
DEVA BÜLTEN
22 Ağustos 2021 @devapartisi

#HEPİMİZİNDEVASI

ÇEVRE

GENEL BAŞKANIMIZIN
GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPTIĞI
BASIN AÇIKLAMALARI

PARTİMİZİN GEÇTİĞİMİZ
HAFTA YAPTIĞI
BASIN AÇIKLAMALARI

AFET EYLEM PLANI

AFGANİSTAN’DAKİ 
GELİŞMELER

GÖÇ POLİTİKALARI

EKONOMİ

1.SAYI



www.devapartisi.orgDEVA BÜLTEN2

‘Belediyelere afet tehlikesi ve risk haritaları hazırlama sorumluluğu getireceğiz’

• 

BABACAN, DEVA PARTİSİ’NİN AFET EYLEM PLANINI AÇIKLADI

BASIN BÜLTENİ

17.08.2021AFET EYLEM PLANI

DEVA Partisi, iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya koyacağı 54 maddelik Afet Eylem Planı’nı 
duyurdu. İstanbul’da afet riskini önlemek için ‘Hayat İstanbul’ projesini uygulayacaklarını söyleyen Babacan, 
Türkiye’yi yöneten ortaklığın olası bir İstanbul depreminin altından kalkamayacağını savundu. Babacan 
ayrıca afetle mücadelede yerinden yönetim vurgusu yaptı. ‘Hak sahipliği’ tanımını değiştireceklerini söyledi.
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 Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı basın 
toplantısında hazırladıkları ‘Afet Eylem Planı’nı açıkladı. Toplantıda Babacan’ın yanı sıra partinin Yerel Yönetimler ve 
Şehircilik Başkanı Candan Karlıtekin ile Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu konuştu. 

DEVA Partisi’nin Afet Eylem Planı 54 maddeden oluşuyor. Planda, seçim sonrasında kurulacak hükûmetin ilk 90 ve 
360 gününde hangi adımların atılacağı anlatılıyor.

Yangın ve sel bölgelerine yaptığı ziyaretlerinin ardından “Türkiye kötü yönetim sebebiyle maalesef kapasitesini 
yitiren bir devlete dönüşüyor” diyen Babacan, partisinin ‘Afet Eylem Planı’nı şöyle anlattı:

‘Şu anki yönetim zihniyeti olası İstanbul depreminin altından kalkamaz’
“Bugün 17 Ağustos. 22 yıldır İstanbul başta olmak üzere bir sonraki büyük depreme hazırlığın son derece zayıf 
olduğunu görüyoruz. Son haftalarda yaşadığımız yangın ve sel afetleri şunu çok açık gösterdi ki Allah korusun, 
olası bir İstanbul depreminde şu anki yönetim zihniyeti bunun altından kalkamaz. Ülkeyi yöneten ortaklığın 
böylesi olası bir felaketin altından kalkması mümkün değil.”

DEVA Partisi’nden İstanbul için özel proje: ‘Hayat İstanbul’
“Bilim insanlarının senelerdir uyardığı İstanbul depremi için Afet Eylem Planı’mızda özel bir proje hazırladık. 
Projemizin adı ‘Hayat İstanbul’. Projenin amacı İstanbul’da kentsel yenilenmeyi deprem ve sel gibi afet risklerini 
bertaraf etmek üzere uygulamak. Uygun şehir planlama, mühendislik ve finans ortamını İstanbul’a sağlayacağız. 
Kentsel yenilenme faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, bilimsellik, verimlilik ve çevreye uyum 
ilkelerini baz alacağız. Bu konuda afet tehlikesi, nüfus ve finansal gereksinim ölçüleri esas alınacak. Güvenli 
konutta yaşama hakkını temel insan hakkı olarak görüyoruz.”
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 ‘Hak sahipliği’ tanımını engel olmaktan çıkartacağız’
“Afet Eylem Planımız ile afet bölgesindeki vatandaşlarımızın haklarını koruma altına alacak yeni bir perspektif ortaya 
koyacağız. ‘Hak sahipliği’nin tanımını yeniden yapacağız. Yıkılan veya ağır hasar gören binada mülkiyet hakkı afetzede 
vatandaşımızın olmayabiliyor. Veya tüzel kişiliğe sahip olduğu için hak sahibi kabul edilmeyebiliyor. Bu tanımları bir engel 
olmaktan çıkartacağız. Afetzedelerin illa mal sahibi olmaları anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Konut veya işyeri 
edinebilmeleri için alternatif çözümler geliştireceğiz.”

Belediyelere ‘risk haritası’ zorunluluğu
“Merkezî yönetimin afet yönetimiyle ilgili yetkilerinin mutlaka yerinden yönetime önem veren bir yaklaşımla gözden 
geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm yükü AFAD’a ve valiliklere bırakmayacağız. Sorumluluğu ve yetkiyi yerel 
yönetimlerle paylaştıracağız. Afetin türü, büyüklüğü ve etki alanına göre ‘bölgesel ve yerel’ bazlı yeni görevlendirmeler 
yapacağız. Her kademedeki yönetim birimlerinin ve yerel yönetimlerin rollerini yeniden tanımlayacağız. Belediyelere yerel 
afet tehlikesi ve risk haritaları hazırlama sorumluluğu getireceğiz. İmar planlarının, belediyelerin yapacağı bu çalışmalarla 
uyumlu olmasını yasal zorunluluk haline getireceğiz. Denize ulaşma hattının üzerinde imar planları yaparsanız, geçen hafta 
yaşadığımız gibi büyük acıya sebep olur.”

Babacan ayrıca binaların afete dirençli hale getirilmesiyle ilgili hem mühendislik hem de finans açısından özendirici teşvikler 
hazırlayacaklarını ve DASK’ın kapsamını diğer doğal afetlere doğru genişleteceklerini söyledi.

‘ABD’nin Paris Anlaşması’na dönmesi yeterli değil’
Nesiller arası adaleti çok önemsediklerini ifade eden Babacan, Paris İklim Anlaşması’nı yürürlüğe sokacaklarını vaat etti. 
Babacan ayrıca dünyanın güçlü ekonomilerine de çağrı yaptı:

“Yangınlar, seller, buzul erimeleri dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Hükûmetler bu sorunu henüz ciddiye almış değil. 
Çin ve ABD dünyayı en çok kirleten, karbon emisyonu en çok olan ülkeler. Bu ülkelerin adım atması gerekiyor. Biden 
yönetiminin Paris Anlaşması’na dönmesi yeterli değil. Dünyanın bir numaralı ekonomisi ABD’nin Paris Anlaşması’nın 
uygulanmasıyla ilgili ciddi kaynaklar ayırması, öncülük yapması gerekiyor. ABD Merkez Bankası bilançosunun 8 trilyon 
dolara çıktığı bir dönemde kaynak sorunundan söz etmelerinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Avrupa Merkez 
Bankası Başkanı Sayın Lagarde’ın girişimiyle çevre meselelerini para politikası uygulamalarının öncelikleri arasına aldı. 
Hükûmetler eli kolu bağlı oturunca Merkez Bankaları öncü rol oynuyor. Bu çabayı bütün Avrupa hükûmetlerinden, Çin ve 
ABD yönetimlerinden bekliyoruz.”

