmamasını eleştirmiş ve uyarılarda bu-
lunmuştuk. Ne yazık ki, geçtiğimiz günlerde Avrupa 
Komisyonu da Türkiye’de idarenin şeffaf çalışmadı-
ğını, ihalelerin açık bir şekilde gerçekleştirilmediğini 
ve yolsuzluk konularında yargının siyasi etkiye açık 
olduğunu ifade etti. FATF da yolsuzlukla mücadele 

konusunda yeterli çabanın gösterilmediğini aynı şe-
kilde tespit etti.”

‘DEVA Partisi olarak hükûmete 
çağrıda bulunuyoruz’

1- Yolsuzluk ve rüşveti önlemek için şeffaflık kuralla-
rını hayata geçirin. Siyasi nüfuz sahibi kişilerle alakalı 
uluslararası kriterleri iç hukuka uyarlayın.

2- Türkiye’nin bir kara para aklama ve uluslararası te-
rör örgütlerinin nakit akışını gerçekleştirdiği bir mer-
kez ülke olmasını engelleyin.

3- Terörizmin finansmanını önleme kanunlarını sivil 
toplum kuruluşları üzerinde bir sopa olarak kullan-
maktan vazgeçin. Dernek ve vakıflara ilişkin mevzu-
atı derhal demokratik toplum düzeninin gereklilikle-
rine uygun hale getirin.

DEVA’dan iktidara ‘gri liste’ tepkisi: 
‘Uyarılarımız dikkate alınmadığı için Türkiye gri listeye alındı’

MECLİSTEN

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI
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İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ EKONOMİ VE FİNANS 
POLİTİKALARI BAŞKANI

“Merkez Bankasının rezervleri çarçur edilmiştir. Milletin sırtı-
na ağır bir yük yüklenmiştir. Türkiye tarihinin en büyük finansal 
skandalıdır bu. Türk lirası korumasız duruma düşürülmüştür.”

“Asgari ücretlinin karşı karşıya olduğu enflasyon ortalama TÜFE 
artışından çok daha yüksek. Asgari ücret belirlenirken bu husus 
dikkate alınmalıdır.”

“Çekirdek enflasyon ve özellikle de TÜFE’nin yüzde 50’sini dı-
şarıda tutan bir gösterge üzerinden politika oluşturmak kadar 
büyük bir yanlış olamaz.”

“İhracatta rekabet gücü verimlilikle, kurda istikrar ve öngörülebi-
lirlikle kazanılır ama Merkez Bankası kararı yanlışlar üzerine alındığı 
için öngörülebilirlik sağlamıyor.”

“Türkiye’de yoksul sayısı 2018’den 2020’ye 
3 milyon 200 bin kişi arttı.”

Tüketici enflasyonu %20’ye, üretici 
enflasyonu %46’ya çıktı. Gerçek enflasyon 
çok daha kötü. İş bilmez yönetim; -130 
milyar $ rezervi, 55 milyar TL yedek akçeyi 
çarçur etti. Bütçeyi borç-faiz bütçesi haline 
getirdi. Halkımızın yükünü azaltacak alan da 
bırakmadı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN
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DEVA’dan ‘Akaryakıtta zam yağmuru’ tepkisi: ‘Hükûmetin 
beceriksizliği akaryakıt fiyatlarını uçuruyor’

BİROL AYDEMİR
DEVA PARTİSİ 
SEKTÖREL POLİTİKALAR BAŞKANI

‘Avrupa’daki asgari ücretle 4 kat fazla yakıt alınıyor’

“Avrupa’da asgari ücretle alınabilen akaryakıt miktarı ile ülkemizde asgari ücretle alınabilen akaryakıt miktarı 
arasında 4 kata yakın fark var. Avrupa’da yakıt fiyatının en yüksek olduğu ülke olan Hollanda’da yakıt fiyatı 
1,874 Euro (20,6 TL) iken asgari ücret yaklaşık 1650 Euro (18.500 TL) Bizde ise yakıt fiyatı 0,751 Euro (8,15 TL) 
iken asgari ücret 2.825 TL. Hollanda da yakıt fiyatı bize göre 2,5 kat fazla ancak asgari ücret de 6,5 kat fazla. 
Bir Hollandalı asgari ücretiyle 880 litre benzin alabilirken bizim vatandaşımız asgari ücretiyle sadece 346 litre 
benzin alabiliyor.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

Ülke Akaryakıt Ücreti (Litre) Aylık Asgari Ücret Alınan Toplam Akaryakıt (Litre)

Hollanda 1,874 Euro 1650 Euro 880

Türkiye 8,15 TL 2825 TL  346
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‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi karnesi: Sanayiye yüzde 300, 
elektrik üreticilerine yüzde 356 ve meskenlere yüzde 95 zam’

“Eylül ayı sonunda umarız haklı çıkan biz olmayız da vatandaşlarımızın üzerine yeni 
zamlarla ek yük binmez demiştik. Ama üzülerek söylüyoruz ki haklı çıktık.” Diyen Ayde-
mir, “Doğal gazda 2021 yılı içinde sanayiye yüzde 150, elektrik üreticilerine yüzde 186 
ve meskenlere yüzde 19 zam yapılmış oldu. Başkanlık döneminde ise sanayiye yüzde 
300, elektrik üreticilerine yüzde 356 ve meskenlere yüzde 95 zam yapılmış oldu.” dedi.

