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‘Dönülmez akşamın ufkundayız’
“Tünelin ucundaki ışık göründü. Beştepe oligarkları için de yolun sonu göründü. Erdoğan’a sesleniyorum: 
Dönülmez akşamın ufkundayız. 84 milyon el ele vermiş, sandık gününü iple çekiyor.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir’de partisinin Karabağlar ilçe kongresinde konuştu. Babacan’ın 
gündeminde Erdoğan’ın adaylık açıklaması, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, yeni ekonomik adımlar ve gençler 
vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş yıldır enflasyona ilişkin yaptığı konuşmaları da izleten Babacan şu 
ifadeleri kullandı:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ege turundaydı. Manisa 
ve Aydın’da vatandaşlarla bir araya gelen Babacan İzmir’e geçerek 
partisinin Karabağlar ilçe kongresine katıldı.

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN
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“Erdoğan’ın iyi-kötü bu ülkeye hizmetleri oldu. Ama artık emeklilik vakti de geldi. Bu seçimi kim kazanacak? 
En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen vatandaşlarımız kazanacak. Evladına harçlık veremediği için gizli 
gizli ağlayan babalar, marketten istediğini alamadığı için başı öne eğilen anneler kazanacak. Açlıkla sınanan 
emekli, ürettikçe zarar eden çiftçi, geçinemeyen işçi kazanacak. 28 Şubatçıların 1000 yıllık iktidar hevesini 
alaşağı eden kardeşlerim kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak.Bu seçimi otoriter ittifakın 
görmezden geldiği milyonlar kazanacak. 

‘Lozan’ı deldirmemek Türkiye’nin bir numaralı görevidir’
Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Babacan şunları söyledi:

“Ege’de silahlanma ne demek? Uluslararası hukuku ihlal etmek demek. Paris Anlaşması’nda yazıyor. Lozan’da 
yazıyor. Lozan Barış Anlaşması, bu ülkenin kuruluş noktasıdır. Lozan’ı deldirmemek Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir numaralı görevidir. Hakkımızı hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Lozan’dan ve uluslararası hukukun diğer 
belgelerinden kaynaklanan tüm haklarımızı sonuna kadar savunuruz.”

‘Yunanistan ve Türkiye sorunları çözebilecek birikime sahip iki ülkedir’
“Biz olsak sorunlarımızı çözmek için önce muhatabımızla konuşur, öyle çözerdik. Yunanistan’la ikili ilişkilerimizde, 
diğer güçlerin müdahalesine yol açabilecek hiçbir davranışa girmezdik. Çünkü unutmayın; Yunanistan ve 
Türkiye, aralarındaki sorunları çözebilecek birikime sahip iki ülkedir. Ülkemizin Yunanistan’la sorunlarını 
konuşacağı mekanizmalar vardır. Dileğimiz, komşumuzla sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmektir. Biz 
dünyada Türkiye’ye düşman değil, dostlar kazandıracak kadrolarız.”

Seçimi gizli gizli ağlayan babalar, 
başı öne eğilen anneler kazanacak
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Manisa’da vatandaşlara seslendi:

‘Bu yola muhalefet olmak için çıkmadık’
“Biz sadece laf üretenlerden değiliz. Biz iş üretiyoruz. Bu yola muhalefet olmak için çıkmadık. Ülkeyi yönetmeye 
talip olduğumuz için, iktidar olmak için çıktık.”

Fiyatlar dünyadaki kadar artsaydı mazot en fazla 11 liraydı’
“Fahiş doğal gaz ve elektrik fiyatlarını yazan kim? Cumhurbaşkanı. Suçu başkasına atmasın. Petrol fiyatı her 
yerde arttı, diyor. Bir dakika! Ne kadar arttı? Eğer akaryakıt fiyatları dünyadaki petrol fiyatları kadar artsaydı 
benzin ve mazot bugün en fazla 10-11 liraydı. Türkiye’de döviz kuru arttı. Çarptığında 27’ye, 28’e doğru gidiyor.”

‘Biz bu yola iktidar olmak için çıktık’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Adalar ilçe binasının açılış töreninde konuştu:

‘Damlalar barajları yıkacak’
“DEVA damlaları birikiyor, sel oluyor. Sel olan damlalar inşallah bütün barajları yıkacak. Seçim günü geldiğinde 
oy pusulasında vatandaşlarımız damlanın, DEVA Partisi’nin altına evet mührünü bastığında Beştepe’de 
duvarlar titreyecek. Ondan sonrası kolay. Bu iş bizde.”