‘El frenini çekmezsek iklim krizinin altında kalacağız’
Babacan’ın ardından konuşan DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, “Geçtiğimiz ay 
tarihin en yüksek sıcaklıklarından birisini yaşadık. Küresel deniz seviyesindeki artış tehlikeli boyutlara ulaştı. Tüm bunlar 
dünyamızın ve ülkemizin tepesinde çalan bir alarm zili gibi. Eğer el frenini bir an önce çekmezsek iklim krizinin altında 
kalacağız” dedi.
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GÖÇ POLİTİKALARI

Orman yangınları ve Türk Hava Kurumu’na ait uçakların kullanılamaması 
üzerine Genel Başkanımız Ali Babacan’ın öne çıkan ifadelerinden notlar

 

 

İki eylem planı açıklanacak
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Genel Başkan Ali Babacan’ın katıldığı canlı 
yayında göç politikasına ilişkin ifadeleri

İçinde bulunduğumuz coğrafya, insan hareketlerinin 
oldukça yoğun olduğu bir coğrafya. Bu sadece şu 
anda değil, yüzlerce yıldır insanlar hareket halinde 
olmuş. Ancak şu anda Türkiye'nin karşı karşıya 
olduğu göç sorununun temelinde sınır güvenliğinin 
tam olarak sağlanamaması ve göçmen politikasının 
olmaması var. Türkiye’nin bu konuda hiçbir politikası 
yok.

Başta Suriye'den gelen Suriye vatandaşları olmak 
üzere Türkiye’de şu anda yaşayan yabancıların 
toplam sayısının 6,5 ila 8 milyon arasında olduğunu 
sadece tahmin ediyorlar. Kesin rakam bile belli değil. 
Ciddi bir kayıt dışı yabancı ülke vatandaşları yaşıyor. 
Türkiye adeta kendi sınırları içerisinde yaşayan 
insanlardan habersiz, sınır güvenliğini sağlayamayan 
bir yönetimle karşı karşıyayız.

Son haftalarda Afgan vatandaşlarının Türkiye’ye 
girdiğini görüyoruz. Sayıları 10 binleri geçti. Burada 
insan kaçakçılığı ile ilgili iddialar var. Bu kadar insan 
bizim sınırlarımızı nasıl elini kolunu sallaya sallaya 
geçiyor? Nasıl durdurulmuyor? Bu da üstünde 
düşünülmesi gereken ayrı bir konu.

Türkiye’ye gelen Afgan vatandaşlarının çoğu erkek, 
genç. Bazılarının üzerinde askeri kıyafetler var. 
Suriye’den gelenlerde daha sivil ağırlıklı bir görüntü 
vardı. Türkiye’yi yöneten ortaklığın, bu insanların 
sınırda niye durdurulmadıklarını açıklaması lazım. Ya 
çıkıp “Kusura bakmayın, biz sınır güvenliğini 
beceremiyoruz” diyecekler ya da “Sınır güvenliğini 
sağlıyoruz ama geçmelerine izin veriyoruz” diyorlarsa 
sebebini açıklayacaklar.

Göç meselesine asla ve asla ırkçılık ya da yabancı 
düşmanlığı çerçevesinde bakamayız. Uluslararası 
hukuk ve insani reflekslerin ön planda olması 
gereken bir konudur. Kendi vatandaşlarımızın 
çıkarları açısından da bakıyoruz.
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Suriyelilerin bir gün ülkelerine geri dönecekleri bir 
zemini hazırlamak tabii ki hükûmetin aslî görevi 
olmalı. Şu anda Türkiye’nin bir Suriye stratejisi yok. 
Suriye’ye barış nasıl gelecek, Suriyelilerin tekrar 
Suriye’de rahat yaşayacağı bir ortam nasıl 
sağlanacak? Türkiye’yi yöneten ortaklığın hiçbir 
fikri yok. Bir gün kendi ülkelerine döneceklermiş 
gibi o ülkelerle ilgili bir dış politika lazım. 
Diplomasinin çalışması lazım. Diğer ülkelerle siyasi 
diyalogun o ülkeleri istikrara kavuşturmayla ilgili 
çalışması lazım.

Suriye’de işler bu kadar çıkmaza girdiyse, bu kadar 
sıkıntı varsa Türkiye’nin de bir miktar payı var. 
‘Suriye’deki sorunların sebebi biz değiliz’ diye 
kimse çıkıp iddia edemez.

Onların ülkemizde yaşadığı dönemde de onları 
mümkün olduğunca topluma uyumuyla ilgili özel 
programlar lazım. Uyum çok önemli. Bazen ‘Durum 
nasıl olsa geçici’ deyip uyum kısmına önem 
verilemeyebiliyor. Ama ister bir yıl, ister üç yıl, ister 
on yıl olsun. Eğer bu insanlar Türkiye’de bir süre 
bulunacaksa, bu sürede eğitim, sağlık, kayıtlı 
olmak, kayıtlı çalışmak için alt yapının oluşması 
lazım. 

Gerçekçi olmamız gerekirse, bu durumda 
insanların bir kısmı ülkelerine dönebiliyor, bir kısmı 
da dönmeyebiliyor. Ülkemizde kayıt altına aldıktan 
sonra çalışacaksa çalışsın, okula gidecekse gitsin. 
Hastaysa “hastalıktan ölsün” diyecek halimiz yok. 
İnsani olarak hastanelerimiz tabii ki hizmet 
verecekler. Bu işin kayıtlı olması şart.
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Ama ekonomi zayıf, insanlar işsiz, yoksul ve açsa o zaman devletin Suriyelilerle ilgili attığı adım göze batıyor. Bu 
işin genel çözümü ekonomiden ve herkesin iş güç sahibi olmasından geçiyor.

Türkiye’yi yöneten ortaklık hiçbir politikası olmadığı için kimi zaman dini duyguları kullanacak şekilde “Onlar 
muhacir, biz ensarız” diyorlar, kimi zaman da bu insanları Avrupa kapısına sürülecek yığınlar gibi 
kullanabiliyorlar. Avrupa’yla ilişkilerin belli noktalarında kadın, çocuk dinlemeden sınırlara yığdılar. Bunu 
bugünkü hükûmet yaptı.

Popülizm yapmak için çok güzel bir saha var. Göçmenler, sığınmacılar ya da koruma altındaki insanlar 
üzerinden düşmanlık üretmeye kalkan herhangi bir siyasi parti ses getirebilir. Bunun üzerinden popülizm 
yapacak siyasetçiler olacak. Bu popülizm alanı çok kolay istismar edilebilir.

Uzun vadeli ve ilkeli bir duruşa sahibiz. Afganistan ve Suriye vatandaşlarının geri dönmesi oradaki istikrara, 
huzura, barışa bağlı olacaktır. Bunlar olmadan bu insanların zorla kendi ülkelerine gönderilmesi hem uluslararası 
hukuk hem de insani açıdan mümkün değil.
 
