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AK PARTi PARiS iKLiM ANLAŞMASINI

5 YIL SONRA MECLiS’E GETiRDi
BEŞ YIL GEÇİKMİŞ ONAY!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Paris İklim Anlaşması’nın 5 yıl sonra
onaylanması konusunda “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ‘net sıfır emisyon’ hedefiyle ilgili çalışması nedir? 2015 yılında Paris İklim Zirvesi’ne sunulan
Ulusal Emisyon Azaltım Niyet Beyanı uluslararası camiada maalesef yetersiz
bulundu. Peki, o günden bu yana yapılan çalışmalar neler oldu?” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda Paris İklim Anlaşması’nın
onaylanmasına ilişkin görüşmelerde CHP grubu adına
konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; her platformda anlaşmanın onaylanması gerektiğini ve önemine
vurgu yaptıklarını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Paris Anlaşmasının onaylanmasında AK Parti iktidarının geciktiğine
vurgu yaparak şunları söyledi:
“Asıl iş şimdi başlıyor. Yapılması gereken çok iş var. Acaba bundan sonra AK Parti iktidarı yine kulağının üzerine
mi yatacak yoksa yapması gereken çalışmaları yapacak
mı? Soru şu: Sayın Erdoğan’ın ‘yeşil kalkınma devrimi’
diye duyurduğu müjde gerçekten bir müjde midir ve bunun içerisinde, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde nükleer enerjiyi arttırmak da bir müjde midir? Hem
doğalgaz hem de nükleer olarak Rusya’ya bu kadar göbekten bağlanmanın ne kadar yanlış olduğunu sizler de
biliyorsunuz.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışmalarını soran CHP’li Akın, şunları dile getirdi:
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ‘net sıfır emisyon’
hedefiyle ilgili çalışması nedir? Çok önemli. 2015 yılında
Paris İklim Zirvesi’ne sunulan Ulusal Emisyon Azaltım
Niyet Beyanı uluslararası camiada maalesef yetersiz bulundu. Peki, o günden bu yana yapılan çalışmalar neler
oldu? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Performans
Programı’nda 2023 yılında fosil yakıta dayalı kurulu gücünün artacağını kendisi söyledi. Şimdi, bu ne yaman çelişkidir; birisi ‘fosil yakıtlar artacak’ diyor, birisi de ‘emisyonu azaltacağız’ diyor. Bu ne yaman çelişki.”
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‘İKTİDARIMIZDA BİZ
YAPACAĞIZ’
Paris İklim Anlaşması’nın en önemli noktasının
enerji olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan
Yardımcısı Ahmet Akın, karbon emisyonunun yüzde 70’inden fazlasının enerjiden kaynaklandığını,
bu anlaşmayla enerji, ulaşım hatta ekonominin
genelinde bir dönüşüm yaşanacağını bildirdi.
CHP’li Akın; şunları dile getirdi:
“2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kanunu yürürlüğe girdi. O zamandan bu zamana toplamda 17 bin
megavatlık bir güneşle rüzgâr yapıldı. Bunun 10
bini rüzgâr. Şimdi, bu hızla giderseniz, kaplumbağa hızıyla bu emisyon hedefinize ulaşamayacağınız açık, net ortada. Böldüğünüz zaman yılda bin
megavata dahi gelmiyor. İnşallah, Allah’ın izniyle,
milletimizin desteğiyle iktidara geldiğimizde yenilenebilir enerjide gerçek anlamda devrim nasıl
yaparız, hem sizlere hem de yüce milletimize göstereceğiz.”

CHP’Li AKIN
ELEKTRiK ve
DOĞALGAZ
KESiNTiLERiNi
RAPORLAŞTIRDI

• 5 AYDA 1 MİLYON 525
BİN 14 ABONENİN
ELEKTRİĞİ KESİLDİ
• 5 AYDA 674 BİN 784
ABONENİN DOĞALGAZI
KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşları korumak için her türlü fedakârlığın yapıldığını açıklarken; CHP Genel Başkan
Yardımcısı Ahmet Akın’ın hazırladığı rapora göre 2021 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği; 674 bin 784 abonenin ise doğalgazı kesildi.
CHP’li Akın; “Vatandaşımıza her türlü fedakârlık değil, her türlü zam yapıldı. Her ay neredeyse yarım milyon abonenin elektrik ve doğalgazı kesiliyor. Bu mu fedakârlık?” açıklamasında bulundu.
CHP’li Akın’ın Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvurulara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verdiği yanıtlar; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 5 kata kadar arttığı dönemde biz kendi
vatandaşımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz” söylemiyle de çelişti. CHP’li Akın’ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:
OCAK AYINDA 550 BİN KESİNTİ

NİSAN AYINDA 408 BİN KESİNTİ

Ocak 2021 döneminde toplam 415 bin 356 abonenin
elektriği kesildi. Yine aynı dönemde toplam 135 bin 487
abonenin ise doğalgazı kesildi. Buna göre Ocak ayında
toplam 550 bin 843 abonenin elektrik ve doğalgazı
kesildi.

