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BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: ’15 TEMMUZ’DA DERSİNİ ALAN DARBECİLERDİ, 
O KIYMETLİ MÜCADELEYİ GÜNLÜK SİYASETLE KİRLETMEYİN’

BABACAN: ‘YAPACAĞIMIZ İLK İŞLERDEN BİRİSİ 
‘DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT’ UYGULAMASINI DURDURMAK’

YENEROĞLU: ‘GAZETECİLERİN ÖZGÜR OLMADIĞI BİR ÜLKEDE 
HİÇ KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR’

ESEN: ‘ŞİDDETE KARŞI TOPLUMSAL MÜCADELE 
SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI’

ŞANLIOĞLU: ‘GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
VE ÖZGÜR OLDUĞU BİR ÜLKEYİ İNŞA EDECEĞİZ’

#HEPİMİZİNDEVASI
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‘Cumhurbaşkanı adayı veya adayları 
nasıl çalışacaklarını baştan açıklamalı’

“Parlamenter sistemin kendisi kadar, parlamenter 
sisteme geçinceye kadarki ara dönemin bugün-
den tasarlanması da çok önemli. Mesela, o ara 
dönemde seçilecek cumhurbaşkanı ‘Parlamen-
ter sistem istiyorum’ dedi ama mevcut sisteme 
göre seçildi ve mevcut sistemin bütün yetkilerini 

Ali Babacan’dan parlamenter sisteme geçiş mesajı: 
‘Ara dönemin bugünden tasarlanması çok önemli’

GENEL BAŞKANDAN

Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.

‘Merkez Bankası aralık ayında 17 milyar dolar döviz satmış’

“20 Aralık akşamı ve ertesi birkaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış. Aralık ayında tam 
17 milyar dolar döviz satmış. Bu 17 milyarın 9 milyarını da gizli saklı yöntemlerle yapmış. Özellikle 20, 21, 22, 23 
Aralık tarihlerinde gizli saklı, yoğun bir döviz satışı var. Merkez Bankasının döviz pozisyonu kasım sonundan 
aralık sonuna 17 milyar dolar düşmüş. Açıklasınlar bu neden düştü?”

aldı. Bu yetkiyi nasıl kullanacak? ‘Bu yetki çok önemli. 
Bana izin verin, 2-3 sene bu yetkiyi kullanmam lazım’ 
diyorsa olmaz. O zaman niye sistemi değiştirdik? ‘Par-
lamenter sistem istiyorum’ diyen cumhurbaşkanı adayı 
veya adaylarının geçiş döneminde nasıl çalışacaklarını 
baştan deklare etmeleri lazım.”

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI
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’Ders verenler demokrasimize sahip 
çıkan vatandaşlarımızdı’

“Cumhurbaşkanı’nın temel hak ve özgürlüklerden 
haberi yok. Sokağa çıkanlara 15 Temmuz’daki gibi 
ders verecekmiş. 15 Temmuz’da dersini alanlar dar-
becilerdi. Ders verenler de demokrasimize sokak-
larda sahip çıkan vatandaşlarımızdı. Hiç kimse o kıy-
metli mücadeleyi böyle günlük siyasetle kirletmeye 
kalkmasın.”

‘Yapacağımız ilk işlerden birisi 
‘Dövize Endeksli Mevduat’ 
uygulamasını durdurmak’

“Ekonomiyi tamamen dolarize edecek hatalara yu-
varlandılar. Rahmetli Özal’ın ‘Kendini uyanık zanne-
denlerin dalaveresi’ dediği ‘Dövize Çevrilebilir Mev-
duat’ uygulamasını getirip, yeni bir şeymiş gibi bugün 

‘Dövize Endeksli Mevduat’ diye tekrar uygulamaya 
başladılar. İş başına gelir gelmez ilk yapacağımız iş-
lerden bir tanesi bu uygulamayı anında durdurmak.”