Türkiye’nin dış politikasındaki en önemli konu başka ülkenin iç meselesinde taraf olmamaktır. Türkiye’nin dış 
politikasını masaya yatırmak lazım. Türkiye’nin uzun vadede bölge stratejisine ihtiyacı var. Türkiye komşularıyla 
nasıl bir ilişki kurmak istiyor? Nasıl bir Irak, nasıl bir Suriye görmek istiyor? Bu konularda hiçbir çalışma yok. Anlık 
kararlarla pek çok şey gidiyor. Türkiye'nin eş zamanlı olarak uluslararası kuruluşlarla beraber çalışması lazım. 
Göç konusunda yükün paylaşılması çok önemli. Siyasi, sosyal, maddi yükün uluslararası paylaşılması lazım. 
Mutlaka kısa vadede ülkemizde yaşayanların uyumu için hızlı programlar uygulanması lazım.

Siyasetin nefret söylemini bırakması ve düşmanlıklar üzerinden yapılmaması lazım. Nefret söylemi psikolojiyi 
etkiliyor. Daha 18 yaşına gelmemiş çocukların bakışını etkiliyor. Seçimi kazanayım derken ülkeyi kaybetmemek 
lazım. Herkes gözünü kapatıp seçim derse ülkeyi kaybederiz. Ülkemizde yaşayan yabancılara kendi 
vatandaşlarımızın olumsuz bakmasını sağlayacak bir iklim oluşturmak çok tehlikeli. Toplumsal barış ve huzur 
için herkesin sorumlu hareket etmesi lazım. İktidar veya muhalefet olsun, hiç önemli değil, kimse bu konuyu 
istismar etmemeli.

Eğer ekonomi iyiyse, ülke büyüyorsa, ;
işsizlik azsa bu sorunlar insanların dikkatini fazla çekmiyor. 

Biz DEVA Partisi olarak popülizm alanına asla girmeyeceğiz. 
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AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER
Genel Başkan Ali Babacan’ın Afganistan  konusuna 
ilişkin konuşmaları

 ABD ve Kanada'da, Afganistan’da yaşayan bazı Afganistan 
vatandaşlarıyla ilgili yapılan “Türkiye'den vize için başvurun biz size 
yardımcı olacağız” gibi açıklamalar kuşkuları büyütüyor. Sayın 
Erdoğan ile Biden'ın yaptığı NATO Zirvesinin marjında yaptığı 
görüşmenin sonuçları olarak bunları yaşıyoruz. Türkiye'nin 
Afganistan’da Kabil Havaalanını korumasının bizim millî çıkarlarımız 
açısından ne faydası olacak? (11 Ağustos 2021)

Afganistan ile dostluğumuz, kardeşliğimiz var ama dış politikada 
ilkeler önemlidir. Bir o kadar da millî çıkarlar önemlidir. Hükûmetin 
çıkıp izah etmesi lazım: Afganistan’da asker bulundurmaya devam 
etme ve Kabil Havaalanı’nı korumayla ilgili gayet arzulu ve istekli 
olması daha büyük bir pazarlığın parçası mıdır? S-400’ler, Halkbank 
davası var. Bunları bilmek vatandaşlarımızın hakkı, bizim hakkımız. 
Çünkü gencecik insanlarımızın hayatını orada bulundurarak riske 
atıyoruz. 
(11 Ağustos 2021)

•

•



Dışarıda asker bulundurmanın meşruiyeti TBMM, 
uluslararası meşruiyeti ise BM Güvenlik Konseyi kararıyla sağlanır. 

Ortada BM’nin, TBMM’nin bir kararı yok. Allah korusun, bir ana kuzusu Afganistan’da şehit düşerse, 
‘Bunu ailesine nasıl anlatırım’ diye acaba Sayın Cumhurbaşkanı düşündü mü? Çıkış planı ne? 
Afganistan’la ilgili strateji, hedef ne? Güvenlik unsurlarınızı başka ülkelerde bulundurursanız 
stratejik hedefi olur. Hangi şartlar yerine geldiğinde oradan çıkacaksınız? Bu planı bilmek 
milletimizin hakkı.  (12 Temmuz 2021)

İktidarlarının sürmesini barışlarla değil, çatışmayla, kutuplaşmayla arayan bir yönetim anlayışı var. 
Ülkemizi de dış ilişkilerde kendi menfaatlerinin oyuncağı ettiler. Bu sefer de Amerika’yla arayı 
düzeltmek için Afganistan’ı gündeme getirdi. El alem ‘Afganistan’dan nasıl çekilirim, askerlerimi bu 
ortamdan nasıl çıkarırım’ diye hesap yaparken Sayın Erdoğan ise hesapsız kitapsız bir şekilde 
Türkiye’yi ve askerlerimizi riske atan bir planla bu meselenin ortasında. (12 Temmuz 2021)

•

•
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Erdoğan teorisini ilerletti; faiz ile enflasyonu yüzde 19’da eşitledi

İşsizlik ve enflasyon tırmanıyor

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,5’a ulaştı.

İstihdamdaki insan sayısı her geçen gün düşüyor.

TÜİK, temmuzda enflasyonu yüzde 18,95 olarak açıkladı. Oysa vatandaşın yaşadığı enflasyon açıklanan 
enflasyonun iki katını bile aşıyor.

Yılın ilk yedi ayı için TÜİK yüzde 10 enflasyon açıklarken, bağımsız kuruluşlar aynı zaman diliminde 
enflasyonu yüzde 25 olarak saptıyor.

ÜFE-TÜFE arasındaki fark, enflasyonun ölçüldüğü tarihten bu yana rekor seviyeye ulaşarak 25 puana 
vardı.

Gelir dağılımında en yoksul ile en zengin arasındaki fark 26 katı aştı.

•

•

•
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Çözüm DEVA’da

Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu:
Eksi 53 milyar dolar.

Ülkemizde güveni tesis edeceğiz.

Yatırımların önünü açacağız.

Yerel kalkınma modeliyle işsizliği gerileteceğiz.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat sahibi kadrolarımızla ekonomide öngörülebilirlik kazandıracağız.

Merkez Bankası, TÜİK, SPK, BDDK, EPDK gibi kurumların tam bağımsızlığını tesis edeceğiz. Ekonomi 
yönetiminde kurumsal kapasiteyi güçlendireceğiz. 

Merkez Bankası’nı siyasi baskılara göre değil; fiyat istikrarına tamamen inanan, nesnel kriterlere göre 
karar veren bir üst yönetime kavuşturacağız. 

Bütçede öngörülebilirliği ve şeffaflığı artıracağız. Varlık Fonu gibi kara delikleri kapatacağız.

İsrafı, lüksü, şatafatı ve verimsiz kamu harcamalarını sonlandıracağız.

Hukuk devletini tesis edeceğiz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TÜİK’e soruyoruz:

İstihdam ve fiyat istatistikleriyle ilgili danışma kurullarını niçin lağvettiniz?

İşsizlik, açıkladığınız gibi bir ay içinde 2,5 puanlık düştüyse işsizlik ödeneği için başvuranların ve 
işsizlik ödeneği alanların sayısı nasıl arttı? 

Normalleşmenin başladığı haziran ayında 200 binden fazla insanın iş gücünden düşmesini nasıl 
açıklıyorsunuz?
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Ekonomide bu hafta neler oldu?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu faizi yüzde 19’da sabit tuttu

Konut satışlarında sert gerileme

Haber metni: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 19 seviyesinde tuttu. Karar 
metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde 
oluşturulmaya devam edeceği mesajlarına yer verildi.

DEVA Partisi ne diyor?