Nisan 2021 döneminde toplam 248 bin 516 abonenin
elektriği kesildi. Aynı dönemde 160 bin 160 abonenin de
doğalgazı kesildi. Nisan ayında toplam 408 bin 676 abonenin elektrik ve doğalgazı kesildi.

ŞUBAT AYINDA 474 BİN KESİNTİ
Şubat 2021 döneminde de kesintiler durmadı. Toplam
343 bin 9 abonenin elektriği kesildi. Aynı dönemde 131
bin 779 abonenin de doğalgazı kesildi. Buna göre Şubat
ayında toplam 474 bin 788 abonenin elektrik ve doğalgaz hizmetinde kesinti yapıldı.

MAYIS AYINDA 219 BİN KESİNTİ
Mayıs 2021 döneminde toplam 143 bin 240 abonenin
elektriği kesildi. Aynı dönemde 82 bin 190 abonenin doğalgazı kesildi. Buna göre Mayıs ayında 219 bin 608 abonenin elektrik ve doğalgazı kesildi.

MART AYINDA 540 BİN KESİNTİ
Mart 2021 döneminde toplam 374 bin 893 abonenin
elektriği kesildi. Aynı dönemde 165 bin 168 abonenin ise
doğalgazı kesildi. Buna göre Mart ayında toplam 540 bin
61 elektrik ve doğalgazı kesildi.
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EŞEL MOBiL BiTTi

ZAMLAR YAĞMUR GiBi
YAĞMAYA BAŞLADI
SON 1 YILDA
MOTORiN %39,4, BENZiN %16,15, LPG OTOGAZ %16,9
ORANINDA ZAMLANDI!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; iktidar sözcülerinin “mini mini” olarak
tanımladığı akaryakıt zamlarının son bir yılda motorinde yüzde 39,4; benzinde
yüzde 16,15; LPG otogazda ise yüzde 16,9 oranında fiyat artışlarına neden olduğunu dikkat çekti. CHP’li Akın; “Sözde ‘mini mini’ olan zamlar aile bütçesinde
koca koca gedikler açıyor. Her ay bir depo akaryakıt kullanan bir ailenin zamlar
nedeniyle yalnızca akaryakıt masrafı son bir yılda benzinde 666 lira; motorinde bin 398 lira; LPG otogazda ise 516 lira arttı. Vatandaş zam öncesi kuyruğa
giriyor; iktidar sözcüleri ise zamlar mini mini diye milletle adeta dalga geçiyor”
değerlendirmesinde bulundu.
Akaryakıta son bir yıl içerisinde pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde toplam 24
kez zam yapıldı. İktidar sözcüleri enerji faturalarına yapılan zamların “mini mini”
olduğunu savunurken; 1 Ekim 2020 tarihinden bugüne kadar art arda yapılan
zamlar nedeniyle vatandaşların bütçelerindeki gedik sürekli büyüdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın akaryakıt zamlarının aile bütçesine yansımasıyla ilgili hazırladığı çalışmada şunlar yer aldı:

BENZİNE 9 ZAM; ARTIŞ %16,15

MOTORİNE 9 ZAM; ARTIŞ %39,4

Ankara’da 1 Ekim 2020 tarihinde benzinin litre fiyatı 6
lira 87 kuruşa satılırken; 50 litre kapasiteye sahip bir
otomobilin deposu 343 lira 50 kuruşa doluyordu. Son bir
yılda yapılan pompa fiyatına yansıyacak şekilde yapılan 9
zammın ardından 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle benzinin
litre fiyatı 7 lira 98 kuruşa çıktı. Buna göre benzin son bir
yılda yüzde 16,15 oranında zamlandı. Böylece bir aracın
deposu 55 lira 50 kuruş daha fazla ücrete toplamda
ise 399 liraya dolmaya başladı. Bir ailenin her ay bir
depo benzin harcadığı varsayıldığında yapılan zamlar
nedeniyle benzinli bir aracın yalnızca akaryakıt maliyeti
yıllık 666 lira arttı.