Babacan’dan “Sokağa dökülenlere bu millet nasıl yanıt verdi” 
diyen Erdoğan’a yanıt: ’15 Temmuz’da dersini alan darbecilerdi, 

o kıymetli mücadeleyi günlük siyasetle kirletmeyin’
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“Türkiye şu anda finansal sistem açısından kritik 
ülkelerden birisi. Dünyada böyle yaklaşık 24 ülke 
var. Türkiye’de ani çöküş olursa, bunun Avrupa’da-
ki finansal sisteme derin etkileri olur ve bir krizi te-
tikleyebilir. Son yıllarda Avrupa’daki siyasetçilerin 
Türkiye’ye yaklaşımı çok daha ılımlı. Hükûmeti çok 
sevdikleri için değil, ‘Bunlar kendilerini batırırsa bize 
de zararı olacak’ diyorlar. 20 dairelik bir apartman-
da yaşıyorsun, komşunun birisi durmadan bomba 
üretiyor, deneyler yapıyor. 
‘Kardeşim, sadece senin dai-
ren zarar görmeyecek. Bütün 
apartmanı çökerteceksin’.” ‘Enes’in 

konuşması 

Ali Babacan’dan dış politika benzetmesi: ’20 dairelik bir 
apartmanda komşunun birisi bomba üretiyor’

Ali Babacan, Flu TV YouTube kanalında “Olmaz Öyle Saçma Ekonomi” programında İlker Canikligil ve Mus-
tafa Seven’in yanı sıra Z kuşağından Duygu Uysal, Gülsema Tuğay, Hava Ulaş, Kemal Durmuş ve Mert Can 
Demirtaş’ın sorularını yanıtladı.
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‘Enes’in konuşması 
mevcut durumun ifşasıydı’

“Genç bir tıp öğrencisi arkadaşımız Enes Kara canı-
na kıydı. Enes’ten bize, ülkenin gençlerinin sesi ni-
teliğinde son bir mektup ve video kaldı. Enes’in son 
konuşması mevcut durumun ifşasıydı. Kötü yönetim 
nedeniyle hayalleri elinden 
alınan, yarınları ipotek altına 
alınan gençlerin sistema-
tik bir şekilde dışlandığı bir 
düzenin ifşasıydı. Kantinde 
çay içemeyen, kitap almaya 
harçlığı yetmeyen, arkadaş-
larıyla kafede oturamayan 
gençlerin hapsedildiği ha-
yatın ifşasıydı.”

‘Beğenmedikleri her şey 
kapatılsın istiyorlar’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa 
Mahkemesi’nin ve Türk Tabipleri Birliği’nin kapatıl-
masını istediği görüntüleri izleten Babacan şunları 
söyledi:

“Beğenmedikleri her şey ka-
patılsın istiyorlar. Sürekli ay-
rıştırma, düşman üretme… 
Başka bir şey bildikleri yok. 
Ülkedeki hukuk kırıntısının 
sahibi olarak bir Anayasa 
Mahkemesi kalmış, ‘Onu da 
kapatalım’ diyor. Sağlık çalı-

şanlarının ve vatandaşlarımızın haklarını dile getiren-
lere de ‘Susturalım’ diyor. Almışlar ellerine bir çekiç, 
gördükleri her şeyi çivi sanıp saldırıyorlar.”

Ali Babacan: ‘Gençlerin kaçmak değil, 
yaşamak istediği bir Türkiye inşa edeceğiz’

Almışlar ellerine bir çekiç, 
gördükleri her şeyi 

çivi sanıp saldırıyorlar.

Ali Babacan, İstanbul Beşiktaş’ta 
karşılaştığı gençlerle...
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‘Şu anda bir adım geride duruyoruz’

“Parlamenter sistem üzerinde detaylı mutabakatı şimdiden sağlarsak, seçimlerden sonra parlamenter sis-
teme geçmek altı aydır. İlk hedef; parlamenter sistemle ilgili ortak metnin imzalanıp, altı parti tarafından 
ortak bir hedef olarak belirlenmesi. On-
dan sonra geçiş sürecinin yol haritasının 
çalışılması gerekecek. Biz arzu ediyoruz ki 
geçiş sürecinde de tam mutabakat sağla-
yalım. Eğer geçiş sürecinde tam bir mu-
tabakat sağlarsak, o zaman bizim ittifakta 
yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolay-
laşır. Şu an bir adım geride duruyoruz. İzli-
yoruz, katkı veriyoruz.”