Cumhurbaşkanı’nın faizin düşürülmesine ilişkin “gerekli yerlere sinyal verdiğini” söylemesi karşılığını 
bulmadı; evdeki hesap çarşıya uymadı.

TÜİK verilerine göre bile enflasyon dayanılmaz boyuta yükseldi. Temmuz itibariyle TÜFE yüzde 19; 
ÜFE yüzde 45 seviyesinde yakın tarihin en yüksek seviyesinde.

Ekim 2002’de TÜFE yüzde 33; ÜFE ise yüzde 36 seviyesindeydi. Genel Başkanımızın ekonomi 
yönetiminde TÜFE yüzde 5’lere düşerken, Türkiye ÜFE’de eksi artışa tanıklık etti.

Merkez Bankası’na ve hükûmete güven tamamen kaybolduğu için enflasyon beklentileri çok 
yüksek faiz verilerek kontrol edilmeye çalışılıyor. Eğer güvenilir bir Merkez Bankası ve hükûmet iş 
başında olsaydı, faiz yüzde 4 ila 5 seviyelerinde tutulabilirdi. 

Güven eksikliği nedeniyle Türkiye faiz sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyanın yedinci sırada yer 
alıyor.

www.devapartisi.orgDEVA BÜLTEN12
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TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ülke genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 55,3 oranında azaldı. İpotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.3 
oranında gerilemesinin nedeni ise faizlerin (yüzde 17,25) yüksekliği. Eğer Merkez Bankası faizleri düşürürse 
konut piyasasının yeniden canlanması öngörülebilir. Ancak mevcut koşullarda faizlerin düşmesiyle 
oluşacak risk dolar kurunun ve enflasyonun yükselmesi.
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DEVA Partisi ne diyor?

 

Otomobil fiyatlarını düşürüp bütçe açığını artırmak

DEVA Partisi ne diyor?
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•
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Barınma, temel bir haktır.

Rant mantığını ortadan kaldıracağız.

İlk kez konut alacak vatandaşlarımıza uzun vadeli finansmanla 
ve öngörülebilir borçlanmayla konut sahibi olmasını 
hedefliyoruz.

Parti Sözcüsü İdris ŞAHİN

Otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 16 oranında düşmesi 
bekleniyor. Böylece yakın tarihin rekorunu kıran TÜFE 
oranlarının 0.6-0.8 puan aralığında aşağı çekileceği tahmin 
ediliyor. Mevcut iktidar; ağustos ayında enflasyonu düşürmek 
amacıyla bütçe gelirinden feragat ediyor. Bunun sonucu ise 
bütçe açığının artması ve daha çok borçlanma olacak. 

Faiz dışı bütçe açığının 22 Milyar TL’ye, toplam bütçe açığı 44,7 Milyar TL’ye dayanması; Türkiye’nin faiz 
dışı fazla oluşturup faiz dışı giderleri dahi karşılayabilecek durumda olmadığını gösteriyor.

Hükûmetin ekonomi politikaları; borç yükünün önümüzdeki dönemde daha ağır hissedilmesine neden 
oluyor. Hükûmet borç yükünün ortadan kaldırılması için gözünü vatandaşın cebindeki paraya dikiyor. Bu 
parayı enflasyonla alıyor.

ÖTV’yi kaldırırsanız, enflasyonu düşmüş gibi gösterebilirsiniz. Ancak enflasyon ölçümünde otomobil 
değil, ekmek önemlidir.

Minimum fiyat artışının yüzde 30 olduğunu Merkez Bankası Başkanı itiraf ediyor.

Orta ve uzun vadede enflasyonu ve döviz kurunu kontrol altına alarak vatandaşın 
satın alım gücünü yükselteceğiz.
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“Sayın Erdoğan sebep; yüksek faiz ve yüksek enflasyon sonuçtur.”
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

“Faizi indirdiğiniz zaman halkımız önce kur, sonra enflasyon üzerinden ciddi bir bedel ödemek 
zorunda kalıyor. Türkiye bir kısır döngüye girdi. Bu, iki tarafı keskin bir bıçağı tutmaya benziyor: Ne 
tarafından tutarsanız elinizi kesiyor. Türkiye’yi bu noktaya getiren hükûmet ve Merkez Bankası’nın 

buradan çıkabilmesi çok zor gözüküyor. Gereken radikal adımları bu hükûmet atamaz.”

14

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı



İklim krizi nedir?

13

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, arazi 
kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve 
sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle 
atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki 
hızlı artışın doğal sera etkisini 
kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin 
ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve 
iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir.

İklim krizini gösteren 
bazı rakamlar
2010-2020 yılları arası küresel boyutta en 
sıcak 10 yıllık dönemi olarak kayda geçti.  En 
sıcak 7 yılın tamamı 2014’ten bu yana yaşandı. 
2021 yılının temmuz ayı ise tarihin en sıcak ayı 
oldu. 

Dünya, her bir saniyede bir futbol sahası 
büyüklüğünde ormanlık alan 
kaybetmektedir.

Sanayi devriminden beri, küresel deniz 
seviyesinde 21-24 cm artış 
gerçekleşmiştir. 

1 milyon bitki ve hayvan türü yok olma 
tehdidi altındadır. 

PARİS ANLAŞMASI Paris Anlaşması’nı 
Meclis’ten derhal geçirip iklim değişikliği ile 
mücadele konusunda somut adımlar atacağız. 
Fosil yakıtlara dayalı kahverengi ekonomiden 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yeşil bir 
ekonomiye geçiş planı hazırlayarak 
sürdürülebilir kalkınmanın temellerini atacağız.

PARİS ANLAŞMASI’NDA NE YAZIYOR? 
Paris Anlaşması, iklim krizini önleyebilmek 
adına küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki 
artışı 2 °C ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5 
°C’nin altında tutmayı hedefliyor. Bu hafta 
yayımlanan Hükümetler arası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC) raporuna göre, sıcaklık artışı 
halihazırda 1,2 °C’ye ulaşmış ve çeşitli geri 
döndürülemeyecek etkilere yol açmıştır. 
Ancak, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki 
artışı 1,5 °C’nin altında tutup iklim değişikliğinin 
en şiddetli etkilerini önleyebilmek adına hâlâ 
bir ihtimal bulunmaktadır.

NESİLLER ARASI ADALET Çünkü çevreye 
yapılan yatırımın aynı zamanda sağlığa, 
ekonomiye ve yeni nesillere yapılan yatırım 
olduğu bilinciyle çalışıyoruz. DEVA Partisi 
olarak nesiller arası adalete inanıyoruz. Bizden 
sonraki nesillere yaşanabilir bir ülke ve çevre 
bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 
Nesiller arası adalet yaklaşımımızı tüm 
politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz.