Ankara’da 1 Ekim 2020 tarihinde motorinin litre fiyatı
5 lira 92 kuruşa satılırken; 50 litre kapasite sahip bir
otomobilin deposu 296 liraya doluyordu. Son bir yılda
pompa fiyatına yansıyacak şekilde yapılan 9 zammın
ardından motorinin litre fiyatı 20 Ekim 2021 tarihi
itibariyle 8 lira 25 kuruşa çıktı. Buna göre motorin bir
yılda yüzde 39,4 oranında zamlandı. Böylece bir aracın
deposu 116,5 lira daha fazla ücrete toplamda 412,5 liraya
dolmaya başladı. Bir ailenin her ay bir depo motorin
kullandığı varsayıldığında yapılan zamlar nedeniyle
motorinli bir aracın yalnızca akaryakıt maliyeti yıllık bin
398 lira arttı.
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LPG OTOGAZA 6 ZAM; ARTIŞ
YÜZDE 16,9

‘MİNİ MİNİ DEDİKLERİ ZAMLAR
BÜYÜK GEDİKLER AÇIYOR’

Ankara’da 1 Ekim 2020 tarihinde litre LPG otogazın
litre fiyatı 5 lira 7 kuruşa satılırken; tank kapasitesi
ortalama 50 litre olan bir otomobilin deposu 253 lira
50 kuruşa doluyordu. Son bir yılda pompa fiyatına
yansıyacak şekilde yapılan 6 zammın ardından 20
Ekim 2020 itibariyle LPG otogazın litre fiyatı 5 lira 93
kuruşa çıktı. Buna göre LPG otogaz bir yılda yüzde 16,9
oranında zamlandı. Böylece bir aracın deposu 43 lira
daha fazla ücrete toplamda 296 lira 50 kuruşa dolmaya
başladı. Bir ailenin her ay bir depo LGP otogaz kullandığı
varsayıldığında yapılan zamlar nedeniyle LGP otogazlı
bir aracın yalnızca akaryakıt maliyeti 516 lira artmış oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; iktidar
sözcülerinin “mini mini” diye tanımladığı zamların son bir
yılda vatandaşın bütçesinde büyük gediklerin açılmasına
neden olduğuna işaret etti. CHP’li Akın, şunları dile
getirdi:
“Sözde ‘mini mini’ olan zamlar aile bütçesinde koca koca
gedikler açıyor. Her ay bir depo akaryakıt kullanan bir
ailenin zamlar nedeniyle yalnızca akaryakıt masrafı son
bir yılda benzinde 666 lira; motorinde bin 260 lira; LPG
otogazda ise 516 lira arttı. Vatandaş zam öncesi kuyruğa
giriyor; iktidar sözcüleri ise zamlar mini mini diye milletle
adeta dalga geçiyor. İktidar zaman kaybetmeden kara
kış fonunu derhal kurulmalı.”

VATANDAŞIN ZAM KUYRUĞU
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, motorin ve benzine yapılan zamların ardından vatandaşların
zamdan etkilenmemek için akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturduğuna dikkat çekti. CHP’li Akın;
“Hep diyoruz: AK Parti iktidarının en iyi bildiği politika zam yapmaktır. AK Parti yaparsa zam yapar! Eşel
mobil sisteminin sonbaharda ya zamlara ya da ÖTV artışına neden olacağını aylar öncesinden söylemiştik.
İktidarı uyarmıştık ancak yine kulaklarının üzerine yattılar” diye konuştu.
CHP’li Akın, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa’da, Almanya’da İngiltere’de kuyruklar olduğunu
söylüyor. Asıl kuyruklar burada. Vatandaşın zam kuyruğudur bu kuyruk. Zam haberini duyan vatandaşlarımız
kuyruğa girdi. Vatandaşlarımız araçlarının deposunu hiç olmazsa biraz daha ucuza doldurabilmek için
kuyrukta. Sorumlusu da AK Parti iktidarıdır” değerlendirmesinde bulundu.
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KAYNAK ÖĞRENCİYE DEĞİL,

YANDAŞA AKTI!
KÖPRÜ VE YOLLARA GARANTİ YERİNE
YURT YAPILABİLİRDİ

Akademik yılın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler barınma sorunu yaşamaya başladı. İktidar ise öğrencilerin barınma
sorununa neden olan yanlış politikalarını düzeltmek yerine çareyi öğrencileri azarlamakta ve onları yalancılıkla suçlamakta buldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın hazırladığı çalışma iktidarın öğrencileri değil, yandaşlarını tercih ettiğini
gösteriyor. 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yalnızca köprü ve otoyollara milyarlarca lira tutarında
garanti ödemesi yapıldı. Kimsenin doğru düzgün kullanmadığı ve geçmediği boş köprü ve yollara yapılan garanti
ödemeleri yıllar içerisinde katlanarak arttı.
CHP’li Akın; açık kaynaklarda yer alan resmi verilere göre köprü ve otoyolların garantilerine ne kadar ödendiğini
çıkardı. Buna göre; Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Kuzey Marmara Otoyolu da dahil olmak üzere 5 yılda 3 milyar 782
milyon lira garanti ödemesi yapıldı. Osmangazi Köprüsü’ne Gebze-İzmir Otoyolu da dahil olmak üzere 9 milyar 469
milyon lira garanti ödemesi yapıldı.

