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Ali Babacan’dan dövize endeksli 
mevduat çıkışı: ‘Yabancı parayla 
güven vermeye çalışan bir yönetim 
ayakta kalamaz’

“Kendi parasını değersiz gören, yabancı para ile gü-

ven vermeye çalışan bir yönetim beceremez. Ayak-

ta kalamaz, kalamayacak. Çünkü devletin kasasını, 

Hazine’yi, kendi vatandaşına dövize endeksli bir bi-

çimde borçlandırmak, bu ülkenin yarınlarını ipotek 

altına almaktır.”

‘Bir bakıma ‘Doğan görünümlü Şahin’ 
satılan döneme geri götürmektir’

“Hükûmet, 70’li, 80’li yılların bu kötü uygulamasını 
geri getirdi. Hatırlayın, ‘çoklu kur uygulaması’ vardı. 
‘Dövize Çevrilebilir Mevduat” hesapları vardı. Dün 
açıklananlar, eskinin istikrarsız, yoksul Türkiye’sinin 
politikalarıdır. 1970’lerde yollarda ‘Hacı Muratlar’ do-
laşırdı. 1980’lerde ‘Doğanlar’, ‘Şahinler’ gezerdi. Dün 
açıklanan kararlar, bir bakıma ‘doğan görünümlü şa-
hin’ satılan dönemlere geri götürmektir.”

Ali Babacan’dan Erdoğan’a: 
‘Talimatla Hazine’nin faizlerini düşürsün, görelim’

GENEL BAŞKANDAN
ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI

“Hazinenin borçlanma faizini tam 7 puan artırdınız. 
Hazine’nin borçlanma faizi eylül ayında yüzde 17’ydi. 
Şu anda yüzde 24’e dayandı. Kur ve enflasyon artınca 
Hazine daha pahalı borçlanır. Bunun çaresi yok. Haydi, 
talimatla Hazine’nin faizlerini düşürsün, görelim. Tali-
mat Merkez Bankası’na işliyor da nass Merkez Ban-
kası faizleriyle ilgili de Hazine faizleriyle ilgili nass yok 
muymuş? Mesele faizi düşürmekse, bizim zamanında 
yaptığımız gibi topyekûn düşüreceksiniz.”
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Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Asıl biz 
rezervleri biriktirirken haberiniz yoktu’

“Geçen gün ‘Rezervler düşerken ben yoktum, cum-
hurbaşkanıydım’ demiş. Sırf ‘haberim yokken kuş 
dahi uçamasın’ diye tek yetkiyi eline almışsın, ne de-
mek ‘Ben yoktum’? Oradaydınız, Beştepe’deydiniz. 
Bu rezervleri siz yaktınız.”

‘Soros ‘5-10 milyar dolar getirsem’ dese 
hemen dost olur’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yüksek faiz isteyenler 
Sorosçulardır” sözlerini karşılık veren Babacan şun-
ları söyledi:

“Faizci kim? Eylülde Hazine’nin borçlanma faizi yüz-
de 17 iken şu anda yüzde 25,16. Hazine yüzde 25’ten 
borçlandığı anda bunu beş sene boyunca ödeye-
cek. Mesele Soros değil, haftanın düşmanı panosu. 
Bu haftanın düşmanı Sorosmuş. Fakat Soros çıkıp 
‘5-10 milyar dolar para getirsem’ dese hemen dost 
olur. Soros’la defalarca görüşen de Hazine’nin borç-
lanma faizini eylülden bu yana 17’den 25’e çıkartan 

da kendisi.”

Eylülde Hazine’nin borçlanma faizi 
% 17 iken şu anda % 25,16.
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‘Türkiye başarılı olursa dünyadaki bütün demokrat 
insanlar için büyük cesaret kaynağı olacak’

‘Seçimi kazanmakla iş bitmiyor, ülkeyi de 
kazanmamız lazım’

“Demokrasi isteyen bir partinin bu ülkenin ekonomisi 
ve adaletiyle ilgili çok iyi bir performans ortaya koy-
ması lazım. Popülizm kitapları, otoriter rejim kitapla-
rı yazılıyor. Üç dört örnekten biri, hep Türkiye. Eğer 
Türkiye başarılı olursa dünyadaki bütün demokrat 
insanlar için büyük bir cesaret kaynağı olacak. Seçi-
mi kazanmakla iş bitmiyor ki, ülkeyi de kazanmamız 
lazım.”