‘Seçim günü Beştepe’de duvarlar titreyecek’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündemdeki 
sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu kardeşinize saldırmak Türkiye’ye 
saldırmaktır” sözlerini, kâğıda “Türkiye eşit değildir Erdoğan” yazarak yanıtladı. Erdoğan’ı “‘Türkiye eşittir 
Erdoğan’ denklemini kurmaya çalışıyor” diyerek eleştiren Babacan, canlı yayında denklemi değiştirdi. Babacan 
şu ifadeleri kullandı:

‘Erdoğan eşit değildir Türkiye’
“Kendisini ülkeyle ve milletle özdeşleştiriyor. Öyle değil, kimse kusura bakmasın. Bugün seçim olsa Sayın 
Erdoğan kazanamaz. Kazandığı dönemde bile 50+1’le kazandı. 50+1’le seçimi kazanan cumhurbaşkanı nasıl 
‘Ben Türkiye’yim’ der? Kendisine oy vermeyen insanlarla kendisini nasıl eşitler? ‘Türkiye eşittir Erdoğan’ 
denklemini kurmaya çalışıyor. Böyle değil. Türkiye eşit değildir Erdoğan. Türkiye, Erdoğan’dan çok büyüktür. 
Türkiye 1’den çok büyüktür. Kimse laf oyunlarıyla insanları kandırmaya çalışmasın.”

‘Gezi davasıyla ilgili bir mağduriyetim yok’
“Yeniden ilan ediyorum bütün Türkiye’ye. Savcılık da mahkeme de duysun: Gezi davasıyla ilgili şahsi bir 
mağduriyetim yok. Mağdur değilim. Bununla ilgili hiçbir başvurum yok ki geri çekileyim.”

‘Kavala davası, bir kişi üzerinden bütün iş dünyasına ayar vermektir’
“Ülkeyi yöneten siyasi irade bazı davalara kafayı takıyorsa mahkemelerin hareket alanı kalmıyor. Kavala davası 
nedir, biliyor musunuz? Bir kişi üzerinden bütün iş dünyasına ayar vermektir.”

GENEL BAŞKANDAN

Ali Babacan: “Erdoğan eşit değildir Türkiye”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İskenderun İlçe Kongresi’nde konuştu. Ekonomiden sağlığa 
önemli başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, “84 milyonluk ülkede, sokaktaki fiyatlardan 
haberi olmayan iki kişi var: Biri Sayın Erdoğan, diğeri Bahçeli” dedi. Babacan özetle şunları söyledi:

‘Hekim olmayınca randevu kuyrukları uzuyor’
“Sağlık sistemi çöküyor. Randevular alınamıyor. Teşhisler konulamıyor. Ameliyatlar yapılamıyor. İlaçlar 
bulunamıyor. Ülke resmen hekimler göçü veriyor. Devlet hastanelerindeki hekimler sürekli istifa ediyor. Hekim 
olmayınca, randevu da kuyrukları uzuyor. Sebebi iş bilmezlik. Böyle giderse birkaç yıla kadar ameliyat yapacak 
cerrah bulamayacağız.”

‘Sağlık çalışanlarımızın yanındayız’
“Bir iktidar, kendi elimizle yetiştirdiğimiz insan gücümüzü Amerika’ya, Avrupa’ya bedavadan vermez, veremez. 
İnsanlara kaliteli bir yaşam ve insanca çalışma imkânı tanınmazsa, o ülkenin hastanelerinde randevu kuyruğu 
olur. Muayene süreleri 5 dakikaya indirilirse insanlar doğru düzgün tedavi edilemez. Kur oynaklığı devam ettiği 
sürece ilaç sanayine güven verilemez, ilaç bulunmaz. Sağlıktaki krizi çok iyi görüyoruz. Hekimiyle eczacısıyla, 
hemşiresiyle teknisyeniyle tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız.”

‘Fiyatlardan haberi olmayan iki kişi var’
“Türkiye, insanların hayallerinden uzaklaştığı bir ülkeye dönüşüyor. Koskoca ülkeyi Survivor setine döndürdüler. 
Millet hayatta kalmak için çalışıyor. Rakamları Ayarlama Enstitüsü, geçen ayın enflasyonun rakamını açıkladı. 
Neymiş? Yüzde 73 buçukmuş. İnandırıcılığını artırmak için bir de buçuk eklemişler. ‘Enflasyonu o kadar hassas, 
kuyumcu terazisiyle ölçüyoruz ki 73,5’ diye açıklıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, 84 milyonluk ülkede, sokaktaki 
fiyatlardan haberi olmayan iki kişi var: Bir, Sayın Erdoğan. Diğeri Bahçeli. TÜİK onlara yaranmak için birileriyle 
yarışa girdiyse bilelim.”