GARANTİYE 5 YILDA
14 MİLYAR 248 MİLYON LİRA
Avrasya Tüneli’ne verilen araç geçiş garantisi kapsamında
yapılan ödeme 847 milyon lira olarak gerçekleşti.
Yeni açılan Ankara – Niğde Otoyolu’na yapılan garanti
ödemesi ise 150 milyon lira oldu. Genellikle boş kalan ve
kimsenin tercih etmediği köprü ve otoyollara son 5 yılda
14 milyar 248 milyon lira ödendi.
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‘250 BİN ÖĞRENCİYE
BARINMA İMKANI
SAĞLANIRDI’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet
Akın; söz konusu tutarın vatandaşımızın
vergileriyle oluşan bütçeden kesildiğini
belirterek, “Tek başına bu veri bile iktidarın
vatandaşların vergileriyle oluşan kamu
kaynağını öğrenciler için değil, şirketler için
kullanmayı tercih ettiğini gösteriyor. Resmi
verilere göre bin kişilik bir öğrenci yurdunun
inşa ihale maliyeti 50-60 milyon lira arasında
değişiyor. Buna göre köprü ve yollara ödenen
araç geçiş garantileriyle; bin kişilik 240 ya
da 285 yurt yapılabiliyor. Böylece en az 250
bin öğrenci için barınma imkânı sağlanırdı”
açıklamasında bulundu.

TEMEL BİR İHTİYAÇ OLAN

ISINMA ARTIK LÜKS OLDU
HENÜZ KIŞ GELMEDEN
YERLİ KÖMÜR %30 ZAMLANDI!
Kış ayları yaklaşırken elektrik ve doğalgazda yaşanan artışın yanı sıra özellikle kırsal kesimlerde ısınma amacıyla kullanılan kömür fiyatlarındaki artış da vatandaşın canını sıkıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın;
“Kömür fiyatları henüz kara kış gelmeden son bir ayda %15, son 10 ayda ise
%30 oranında zamlandı. Vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri olan ısınma
artık lüks oldu. Vatandaşlarımız kara kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere iktidar sözcüleri artan enerji fiyatlarına karşı her türlü fedakârlığın yapıldığını söylemesine karşın; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun
(TKİ) resmi verilerine göre yerli kömür fiyatlarındaki artış bile vatandaşa fedakârlığın değil; adeta zamların reva görüldüğünü gösteriyor.

KIŞ ÖNCESİ BİR AYDA YERLİ
KÖMÜR %15 ZAMLANDI!

YERLİ KÖMÜRDE SON 10
AYDAKİ ARTIŞ %30’U BULDU!

TKİ’nin resmi verilerine göre; kurum tarafından üretilip
satılan kömürlerin KDV hariç fiyatlarında son bir ayda
yüzde 15 oranında artış yaşandı. Buna göre Eylül 2021’de
yalnızca bir ay önce “Tunçbilek yıkanmış 10-18 milimetre”
kömürünün ton fiyatı 633 lira tutarındayken; bugün 713
liraya çıktı. Benzer bir şekilde “S. Kısrakdere yıkanmış
10-18 milimetre” kömürünün ton fiyatı da bir ay içinde
633 liradan 713 liraya yükseldi. TKİ’nin sattığı kömürler
arasında en hesaplısı olan “Krible 30 milimetre” kömür
türünün ton fiyatı da bir ay içerisinde 494 liradan 564
liraya çıktı. Vatandaş söz konusu üç kömür türünden
herhangi birini aldığında yüzde 8 oranında KDV de
ödemek zorunda.