Ali Babacan’dan seçim ittifakı mesajı: 
‘Geçiş sürecinde tam mutabakat sağlarsak, 
ittifakla ilgili kararımız kolaylaşır’
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Ali Babacan, İstanbul Ataşehir’de 
vatandaşla buluştu.
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Yeneroğlu’ndan Adalet Bakanı’na: ‘CMK müdafi avukatlık 
ödemeleri zamanında ve hakkaniyetli yapılmalı’

MECLİSTEN

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Adalet Bakanlığı’nın ödemeleri asgari 
ücret tarifesinin beşte biri’

“Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre asliye ceza 
mahkemesinde takip edilen iş için 5.100 TL, ağır 
ceza mahkemelerinde takip edilen iş için 10.250 
TL asgari ücret alınması gerektiği hükme bağlan-
mışken Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince takip 
edilen asliye ceza mahkemesinin görevine giren 
işlerde 1.113 TL, ağır ceza mahkemesinin görevine 

giren işlerde 1.197 TL ödeme yapılmaktadır. Uygula-
mada CMK Müdafiliği veya zorunlu müdafilik olarak 
ifade edilen avukatlık hizmeti karşılığında Adalet Ba-
kanlığı tarafından yapılan ödemelerin aynı nitelikteki 
işler için avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan 
ücretlerin beşte bir oranında olması açık bir şekilde 
orantısızdır.”
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Yeneroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül’e şu soruları sordu:

1. Vatandaşın savunma hakkını etkin bir şekilde kul-
lanması amacıyla yerine getirilen CMK müdafiliği 
kapsamında ödenen ücretler ile avukatlık asgari 
ücret tarifesi üzerinden ödenen ücretler arasında 
orantısız bir fark olmasının nedeni nedir?

2. CMK Müdafiliği Tarifesi ile Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi arasındaki farkın kaldırılması veya azaltılması 
için bir çalışma yapılmakta mıdır?

3. Başsavcılıklardan ücret talep usullerinde farklı il 
savcılıklarında farklı usuller uygulanmaktadır. Uygu-
lamada birliği sağlamak amacıyla bu hususta bir ça-
lışma yapılmakta mıdır?

4. Avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerde istisna-
lar uygulanması veya indirim yapılması planlanmakta 
mıdır?

5. CMK müdafiliği kapsamında ödenen ücretlerin 
belirli bir miktar üzerinde olması halinde vergi bor-
cuna mahsup edilmesi uygulamasına son verilecek 
midir?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Silivri 5 no’lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu F7 ko-
ğuşunda, açık görüşten hemen önce infaz koruma memurlarının askeri öğrencileri darp ettiği, tehdit ettiği 
ve kötü muamelede bulunduğu iddiaları üzerine Adalet Bakanı’nın cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru 
önergesi verdi.

Yeneroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül’e şu soruları sordu:

1. Silivri 5 no’lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
infaz koruma memurlarının F7 koğuşunda tutuklu 
bulunan askeri öğrencilere ters kelepçe yaptığı, on-
ları darp ve tehdit ettiği ve onlara kötü muamelede 
bulunduğu iddiası doğru mudur?

2. F7 koğuşunda tutuklu bulunan askeri öğrencilerin 
farklı koğuşlara dağıtılacağı iddiası doğru mudur?

3. Askeri öğrencilerin söz konusu ceza infaz kuru-
munda ayrımcı muamelelere tâbi tutuldukları ve 
baskıya maruz kaldıkları iddiası doğru mudur?