DEVA Partisi ne diyor?
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TBMM derhal Paris İklim Anlaşması’nı onaylamalıdır
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Aile hekimliği çalışanlarına dayatılan tam bir ‘Ceza Yönetmeliği’ (16.08.2021)

PARTİMİZİN GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPTIĞI 
BASIN AÇIKLAMALARI

DEVA Partisi, aile hekimlerinin yurt çapında iş bırakma eylemleriyle protesto ettikleri yeni 
yönetmeliği eleştirdi. DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Hatipoğlu, “Bu yönetmelik 
marifetiyle, kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü açılmıştır. Temel sağlık hizmetlerinde 
aksamalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Kamuoyuna aksettirilenin aksine tam bir ‘ceza yönetmeliği’ 
niteliği taşımaktadır. Halkımızın sağlığı için fedakârca çalışan aile hekimliği çalışanlarımızı haklı 
mücadelelerinde destekliyoruz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, aile hekimliği çalışanlarının yurt çapında iş bırakma eylemleri ile protesto 
ettikleri “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”ne ilişkin açıklamada bulundu. Yönetmeliğin 
kamuoyuna sadece "pozitif performans" ve "kronik hastalık izlemi" olarak yansıtıldığının vurgulandığı açıklamada, 
“diğer pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da algı yönetiminin devreye girdiği” belirtildi.

Kamuoyuna 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmeliğin, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının 
kazançlarının detaylı sağlık taramaları yoluyla arttıracak şekilde yenilendiği duyurulmuş olsa da, gerçekte kronik 
hastalık takibi için ulaşılması imkansız hedefler konularak kazanç düşürücü ceza katsayısı getirildiği ifade edildi. 
Aynı şekilde, aşılama için konulan gerçekçi olmayan hedefler nedeniyle de pek çok Aile Sağlığı Merkezi 
çalışanının ek ödeme almasının mümkün olmadığının altı çizildi.

‘Sağlık çalışanlarının motivasyonu kırıldı’
DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlgili meslek 
kuruluşunun yoğun tepkisi üzerine geçtiğimiz hafta geri adım atılarak tarama ve takip katsayısı yükseltilmiş 
olmakla beraber, içerdiği diğer pek çok unsur ile bu yönetmelik, aile hekimliği sistemi içindeki sağlık çalışanlarının 
motivasyonunu kırmış, zaten halihazırda büyük zorluklar içerisinde icra ettikleri mesleklerinden kopma noktasına 
getirmiştir. Son dönemde binlerce sağlık çalışanının iş bırakması ve istifa dilekçesi vermesi bu durumun 
tezahürüdür.”
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‘Temel sağlık hizmetlerinde aksamalar kaçınılmaz’

Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu yönetmelik 
marifetiyle, iş akdi feshi kolaylaştırılmış ve iş güvencesi 
ortadan kalkmıştır. Sosyal medya paylaşımları yasaklanmış 
ve ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Yeni cezalar ve ilave ceza 
puanları ile kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü 
açılmıştır. Yeni yönetmelikle; aile hekimliği sistemine 
kaldıramayacağı kadar çok yük yüklenmiş, temel sağlık 
hizmetlerinde aksamalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Özetle, 
yeni yönetmelik kamuoyuna yansıtılanın aksine tam bir 
‘ceza yönetmeliği’ niteliği taşımaktadır. Özellikle Covid-19 
pandemisi döneminde hayatları pahasına halkın yardımına 
koşan bu camiaya yapılan açık bir haksızlık ve saygısızlıktır.”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi sözcüsü İdris 
Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın 
açıklamasında gündemi değerlendirdi. Şahin şunları 
söyledi:

‘Karadeniz bölgesindeki teşkilatımızı alarma 
geçirdik’
“Afet üstüne afet yaşadığımız bugünlerde Kastamonu, 
Bartın, Sinop, Samsun ve Karabük’te meydana gelen 
sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyoruz. Can kayıplarının 
artmamasını temenni ediyor, bölgedeki 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Yanlarında olmak amacıyla DEVA Partisi’nin bölgedeki 
teşkilatlarını alarma geçirdik. Partimiz, bu zor gününde 
vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yardımcı 
olacak.”

‘Baba Osman Yalçın vakar içindeydi’
Ankara’nın Altındağ ilçesindeki olayları endişe ve 
üzüntüyle takip ettiklerini söyleyen Şahin, hayatını 
kaybeden Emirhan Yalçın’ın ailesine taziyeye gittiklerini 
söyledi:
“Hayatını kaybeden gencecik kardeşimiz Emirhan 
Yalçın’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. 
Yaralanan Ali Yasin kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. 
Bugün Ankara İl Başkanımız ve Altındağ İlçe 
Başkanımızla birlikte merhumun ailesine ziyarete gittik. 
Babası Osman Yalçın, dağ gibi dimdik ayaktaydı. 
Olgunlukla, vakarla hadiseyi karşıladıklarını söyledi. 
Bizden, ülkenin yarınlarına dair umut vaat eden 
söylemlerin icra edilmesini talep etti.”

‘Siyasetçiler iki düşünüp bir konuşsun’
“Özellikle siyasetçilere de bir çağrıda bulunmak 
istiyoruz: Herkes dilini popülist söylemlerden uzak 
tutmak zorundadır. Siyasetçi, iki düşünüp bir 
konuşmalı; etnik gerginliklere asla yol açılmamalıdır. 
İktidarıyla, muhalefetiyle herkes sorumluluk 
çerçevesinde hareket etmelidir. 

DEVA Partisi’nden iktidara ve muhalefete çağrı:
 ‘Göçmen meselesi seçim kampanyasına meze edilecek mesele değildir’ (12.08.2021)

Aklıselimden asla şaşılmamalıdır. Sayın Genel 
Başkanımızın da ifade ettiği üzere, göçmen meselesi; 
slogan malzemesi yapılacak bir mesele değildir. Seçim 
kampanyasına meze edilecek bir mesele asla değildir. 
Ülkemizde yaşayan yabancılara yönelik olumsuz bir 
iklimin oluşması çok tehlikelidir.”

‘Suçun etnik kökeni, milliyeti olmaz’
“Hiçbir suçun etnik kökeni, milliyeti olmaz. Suç, failin 
ailesine, dini grubuna ve milliyetine asla ve asla 
atfedilemez. Suç, suçla temizlenmez. İnsanların işyerlerini 
tahrip etmek ve evlerine saldırmak da suçtur. Böylesi bir 
suçun mazereti asla olamaz. Ankara’nın kalbinde yaşayan 
sevgili Altındağlı hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya 
davet ediyoruz. Sonucu milletimizin içinde bin yıllardır 
barındırdığı kadim değerlere zarar vermekle 
sonuçlanacak provokasyonlara asla kapılmayalım.”

‘Küçük ortak niçin dut yemiş bülbüle döndü?’
“ABD ve Kanada’dan yapılan açıklamalar, NATO 
Zirvesi’nde gizli bir anlaşma olduğu izlenimini 
uyandırmaktadır. Hükûmet derhal çıkıp şu soruların 
yanıtını milletimize vermek zorundadır: Kabil 
Havaalanı’nın güvenliğini sağlamanın Türkiye’ye faydası 
nedir? Hangi çıkarımız Kabil’den geçmektedir? Sayın 
Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı’na Afganların İran 
üzerinde Türkiye’ye göç etmesinin sözünü mü vermiştir? 
Öyleyse bu söz neyin karşılığında verilmiştir? Meselenin 
millî güvenlik boyutu bir saniye olsun düşünülmüş 
müdür? Millî güvenlik konularında yeri göğü inleten 
iktidarın küçük ortağı niçin dut yemiş bülbüle 
dönmüştür?”