‘Elektrik fiyatları ve üretim maliyetleri artacak’

“Sağlıklı enerji borsalarına sahip ülkeler yavaş yavaş normalleşiyor biz neden sürekli 
kötüye gidiyoruz? Doğalgazın yaklaşık yüzde 45’inin elektrik üretiminde kullanıldığı-
nı yaklaşık %30’unun sanayide direkt kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni zamlarla 
orantılı olarak elektrik fiyatları ve her alanda üretim maliyetleri yeniden artacak. Bu da 
yeni zamları doğuracak.”

‘İktidar adım atamıyorsa bıraksınlar biz atalım’

“Her gün yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. Dolar kuru artıyor. Enflasyon tırmanıyor. 
Ekonomik göstergeler sürekli kötüye gidiyor. Vatandaşlarımızın alım gücünün sürekli 
düştüğü bir dönemde iktidarın elinden ise zamları küçümsemek ve meşrulaştırmak 
geliyor. İvedi olarak ekonomimizi düzeltecek, vatandaşlarımızın gelir seviyesini yüksel-
tecek adımlar atmalısınız. Atamıyor musunuz? O zaman yol açın biz atalım ve ülkemizi 
düzlüğe çıkartalım.”

DEVA’dan doğal gaz zammı tepkisi: 
‘Doğal gazda zam furyası devam ediyor’
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DEVA’dan asistan hekim açıklaması: 
‘Sağlık sektöründeki bozuk düzeni düzelteceğiz’

AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ SAĞLIK 
POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Hekimlerimiz insanüstü bir çalışma 
performansına zorlanıyor’
“Bu trajik hadise herkese asistan hekimlerin içinde 
bulunduğu zorlu çalışma koşullarını bir kez daha gös-
terdi. 36 saati bulan nöbet süreleri, bazı branşlarda 
ayda 15’e ulaşan nöbet sayıları ve azami 130 saat ça-
lışma kuralının keyfi olarak ihlal edilmesi gibi durum-
ların hepsinin farkındayız. Asistanlık dönemi genç 
hekimler için akademik bilgilerini pratiğe dönüştür-
dükleri, mesleki tatminin doruğuna ulaşabilecekleri 
bir dönem. Ama ne yazık ki bu dönemde hekimleri-
mizin psikolojik şiddete maruz kaldığını ve insanüstü 
bir çalışma performansına zorlandıklarını görüyoruz. 
Klinik ve poliklinik işlerinin neredeyse tüm yükü asis-
tan hekimlerimizin omuzlarına yüklenmiş durumda.”

‘Bu bozuk sistemi düzeltmeyi taahhüt 
ediyoruz’
 “Hekimlerimiz, emeklerinin ve özverilerinin karşılı-
ğını ne maddi ne de manevi olarak alabiliyorlar. Son 
iki yılda neredeyse üç bin hekim emeğinin karşılığını 
kendi ülkesinde bulamaması ve yaşadığı mesleki tat-
minsizlik nedeniyle yurtdışına gitti. Artık genç hekim-
ler TUS yerine yabancı dil sınavlarına hazırlanıyorlar. 
Hekimlerimizi tükenmişlik ve tatminsizlik yüzünden 
kaybedemeyiz. Bu bozuk sistemi düzeltmeyi taah-
hüt ediyoruz. Bu kapsamda, azami 130 saat kuralını 
uygulayacağız. Nöbet sonrası dinlenme sistemini ge-
tireceğiz. Gerekli denetim mekanizmalarını oluştura-
cağız. Klinik ve polikliniklerde keyfi uygulamaların ve 
psikolojik şiddetin önüne geçeceğiz. Asistan hekim-
lerimizden başlayarak tüm sağlık emekçilerinin iş ya-
şam dengelerini iyi bir şekilde kurabilecekleri, emek-
lerinin karşılıklarını alacağı bir sistem getireceğiz.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı 
Doktor Rümeysa Berin Şen’in 36 saatlik nöbet sonrası evine dönerken kaza geçirmesi sonucu yaşamını yitir-
mesi üzerine açıklamalarda bulundu.
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‘Suriye politikasızlığımızın en büyük 
göstergesi: Tehlikeli yalnızlık’

