
DEVA BÜLTEN
22 KASIM 2021

7 . SAYI

devapartisi

1 DOLAR ($) = 11.20 TL 

SİSTEM DEĞİŞSE ‘BİLE’ ARTIK KAZANAMAYACAKLAR

GÜBRE DESTEĞİ 20 DEĞİL, 200 LİRA OLMALI

FAHİŞ FİYATLARDAN SAYIN ERDOĞAN ‘BİZZAT’ SORUMLU

VALİNİN, KAYMAKAMIN PARTİSİ OLMAZ

HAYVANCILIK SON NEFESİNİ VERİYOR

#HEPİMİZİNDEVASI
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“Sayın Erdoğan ‘fahiş fiyat etiketi’ diye bir şey uydurdu. 
Bazı marketleri hedef gösterdi, Rekabet Kurumu bu mar-
ketlere cezayı kesti. Peki marketlerde fiyatlar fahiş de 
bakkalda, manavda, pazarda fiyatlar çok mu uygun? Fahiş 
fiyatların en önemli sebebi fahiş döviz kurlarıdır. Bu fahiş 
fiyatların altında tek bir imza var. Fahiş fiyatların altında 
partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin imzası var. Sayın 
Erdoğan’ın imzası var.”

Ali Babacan: ‘Fahiş fiyatların altında 
Sayın Erdoğan’ın imzası var’

GENEL BAŞKANDAN
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
il başkanlarımızla toplandık.

Genel Başkanımız 
Ali Babacan’ın 

katılımıyla gerçekleşen 
kongre ve açılışlarımız 

6 Kasım  İstanbul Maltepe İlçe Kongresi 
7 Kasım  İstanbul Sancaktepe İlçe Kongresi 
11 Kasım  Ankara Altındağ Programı 
16 Kasım  7. İl Başkanları Toplantısı 

18 Kasım  Çorum İskilip İlçe Kongresi 
19 Kasım  Yozgat Programı 
20 Kasım  Sivas İl Kongresi
21 Kasım  Tokat Merkez İlçe Kongresi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı ağırladı.
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‘Valiler, kaymakamlar partili gibi 
çalışmaya başladı’

“Son yıllarda artan oranda valiler, kaymakamlar, 
devletin bütün organları artık partili gibi çalışmaya 
başladı. Belki hâlâ devletin onurunu koruyan, dev-
letin her partiden insanların devleti olduğuna ina-
nan mutlaka mülkî idare amirlerimiz vardır. Ama ge-
nel anlamda hükûmetin bu konuda baskısı oluyor. 
‘Cumhurbaşkanı’na veya hükûmete yakın olursam 
yarın o kadar güzel illere atanabilirim’ gibi karşılıklı 
ilişki olabiliyor. Valinin, kaymakamın partisi olmaz.”

‘Hekimlerimizi başka ülkelere 
kaybetmeye başladık’

“Ülkemizin özgürlüklerle ilgili genel iklimi ve çalış-
ma koşullarıyla ilgili sorunlar sebebiyle hekimlerimi-
zi başka ülkelere kaybetmeye başladık. Bu ülkede 
kendisinin ve ailesinin yarınlarını göremeyip, haya-
tını başka ülkelerde kurmak isteyen hekimlerimizin 
sayısında oldukça artış görüyoruz. Türkiye gitmek, 
kaçmak isteyenlerin ülkesi haline geldi.”

‘Valinin, kaymakamın partisi olmaz’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI

Babacan’dan 
‘doktor göçü’ tepkisi:  

‘Türkiye, gitmek isteyenlerin 
ülkesi haline geldi’
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‘Yönetenlerin sorunlara çözüm üretme 
becerisi kalmadı’

“Ülkemiz zor günler geçiriyor. Her alanda sorunları-
mız büyüyor. Ülkeyi yönetenlerin sorunlara çözüm 
üretme becerisi kalmamış durumda. Siyasette artık 
yeni çözümler gerekiyor. Bu çözümlerin de yeni siya-
set ruhuyla ve kadrolarıyla yapılması gerekiyor. DEVA 
Partisi olarak işte bunun için yola çıktık.”

‘Daha önce yaptık, yine yaparız’

“Kahroluyorum, çok üzgünüm ama asla umutsuz 
değilim. Bu ülkenin potansiyelinin çok yüksek oldu-
ğunu biliyorum. Çünkü 2008’de tüm Avrupa krizden 
geçerken, Avrupa’da insanlar yoksullaşırken, biz ül-
kemizi o krizlerden korumayı başardık. Amerika’da, 
milyonlarca insan işsiz kalırken, trilyonlarca dolarlık 
zararlar yaşanırken, biz ülkemizde istihdamı artırdık. 
Daha önce yaptık, yine yaparız.”