TKİ’nin verilerine göre geçtiğimiz kışın ortasında satılan
kömür fiyatları ile bugünkü fiyatlar karşılaştırıldığında
yalnızca 10 ay içinde yaşanan artış yüzde 30’u buluyor.
Buna göre Aralık 2020 tarihinde “Tunçbilek yıkanmış
10-18 milimetre” kömürünün ton fiyatı 551 lira olurken;
Ekim 2021’de 713 liraya yükseldi. Aralık 2020’de “S.
Kısrakdere yıkanmış 10-18 milimetre” kömürünün ton
fiyatı 551 liradan 713 liraya çıktı. Aralık 2020’de “Krible
30 milimetre” kömür türünün ton fiyatı da 430 liradan
556 liraya yükseldi.

KARA KIŞ ÖNCESİ KÖMÜRE ZAM İNSAFSIZLIKTIR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; “Henüz kış gelmeden kömüre zam yapmak insafsızlıktır. Genel
Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği kara kış fonu hayata geçirilmeli, ısınma amaçlı kömür
kullanan vatandaşımıza yapılan bu zamlar geri çekilmelidir” diye konuştu.
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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
AHMET AKIN

KARA KIŞ
FONU HEMEN
ŞİMDİ
KURULMALI
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NDAN
ENERJİ SEKTÖRÜNE DAVET

MiLLET iÇiN NE
YAPABiLECEĞiMiZi
KONUŞMALIYIZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kış ayları öncesi enerji faturalarına art arda gelen zamların ardından
enerji sektörü paydaşları ile belediyelere çağrıda bulunarak, “Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Kara Kış Fonu
hemen kurulmalı, hemen!” diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her ay enerji faturalarına yapılan zamlar ve bu nedenle iğneden ipliğe
bütün ürünlere yapılan zamlar nedeniyle hayat pahalılığıyla boğuşmak zorunda kalan vatandaşlar için iktidarın
acilen adım atması gerektiğini açıkladı. Bu kapsamda
“Kara Kış Fonu” olarak bir bütçenin oluşturulması gerektiğine işaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu; şunları dile
getirdi:
“Öncelikle en acil konumuz kara kış. Pazar, market fiyatları zaten korkunç seviyede. Maalesef yeni bir zam
fırtınası karşımızda. Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize ABD,
Almanya, İngiltere’nin ‘nasıl bir sefalete düştüğünü’ anlatıyor. Kuyruklar varmış, açlık ve sefalet çekiyorlarmış.
Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor.
Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor.”

ENERJİ SEKTÖRÜNE DAVET
CHP lideri Kılıçdaroğlu, akaryakıta art arda yapılan zamların ardından sosyal medyadan vatandaşın yüksek faturalarla ezilmemesi için adım attı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji
sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet
mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım.
Milletimiz kaderine terk edilmiştir!” dedi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; iktidarın
yanlış politikalarıyla Türkiye’de enerji buhranı yaşanırken yaklaşan kış öncesi iktidarın hiçbir önlem
almadığına işaret ederek, “Kara kış fonu hemen
şimdi kurulmalı. Vatandaşlarımız yaklaşan zam
fırtınasından korunmalı” diye konuştu.

İKTİDAR YENİ ZAMLARIN
SİNYALİNİ VERİYOR
İktidarın yeni zamların sinyalini verdiğini söyleyen
CHP’li Akın, şunları kaydetti:
“EPDK’nın yaptığı düzenlemeler elektrik zammının habercisi oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘Doğalgaza zam yok’ diyemediği
gibi ‘Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az
seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz’ açıklamasıyla doğalgaza zam yapılacağının sinyallerini verdi. AK Parti iktidarı kara kışta
yaşanacak zam fırtınaları öncesi vatandaşlarımızı
bu fırtınalardan koruyacak bir hazırlık yapmazken
“fedakarlık yapıyoruz” nidalarıyla enerji buhranını
yönetmeye çalışıyor.

AKLINIZDAN SAKIN YENİ
ZAMLARI GEÇİRMEYİN
‘Zam yapacağız, yolunu arıyoruz’ diyemeyen iktidara çağrıda bulunuyoruz. Sakın aklınızdan zam
yapmayı geçirmeyin! Hane halkını, esnafımızı, sanayicilerimizi, çiftçilerimizi, emeklilerimizi ve tüm
vatandaşlarımızı korumak için İktidarın elindeki
tüm imkanları sonuna kadar kullanarak, hemen ve
şimdi yapması gereken, Genel Başkanımız Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kara kış fonu olarak iktidara
önerdiği çözümü hayata geçirmektir. Ayrıca elektrikte TRT payını kaldırmak için verdiğimiz kanun
tekliflerimizi gelin beraber Meclis’ten geçirelim.
KDV’yi yüzde 1’e düşürelim. Bu enerji buhranında,
vatandaşlarımızı kar kıştan korumak için çağrıda
bulunuyorum. Artık elinizi taşın altına koyun!