Babacan’dan sağlık sistemi çıkışı: ‘İnsanca çalışma 
imkânı tanınmazsa randevu kuyruğu olur’

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisinden “Çevre ve İklim Değişikliği 
Eylem Planı”

DEVA Partisi’nin yeni eylem planında öne çıkanlar şöyle: Musluktan temiz içme suyu akacak. 
Şehirlere su çeşmeleri konulacak. Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak. Çevre Mahkemeleri 
kurulacak. ÇED süreçleri etkin hale getirilecek. Plastik atık ithalatı kademeli olarak kaldırılacak. 
Kömürden çıkış, net sıfır emisyon hedefine uygun planlanacak. Karbon fiyatlaması sistemi kurulacak. 
Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu’nun Gürçam Köyü’nde partisinin Çevre ve İklim Değişikliği 
Eylem Planını açıkladı. Üstünde “Nesiller arası adalet için” yazan bir tişörtle konuşan Babacan’a katıldığı 
programda eşi Zeynep Babacan da eşlik etti. Eylem planının detaylarını DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre 
Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu paylaştı. “Yaşanabilir bir Türkiye” sloganıyla duyurulan eylem planında 
konuşan Babacan şunları söyledi:

‘Yeşil çizgilerimiz var’
“Bizim yeşil çizgilerimiz var. Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımızda yeşil çizgilerimizin hatlarını belirgin 
bir biçimde ortaya koyuyoruz. Eylem planımız; çağımızın en büyük küresel krizine, yani iklim krizine karşı 
ülkemize bir yön kazandırma çabası. Hepimiz için bir yaşam ve gezegen savunması.”
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Çevre ve İklim Değişikliği Politikaları Eylem Planı’nı tanıtımında konuşan DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre 
Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘El frenini çekeceğiz’
“Kastamonu’dan Van’a kadar yaşanan sel felaketlerinde 82 vatandaşımızı kaybettik. Marmara müsilajla 
kaplandı. Akdeniz’den Ege’ye 299 orman yangını çıktı. Birçok termik santralin bacasından çıkan zehirli 
dumanların insanları zehirlemesine şahit olduk. Kanser sayıları olağanüstü boyutlara ulaştı. Dünya gıda krizine 
doğru ilerlerken Türkiye’de tarımı tarihin en kötü yöneten yönetimi iş başında. El frenini çekeceğiz ve buna 
bir dur diyeceğiz.”

“Türkiye’nin dünyanın plastik atık çöplüğü olmasına hep beraber itiraz etmemiz gerekiyor. Ta İngiltere’den 
buraya gelen, toprağımızı zehirleyen atıkları memleket meselesi yapmamız gerekiyor.”

‘Rehabilite edilemeyen termik santrallerin faaliyetlerini durduracağız’
Afşin Termik Santralinden çıkan dumanın fotoğrafını gösteren Rızvanoğlu, “Mevcut termik santralleri ileri 
teknoloji yatırımlarıyla rehabilite edeceğiz, edilemeyen santrallerin faaliyetini durduracağız. Burası çalışan 
ama filtresi bozuk bir santral. Burada insanlar yaşıyor. Ya sağlıklarını ya işlerini seçecekler. Termik santrallerin 
denetimini çok sıkı hale getireceğiz. Ekmeğini kazanan, ticaret yapan insanları mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Dünyanın plastik atık çöplüğü 
olmamıza itiraz etmemiz gerekiyor
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında konuştu. Babacan, Suriye’ye sınır ötesi operasyon hazırlığında olan hükûmete seslenerek, 
“Öyle sağda solda ‘Muhalefet operasyona destek vermiyor, yok öbür tarafı destekliyor’ falan filan gibi 
saçmasapan laflar etmeyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz’ diye konuştu.  Elektrik ve doğalgaza yapılan zamları 
da değerlendiren Babacan şunları söyledi:

‘Dış politika Sayın Erdoğan’ın ve ortaklarının keyfine bırakılmayacak kadar ciddi bir 
alan’
“Türkiye, millî güvenliğimizi ilgilendiren konularda asla yaş tahtaya basmamalıdır. Dış politika Sayın Erdoğan’ın 
ve ortaklarının keyfine bırakılmayacak kadar ciddi ve önemli bir alandır. Hükûmet, iç politikadaki hedefleri 
uğruna terörle mücadelemizi zayıflatacak hiçbir şey yapmamalıdır. Ülkemizin teröre karşı verdiği haklı mücadele 
dünyanın gözü önünde asla sorgulanmamalıdır.”