‘İlk iş göçün kayıt altına alınmasıdır’
“İktidar acil önlem almak zorundadır. Günümüzün en 
önemli insanlık dramlarından biri olan göç sorununu kendi 
bireysel çıkarlarının bir enstrümanı haline getiren iktidarın 
yapacağı ilk iş, göçün kayıt altına alınmasıdır. Ülkemizdeki 
mevcut göçmen sayısı tam olarak bilinmemektedir.”

‘Aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde 
destekliyoruz’

Hatipoğlu ayrıca aile hekimliği çalışanları ile dayanışma 
mesajı verdi: “Halkımızın sağlığı için fedakarca çalışan 
aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde 
destekliyoruz. Çalışma koşullarının cezalandıran değil, 
teşvik eden bir yasal zemine dayalı olması gerektiğine 
inanıyoruz. DEVA Partisi olarak, sistemin tüm yükünün 
sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklendiği bir sağlık 
sisteminin adil ve sürdürülebilir olmadığının farkında 
olarak, ekonomik koşulları iyileştirilmiş, iş-yaşam 
dengesi iyi kurulmuş bir sağlık camiası yaratmayı 
taahhüt ediyoruz.”
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın 
Fuat OKTAY tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM 
İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.   
10.08.2021

Mustafa YENEROĞLU 
İstanbul Milletvekili

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Milas 
ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanlarında 700 
dönümlük alan üzerinde termik santraller için kömür 
ocağı açılmak üzere LİMAK-IC İÇTAŞ ortaklığının sahibi 
olduğu Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 
AŞ'ye ruhsat verilmiştir. İkizköy Çevre Komitesi ve 
Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı 
Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği 
(KARDOK) tarafından bu ruhsatların iptali için idari 
yargıda dava açılmış ve yargılama süreci devam 
etmektedir. Yargılama süreci devam etmesine ve tüm 
Türkiye’yi hüzne boğan orman yangınlarının devam 
etmesine rağmen 8 Ağustos 2021 tarihinde Akbelen 
ormanlarında ağaç kesimine başlanmıştır. Ağaçların 
kesilmesini engellemek üzere nöbet tutan 
vatandaşlarımıza 9-10 Ağustos gecesi jandarma 
tarafından müdahale edilmiş ve birçoğu darp edilerek 
ağaç kesiminin yapılacağı ormanlık alandan 
uzaklaştırılmış ve bu bölgeye barikat kurulmuştur. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın Akbelen ormanında kömür 

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında 
“Eşitlikçi Kentler” projesini sundu. Esen, projenin amacını, “Kadına daha güvenli, mutlu ve aktif bir şehir hayatı 
sağlamak, kadının yaşam alanlarına iyileştirici etkilerde bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimleri 
desteklemek ve kadının yerel yönetim karar süreçlerine katılımını artırmak” olarak açıkladı.

DEVA’dan Cumhurbaşkanlığı’na maden işletmesi sorusu: 
‘Devletin görevi ağaçların kesilmesinin önlemek iken ormanı koruyan vatandaşlara
müdahale edilmesinin mantığı nedir?’ (10.08.2021)

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, “Eşitlikçi Kentler” projesini sundu (10.08.2021)

ocağı açılmasına ve dolayısıyla ağaç kesimine izin 
verdiği ve bunu protesto eden vatandaşlarımızın ise 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı jandarma güçleri tarafından 
alandan zorla çıkarıldığı göz önüne alındığında bu 
durumun mevcut hükümetinizin genel politikası olduğu 
anlaşılmaktadır.
 
Bu bağlamda;
 
1.  LİMAK-IC İÇTAŞ ortaklığının sahibi olduğu 
Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye 
Akbelen ormanlarında kömür ocağı izni verilmesinin 
hukuki dayanağı nedir?
 
2.  LİMAK-IC İÇTAŞ ortaklığının sahibi olduğu 
Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye 
linyit madeni işletmesi izni kaç yıllığına ve kaç lira bedel 
karşılığı verilmiştir? 
 
3.  Ruhsatın iptali talebiyle açılan davanın devam ettiği 
ve yargı kararı ile bu ruhsatın iptal edilmesi ihtimalinin 
bulunduğu göz önüne alındığında ormandaki ağaçların 
kesilmesinin önlenmesi devletin bir görevi iken tam 
tersine ormanı koruyan vatandaşlarımıza jandarma 
tarafından müdahale edilmesinin mantığı nedir?
 
4.  Toplantı ve gösteri yürüyüşünün Anayasal bir hak 
olmasına rağmen ormanı korumak üzere bu hakkını 
kullanan vatandaşlara müdahale talimatını kim 
vermiştir? Talimatı veren kişi hakkında idari soruşturma 
açılmış mıdır?
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Ali Babacan sel bölgesi Bozkurt’ta: 
‘Merkezî hükûmet ve yerel yönetimler hasarın tazmini için aktif çalışmalı’ (16.08.2021)

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte gittiği Kastamonu’da sel felaketinde hayatını 
kaybeden vatandaşların aileleriyle görüştü. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Babacan’a partisinin genel 
başkan yardımcıları Candan Karlıtekin, Evrim Rızvanoğlu, İdris Şahin ve Selma Aliye Kavaf eşlik etti.

‘Yaraların sarılması için koordineli bir çalışma gerekiyor’
Afet bölgesinde inceleme yapan Babacan şunları söyledi:
“Afet çok büyük. İş yerlerini, evlerini kaybeden vatandaşlarımız var. Kapanan işyerleri var. Esnafımızın bir kısmı artık 
tamamen sokakta çünkü dükkânı yok olmuş. Evini kaybeden çok sayıda vatandaşımız var. Köy yolları kapalı, köylerden 
merkeze inişle ilgili ciddi sıkıntılar var. Bütün bu acıların telafisi ve yaraların sarılması için de çok koordineli, yoğun bir 
çalışma gerekiyor. Hem merkezî hükûmetin hem yerel yönetimlerin bu hasarın kısmen de olsa, tamamen de olsa 
tazminiyle ilgili aktif bir çalışma ortaya koyması lazım. Afet bölgesi ilanı kapsamında nasıl bir destek verileceğiyle ilgili 
esnek alan var. Hem merkezî hükûmetin hem yerel yönetimlerin o alanı afet bölgelerine destek için sonuna kadar 
kullanması gerekiyor.”

‘Ateş düştüğü yeri yakıyor’
“Karşı karşıya kaldığımız tablo büyük bir felaket, büyük bir afet. Öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza 
başsağlığı diliyorum. Yakınlarına Allah’tan sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok sayıda vatandaşımızla sohbet 
ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dükkanlarda, evlerde canlarını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştük. Acı çok 
büyük. Bu kadar küçük, dar ve yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir alanda çok büyük can kaybı oldu. Yüksek sayıda 
kayıp var.”