4. Ceza infaz kurumunda bu iddialar üzerine başlatı-
lan bir idari soruşturma mevcut mudur?

Yeneroğlu’ndan Adalet Bakanına: 
‘Askeri öğrencilere darp iddiası sonucu Ceza İnfaz Kurumu’nda 

soruşturma başlatıldı mı?’
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‘Özgür ve çoğulcu kamuoyu ancak farklı 
görüşlerle mümkündür’

“Gazetecilerin özgür olmadığı bir ülkede hiç kimse 
özgür değildir. Demokratik toplumda bağımsız ve 
eleştirel basın, demokrasinin temel taşlarından bi-
risidir. İleri demokrasilerde özellikle ötekinin sesini 
daha çok koruma üzerine politikalar geliştirilir. Özgür 
ve çoğulcu kamuoyunun oluşumu ancak farklı gö-
rüşlerin tartışılması ve yayılmasıyla mümkündür.”

‘Otoriter ülkelerde ilk ifade ve basın öz-
gürlüğü baskılanır’

“Devlet baskısı ile yaşayan bir basının kamunun avu-
katlığı görevini yerine getirmesi mümkün olamaz. Ne 
yazık ki, bizim gibi otoriter ülkelerde ilk ifade ve ba-
sın özgürlüğü baskılanır. Sayılar ve endeksler de bu 
içler acısı durumu zaten ortaya koymaktadır. DEVA 
Partisi olarak gazetecilerin görevlerini bağımsız bir 
şekilde ve kaygı duymadan yapabildiği çoğulcu, öz-

gür ve mutlu bir Türkiye bilinci ile 
görevini ifa etmeye çalışan ilkeli 
gazete, radyo ve televizyonlar ile 
gerçek gazetecilerin ‘Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü kutlarız.”

DEVA’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı 
Yeneroğlu: ‘Gazetecilerin özgür olmadığı bir ülkede 
hiç kimse özgür değildir’

Devlet baskısı ile yaşayan bir basının 
kamunun avukatlığı görevini 

yerine getirmesi mümkün olamaz.
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Yeneroğlu’ndan Varank’a: ‘Tüplü dalışa 
terörle mücadelede kullanılan askeri bir 
helikopter ile mi gittiniz?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Sivas’ın 
Gökpınar Gölü’nde yaptığı tüplü dalışı TBMM’nin 
gündemine getirdi. Yeneroğlu, Varank’tan tüplü da-
lışa Tunceli’de terörle mücadelede kullanılan bir as-
keri helikopterle gittiğine yönelik iddialara yanıt ver-
mesini istedi.

Yeneroğlu, Varank’a şu soruları sordu:

‘Yakıt masraflarını ödediniz mi?’

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görev alanı içerisin-
de tüplü dalış faaliyeti yer almakta mıdır? Gökpınar 
Gölü’nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalışa giderken 
terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter 
ile ulaşım sağladınız mı? Türk Silahlı Kuvvetleri en-
vanterindeki bir helikopteri tahsis amacı dışında kul-
landıysanız; bu helikopterin Tunceli, Ovacık/Sivas 
Merkez/Sivas, Gürün, Gökpınar Gölü gidiş rotası ile 
Gökpınar Gölü/Sivas Merkez/Tunceli, Ovacık dö-
nüş rotasındaki yakıt masraflarını ödediniz mi?”
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‘Şiddete karşı toplumsal mücadele seferberliği 
başlatılmalı’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ 
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Erkek şiddeti, mevcut uygulamalarla 
önlenemiyor’

“Erkek şiddeti, ülkemizde varlığını artan dozda his-
settiren ve mevcut uygulamalarla önlenemeyen 
önemli bir toplumsal sorun. Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü (KSGM) tarafından en son 2014 yılında 
gerçekleştirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet Araştırması’na göre her 10 kadından yaklaşık 
4’ünün fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. 
2014 yılından bugüne değişen sosyoekonomik şart-
ların bu veriyi olumsuz etkilemesi oldukça kuvvetli 
bir ihtimaldir. Hak temelli bir bakış açısıyla değerlen-
dirildiğinde şiddet, kadını ‘eşit olmayan güç ilişkisi’ 
içinde mağdur eden bir haldedir. Erkek şiddeti sa-
dece kadının yakınındaki kişilerin değil, toplumdaki 
diğer tüm birey ve kurumların da sorunu ve sorum-
luluğudur.’’