‘Millet uzaya gidiyor, bizimki 1970’e’

“Millet uzaya gidiyor, marsa uzay aracı gönderiyor 
teknoloji, iktisat ilmi ilerliyor, bizimki 1970’e gidiyor. 
Sayın Erdoğan, rahmetli Özal’ın şikâyet ettiği, ‘Bu 
ülkeyi batırdı’ dediği uygulamaları 2021 yılında bu ül-
keye tekrar getiriyor. Bu yolun sonu hiper enflasyon 
ve döviz kurunu tutamamak.”

Ali Babacan, partisinin Ankara 1. Olağan İl Kongresinin ardından gazeteciler; Ayşe Sayın, Çiğdem Toker, 
Murat Yetkin, Nergis Demirkaya ve Nevşin Mengü ile bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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‘İçişleri Bakanıyla ilgili iddialar toplumsal 
hafızada duruyor’

“İçişleri Bakanı’yla ilgili bir sürü iddia var. Hiçbir şey 
yokmuş gibi bütün bunların üstü örtülmeye çalışı-
lıyor ama mümkün değil. Bunların hepsi toplumsal 
hafızada bir yerlerde duruyor. İlk seçimden son-
ra bunlarla ilgili bütün denetim mekanizmaları işler. 
Yargı denetimi, Meclis denetimi, idari denetim hepsi 
işler.”

Ali Babacan: ‘Çözümün ilk adımını 
özgürlüklerle başlatmak gerekiyor’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 
genel merkezinde HDP Eş Genel Başkanları Mithat 
Sancar ve Pervin Buldan’ı ağırladı.

‘Kötü yönetim sadece sistem meselesi 
değil’

“Ülkemiz çoklu kriz ortamından geçiyor. Hemen her 
alanda derin krizler yaşıyoruz. Bu krizlerin kök se-
beplerini incelediğimizde kötü yönetimi görüyoruz. 
Kötü yönetim sadece sistem meselesi değil. Ülke-
mizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter siste-
me geçmesi gerekiyor. Ülkeyi yöneten zihniyetin 
değişmesi ve topyekûn iktidar değişikliği de gereki-
yor. Bu da ancak seçimle mümkün.”

‘Diyalog ve istişare sürecimiz pek çok 
konuda devam edecek’

“Siyasi partilerle yakın bir diyalog ve istişare içinde-
yiz. Özellikle parlamenter sistem isteyen siyasi par-
tilerle daha yakın bir istişare içindeyiz. Diyalog ve is-
tişare sürecimizin pek çok konuda devam edeceğini 
de özellikle belirtmek istiyorum.”

‘Erdoğan-Bahçeli-Perinçek troykasının 
ülkemizi içine soktuğu bunalımdan 
kurtulacağız’

“Erdoğan, Özal’ı bilmiyor ama iktidarın rotasını çizdi-
ğini söyleyen Perinçek gayet iyi biliyor. ‘Turgut Özal 
ne dediyse tersini yapacağız. Onların hepsi çöplük’ 
diyor. Halkın desteğiyle siyaset yapamayan, Anka-
ra’nın karanlık dehlizlerinde iktidara rota çizen birisi, 
çıkmış, rahmetli Özal’a çöplük muamelesi yapıyor. 
Sizin haddinize mi? Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. 
28 Şubatçılarla, mafya-çete dostlarıyla aynı gemi-
desiniz. Erdoğan-Bahçeli-Perinçek troykasının ül-
kemizi içine soktuğu bu bunalımdan kurtaracağız. 
DEVA Partisi olarak, Türkiye’deki dönüşümün asli 
unsuru olacağız.”
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, yeni yılda yapılan elektrik, 
doğal gaz, akaryakıt ve otoyol zamlarına tepki gösterdi.

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN

‘Akaryakıt ve elektrik dağıtım 
firmalarına da denetim  
yapacak mısınız?’

“İktidar, gece yarısı kararnameleriyle ülkeyi yönet-
me alışkanlığını yılbaşı gecesinde de gece yarısı zam 
yağmuru ile sürdürmüştür. Bu zam yağmuru, yanlış 
ekonomi politikalarının kaçınılmaz sonucudur. İkti-
dara soruyoruz: Marketlere zam denetimi yaptığınız 
gibi, akaryakıt ve enerji dağıtım firmalarına da bir 
denetim yapacak mısınız?”