‘Suyun akış yönünde imarlaşmamak lazım’
“Buradaki özel durum küçük bir alanda çok yoğun bir yapılaşma olması ve bu yapılaşmanın suyun doğal akış yönünde 
gerçekleşmesi. Bundan sonra imar konusu ve yapılaşmanın yerinin seçilmesiyle ilgili çok daha hassas davranmak 
gerekecek. Bu acılardan ders alıp ileriye doğru neler yapmamız gerektiğini iyi çalışmamız gerekiyor. Tedbirlere kafa 
yormamız gerekiyor. İmar planlarını yaparken birkaç yüz sene önceye doğru bütün kayıt planlarını incelememiz lazım. 
Suyun bir akış yolu var. Bu yol 300-500 senede oluşan bir yol. Suyun akış yolunun önüne imarlaşmamak lazım. 
Maalesef özellikle arazinin dağlık olduğu yerlerde düz bir arazi bulunca imar konusunda cazip hale gelebiliyor. Kısa 
vadeli cazibeye kapılmamak lazım. Düz arazi diye hemen yapılaşmamak lazım.”

‘Suyun yoluna yapılan yerleşimlerle ilgili acil eylem planı oluşturulmalı’
“Şu anda su yolunun üzerine yapılmış imar planlarını, suyun akışının üzerine yapılmış yerleşim bölgeleriyle ilgili acil 
eylem planı oluşturmak gerekiyor. Bir an önce yeni yerleşim yerleri bulmak ve oralara doğru planlı bir şekilde taşınmak 
çok önemli.”

‘İklim değişikliği büyük bir gerçek’
“Çok büyük bir felaket. Ülkemizin yarınlarıyla ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tam bir muhasebe yapmanın zamanı 
geldi. İklim değişikliği büyük bir gerçek olarak karşımızda. Bu olanlar, bundan sonraki süreçte imar ve yapılaşma 
konusunda çok daha dikkatli bir süreci tüm Türkiye’de işletmemiz gerektiğini gösteriyor.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV’de 
yayınlanan ‘Enine Boyuna Özel’ programında gazeteciler 
Hülya Hökenek, Muharrem Sarıkaya, Nihal Bengisu Karaca 
ve Yavuz Barlas’ın sorularını yanıtladı. Babacan 
gündemdeki konuları şöyle değerlendirdi:

‘Cumhur İttifakı’nda yer almamız mümkün değil’
‘Biz kesinlikle ittifakta yer almayız demiyoruz. Günü geldiği 
zaman, ittifaklarla ilgili partimizin yetkili organlarında tartışır 
kararı veririz. Ama şu an ülkeyi yöneten partilerle birarada 
olmamız mümkün değil. Cumhur İttifakı'nda yer almamız 
tabii ki mümkün olmaz. Şu an Türkiye'yi yöneten ortaklığın 
asla ve asla sorunlara çözüm bulamayacağını biliyoruz.’

‘Yabancılar konusunda iktidar da muhalefet de 
sorumlu hareket etmeli’
“Ankara'da Altındağ ilçesinin Önder Mahallesi 20 yıl 
çalıştığım, iş yaptığım Siteler semtinin hemen üstü ve 
Suriyeliler ile bizim vatandaşlarımızın beraberce oturduğu 
bir mahalle. Nefret söylemi psikolojiyi etkiliyor. Daha 18 
yaşına gelmemiş çocukların bakışını etkiliyor. Seçimi 
kazanayım derken ülkeyi kaybetmemek lazım. Herkes 
gözünü kapatıp seçim derse ülkeyi kaybederiz. Ülkemizde 
yaşayan yabancılara kendi vatandaşlarımızın olumsuz 
bakmasını sağlayacak bir iklim oluşturmak çok tehlikeli. 
Toplumsal barış ve huzur için herkesin sorumlu hareket 
etmesi lazım. İktidar veya muhalefet olsun, hiç önemli değil, 
kimse bu konuyu istismar etmemeli.”

‘Göç meselesine ırkçılık ve yabancı düşmanlığı 
çerçevesinde bakamayız’
“Göç meselesine asla ve asla ırkçılık, yabancı düşmanlığı 
çerçevesinde bakamayız. Uluslararası hukuk ve insani 
reflekslerin ön planda olması gereken bir konu. Kendi 
vatandaşlarımızın çıkarları açısından da bakmalıyız. 
Ülkelerine geri dönecekleri bir zemini hazırlamak tabii ki 
hükûmetin aslî görevi olmalı. Şu anda Türkiye’nin bir Suriye 
stratejisi yok. Suriye’ye barış nasıl gelecek, Suriyelilerin 
tekrar Suriye’de rahat yaşayacağı bir ortam nasıl 
sağlanacak? Türkiye’yi yöneten ortakların hiçbir fikri yok. 
Bu insanların ülkemizde yaşadığı dönemde de onları 
mümkün olduğunca topluma uyumuyla ilgili özel 
programlar lazım. Entegrasyon çok önemli.”

‘Türkiye’nin en önemli sorunu strateji eksikliğidir’
“Türkiye’ye gelen Suriyelilerin önemli kısmı iç savaşın çıktığı 
dönemde gelmeye başladı. O dönemlerde bu işin 

sorumluları kim? Başta Dışişleri Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı. MGK tabii ki iki ayda bir toplanıyor ama günlük 
kararlar anlık verildi. Türkiye'nin en önemli sorunu 
Suriye’yle ilgili strateji eksikliğidir. Bu konuyla ilgili uzun 
vadeli bir strateji, ‘Şu kadar insan yerinden olacak, bir 
strateji hazırlayalım’ olmadı. Her şey ayak üstü ve anlık.”

‘Hükûmet, Kabil Havalimanı’ndaki millî çıkarımızı 
çıkıp açıklamalıdır’
“Son haftalarda sayıları 10 binleri geçen Afgan 
vatandaşların Türkiye’ye girdiğini görüyoruz. Sayın 
Erdoğan ile Biden'ın yaptığı NATO Zirvesi’nin marjında 
yaptığı görüşmenin sonuçları olarak bunları yaşıyoruz. 
Türkiye'nin Afganistan’da Kabil Havaalanını korumasının 
bizim millî çıkarlarımız açısından ne faydası olacak? 
Hükûmetin izah etmesi lazım. Havaalanını korumakla ilgili 
millî çıkarımızı çıkıp açıklamalıdır.”

‘Orman Bakanlığı’nın kendisi niye uçak almıyor?’
“Cumhurbaşkanlığı filosundaki uçaklardan en küçüğünün 
parasına en az 10-15 yangın söndürme uçağı alırsınız. 
Özel yaptırılan büyük bir uçak var, onun maliyetine tam 
50 tane yangın söndürme uçağı alırsınız. Devletin THK 
dışında başka kurumu mu yok? Türkiye’de Orman 
Bakanlığı var. Orman yangınlarını söndürmeyle ilgili 
sorumlu kurum. THK bu durumlarda ‘Uçaklarını gönderir 
misin’ diye destek istenen bir kurum. Kendisi niye uçak 
almıyor?”

‘Erdoğan seçime giderse kaybeder’
“Dünya ekonomisine baktığımızda pandemi sonrasında 
ciddi bir hareketlilik var. İçeride işler sıkıntılı ama ihracat 
iyi. İçeride vatandaşımızın yüzü gülmeden, emeklimiz, 
sağlık görevlimiz, işçimiz daha iyi yaşam standardına 
kavuşmadan ekonominin iyi olduğunu söylemek 
mümkün değil. Enflasyonu yüzde 18.9 olarak açıkladılar. 
Unun, şekerin, çayın fiyatlarına bir bakın. İnsanların 
alışverişe gücü yetmiyor. Böyle bir tabloda Sayın 
Erdoğan'ın seçime gidebileceğini zannetmiyorum. Risk 
alır ve kaybeder.”