‘Şiddet, kadını sosyal hayattan  
koparıyor’

“Şiddet, kadının sosyal hayatında da büyük ölçüde 
bozulmalara sebep olmaktadır. Araştırmalara göre 
şiddete maruz kalan kadın, çocukları, arkadaşları ve 
yakınındaki kişilere şiddet tepkileri verebiliyor. Kadın, 
sosyal yaşamdan uzaklaşıp içe kapanık bir hale ge-
lebiliyor, depresyona girebiliyor, özgüvenini yitirebi-
liyor, endişe ve korku duyabiliyor, madde kullanmaya 
yönelebiliyor ve hatta intihar düşüncesi oluşabiliyor. 
Ayrıca çoğu kadın yaşadığı şiddeti anlatmaktan çe-
kiniyor, durumunu gizleyebiliyor. Aile birliğinin de-
vam etmesi adına kadına sessiz kalması tavsiye edi-
lebiliyor ve hatta kadın suçlanabiliyor.’’
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‘Dilara’nın ölümü kadının 
korunamadığının göstergesi’

“Şiddet sınıf, etnik köken, sosyoekonomik düzey 
farklılığı olmadan tüm kadınları tehdit etmektedir. 
Üç gün önce yine bir kadının daha yaşam hakkı elin-
den alındı. Üstelik bir hukukçu, bir avukat ve koruma 
kararlarını, 6284 sayılı yasayı da en iyi bilenlerden biri 
olan genç bir kadını kaybettik. Avukat Dilara Yıldız’ın 
eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülme-
si tüm toplumu derinden üzdü. Dilara, kamuya açık 
bir yerde, polislerin olay yerinde olmasına rağmen 
katledildi. Bu durum ülkemizde kadın cinayetlerinin 
ne kadar rahat işlenir hale geldiğinin, kadının koru-
namadığının göstergesidir.’’

‘DEVA Partisi olarak çözüm önerilerimiz’

“DEVA Partisi olarak, her türlü şiddetle mücadele-
mizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hususta devlet 
yetkililerini ivedilikle göreve davet ediyoruz. Bugün 
hayatta olan bir kadının daha kaybetmeye taham-
mülümüz yok. İlgili makamlardan taleplerimiz;

• Her türlü şiddete karşı Toplumsal Mücadele Se-
ferberliği başlatılması

• Yasaların etkin şekilde uygulanması, erkek şid-
detinde etkili yaptırım ve cezaların verilmesi

• İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının Da-
nıştay tarafından iptal edilmesi

• İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanması

• Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa son verilmesi

• Kamu görevlilerinin etkili engelleme yollarını kul-
lanmalarının sağlanması, ihmal ve özensizliklerin 
önüne geçilmesi

• İlgili mülki amirlerin destek eğitimlerle farkında-
lıklarının artırılması, hızlı ve etkin çözüm üretme 
kapasitelerinin desteklenmesi.’’