Babacan’dan hükûmete sınır ötesi 
operasyon yanıtı: ‘Haddinizi bileceksiniz’

GENEL BAŞKANDAN
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Halkı yanıltıcı bilgi verenleri 
arıyorsanız Beştepe’ye bakın

‘Niye bugün gündeme getiriyorsunuz?’
“Birileri dış politika konusunda eleştiri duymaktan rahatsız. Çöken ekonomi, yok olan hukuk, can çekişen 
sağlık sistemi konuşulmasın istiyorlar. Tam bu nedenle, olası Suriye operasyonu ile ilgili niyetlerinden şüphe 
duyuyoruz. Onun için hükûmete soruyoruz: Ülkedeki sorunların üstünü sınır ötesi bir operasyonla örtmek mi 
istiyorsunuz? Kapsamı nedir? Bugüne kadar aklınıza gelmedi de niye bugün gündeme getiriyorsunuz? Gelin 
siyasi partileri bilgilendirin. 8 yıl MGK üyeliği yapmış bir insanım. Millet meselesi, devlet meselesi nedir iyi 
bilirim.”

“Gazetecileri susturmak için Basın Kanunu’nu düzenlemek istiyor. İnternet sitelerini susturmak için internet 
sitelerini yıldırmak istiyor. Milletin sesini susturmak için de sosyal medyada ifade hürriyetini çiğnemek istiyor. 
Tek dertleri Türkiye’yi baskı ülkesine çevirmek. Kamu gücünü millete karşı kullanmayı marifet sanıyor. Ne 
diyor? ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçtur’ diye yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Yeni bir suç uyduruyorlar. 
Halka yanıltıcı bilgi verenleri arıyorsanız Beştepe’ye bakın. Örneğin ‘Türkiye’de açlık yoktur’ demek halkı 
yanıltmaktır. Çünkü yatağa aç giren çocuklar vardır. ‘Ekonomik krizin sebebi dış güçlerdir’ demek halkı 
yanıltmaktır. Çünkü krizin tek sebebi Beştepe’dir. El yapımı, ev yapımı, yerli ve millî krizdir. Sayın Erdoğan’ın 
‘Ben faizle mücadele ediyorum’ sözleri de halkı yanıltmaktır. Gelmiş geçmiş en yüksek faiz ödemelerini 
yapan kendisidir.”
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, altıncı yargı paketinin işlevsiz kalacağını 
ileri sürdü. Yeneroğlu’na göre yargının en büyük sorunu yürütmenin güdümünde olması. Yeneroğlu, hâkim 
ve savcıların mesleğe kabulünde liyakat aranması, iktidarın da enflasyonun kabahatini esnafa yıkmaması 
gerektiğini savundu.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

‘Torpilli adayların mesleğe kabulüne son verilmelidir’

“Çoğu liyakatsiz, yetersiz ve eğitimsiz hâkim ve savcıların verdikleri kararlar siyasi içeriği olmayan dosyalarda 
bile ağır hak kayıplarına ve adaletsizliklere sebep olmuştur. Halbuki hâkim ve savcılık mesleğinde nitelik 
gerçekten artırılmak isteniyorsa iktidar ortaklarından torpilli yetersiz adayların mesleğe kolayca kabulüne 
son verilmelidir. Adaletsiz mülakat uygulamaları ile nitelikli adaylar elenmekte, mesleğe kabul edilen 
torpilli adaylar ise iktidar ortağı partilere borçlu olarak mesleğe girmekte ve bu borcu da tüm meslek 
hayatı boyunca verdiği kararlarla ödemektedir. Yapılması gereken her şeyden önce adil değerlendirme 
yöntemleri ile en liyakatli adayların mesleğe kabulünün gerçekleştirilmesidir.”

‘Soruşturma ve terfiler iktidarın amacına hizmet ediyor’

“Yargının en büyük sorunu; yargı organının yürütme organının güdümünde olmasıdır. Siyasi yanı bulunan 
davalarda kamuoyu yargı kararının iktidarın istediği şekilde çıkacağını öngörebilmekte ve bu öngörüsünde 
de her defasında haklı çıkmaktadır. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda Adalet Bakanı’nın varlığı devam 
etmekte ve HSK’nın açtığı soruşturmalar ve yaptığı terfiler iktidarın amacına hizmet etmektedir.”