‘Kademelendirme ile elektrik faturası 
en az 200 lira olacak’

“Sözde TRT payını kaldırarak faturalarda üç kuruş-
luk indirim yapan iktidar, kademeli faturalandırmay-
la küçük aileleri mağdur edecek usule geçmiştir. 
Bu kademelendirme ile artık elektrik faturası en az 
200 liranın üstünde olacaktır. Evinde hastası olduğu 
için solunum desteği veren tıbbi cihazları kullanmak 
zorunda olan aileleri de yüzlerce liralık ilave elektrik 
faturası yükü altına soktunuz. Hiç mi hasta sahibini, 
yoksul aileleri düşünmediniz?”

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI
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‘Maliyetler yükselmişken hangi ürüne 
ne kadar indirim bekliyorsunuz?’

“Marketlere fiyat indirimi baskısı yaparken doğal 
gaz, enerji, akaryakıt maliyetinin bu kadar yüksel-
diği bir dönemde çiftçinin, esnafın, tüccarın, sa-
nayicinin hangi ürüne, ne kadar indirim yapmasını 
bekliyorsunuz?”

‘Yol yakınken seçim kararı alın’

“Zamlarla faturayı vatandaşa ödeteceğiniz kesin 
lakin sandık günü geldiğinde faturayı asıl ödeyecek 
olan iktidardır. Yol yakınken seçim kararı alın; hem 
siz daha fazla vebalden kurtulun hem de ülke ra-
hatlasın.”

‘Demirel’in, Özal’ın akıl edemediğini 
Sayın Erdoğan icat etti’

“AK Parti iktidarı, cumhuriyet döneminde yapıla-
mayanları yapmakla övünüyordu. Evet, ‘hayaldi 
gerçek oldu.’ Boğaz Köprüsü’nü rahmetli Demirel, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de rahmetli Özal 
inşa etmişti. Her ikisinin akıl edemediğini Sayın Er-
doğan icat etti.”

Zamlarla faturayı vatandaşa 
ödeteceğiniz kesin...

Ali Babacan, Osmaniye’de Vatandaşlarla Buluştu
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‘3 Suriyelinin yakılarak öldürülmesi olayına ilişkin bir 
soruşturma başlatıldı mı?’

MECLİSTEN

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1 - Emniyete olaydan önce, “Orası yanacak, o Suri-
yeliler bugün ölecek” duyumunun iletilmesi üzerine 
şüphelinin teknik takibe alındığı iddiası doğru mu-
dur? Bu iddia doğru ise söz konusu neticenin mey-
dana gelmesi neden engellenmemiştir? Emniyete 
bu durum iletilmesine rağmen eğer teknik takip uy-
gulanmamışsa neden ivedi bir şekilde gerekli önleyi-
ci tedbirler alınmamıştır?

2 - 16.11.2021 tarihindeki yakarak öldürme olayına 
ilişkin neden derhal etkin bir soruşturma yürütülme-
miştir?

3 - Geçici koruma altındaki Suriyelileri öldürdüğünü 
itiraf eden şüpheli nasıl serbestçe dolaşmış ve bu 
sefer 2 Türk vatandaşını öldürebilmiştir?

4 - Şüpheli hakkında 16.11.2021 tarihinden önce her-
hangi bir suç kaydı ve bu tarih itibarıyla yakalama ka-
rarı var mıdır?

5 - 3 Suriyelinin yakılarak öldürülmesi olayına ilişkin 
herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıl-
mış ise bu soruşturma ne aşamadadır? Fezleke ha-
zırlanmış mıdır? Soruşturma başlatılmışsa suçun ırk-
çı saikle işlendiği ile ilgili veriler dikkate alınmış mıdır?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 3 Suriyeli gencin ırkçı saikle yakılarak öldürüldüğü, katil 
zanlısına etkin bir soruşturma yapılmadığı ve zanlının bu süreçte 2 Türk vatandaşını da öldürmesi sonrası 
soruşturma başlatıldığı iddiası üzerine İçişleri Bakanının cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.
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6 - 3 Suriyeli gencin kaldığı odanın yakıldığı gece, 
işyeri görevlilerinin yangının elektrikli sobadan çık-
tığı ihbarıyla yangını bildirdiği iddiası doğru mudur? 
Doğru ise olayın üstünün örtülmesine yönelik bir 

çaba olması ihtimaline binaen bu kişiler hakkında bir 
soruşturma açılmış mıdır?