Babacan’dan dolar açıklaması: 
‘Kahroluyorum ama 

umutsuz değilim’

Ali Babacan: ‘Siyasette artık 
yeni çözümler gerekiyor’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
partisinin genel merkezinde Türkiye Değişim 
Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ağırladı.
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40+1’ mi, ‘30+1’ mi yapalım?’

“İktidar, oyunun mevcut kurallarına göre yeniden 
seçilemeyeceğinin farkına varmış olmalı ki ‘Kuralları 
değiştirerek tekrar seçilebilir miyim’ hesabına girmiş 
durumda. Bunu seçim yasasıyla ilgili yapılan hazırlık-
lar ve bu hazırlıklarla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgi-

lerde görüyoruz. Mevcut kurallarla seçime girseler 

artık kazanamayacaklar. Bir hükûmet, oyunun ku-

rallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına 

girmişse artık o hükûmetin ayrılma zamanı gelmiştir. 

‘50+1’ ile artık olmuyor, ne yapalım? ‘40 +1’ mi yapa-

lım? ‘30+1’ mi yapalım?”

Ali Babacan’dan Erdoğan’a ‘50+1’ göndermesi: ‘Mevcut 
kurallarla seçime girseler artık kazanamayacaklar’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel 
merkezinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ağırladı. 
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DEVA’dan gübre fiyatlarındaki artışa üç çözüm önerisi: 
‘Bu koşullarda 20 değil, 200 lira destek açıklanmalı’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

BİROL AYDEMİR
DEVA PARTİSİ SEKTÖREL 
POLİTİKALAR BAŞKANI

‘Çiftçiye açıklanan gübre desteği, 
maliyetin yüzde 5’i bile etmiyor’

“Tarımda alarm zilleri maalesef çalmaya başladı. Üre-
timi bekleyen büyük bir tehlike var. Bu tehlike, güb-
re fiyatlarındaki anormal artışlardır. Son birkaç yılda 
birçok gübre çeşidinde fiyatlar 4-5 kat arttı. Bu da 
çiftçileri gübre kullanımında çok sıkıntıya sokmaya 
başladı. Dekar başına gübre maliyeti, çiftçinin üre-
timdeki toplam maliyetinin yarısına ulaşıyor. Oysa şu 
anda verilen 20 liralık destek, bu maliyetin yüzde 5’i 
bile etmiyor.”

‘Olağanüstü önlemlere 
başvurmak gereklidir’

“Gübre fiyatlarındaki artış olağanüstü ve geçici bir 
durumdur. Bu durumda olağanüstü önlemlere baş-
vurmak gereklidir” diyen Aydemir üç önerisini ise 
şöyle sıraladı:

“Birincisi; çiftçilerin gübrelerini alabilmeleri için iki 
yıl geri ödemesiz, uzun vadeli kredi kullandırmalıyız. 
İkincisi; Tarım Kredi Kooperatiflerinin market açmak 
yerine çiftçilere bu tür destek vermesini öneriyoruz. 
Yani mart, nisan, mayıs aylarına kadar Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde uygun fiyatlı gübre satışı başlama-
lıdır. Üçüncü önerimiz ise DEVA Partisi’nin geçtiğimiz 
haziran ayındaki tarım eylem planında yer alan öneri-
mizdir. Biz, gübre maliyetinin yüzde 50’sini karşılaya-
cağımızı söyledik.”
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‘Süt fiyatı 6 aydır sabit, 
yemlerde ise zam günlük’

“Türkiye’de tarım ve hayvancılık da kötü yönetimden 
nasibini alıyor. Bir tarafta temmuz ayından beri 3,2 
TL/Lt olan çiğ süt fiyatı diğer tarafta son 6 ayda %40 
artarak 3.400 TL/ton seviyelerine çıkan yem fiyatları 
üreticiyi bir çıkmaza sürüklüyor. Ülkemizde bu yıl ya-
şanan kuraklığın ve küresel gıda fiyatlarındaki artışla-
rın da tarım ve hayvancılıkta çıkan yangını büyüterek 
tüm vatandaşlarımızı etkilemesi kaçınılmaz. Her gün 
değişen raf fiyatları ile aylardır sabit kalan üretici fi-
yatları arasındaki yaman çelişki bir yerden kırılmalı.”

‘Masraflar nasıl ödenecek?’