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MECLİSTEN

DEVA Partisi’nden yeni yargı paketi tepkisi: ‘Yargının en 
büyük sorunu; yürütmenin güdümünde olmasıdır’
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Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK 
yurtlarında üç öğrencinin (Halil Gülçan, Muhammet 
Emre Kandemir, Muhammed Kaya) bir ay içinde 
intihar etmesi DEVA Partisi’ni harekete geçirdi. DEVA 
Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Avukat Doğa 
Şanlıoğlu, intihar olaylarının peşini bırakmayacaklarını 
söyledi. Olayların aydınlatılması çağrısında bulunan 
Şanlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘İntihar vakalarını gündemde tutmaya 
devam edeceğiz’
“Tek bir genç arkadaşımızın hayatı bile paha 
biçilemezken aynı yerleşkeden gelen peş peşe intihar 
haberleri ciddi bir şekilde araştırılmalıdır. Olayın 
bütün boyutlarıyla araştırılması için yetkilileri acilen 
görevlerine davet ediyorum.  Uzun süredir öğrenci 
yurtlarında kalan genç arkadaşlarımızın sorunlarını ve 
intihar vakalarını gündemde tutuyoruz ve tutmaya 
da devam edeceğiz. Bizler DEVA Partisi olarak 
Akdeniz Üniversitesinde gerçekleşen intihar olayları 
aydınlatılana kadar bu işin peşini bırakmayacağız.”

‘İntiharların en önemli nedeni ümitsizlik 
duygusu’
“Oldukça karmaşık sebepleri olan intihar eyleminin en 
önemli nedeni ümitsizlik duygusudur. Kötü yönetimin 
sebep olduğu buhran ortamında hayatlarına devam 
etmeye çalışan binlerce genç arkadaşımız bugünlerini 
zor idame ettirmekte ve yarınlara dair hayal dahi 
kuramamaktadır. Gençlerimizin hayallerini yıkan bir 
kötü yönetim düzeni ile karşı karşıyayız. Geleceklerine 
dair hayal dahi kuramayan gencecik arkadaşlarımız 
hayatlarına son veriyor. Kötü yönetim artık telafisi 
olmayan sonuçlar doğurmaya başlamıştır.”

DOĞA ŞANLIOĞLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi’nden KYK yurtlarındaki intiharlara dair 
açıklama: ‘Bu işin peşini bırakmayacağız’

DEVA PARTİSİ
GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANI
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DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, Merkez Bankası verilerine göre 
konut fiyatlarının bir yılda yüzde 110 artmasını değerlendirdi. Gerçek artışın daha yüksek olduğunu savunan 
Avşar şu ifadeleri kullandı:

‘Konutun ticari yatırım aracı olmasının önüne geçeceğiz’
“DEVA Partisi olarak konut hakkını en temel insani hak olarak görüyoruz. Bu sebeple konutun ticari bir yatırım 
aracına dönüşmesinin önüne geçeceğiz. Sosyal devletin gereği olarak dar gelirli ailelerimizin konut sahibi 
olmalarını kolaylaştıracağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bir yandan kira öder gibi makul taksitlerle ev sahibi 
olabilmeleri hedefiyle sosyal konut projeleri başlatacağız. Yapacağımız sosyal konut projeleri ve teşviklerle 
evsiz aile, yurtsuz öğrenci bırakmayacağız. AK Parti iktidarına önerimiz, krizlerin derinleştiği bugünlerde 
gerçekten bir teşvik yapmak istiyorlarsa, ülke yönetimini DEVA kadrolarına teslim etmeleri milletimiz için en 
büyük teşvik olacaktır.”