7 - Suriyeli gençlerin ailelerinin karakola çağırılarak, 
susmaları için uyarıldıkları iddiası doğru mudur?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 
gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu ülke gene-
linde tamamlanamayan, yapı kullanım izni alınamayan 
inşaat firmaları hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın 
cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

“Yaklaşık 300.000 kişi mağdur”
“İnşaat sektörünün ülkemizde plansız bir şekilde bü-
yümesi üzerine, irili ufaklı birçok müteahhit firma fa-
aliyet gösteriyor. Bu inşaat firmaları üzerinde gerekli 
denetimler yapılmadığı için standart yakalanama-
mış, bunun neticesinde ülke genelinde tamamlana-
mayan veya yapı kullanım izni alınamayan inşaatlar 
nedeniyle çok fazla mağduriyet oluşmuştur. Yaklaşık 
olarak 300.000 yerli ve yabancı tüketici veya arsa 
sahibi, müteahhit firmaların uygulamış olduğu farklı 
yöntemlerle mağdur edilmiştir.”

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1- Tamamlanamayan veya yapı kullanım izni alına-
mayan inşaatlardan kaynaklı mağdur sayısı bakanlı-
ğınızca tespit edilmiş midir? Kaç kişi mağdur durum-
dadır?

2- Konut mağdurlarının uğramış olduğu toplam za-
rar tahmini olarak kaç liradır?

3- İflas eden veya batık durumda olan müteahhit 
firmaların yarıda bıraktığı inşaat projelerinin sayısı 
bilinmekte midir?

4- İnşaatı yarım kalan projelerin/inşaatların bitiril-
mesi için herhangi bir plan veya proje var mıdır? Bu 
konuda fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? Bu proje-
lerin bitirilme maliyeti tespit edilmiş midir?

5- 2018 yılında TMSF’nin Alman Drees&Sommer’in 
iştirakleri olan Eurabau GmbH ve CPB Project De-
velopment GmbH’la yapılan yarım kalmış projelerin 
bitirilmesi konusunda anlaşma yaptığında dair ha-
berler çıkmıştır. Bu anlaşmanın akıbeti ne olmuştur?

6- Konut satışları 6502 sayılı yasaya uygun yapılmış 
mıdır? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun’un 43. maddesinde “Teminat” başlığı altın-
da düzenlenen inşaat firmalarının yapması gereken 
tamamlama sigortası ve diğer teminatlar inşaat fir-
maları tarafından yatırılmakta mıdır? Bu husus ilgi-
li kurum ve kurumlarca denetlenmekte midir? Bu 
hükme aykırı davranan firmalara ne gibi yaptırımlar 
uygulanmaktadır?

7- Bağımsız eksper şirketleri üzerinde denetleme 
yapılmakta mıdır? Hileli rapor düzenleyen firmalar 
var mıdır, varsa bu firmalara gerekli yaptırımlar uy-
gulanmış mıdır? Bu sebeple lisansları iptal edilen fir-
ma yetkilileri, sahipleri ve bunlarla ilişkili kişilerin tek-
rar lisans alma ihtimali var mıdır?

8- Mükerrer gayrimenkul satışı yapan inşaat firma-
ları için uygulanan bir idari yaptırım mevcut mudur?

9- İmara aykırılıktan dolayı yapı kullanım ruhsatı 
alamamış projeler hakkında, Planlı Alanlar İmar Yö-
netmeliği’ne aykırı olmayacak nitelikte imar tadilatı 
yapılabilmesi için çalışmalar ve değerlendirmeler 
yapılmış mıdır?

10- Kanuna aykırı işlemlerle yüz binlerce kişinin mağ-
dur olmasına sebep olan inşaat firmaları sahipleri, 
yöneticileri ve yetkilileri hakkında hangi idari işlem 
yapılmıştır? Haklarında suç duyurusunda bulunul-
muş mudur?