DEVA Partisi olarak, her türlü 
şiddetle mücadelemizden 

asla vazgeçmeyeceğiz.
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Çanakcı’dan İktidara Gayrimenkul Hariç 
Doğrudan Yatırım Tepkisi

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ 
EKONOMİ VE FİNANS 
POLİTİKALARI BAŞKANI

“Yatırım ve istihdam sağlayacak yabancı yatırım çekmeyi bırakın, kendi yatırımcımızı bile ülke dışına kaçmaya 
mecbur bıraktınız. Şimdi vatandaşlık vererek üstüne de vergilerimizle faiz ödeyerek dış kaynak sağlamaya 
çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun size…”

• 130 milyar $’ın çar çur 
edilmesi,

• 20 Aralık haftası rezerv-
lerde yaşanan 9 milyar $ 
azalma,

• Şimdi de yine dolambaç-
lı yollarla para basmanın 
yolunu açma

• Bu konularda şeffaf ve 
tatminkar bir açıklama 
yapmadan güveni asla 
sağlayamazsınız.
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‘Gençlerin hayallerini gerçekleştirdiği 
ve özgür olduğu bir ülkeyi inşa edeceğiz’

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

DOĞA ŞANLIOĞLU
DEVA PARTİSİ 
GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANI

‘Yurt ihtiyacı artarken iktidar %50 daha 
az kapasite artırıyor’

“Gençlerin önemli bir sorunu ise barınma. 2021 yılın-
da yurt yatak kapasitesi 49.112 sayıda artırılmış. 2022 
yılında ise öngörülen artırım 20.000. Gençler ‘Ba-
rınamıyoruz’ derken, devlet yurdu ihtiyacı artarken 
iktidar geçen seneye göre neredeyse %50 daha az 
kapasite artırımı yapıyor. Mağduriyetleri sonlandıra-
mayan iktidar, tersine gün geçtikçe artırıyor.”

‘Gençlerin sessiz çığlıklarını duyuyoruz’

“DEVA Partisi olarak, gençlerin sessiz çığlıklarını du-
yuyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirdiği ve 
özgür olduğu bir ülkeyi mutlaka inşa edeceğiz. Bu 
kapsamda, ülkemizde her alanda istihdam alanları 
artırılmalı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak genç-
lerin emeklerinin karşılığını aldığı bir sistem oluşturul-
malıdır. 81 ilde bölge ve il bazında fizibilite çalışması 
yapılarak, yurt eksikliği tespit edilen yerlerde yurt 
kapasiteleri artırılmalı ve ek yurtlar inşa edilmelidir.”

‘Yetkililer ivedilikle harekete geçmeli’

“Türkiye’de verilere göre 2002-2019 yılları 
arasında geçim sıkıntısı nedeniyle 5 bin 806 
kişi intihar etti. Ekonomik sebepli intiharların, 
toplam intiharlar içindeki payı 2018’de yüzde 
7.3 iken, 2019’da yüzde 9.4’e yükseldi. 2002 
yılından 2019 yılına kadar Türkiye genelinde 
intihar eden kişi sayısının %48 oranında art-
tığı biliniyor. İki gün önce üniversite öğrencisi 
Enes Kara, kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı 
baskılar ve gelecek kaygısı ile hayatına son 
verdi. Geçen haftalarda ise üniversite öğren-
cileri Yunus Gezer ve Batuhan Yiğit yazdık-
ları bir mektubun ardından yaşamlarına son 
verdiler. Bütün toplumu ilgilendiren böylesi-
ne büyük bir sorunla ilgili yetkililerin ivedilikle 
harekete geçmesi gerekiyor.”
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Hatipoğlu, Türkiye Sağlıkçılar Günü’nü kutladı

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

AYSUN HATİPOĞLU
DEVA PARTİSİ 
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu: Tüm sağlık çalışanlarımızın hak 
ettiği değeri görmesi, özlük haklarının verilmesi ve atama sayılarının iyileştirilmesi temen-
nimiz ile sağlıklı bir gelecek için büyük fedakarlıklarla çalışan değerli sağlık çalışanlarımızın 
#11OcakTürkiyeSağlıkçılarGünü Kutlu Olsun.
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Akaryakıta son üç ayda 
toplam 34 defa zam yapıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN

BİROL AYDEMİR
DEVA PARTİSİ 
SEKTÖREL POLİTİKALAR BAŞKANI

Hep 50 TL’lik otogaz alanlar
Ocak 2020’de 12,69 lt alabilirken
Ocak 2022’de 7,46 lt alabiliyor
Halkın cebinde %57’lik kayıp.