CEM AVŞAR
DEVA PARTİSİ
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK
POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi: ‘Konut sahibi olmayı 
kolaylaştıracağız’
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DEVA PARTİSİ
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK
POLİTİKALARI BAŞKANI

Kentsel dönüşüm derdine ‘DEVA’ bulundu: İstanbul ‘hayat’ bulacak

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun kabulünün 10. yılında Kentsel Dönüşüm Haftası’na özel 
değerlendirmelerde bulundu. Avşar, kentsel dönüşüm uygulamalarına rant odaklı bakışla bugüne kadar yanlış 
yapılaşma sorununa çözüm bulunamadığını belirterek, “Türkiye’nin lokomotifi İstanbul’da insan hayatını ve 
şehri büyük yıkımlardan korumayı ülkemizin gerçek bir beka meselesi olarak görüyoruz. Bu çerçevede HAYAT 
İSTANBUL projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Projenin detaylarına ilişkin de bilgilendirmede bulunan Avşar, proje ile kenti afetlere dirençli hale getireceklerini 
söyledi. Avşar, “HAYAT İSTANBUL projesi ile İstanbul’un bir finans, turizm, bilim, sağlık ve kültürel etkinlikler 
başkenti olmasını sağlayacağız. Bu minvalde, başta ulaşım sistemi olmak üzere şehir altyapısı insan odaklı, 
kadınları ve özel ihtiyaç ve ilgi gerektiren bireyleri dikkate alan eşitlikçi kentler hedefine uygun şekilde yeniden 
ele alacağız. Başta ulaşım sistemi olmak üzere şehir altyapısı insan odaklı, kadınları ve özel ihtiyaç ve ilgi 
gerektiren bireyleri dikkate alan eşitlikçi kentler hedefine uygun şekilde yeniden ele alacağız. Köysel (Kırsal) 
Yenilenme çalışmalarını başlatacağız” diye konuştu.

İstanbul 
‘HAYAT’ bulacak
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DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan 
kapatma davası hakkında açıklamalarda bulundu. 
Açılan davanın hukuki bir dayanağının olmadığını 
savunan Esen, DEVA Partililerin platforma destek 
amacıyla davanın görüleceği Çağlayan Adliyesi’nde 
olacağını duyurdu.
Esen şu ifadeleri kullandı:

‘Dayanışma içindeyiz’
“Genel merkez ve İstanbul ekiplerimizin de katılımıyla 
platformu ziyaret ettik. Kadına yönelik şiddetle 
ilgili konular, politikalar ve uygulamalar hakkında 
istişarelerde bulunduk. DEVA Partisi’nin kadın 
politikaları ve çalışmalarını platform temsilcilerine 
aktardık. Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’na yönelik açılan davanın mahkeme 
sürecindeki desteğimizi de kendilerine belirttik. Kadına 
yönelik şiddetle mücadelede olduğu gibi hukuksuz 
baskılar karşısında da kendileriyle dayanışma içinde 
olduğumuzu bir kez daha vurguladık.”

‘Asla yalnız yürümeyeceksiniz’
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na 
destek olmaya devam edeceğiz. “Bizler kadın 
haklarını koruyan platformlara karşı yapılan bu saldırılar 
karşısında sesiz kalmayacağız. Kadına yönelik şiddete 
karşı sahada mücadele eden platformu desteklemek 
amacıyla Çağlayan Adliyesinde olacağız. Davanın 
adaletle çözüme ulaşmasını ve mesnetsiz bu davanın 
reddine karar verilmesini ümit ediyoruz. DEVA 
iktidarında kadına yönelik şiddete karşı mücadelemiz 
güçlenerek devam edecektir.”

ELİF ESEN
DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen: 
‘Kadın haklarını koruyan platformlara yapılan 
saldırılara sessiz kalmayacağız’
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DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı “Gelire 
Endeksli Senet” uygulamasını yorumladı:

“Dağ fare bile doğurmadı. Gelire Endeksli Senet yeni değil. 2009-12 yılları arasında da kullanıldı. Açıklanan 
getiri oranı makyajlı enflasyonun bile çok altında; ihraç tutarı sınırlı. Kuru ve enflasyonu gerçekten kontrol 
etmek istiyorsanız reçete hazır: DEVA Partisi’nin eylem planları.”

‘Ölümcül hatalar taktiklerle düzeltilemez’
BDDK’nın kredilerle ilgili düzenlemesini de değerlendiren Çanakcı, “Stratejide yapılan ölümcül hatalar 
taktiklerle düzeltilemez. Kurumları, kuralları ve güveni yok ettiler.  Şimdi de Sayın Erdoğan’ın bir gün önce 
söylediklerinin tam tersi adımları atıyorlar. Hani siz büyümeyi tercih etmiştiniz?  O zaman bu adımlara neden 
ihtiyaç duydunuz?” diye sordu.

İBRAHİM ÇANAKCI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

ÇÖZÜM DEVA EYLEM PLANLARIDIR

DEVA PARTİSİ
EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKANI
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