“Suriye politikasızlığımızın en büyük göstergesi Suri-
ye’de içine düştüğümüz ‘tehlikeli yalnızlıktır’. İktidarın 
yürütemediği diplomasi ve dış ilişkilerindeki tutar-
sızlıklar, ülkemizi Suriye’de ABD ve Rusya arasında 
köşeye sıkıştırmış durumda. Hem Rusya hem ABD 
tarafından sıkıştırılmak Suriye’de pazarlık gücümüzü 
azaltıyor, elimizi zayıflatıyor. Suriye’deki bu yalnızlığı-
mız operasyonların etkinliğini azaltıyor; askeri mali-
yetini artırıyor ve şehitler veriyoruz.”

‘Çözümün tüm taraflarıyla yapıcı bir 
diyalog sürdürülmeli’

“İktidara çağrımız bir an evvel Suriye’de kalıcı bir 
çözüm için gerekli siyasi ve diplomatik adımlara 
odaklanmasıdır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve 
egemenliğinin korunması, ülkemize yönelik terör 
tehditlerinin bertaraf edilmesi ve Suriye’den gele-
bilecek olası göç akınını önlemek tek başına askeri 
yöntemlerle ve diğer devletlerle siyasi çözüm arayışı 
olmadan gerçekleştirilemez. İktidar, Suriye yönetimi 
de dâhil olmak üzere, çözümün tüm taraflarıyla ya-
pıcı bir diyalog sürdürmeli ve ülkemizin menfaatleri 
doğrultusunda iş birliği yapmalıdır.”

‘Dış politikasızlık askerî harekâtla telafi edilemez’

YASEMİN BİLGEL
DEVA PARTİSİ DIŞİŞLERİ VE 
GÜVENLİK POLİTİKALARI BAŞKANIGENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililerin açıklamaları, hükûmetin Suriye’nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon 
hazırlığında olduğunun sinyalini veriyor. Mevcut durumda yeni bir askerî operasyon Suriye politikasızlığını çö-
zecek mi? Dış politikasızlık askerî harekâtla telafi edilemez.”
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DEVA PARTİSİ KIZILAY HAFTASINI SAHADA KUTLADI

ETKİNLİKLERİMİZ

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle DEVA Partisi Kadın, Gençlik, Sağlık Politikaları ve Halkla İlişkiler 
Başkanlıkları tarafından “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi. Kan bağışı dışında sahada çalışan Kızılay ekip-
lerinin haftasını kutlamak amacıyla da Kızılay merkezleri ve kan bağışı stantları ziyaret edildi. Kampanya orga-
nizasyonu illerde ve ilçelerde ilgili başkanlıkların ortak koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sosyal medyada ise 
#kanverDEVAol etiketiyle paylaşım yapıldı.

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları, Yerel Yönetimler, Kadın Politikaları ve Gençlik Politikaları 
Başkanlığı’nın ortak projesi olan “İktidarın Zammı Varsa Yurttaşın Yeşil Pedalı Var” etkinliği 6-7 Kasım tarih-
lerinde 46 ilde gerçekleştirildi.

#DEVABİSİKLETTE
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADIK

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı’nı tüm Türkiye’de teşkilatlarının düzenle-
diği etkinliklerle sahada bayramlaşarak kut-
ladı. Vatandaşlara bayram dolayısıyla kırmızı 
beyaz karanfil dağıtıldı.



  
  

 

   
  

 

COP26 1. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ 

 

COP26’nın geçen 6 Kasım tarihi itibarıyla ilk haftası tamamlandı. İklim Değişikliği ile mücadele 
anlamında son derece önemli olan COP26 gelecek politikaları adına umut veriyor. Böylesi 
önemli bir organizasyonu DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı olarak 9 
arkadaşımız takip ediyor. O gün tarihli oturumu bizler için özetliyor. Bu sayede Glasgow’da 
direkt olarak yer alamasak bile dolaylı olarak yer alıyor ve gelecek politikaları adına fikir sahibi 
oluyoruz. Geride kalan haftanın konuları şu şekildeydi: 

COP26 Programı 

1 - 2 Kasım Liderler Oturumu 

3 Kasım Çarşamba Finans Günü 

4 Kasım Perşembe Enerji Günü 

5 Kasım Cuma Gençlik ve Halkı Güçlendirme Günü 

6 Kasım Cumartesi Doğa ve Arazi Kullanımı 

 

DEVA PARTİSİ DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE POLİTİKALARI 
BAŞKANLIĞINDAN COP26 1. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ




