
DEVA BÜLTEN
20 ARALIK 2021

9 . SAYI

devapartisi

BABACAN: ‘99’DAN BERİ KRİZLERİN ADRESİ BAHÇELİ’

BABACAN: ‘TÜRKİYE’YE ÇİN MALI EKONOMİ GİYDİREMEZSİNİZ’

YENEROĞLU: ‘VERDİĞİMİZ MÜCADELE HAYSİYET MÜCADELESİDİR’

AYSUN HATİPOĞLU: ‘MAAŞTA İYİLEŞTİRME 
TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ KAPSAMALI’

ÇANAKCI: ‘YOLSUZLUK KAPISINI AÇIK TUTAN İSTİSNA 
VE MUAFİYETLERİ KALDIRACAĞIZ’

ŞANLIOĞLU: ‘GENÇLERİN BÜTÇESİ GENÇLERE HARCANMALI’

#HEPİMİZİNDEVASI



2 DEVA BÜLTEN . 9. SAYI

‘Değişmeyen tek gerçek; Erdoğan tek 
yetkili ve her şey kötüye gidiyor’

“Daha eylülde Cumhurbaşkanı imzasıyla orta vade-
li program açıkladılar. 2022 için oradaki dolar kuru 
9,30. 2023 için 9,80. Bugünden dolar 16. Ne yap-
tıklarını bilmiyorlar. Yeni sistemde bütün yetki tek 
kişide. İki yılda dört Merkez Bankası Başkanı değişti, 
sabit duran kendisi. Değişmeyen tek gerçek: Erdo-
ğan tek yetkili olarak duruyor ve her şey de kötüye 
gitmeye devam ediyor.”

Babacan’dan faiz ve asgari ücret 
açıklaması: ‘Türkiye artık kronik yüksek 
enflasyon dönemine girmiştir’

“Sadece 1 Kasım’dan bu yana, bir buçuk ay içerisin-
de dolar kuru tam yüzde 60 arttı. Bu yüzde 60’lık 
kur artışı hemen ocak, şubat, mart, nisan aylarında 
yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı et-
kileyecek. Bugün açıklanan asgari ücret, daha ocak 
sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geç-
meden erimeye başlayacak. Üzülerek söylüyorum ki 
şu anda Türkiye artık kronik yüksek enflasyon döne-
mine girmiştir.”

Ali Babacan’dan Bahçeli’ye: ‘99’dan beri krizlerin adresi’

GENEL BAŞKANDAN

“Gerilimin formülü çok açık. Sayın Erdoğan bu işi biliyor. Faizi de Bahçeli’yi de aldı, ülkede gerilim ortamı tek-
rar dirildi. Ben Bahçeli’nin ismini krizlerle beraber andığımda kızıyor ama gerçekten krizlerin ortağı. Çeyrek 
yüzyıllık genel başkanlık kariyerine ülkenin en büyük krizlerini sığdırmayı başardı. Çözümlerin, refahın, özgür-
lüğün hiçbirinde adı yok. Sayın Bahçeli de bu konuda gerçekten marka. 99’dan beri krizlerin adresi Bahçeli.”
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Babacan’dan Erdoğan’a: ‘13 yıl ‘boş 
teneke’ ile mi çalıştınız?’

“Biz DEVA Partisi olarak kimsenin arkasından git-
miyoruz. Bizim alnımız açık, başımız dik. Kendisiyle 
çalıştığımız yıllarda arkasından gitmedim, biz yan 
yana yürüdük. Yanlış yollara girdiğinde ‘Ben yokum’ 
dedim. ‘Boş teneke’ diyor. Siz 13 yıl ‘boş teneke’ ile 
mi çalıştınız? İnsanlar size ‘Ali Babacan 2009’da isti-
fa mektubu verdiğinde, 2011’de ayrılmak istediğinde, 
2019’da istifa ettiğinde niçin kalması için ısrar etti-
niz?’ diye soruyor.”

‘OHAL türü düşünceler ve olası 
uygulamalar krizi çöküşe dönüştürür’

“Yerli yersiz OHAL uygulamaları demokrasimize za-
rar veren uygulamalardır. OHAL’in özü anayasanın 
temel haklarla ilgili maddelerinin bir süre için askıya 
alınmasıdır. OHAL gibi ihtimallerin konuşulur hale 
gelmesi dahi hükûmetin ekonomiyi hangi noktaya 
getirdiğini göstermektedir. Bu tür düşünceler ve 
olası uygulamalar ekonomik krizi derinleştirip tam 
bir çöküşe dönüştürür.”

Biz DEVA Partisi olarak kimsenin 
arkasından gitmiyoruz. Bizim 

alnımız açık, başımız dik.
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Ali Babacan: ‘Türkiye, komşu ülkelerin 
‘Her şey 1 lira’ mağazasına döndü’’

Ali Babacan’dan piyasaya müdahale 
sorusu: ‘Madem kurun artması iyi bir şey, 
Merkez Bankası niye döviz satarak 
kuru düşürmeye çalışıyor?’

“Merkez Bankası iki haftadır piyasaya doğrudan 
müdahale ediyor. Kuru aşağı çekebilmek için döviz 
satıyor. Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez 
Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye 
çalışıyor? Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ne yaptık-
larını bilmiyorlar.”

’25 bin dolar hedefimiz 
sapasağlam duruyor’

“DEVA Partisi olarak çok net bir vaatte bulunuyoruz: 
Bu milletin haklarının, hukukunun birilerinin dürtüleri 
uğruna çarçur edildiği günleri sona erdireceğiz. Eski 
başarılı yıllara göre çok daha iddialı ve itibarlı bir ülke 
olacağız. Millî geliri 3 bin 500 dolardan alıp 12 bin 
500 dolara çıkarttık. 2023 hedefi olarak 25 bin dolar 
koyduk. Hedefimiz sapasağlam duruyor.”

“Ülkemiz, sınır komşularımızın ucuz pazar yeri oldu. Paramızın, karşısında değer kaybetmediği para birimi 
neredeyse kalmadı. Bir tek senelerdir topraklarında iç savaş süren Suriye dışındaki tüm komşularımızın kar-
şısında paramız eridi. Koskoca Türkiye, komşu ülkelerin ‘Her şey bir lira’ mağazasına döndü neredeyse.’’
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Ali Babacan: ‘‘Sayın Erdoğan altı sıfırı 
basın yazdıktan sonra bana sordu’

‘Türkiye’ye Çin malı ekonomi 
giydiremezsiniz’

“Türkiye’yi bu başarılı yoldan saptırmaları ibretlik ko-
nudur. Rotayı ben çiziyorum diyen Perinçek’in hayal-
lerinin iktidarı oldular. Model dediğiniz buysa batsın 
o model. Sayın Erdoğan; Türkiye’ye Çin malı ekono-
mi giydiremezsiniz.”

‘Türkiye, ucuz iş gücünün adresi olamaz’

“Gerçek büyüme, ülkedeki maaşların açlık sınırının 
altına düşmemesidir. Gerçek büyüme, vatandaşını-
zın yarınlarından kaygı duymayacağı bir ülkeyi inşa 
etmektir. Bizim hedefimiz, vatandaşlarımızın tek tek 
güçlü, özgür ve zengin olduğu bir ülkedir. Türkiye, 
ucuz iş gücünün adresi olamaz.”

“Türkiye, paradan altı sıfırın atılacağını benden duydu. Ben açıkladım, basın yazdı. Sayın Erdoğan, basın yaz-
dıktan sonra bana ‘Bu ne?’ diye sordu. Biz yürüyüp gidiyorduk. Her adımda ‘Efendim müsaadeniz var mı’ 
diye devlet mi yönetilir? Altı sıfırın atıldığı dönemde bütün operasyonun sorumlusu benim.”
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‘Artık iktidarın kredisi tükendi’

MECLİSTEN

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Doğru bir yönetim ve göç politikası ile göçmenlik sorun olmaktan çıkar’

“Türkiye’nin bir göç politikasının olması ve mevcut şartların da doğru yönetilmesi halinde, göç kaynaklı top-
lumsal sorunların hafifleyeceği ve dahası göçmenlerin bir sorun olarak görülmekten çıkması da pek ala 
mümkündür.” 

“Artık iktidarın kredisi tükendi. Hükûmetin kendi durumunu düzeltmesi mümkün değildir. Ekonomik geliş-
menin olduğu dönemde elde edilen kazancı tüm halkla adil bir şekilde bölüşmeyen hükûmet, kendi kötü 
yönetimi nedeniyle vatandaş fakirliğe mahkûm olunca beraber batarız demeye başladı. Zenginlik bunların 
başarısı, fakirlik Allah’ın takdiri…”

Yeneroğlu’ndan Uluslararası 
Göçmenler Günü Açıklaması
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‘DEVA Partisi olarak çözüm önerilerimiz’

Yeneroğlu, Türkiye’nin rasyonel bir göç politikası 
oluşturabilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı:

• Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki göç-
menlerin statülerinin uluslararası hukuka uygun şe-
kilde netleştirilmesi gerekmektedir.

• Bazı şehirlerde mülteci nüfusun fazlaca arttığı göz 
önüne alınarak bu noktada yerel yönetimler güç-
lendirilmeli ve merkezi idareden gereken kaynağın 
şehirlerin mülteci sayısının artan oranlarına paralel 
olarak bütçeden aktarılması sağlanmalıdır.

• Türkiye’nin gerçekçi ve tutarlı bir dış politikasının 
olması da ülkenin göç politikası için öncelikli fak-
törlerden biridir. Aynı şekilde göçmenlerin barınma, 
eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının sorunsuz-
ca ve belli bir program dahilinde giderilmesi, sosyal 
uyum için büyük önem arz etmektedir.

Yeneroğlu, “Bugün dünyanın pek çok yerinde büyük 
acılar çekerek zorla yerinden edilen insanların sorun-
larına ilişkin farkındalığın artmasını diler, ülkemizdeki 
ve dünyadaki tüm göçmenlerin daha iyi şartlarda 
yaşamlarını sürdürebilmeleri temennisiyle Uluslara-
rası Göçmenler Günü’nü kutlarım.” diye ekledi.

‘Yüksek yargı harçları, vatandaşlarımızın hakkını aramasını engelliyor’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2022 yeniden değerleme oranına göre 
yargı harçlarına gelen %36,2’lik zamlara ilişkin soru önergesi verdi. 

‘Yargı harçlarının düşürülmesi 
gerekmektedir’

Yargı harçlarının nispi veya maktu olması fark 
etmeksizin oldukça yüksek olduğunu belirten 
Yeneroğlu:

“Yargı harçlarının yüksek olması hukuken haklı 
olan vatandaşlarımızın dahi yargı organları-
na başvurmasına engel olarak yargı süreçle-
rini yürütme niyetlerinden vazgeçmelerine 
neden olmaktadır. Hak arama hürriyetini ih-
lal edecek boyuta ulaşan, vatandaşların hak 
mahrumiyetine avukatların ise meslek kural-
ları dışında mâli külfet altına girmesine sebep 
olan nispetteki yargı harçlarının nispi ve mak-
tu olması fark etmeksizin düşürülmesi gerek-
mektedir.”

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1. Nispi ve maktu yargı harçlarında indirim ya-
pılacak mıdır?

2. Maktu yargı harçlarının 2022 yılı için %36,2 
yeniden değerleme oranında artışa tâbi tu-
tulmaması için özel bir düzenleme yapılacak 
mıdır?

3. Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden değerle-
me oranında bir indirim yapılacak mıdır?
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Yeneroğlu’nun 2022 Yılı 
Bütçe Konuşması

‘Verdiğimiz mücadele haysiyet 
mücadelesidir’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğ-
lu, 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifine ilişkin Meclis Ge-
nel Kurulu’nda konuştu.

“Şu anda verdiğimiz mücadele haysiyet mücade-
lesidir. İktidar ülkeyi koyu karanlığa boğmuş olsa 
da bizler aydınlık günlerin ümidiyle tüm gücümüzle 
çalışacağız. Tek amacımız vatandaşlarımızın insan 
onuruna yaraşır bir hayat sürmesidir. Güç sarhoş-
luğunun sonu geldi. Bu iktidara artık söz söyleme-
nin bir anlamı kalmadı. Derdimiz ve tek gündemimiz 
mutlu yarınları inşa etmektir.”

‘Hukuk devletinden uzaklaştıkça 
fakirleşiyoruz’

“Devleti, taahhütlerini yerine getirmeye zorlayan en 
temel aygıt bağımsız yargıdır. Bizde iktidar, yargıyı 
bizzat kendisine bağlamıştır. Herkesi tehdit eden, 
baskıcı otoriter bir anlayış ile kişilerin ceza yaptırım-
ları aracılığıyla ezildiği, kurumların itibarsızlaştırıldığı, 
yargı kararlarının uygulanmadığı bir dönemden ge-
çiyoruz. Demokratik hukuk devletinden uzaklaştık-
ça, millet olarak fakirleşiyoruz.”

Yeneroğlu, ayrıca Meclis Genel Kurulu’nda Yahya Efendi’nin 
Kanuni Sultan Süleyman’a yazdığı şu cümleleri okudu:

“Bir yerde zulüm yayılırsa, haksızlık şayi olursa,

Sonra, koyunları kurtlar değil çobanlar yerse,

Bilenler de bunu söylemeyip susarsa,

Fakirlerin, yoksulların, muhtaçların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkarsa,

Bunu da taşlardan başka kimse işitmezse,

Herkes, sadece “ben-ben” derse,

Ve tüm bunları görüp/işitenler, “Neme lazım be…” derse;

İşte o zaman, devletin sonu gelir.”
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Yeneroğlu: ‘Devletin ihmalleriyle bir 
kadının daha katilinin insafına terk 
edilmesine tahammülümüz yok’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğ-
lu, Anayasa Mahkemesi’nin kadın cinayeti sebebiyle 
devletin sorumluluğuna hükmettiği kararla ilgili açık-
lamalarda bulundu.

‘Devlet; kadınları her türlü şiddete karşı 
korumak, kadına karşı şiddeti önlemek, 
kovuşturmak ve önlemekle mükelleftir’

“Korunma talebinde bulunan kadınların çağrılarına 
azami titizlikle karşılık vermek ve kadınları her türlü 
şiddete karşı korumak, kadına karşı şiddeti önlemek, 
kovuşturmak, ortadan kaldırmak ve bu hususlarda 
politika ve tedbirler tasarlamak devletin görevidir. 
Bu hususta kamu makamları, savcılıklar, kolluk güçle-
ri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 
tarafından kadına karşı şiddet mağdurlarının korun-
ması ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin pratik ve et-
kili bir biçimde alınmasını şarttır.”

“İstanbul Sözleşmesi’ne 
yeniden taraf olacağız”   

“DEVA Partisi olarak, kadına karşı şiddetin önlen-
mesi konusunda bu kararların verilmesine neden 
olacak durumların önüne geçeceğimizi, kadına karşı 
şiddetin son bulması için gerekli somut adımları ata-
cağımızı ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde iptal edilen 
İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağımızı 
kamuoyunu duyururuz.”   

Yeneroğlu: ‘Hukuk tanımazlık son 
bulmalı, AİHM kararı derhal uygulanmalı’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğ-
lu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Ka-
vala davasıyla ilgili Türkiye hakkında ihlal prosedürü 
başlatması hakkında açıklama yaptı.

‘Ülkemizin itibarı  
ciddi bir şekilde sarsıldı’

“Söz konusu karar elbette şaşırtıcı ve beklenmedik 
bir gelişme değil, aksine adım adım gelen ve göze 
alınan bir karardır. Bakanlar Komitesi AİHM’in kara-
rının uygulanmasını bir yıldan fazla bir süredir her 
toplantısında görüşerek, Türkiye’den AİHM kararını 
uygulamasını ve Osman Kavala’yı derhal serbest bı-
rakmasını istemiştir. Ancak her olayda yaşanan ak-
lıselimden uzak ve ciddiyetsiz tutum sürdürülmüş, 
yürütme organının iki dudağı arasına sıkışmış yargı 
organları bu kararlara direnmekte ısrarcı olmuştur.”

‘32 ülkeden Türkiye aleyhine oy’

“İhlal prosedürü başlatma kararı, 47 üyeli Avrupa 
Konseyi’nin üçte iki çoğunluğuyla, yani 32 ülkenin 
Türkiye aleyhine oy kullanması sonucunda alınmıştır. 
Oysa bundan 13 yıl önce ortak akıl ve liyakatli kadro-
larla hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını esas 
alan ülkemiz, Avrupa’da ve dünyada birçok diplomasi 
zaferine imza atmış, 2008 yılında çoğu Avrupa ülke-
sinin de dahil olduğu 151 ülkenin desteğini alarak BM 
Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine seçilmiştir.”

‘Ekonomik buhranımızı daha da 
derinleştirecek’

“Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine dair 
hiçbir güvencenin kalmadığı, hukukun ayak bağı 
sayıldığı, yargı kararlarının duruma göre uygulandı-
ğı bir yönetimin ülkemizi uçurumun kenarına sürük-
lediği aşikârdır. Dünyaya verdiğimiz hukuk tanımaz 
ve keyfi yönetim örneği açıktır ve ne yazık ki bu 
durumun ekonomik buhranımızı daha da derinleş-
tireceği ortadadır.”
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‘Çifte standarda son verilmeli’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ 
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI

‘20 ayda 9 bin hekim istifa etti’

“Salgının ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşınan maaş 
ve özlük hakları, sağlıkta şiddet ve mesleki tatmin-
sizlik nedeniyle sağlıkçıları artık tükenme noktasına 
getirdi. Çok sayıda sağlık çalışanı istifa ediyor; imkânı 
olan başka ülkelere göç ediyor. Zamanını dolduran 
hemen emekli oluyor. Son yirmi ayda Sağlık Bakan-
lığı bünyesinde çalışırken istifa eden hekim sayısı 
dokuz bin kişiyi buldu. Beyin göçü ise binlerle ifade 
ediliyor.”

‘Tüm sağlık çalışanlarının emeğinin 
karşılığını almasını sağlayacağız’

“Sağlık iş gücü, ucuz iş gücü haline gelmemelidir. 
DEVA Partisi olarak hekimler ve diğer sağlıkçılar 
diye bir ayrım olmaksızın, tüm sağlık çalışanlarının 
emeğinin karşılığını aldığı, meslek hayatları boyunca 
ve emeklilik döneminde insanca yaşayacak seviye-
de ve güvencede bir gelir düzeyine sahip olmaları-
nı sağlayacağız. Bunun için iş gücü planlamasından 
başlayarak sağlık sistemini yeniden yapılandıracağız; 
ücretlendirme sistemini bütünsel bir bakış açısıyla 
kurgulayacağız.”

“Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca hekimlere yapılan ek gösterge zamlarını açıklarken diğer sağlık emekçi-
leri için herhangi bir iyileştirmeden bahsetmedi. Bu talihsiz açıklama sağlık camiasında infiale sebep olurken, 
sosyal medyada hekimlerle diğer sağlık çalışanlarının karşı karşıya geldiğine şahit olduk. Sağlık bir ekip işidir. 
Dolayısıyla maaş iyileştirmelerinde çifte standarda son verilmelidir.”

Aysun Hatipoğlu: ‘Maaşta iyileştirme 
tüm sağlık emekçilerini kapsamalı’
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‘Siyasilerin dahil olduğu iddia edilen 
dosyaların üstü kapatılıyor’

“Ülkemizi yöneten siyasi iradenin, yolsuzlukla müca-
dele gibi bir önceliği yok. Aksine, kamu görevlilerinin 
ve siyasilerin dahil oldukları iddia edilen dosyalar ilgi-
li kurumlar tarafından yeterince incelenmeyip adeta 
üstü kapatılarak geçiştiriliyor.”