‘Sayın Cumhurbaşkanı, gençleri rahat bırakın’
“Twitter’a bedel ödetmeler, Ekşi Sözlük’le ilgili ifadeler... 
Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum: Gençleri 
rahat bırakın. Ülkeyi yöneten insanın tahammüllü olması 
lazım.”

Ali Babacan’dan nefret söylemine tepki: 
‘Seçimi kazanayım derken ülkeyi kaybetmemek lazım’ (12.08.2021)
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DEVA Partisi ‘Eşitlikçi Kentler’ projesini açıkladı: 
‘Şehirlerimizde kadınların güven içinde özgür olmalarını sağlayacağız’ (10.08.2021)

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ‘Eşitlikçi Kentler’ projesinin tanıtımında konuştu. “DEVA Partisi, 
siyaseti her alanda insanların hayatını kolaylaştırmak olarak görüyor” diyen Babacan projenin hedeflerini anlattı. 
Babacan, “Şehirlerimizde kadınların güven içinde özgür olmalarını sağlayacağız” dedi.
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı ile Yerel ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı’nın ortak hazırladığı ‘Eşitlikçi 
Kentler’ projesi bugün DEVA Partisi Genel Merkezi’nde tanıtıldı. Basın toplantısına Genel Başkan Ali Babacan’ın yanı 
sıra, Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin de katıldı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Eşitlikçi Kentler eşit ve adil bir şehir yaşamını öngörüyor’
“Yerel yönetimler eliyle şehirlerimizi sadece çöplerden değil, cinsiyet temelli ayrımcılıktan da temizlememiz gerektiğini 
düşünüyoruz. Yerel yönetim denilince aklına hemen imar rantı düşenlerin zihniyetini en kısa zamanda tarihin tozlu 
raflarına kaldırmakta kararlıyız. Eşitlikçi kentler kurma umuduyla tasarladığımız planımız; tüm bireylerine karşı eşit ve 
adil yaklaşan bir şehir yaşamını öngörüyor.”

‘Tek kapı sistemine geçeceğiz’
Babacan, DEVA Partisi’nin yerel yönetimlerde atacağı cinsiyet bazlı adımlardan öne çıkanları şöyle sıraladı:

“‘Eşitlikçi Kentler’ projesi sayesinde, yerel yönetimlerin kapasitesini de etkin kullanarak, kadına yönelik şiddetle 
mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu hususta ‘Tek Kapı’ sistemine geçeceğiz. Böylece merkezî hükûmet, belediye, 
sivil toplum, İŞKUR, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, barolar ve ilgili diğer kurumların eşgüdüm halinde 
çalışmalarını sağlayacağız.”

‘Yardım merkezinde anadili engelini kaldıracağız’
“Şiddet anında, yerel yönetimlerin hizmetlerine hızla ulaşılmasını sağlayacağız. Bakanlıklarla koordineli yürütülecek 
7/24 yardım merkeziyle, çok dilli destek faaliyeti sürdüreceğiz. Şiddetle mücadelede anadili engelini kaldıracağız. 
Şiddetin yaygın yaşandığı bölgelerde panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, etkin kamera sistemleri gibi 
teknolojik önlemler alacağız. Yerel yönetimlerde ‘mor bayrak’ politikasıyla şiddet mağduru kadınları, çalışma hayatına 
dahil ederek, ayakta durmalarına destek olacağız.”

‘Durak dışında yolcu indirme hizmetini hayata geçireceğiz’
“Şehirlerimizde güçlü aydınlatma sistemleri oluşturarak, kadınların güven içinde özgür olmalarına destek olacağız. 
Kadının güvenliğini sağlamak amacıyla, gecenin belirli saatlerinde durak dışında da yolcu indirme hizmetini hayata 
geçireceğiz.”
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‘Kadının ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını yaygınlaştıracağız’
“Kamu kaynaklarının kullanımında hakkaniyetli davranacağız. Bütçelemeyi kadına duyarlı bir anlayışla yeniden 
yapılandıracağız. Kent yoksulluğunu, kısa vadede sosyal yardımlar, orta ve uzun vadede istihdam ve girişimcilik 
uygulamalarıyla asgariye indireceğiz. Yerel yönetimlerin satın alma işlemlerinde, kadın girişimcilere destek modelleri 
sağlayacağız. Kadının ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını, kooperatifçilik çalışmalarını ve ilgili dijital platformları 
yaygınlaştıracağız. Halk Eğitim Merkezleri gibi mekanizmalarla, kadınların çağımızın ihtiyaçlarına yönelik beceri ve 
bilgilerini artıracağız.”

‘İhtiyaçların karşılanacağı mekanlara 15 dakikada yürünebilecek’
“‘15 dakikalık kent’ adını verdiğimiz ‘kendi kendine yeten mahalle’ modelini çalışacağız. Parka ve sağlık ocağına, kültürel 
ve ticari ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesini 15 dakikaya indirecek projeleri uygulamaya 
başlayacağız. Kentin yaya alt yapısı ve ulaşım araçlarında bebekli, yaşlı ve engellilerin hayatını kolaylaştıracağız.”

‘Her mahalleye kreş açacağız’
“Mahallelere çocuk, engelli ve yaşlı bakım merkezleri açacağız. Her mahalleye nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı kreş 
açarak, kadına ve aileye nefes aldıracağız.”

‘Sosyal yardımları siyasetin şantaj konusu olmaktan çıkartacağız’
DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikalar Başkanı Candan Karlıtekin ise şu ifadeleri kullandı:

“Kadın konusu genel siyasetin üstüne titizlenmesi gereken konuların başında geliyor. Yerel yönetimler eliyle bir nebze 
daha olumluya çevirmenin kısa vadede sorunları hafifleteceğini düşünüyoruz. Kadının imkân ve becerilerle donatılması 
en hızlı yerel yönetimler eliyle devreye alınabilir. Başta sosyal yardımlar olmak üzere kadının yetkinliğini artırırken ve 
imkanlara erişimine fırsat verirken bu hizmetlerimizi hak temelli ve arz temelli yaparak kısır siyasetin şantaj konusu 
olmaktan çıkartacağız.”

‘Şehirlerde kadınların mini tarım yapmalarına alan açacağız’
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen yaptıkları çalışmanın amacını şöyle sıraladı: Kadına daha güvenli, mutlu 
ve aktif bir şehir hayatı sağlamak; kadının yaşam alanlarına iyileştirici etki sağlamak; ekonomik, sosyal ve kültürel 
gereksinimleri desteklemek; kadının yerel yönetim karar süreçlerine katılımını artırmak.

Yerel meclislerde bütçe planlamaları yapılırken kamu kaynaklarının kadın erkek arasında eşit paylaşılmasını 
hedeflediklerini söyleyen Esen şunları ekledi:

“Mahallelerde kadının sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, çocuklu annelerin nefes alabileceği ve bank, 
temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı cep yeşil alanları yaygınlaştıracağız. Şehirlerde kadınların mini tarım ve 
seracılık yapmalarına alan açacak, üretimlerini destekleyeceğiz. Evlerinde kullandıklarının fazlasını satabilecekleri 
imkânlar sağlayacağız.”
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