Mustafa Yeneroğlu: ‘Yüz binlerce kişiyi mağdur eden 
inşaat firmaları hakkında idari işlem yapılmış mıdır?’
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Evrim Rızvanoğlu: ‘Sahipsiz hayvanların 
barınaklara hapsedilmesi çözüm değil’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

EVRİM RIZVANOĞLU
DEVA PARTİSİ 
DOĞA HAKLARI VE ÇEVRE 
POLİTİKALARI BAŞKANI

“Gaziantep’te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in başına gelen durum ve belediye-
lerin yasaya aykırı olarak yaptığı, kamuoyunda da tepki toplayan olumsuz uygulamalar herkes gibi bizleri 
de derinden üzmüştür. Şehir yaşamına uyum sağlamış, mahallelerimizde komşumuz haline gelmiş, bizlerle 
sokakları paylaşan sahipsiz hayvanların neredeyse tecrit edilmeye çalışılması sorunun çözümü değildir. Va-
tandaşlarımız, yetkililerden bu konuda sağduyulu ve ivedi bir çözüm beklemektedir.”

DEVA Partisi Doğa ve Çevre Hakları Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, son günlerde kamuoyunda büyük 
tepki toplayan sahipsiz sokak hayvanlarının barınaklara hapsedilmesi veya belediyelerce boş arazilere terk 
edilmesi konusunda açıklama yaptı.

Sahipsiz hayvanların 
tecrit edilmesi çözüm değil
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‘DEVA Partisi olarak çözüm önerilerimiz’ 

• Hukuki düzenleme uyarınca sahipsiz sokak hay-
vanlarından yalnızca “tehlikeli” olanları veterinerler 
eşliğinde barınaklara götürülebilir. Bu kanuni düzen-
lemelere uyularak uygulamada sıklıkla karşılaşılan 
hayvanların barınaklara hapsedilmesi ya da boş ara-
zilere belediyelerce terk edilmeleri uygulamalarına 
son verilmelidir.

• Mevcut barınakların lağvedilerek her canlının hak 
ettiği yaşam hakkına uygun ve ülkemize yakışır ko-
şullara getirilmesi için “rehabilitasyon merkezleri” 
sağlanmalıdır. Bu merkezlere gönüllülerin girişleri 
amasız fakatsız, randevu zorunluluğu ve gün kısıt-
laması olmadan açılmalıdır. STK’lar, onların temsilci-
leri ve gönüllüler, buralara yerleştirilen ve bir mobil 
uygulamaya entegre edilen sistemle ilgili mekanları 
7/24 takip edebilmelidir.

• Belediyelerde, illerin nüfusuna göre belirlenecek 
veteriner hekim istihdam edilmelidir. Ayrıca gönül-
lük ağı oluşturularak, gönüllü desteğine önem veril-
melidir. Bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve yaşam 
alanında çalışan personeller ve gönüllüler, hayvan 
davranışı, sağlık ve bakımı konusunda eğitilmeli ve 
psikolojik durumlarını belgeleyen bir rapor sunmaları 
zorunlu olmalıdır.

• Hayvanların saldırganlaşmalarını engellemek için 
park ve ormanlık alanlarda düzenli beslemenin ya-
pıldığı “besleme noktaları” oluşturulmalıdır. Buna ek 
olarak restoranların, kafelerin ve otellerin belediye-
ler ile iş birliği yaparak, artan yemeklerini beslenme 
alanlarına getirmeleri için teşvikler sağlanmalıdır. 
Mobil uygulama ile artan zararsız gıdaların, beledi-
yelerin tahsis ettiği yemek alanlarına gönderim ağı 
oluşturulmalıdır.

Rızvanoğlu, DEVA partisinin bu konudaki 
çözüm önerilerini de sıraladı.
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‘Zamlar ithalata bağımlılığı artıracak’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

BİROL AYDEMİR
DEVA PARTİSİ SEKTÖREL 
POLİTİKALAR BAŞKANI

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, yılbaşında yapılan zamlara tepki gösterdi.

‘Sanayi durma noktasında, 
evde elektrik ateş pahası’

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden bu yana 
elektrik tarifelerindeki artışın sanayi ve ticaretha-
nelerde yüzde 500’ü aştı. Tarımsal sulamada yüzde 
423’e, mesken tarifesinde ise yüzde 262’ye ulaştı. 
Doğal gazda Ocak 2018’den bu yana elektrik üretici 
tarifesindeki artış yüzde 590’a, sanayi tarifesindeki 
artış yüzde 688’e ve mesken tarifesindeki artış yüz-
de 144’e vardı. Zamlar, sanayiyi durdurma noktasına 
getirmekle ve topyekûn bir yoksullaşmaya neden 
olmakla kalmayacak, ithalata bağımlılığı daha da ar-
tıracak.”

