DEVA PARTİSİNİN BÜTÜNCÜL ÇÖZÜM ÇERÇEVESİ
ESİAD Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği “Liderler Buluşması” kapsamında üçüncü olarak
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ı ağırladı. Bu toplantıda öncelikle
ESİAD başkanı Mustafa Karabağlı bir konuşma yaptı, daha sonra Sn. Ali Babacan partisinin görüşlerini
açıkladıktan sonra yöneltilen soruları yanıtladı.
Sn. Karabağlı konuşmasında Covid-19 Krizi ve Küresel gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşının
küresel ekonomi üzerindeki domino etkilerini ve enerji ve ticaret savaşlarını açıkladıktan sonra
“Türkiye Ekonomisi” ne ilişkin tespit ve görüşlerini paylaştı. Konuşmasında özetle; ekonomide
“İstikrar ve güvenilirliğin” önemine vurgu yaptı. Güven ve istikrar için gerekli unsurları; Merkez
Bankasının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasi, kuvvetler ayrılığı, kurumların liyakate
dayalı bağımsız ve tarafsız yönetilmesi, reformlara geri dönülmesi, öngörülebilirlik ve şeffaflığın
sağlanması şeklinde sıraladı. Türkiye ile AB uyumunu her alanda “önemli bir çıpa” olarak gördüklerini
ifade etti. Son olarak demokratik, laik hukuk devleti anlayışının hakim olduğu, denge ve denetlemenin
tam kurulduğu, yürütme, yasama ve yargı arasında sağlam ve etkili kuvvetler ayrılığının tesis edildiği
bir Anayasa’nın gerekli olduğu hususlarını vurguladı. Hızlı kalkınma ve savaş nedeniyle oluşacak tarım
ve gıda krizi konusunda “kendi kendine yeterliliğin” ve sürdürülebilir tarımın önemi ortaya konuldu.
ESİAD’ın vurguladığı hususların toplumda genel bir uzlaşı sağlayacak mutabakata uygun olduğu
kanaatindeyiz.
Konuk DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarına gelince;
Öncelikle ifade etmemizde yarar var ki gerek siyasi gerekse ekonomi ve finans konularında partinin
ciddi bir hazırlık yaptığı anlaşılıyor. İktidarın 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları
hazırlandığı ifade edildi. Bunlar; demokrasiye geçiş, sosyal politikalar, tarım ve afet yönetimi, sanayi
ve teşvikler, kobi esnaf, enerji, eğitim, doğa hakları ve yarına atılım (dijital dönüşüm).
Örgütlenmede kadın ve genç kontenjanları (yüzde 35) konulmuş. Diğer partilerdeki gibi kadın
ve gençlik kolları fiili icraatın içinde değilken burada yürütme birimlerinin içinde. Altı siyasi partinin
mutabakatının çok önemli olduğunu ancak sadece mutabakatın yeterli olmadığını, geçiş süreci yol
haritası belirlenmesinin de önemli olduğu vurgulanıyor. Artan döviz kuru, enflasyon ve faiz seviyeleri,
güven ortamını ve ekonominin işleyişini felç etmiş, Türkiye’yi orta gelir tuzağına düşürmekle
kalmamış hızla fakir ülkeler ligine doğru sürüklemeye başlamıştır. Her şeyin başında “GÜVEN”
unsurunun geldiğini, bunun gerçekleşmesi halinde sorunların çözülmeye başlanacağı (ilk 90 dakikada
bile özgürlükler ve yargıdaki bağımsızlık konularında mesafe alınabileceği) belirtiliyor. Ali Babacan’a
göre ekonomik krizlerin temelinde siyasi tercihler yatıyor, ekonomik deneyler geniş kitleleri
yoksullaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Büyümenin verimlilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık
boyutlarını bir arada olan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması halinde sorunları aşmak
kolaylaşacaktır. Temel çözüm çerçevesi; özgürlükçü, çoğulcu, parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü
ile tarafsız ve bağımsız yargı ve adil rekabet, fırsat eşitliği, rant yerine verimlilik, kural bazlı hesap
verebilir kurumlar ile donanımlı, liyakat ve ehliyet sahibi insan kaynağı olmalı.
Eylem planlarındaki bazı önemli vaatler şöyle özetlenebilir;
- Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak.
- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar tam bağımsız olacak.
- Ehliyet ve liyakat esas alınacak.
- Varlık fonu ve Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisleri kapatılacak, Sayıştay
denetimi güçlendirilecek.

- Rezervler güçlendirilecek, rezerv yönetimi şeffaf ve hesap verebilir hale getirilecek.
- Dijital para hayata geçirilecek, her eylem planının beraberinde, sorumlu kuruluş ve zamanlama (ör:
ilk 90 gün ilk 360 gün gibi) lar belirtilmiş.
- Tarımda hayvancılık, kuraklık ve sulama, teknolojik dönüşüm ve finansman konularında dönüşüm
planları yapılacak.
- Yap-İşlet-Devret projeleri tamamen kötü bir uygulama olmayıp ancak her alanda uygulanamayacak
(Ör: şehir hastaneleri gibi). Fizibilite ve proje maliyet ve geri ödeme dönemlerinin iyi etüt edilmesiyle
başarılı işler yapılabilecek, AB olayı tekrar gündeme getirilecek ve tam üyelik daha kolay
gerçekleşebilecek.
- Ekonomi tekrar altı ay içinde rayına girebilecektir. Altı partinin belirleyeceği Cumhurbaşkanı
adayının uzlaşılacak yol haritasına uyması imza ile taahhüt edilmesi çok önem taşıyacaktır.
Sonuç olarak ESİAD’ın başlatmış olduğu “Liderler Buluşması” her partinin görüşlerini en yetkili
ağızlardan dinleme açısından çok faydalı oluyor. DEVA’nın ülkemiz sorunlarının çözümünde ne kadar
etkili sonuçlar alabileceği konusu ise partinin seçmen nezdindeki karşılığı oranında mümkün
olabileceği gözden uzak tutulmamalı.