Hep 50 TL’lik benzin alanlar
Ocak 2020’de 7,5 lt alabilirken
Ocak 2022’de 3,66 lt alabiliyor
Halkın cebinde %51’lik kayıp.

Hep 50 TL’lik motorin alanlar
Ocak 2020’de 7,84 lt alabilirken
Ocak 2022’de 3,62 lt alabiliyor
Halkın cebinde %54’lük kayıp.

1 Ekim 2020 tarihinden bu yana Benzine 13, Motorine 12, 
Lpg’ye 9 defa zam geldiğini biliyor musunuz?
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İl ve İlçe Başkanları Toplantımızı Gerçekleştirdik

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkanımız Ali Babacan, Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah 
Ergin ve Halkla İlişkiler Başkanımız Mehmet Emin Ekmen’in katılı-
mıyla İl ve İlçe Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik.
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Muş’ta Kadın Buluşması

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkanımız Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan’ın da katılımıyla, Kadın 
Politikaları Başkanımız Elif Esen, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başka-
nımız Evrim Rızvanoğlu ile birlikte Muş Eğitim Vakfı’nda düzenlenen kadın 
buluşmaları etkinliğine katıldı. Etkinlikte kadınların sorunları dinlendi. DEVA 
Partisi’nin kadın politikaları hakkındaki çalışmaları paylaşıldı.
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Tüm Türkiye’de Pazar Ziyaretleri Yapıldı

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi kadroları, tüm ülkede eş zamanlı bir şekilde 
her ay rutin olarak yaptıkları pazar esnafı ziyaretini ger-
çekleştirdiler. Bu kapsamda 3 gün boyunca pazar yerleri 
ziyaret edildi ve vatandaşların sorunları dinlendi.

Kadın Politikaları Başkanımız Elif Esen, İstanbul 
Ataşehir’de semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ve 
vatandaşların sorunları dinlendi.
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Adana’da esnaf ziyareti

ETKİNLİKLERİMİZ

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanımız Sanem Oktar, GMYK Üyemiz Baran 
Deniz Bağatur, Adana İl Başkanımız Sadullah Kısacık ve Çukurova İlçe Baş-
kanımız Cemal Burak Karamustafalıoğlu ile birlikte Adana’da Kenan Evren 
Semt Pazarı esnaflarını ziyaret etti.
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‘Sadece çöplerimizi ayrıştırıyoruz’ etkinliği

ETKİNLİKLERİMİZ

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığımızca 
#sadeceçöplerimiziayrıştırıyoruz adıyla video 
etkinliği düzenlendi. DEVA Partililer ve vatandaşlar, 
çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak geri 
dönüşümle ilgili farkındalık sağladılar.
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Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşmeler

ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal, STK görüşmeleri 
kapsamında Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar 
Derneği’ni ağırladı. Karal ayrıca Konut Görevlileri Sendikası’nı da ziyaret etti.
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Ali Babacan Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkanımız Ali Babacan, Ankara Yenimahal-
le’deki pazar ziyaretinde pazar esnafının ve vatanda-
şın sorunlarını dinledi.
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ULUSAL VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın 
Abzal Saparbekuly, Genel Başkanımız 
Ali Babacan’ı Genel Merkezimizde ziyaret 
etti. Ziyarette Türkiye-Kazakistan ilişkileri 
ve gündem üzerine görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

Eski Yunanistan Başbakanı ve ekono-
mist Sayın Andreas Yeoryu Papandreu, 
Genel Başkanımız Ali Babacan’ı Genel 
Merkezimizde ziyaret etti. Görüşme-
de Türkiye-Yunanistan ilişkileri, güncel 
ekonomik gelişmeler ve gündeme iliş-
kin konular ele alındı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut, 
Genel Başkanımız Ali Babacan’ı Genel 
Merkezimizde ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve 
gündeme ilişkin konular istişare edildi.