“DEVA Partisi olarak hem yöneticilerimiz hem teş-
kilatlarımızla sahadayız. Çiftçilerimizin sorunlarını 
onlardan dinliyoruz. Tarım Bakanı’na sesleniyorum; 
hayvancılık son nefesini veriyor. Üreticilerimiz her 
şeyin farkında. 2021 Mayıs ayından sonra samanın 
fiyatının 450 TL/Ton fiyattan %120 artarak 1.000 
TL/Ton’a yaklaştığı, yoncanın fiyatının 950 TL/Ton 
fiyattan %90 artarak 1.800 TL/Ton olduğu piyasada 
6 aydır sabit olan bir çiğ süt fiyatı ile üreticiler nereye 

kadar dayanabilir?”

‘Tarım Eylem Planımız 
tüm sorunlara çözüm olacak’

DEVA Partisi Tarım Eylem Planında yer alan politi-
kalarla süt üreticilerinin de kronikleşmiş sorunlarına 
çözüm bulacaklarını söyleyen Aydemir, partisinin çö-
züm önerilerini sıraladı:

• Tarım Desteklerini artırıp, bu ödemelerin be-
lirsiz bir takvimde değil çiftçinin ihtiyacına göre 
planlı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

• Çiğ Süt/Yem ve Et/Yem paritesinin istikrarlı ol-
masını sağlayacağız.

• Hayvan yemi kullanımına yüzde 50’ye kadar 
destek vereceğiz.

• Teşvik edeceğimiz Süt Tozu üretimi ile üreticile-
rimizin fazla sütünün depolanmasını sağlayarak 
piyasanın arz/talep dinamiklerini daha sağlıklı 
hale getireceğiz.

• Et ve Süt Kurumunu kuruluş amacına uygun 
şekilde üretici ve tüketicilerin arasında sağlıklı 
bir köprü kurma işlevini geri kazandıracağız. Bu 
kurumu yandaşların ithalat operasyonlarının bir 
aracı olmaktan kurtaracağız.

Birol Aydemir: 
‘Hayvancılık son nefesini 

veriyor’
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Çanakcı, Afyonkarahisar’da 
pazar ziyaretindeydi

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN
İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ EKONOMİ VE FİNANS 
POLİTİKALARI BAŞKANI

Çanakcı: Ekonomi kitabınızın ne olduğunu merak 
ediyorsanız gelin pazardaki bu teyzemizin tek tek 
saydığı sıkıntıları dinleyin. Milletimiz “Ekonomide Ya-
pılmaması Gerekenler” kitabınızı ilk seçimde size çok 
güzel okutacak.

***

Kamu özel iş birliği projelerine atıfla Sayın Cumhur-
başkanı “Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluş-
turursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz” 
dedi.

1 Dolar ($) = 11.20 TL

“Faiz düşerse enflasyon düşer dediler. Olmadı.

Faiz düşerse önce cari açık sonra enflasyon düşer di-
yorlar. Bu da olmuyor.

Düşen sadece paramızın değer ve itibarı.

Gerçek şu: İlk seçimde siz düşüp DEVA işbaşına gel-
diğinde faiz, kur, enflasyon hepsi düşecek.”

2022’de devlet kasasından 
çıkacak tutar 42,5 milyar 
lira. O da 2022’de ortalama 
Dolar ($) kuru 9,3 olursa.

Detaylar: GRAFİK 1
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10 Kasım’da Anıtkabir’deydik

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkanımız Ali Babacan ve DEVA Partisi Genç-
lik Politika Başkanlığımızın organizasyonuyla Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen il gençlik başkanlarımız 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Haftası için Anıtkabir’i ziyaret etti. 

1. Olağan Sivas İl Kongresi 
20 Kasım 2021
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İl Gençlik Başkanları eğitim toplantısı yapıldı

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından DEVA Partisi Genel Merkezi’nde 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen il gençlik başkanlarıyla eğitim ve istişare toplantısı yapıldı.

Tokat Merkez İlçe Kongresi 
21 Kasım 2021
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DEVA Kadınları Gaziantep’te 
bir araya geldi

Kadın Politikaları Başkanımız Elif Esen’in katılımıyla Gaziantep İl 
Başkanlığımızın düzenlediği ‘DEVA Kadınları Bir Arada’ etkinliği 
yapıldı.

Ali Babacan ve heyeti Ankara Kalesi’nde

ETKİNLİKLERİMİZ

Akdağmadeni İlçe Kongresi 
19 Kasım 2021



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları, 
il ve ilçe başkanlıkları 8-14 Kasım Çocuk 
Kitapları Haftası vesilesiyle çocuklarla 
bir araya geldi. Çocuk kitaplarının da da-
ğıtıldığı buluşmalarda çocuklarla birlikte 
okuma etkinliği düzenlendi.

Çocuk Kitapları Haftasında 
çocuklarla kitap okuma etkinliği yapıldı

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma 
Aliye Kavaf, Çocuk Kalbi kitabından bir bölümü 
çocuklara okuyor.
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