‘İsraf ve usulsüzlüklerin önüne 
geçeceğimize söz veriyoruz’

“Her yolsuzluk olayı, kıt kamu kaynaklarımızı eksilte-
rek eğitim, sağlık, iyi yaşam olanaklarının artırılması, 
yeni iş alanlarının açılması, sosyal refahın sağlanması 
gibi harcamalardan kısıyor. DEVA Partisi olarak bunu 
kabul etmiyoruz. Yolsuzluğu en aza indireceğimize, 
kamu kaynaklarını asli görevler için ayıracağımıza, is-
rafın ve usulsüzlüklerin önüne geçeceğimize, şeffaf-
lığı ve hesap verebilirliği artıracağımıza, bu konuda 
toplumda farkındalığı yükselteceğimize söz veriyo-
ruz. Yolsuzluk kapısını açık tutan tüm istisna ve mua-
fiyetleri ortadan kaldıracağız.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ 
EKONOMİ VE FİNANS POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Bu çürümenin fotoğrafıdır’

“Yolsuzluk ülkemizde daha önce hiç olmadığı kadar yaygınlaştı ve sistematik hale geldi. Yolsuzluklar, hükû-
metin kontrol ve denetimindeki yazılı ve görsel medyada yer bulmuyor. Ancak kamu ihalelerinden sosyal 
yardımlara, atamalardan ruhsat ve lisans işlemlerine kadar artık hemen her alanda yolsuzluk ve usulsüzlükle 
karşılaşılıyor. Bu, çürümenin fotoğrafıdır.”

Yolsuzluk kapısını açık tutan istisna 
ve muafiyetleri kaldıracağız

Çanakcı’dan uluslararası yolsuzlukla 
mücadele günü mesajı
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‘Barınma sorununu çözmek için 
yeni bütçe planları oluşturulmalı’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

DOĞA ŞANLIOĞLU
DEVA PARTİSİ 
GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANI

‘KYK öğrenci yurtlarındaki beslenme 
ödenekleri artırılmalıdır’

“Ülkemizde uygulanan yanlış ekonomi politikala-
rı nedeniyle enflasyon her geçen gün artıyor. Gıda 
fiyatları da yükseliyor. Gıda fiyatlarındaki artış bü-
tün kurumların belirlemiş olduğu günlük yemek fi-
yatlarını artırmıştır. Ancak bu artışa rağmen Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 2021 yılı bütçesinde KYK öğrenci 
yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak 
üzere günlük toplam 19 lira beslenme ödeneği ayır-
mıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 
fitre bedelinden de az olan beslenme ödenekleri 
artırılmalı, gençlerimizin gıda konforu ve güvenliği 
sağlanmalıdır.”

‘Genç istihdam sorununu çözmeye 
yönelik projeler yetersiz’

“Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine 
göre ülkemizde 4 milyon genç ne eğitimde ne de is-
tihdamda kendisine yer bulabilmektedir. Bu gençle-
rin nüfusa oranı bakımından OECD ülkeleri arasında 
1. sıradayız. Bütün bu kötü tabloya rağmen Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın bütçe sunumu sırasında Sayın 
Kasapoğlu 2022 yılında 60 bin gencin istihdama da-
hil edileceğinden bahsetmektedir. Bu hedef, genç-
lerimizin içerisinde bulunduğu durum ile uyumlu 
değildir. Gençler için ülkemiz gerçekleriyle uyumlu 
projeler üretilmelidir.”

“Gençler seslerini duyurabilmek için günlerce parklarda kalarak ‘Barınamıyoruz’ dediler. Ülkemizde ör-
gün öğrenimde bulunan 3 milyon 800 bin öğrenci için Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında yalnızca 
742.780 yatak bulunuyor. Yine Bakanlığın verilerine göre her 5 öğrenciye yalnızca 1 yatak düşüyor. Gençlerin 
barınma sorununu çözmek için yeni bütçe planları oluşturulmalı. Acilen yurt sayıları artırılarak öğrencilere 
konforlu yaşam alanları oluşturulmalı ve gençlerin bütçesi gençler için harcanmalıdır.”

Gençlerin bütçesi 
gençler için harcanmalı
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DEVA Partisi yöneticileri ve gönüllüleri, 
Türkiye’nin her yerinde semt pazarlarına 
giderek vatandaşlarla buluştular, dertle-
rini dinlediler, hayat pahalılığı karşısında 
insanlarımızın çektiği geçim sıkıntısını 
paylaştılar.

DEVA Pazarda

ETKİNLİKLERİMİZ
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