‘Zamları neden bakan açıklamadı?’

“Yakın zamana kadar Sayın Enerji Bakanı övünerek 
zamların faturalara yansıtılmadığını açıklıyordu. Peki 
zamları neden bakan açıklamadı? Açıklama neden 
EPDK’ya yaptırıldı? EPDK’nın açıklamasında siyasi 
otoritenin dilini gördük.”
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‘100 milyar lira nasıl finanse edilmişti?’

“Devlet, 2021 yılında vatandaşları bu artışlardan ko-
ruma amacıyla elektrik faturalarının yarısını, doğal 
gaz faturalarının ise beşte dördünü karşılayarak top-
lam 100 milyar lira destekte bulunduğunu söylüyor. 
Öyleyse şu iki sorunun yanıtını bekliyoruz: Birincisi, 
bu destek nasıl finanse edilmişti? Hükûmeti doğ-
ruları söylemeye, şeffaflığa davet ediyoruz. İkincisi, 
madem elektrikte faturasının yarısını karşılıyordu-
nuz, o zaman zammı neden yüzde 100’den fazla 
yaptınız?”

‘Doğal gaz fiyatının 250 dolardan 1200 
dolara yükselmesi beklendi’

Zamların gerekçesinin sadece pandemi koşullarına 
ve hammadde fiyatları nedeniyle enerji maliyetle-
rindeki artışa bağlanmasına tepki gösteren Aydemir, 
iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

“Sizin hiç mi kabahatiniz yok? Otoyol ve köprü proje-
lerinde olduğu gibi enerji sektöründe de alım garan-
tilerini dolara endeksli yapan kim? Hükûmet. Eko-
nomiyi kötü yöneterek Türk lirasının bir yılda yüzde 
80 değer kaybetmesine ve maliyetlerin artmasına 
neden olan kim? Hükûmet. Doğal gazın 1000 metre 
küpü 250 dolarken yeni anlaşma için masaya otur-
mayan, 1200 dolara yükselmesini bekleyen kim? 
Hükûmet. Piyasayı bozan, yatırım ortamını kötüleş-
tiren kim? Yine hükûmet. Kimse sorumluluğu başka 
yerde aramasın.”

Türk lirasının bir yılda yüzde 80 değer 
kaybetmesine ve maliyetlerin artmasına 

neden olan kim?

Kilis Merkez İlçe Kongremizi Gerçekleştirdik.
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DEVA Partisi’nden 2021 enflasyonu açıklaması:
‘Enflasyonu tekrar tek haneye indirmek için hazırız’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ 
EKONOMİ VE FİNANS 
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, TÜİK’in açıkladığı 2021 enflasyon 
rakamlarını yorumladı.

‘Olumsuz rekor enflasyon rakamlarında 
yaşandı’

“Açıklanan rakamlar, son 20 yılın en yüksek rakam-
ları, rekor enflasyon oranları. Hatta üretici fiyatları 
ile tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 44 se-
viyesinde. Bu da tarihin en yüksek rakamları. Sayın 
Cumhurbaşkanı ve hükûmet yetkilileri zaman zaman 
değişik alanlardaki rekorlardan bahsediyorlar ama 
vatandaşı etkileyen olumsuz rekor enflasyon rakam-
larında yaşandı.”

‘2022’de yeni bir rekor kırılacağı 
anlaşılıyor’

“Bağımsız enflasyon tahminlerine baktığımızda tab-
lonun çok daha kötü olduğunu, TÜFE rakamlarının 
TÜİK’in açıkladığının 2 katından fazla olduğunu gö-
rüyoruz. Yeni yıla girerken yapılan fahiş fiyat artışları 
henüz fiyatlara yansımış değil. 2022’de enflasyonda 
yeni bir rekor kırılacağı anlaşılıyor.”
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‘Kendilerine yüzde 6 devredilen 
enflasyonu yüzde 36’ya çıkarttılar’

“2015 yılında kendilerine devredilen tüketici fiyatları 
enflasyonunu 5 katından fazla artırarak yüzde 36’ya, 
yüzde 6 olarak devredilen üretici fiyatları enflasyo-
nunu 13 kattan fazla arttırarak yüzde 80’e çıkarttılar. 
Benzer şekilde kendilerine devredilen kuru beş ka-
tından fazla artırdılar. Politika faizlerini de iki katına 
yakın artırdılar. Sözün özü, kötü olan ne varsa hepsini 
katladılar.”

‘Burnunun ucunu göremeyen yönetime 
kim, nasıl güvensin?’

“Bu hükûmet enflasyon konusunda inandırıcılığını, 
güvenilirliğini tümüyle yitirmiştir. 2021 yılına başlar-
ken yüzde 6 enflasyon hedefiyle başladılar. Daha 
iki ay önce Merkez Bankası enflasyonu bu yıl için 
yüzde 18 olarak öngörüyordu. Bugün açıklanan ra-
kamlar resmî verileri baz alsak bile yüzde 36 seviye-
sinde. Bugünkü veriler, 2022 yılında da enflasyonda 
en az 5 kat sapma yaşanacağını açıkça gösteriyor. 
Bırakın bir yıl sonrasını; altı ay, üç ay, bir ay sonrasını, 
hatta üç gün sonrasını göremeyen, tabir caizse bur-
nunun ucunu göremeyen bir ekonomi yönetimine 
kim, nasıl güvensin? Nasıl üretim, yatırım, istihdam 
kararı versin?”  

‘Geçmiş enflasyon telafisi yetmez, 
dürüst bir enflasyon tahmini dikkate 
alınmalı’

Çanakcı’nın gündeminde ayrıca işçi, memur ve 
emekli ücretlerine yapılacak zam da vardı. Çanakcı 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“2022 yılının ilk yarısında memurlarımıza, işçilerimize 
ve emeklilerimize yapılacak zam belirlenirken sade-
ce geçmişteki enflasyon telafisinin yeterli olmadı-
ğına inanıyoruz. Hükûmet hem geçmişteki kayıpları 
gerçekçi biçimde telafi etmeli hem de bu yılın tama-
mına ilişkin gerçekçi, dürüst ve samimi bir enflasyon 
tahminini dikkate almalıdır.”

‘Bozan düzeltemez’

“Bu hükûmet, enflasyonla mücadelede ipin ucunu 
kaçırmıştır. Bozan düzeltemez düsturundan hare-
ketle, hükûmetin enflasyonu tekrar tek haneli sevi-
yelere düşürmesi mümkün değildir. Bu hükûmetin 
yapacağı en doğru şey bir an önce sandığı milletin 
önüne getirmektir. DEVA Partisi olarak enflasyonu 
tekrar düşük, tek haneli düzeylere indirmek için ha-
zırız.”

DEVA Partisi olarak enflasyonu 
tekrar düşük, tek haneli düzeylere 

indirmek için hazırız.”
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Sivil toplum temsilcilerinden DEVA’ya ziyaret

ETKİNLİKLERİMİZ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal, 
partisinin genel merkezinde bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ağırladı.
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Ayrı ayrı yapılan görüşmeler kapsamın-
da Karal şu dernek ve isimlerle bir araya 
geldi:

Konut Görevlileri Sendikası (Ko-
nut-Sen) Genel Başkanı Uğur Gözel, 
TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma 
Derneği, Tüm Özel Eğitim ve Rehabili-
tasyon Kurumları Derneği (Özerk-Der) 
Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kumru, 
Türkiye Engelsiz Sanat Birliği Başkanı 
Erdem Öksüz ve Etimesgut Ahi Evran 
Mahallesi Muhtarı Yaşar Kürkaya.
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1. İl ve İlçe Başkanları Toplantımızı Gerçekleştirdik

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkanımız Ali Babacan ve Teşkilat İşleri Başkanımız 
Sadullah Ergin’in katılımıyla, 1. İl ve İlçe Başkanları Toplantı-
mızı gerçekleştirdik.
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Haftalık Değerlendirme Toplantımıza 
Tüm İllerimizden Katılım

ETKİNLİKLERİMİZ

Çorum il başkanımız Orhan Vargeloğlu ve il temsilcileri Genel Başkanımız Ali 
Babacan’ın Çarşamba günleri düzenlediği haftalık değerlendirme toplantı-
sına konuk il olarak katıldı.
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