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Ali Babacan:
‘Hem maliyetleri hem de fiyatları aşağı çekmenin yolu sistem ve iktidar değişikliği’

‘Fahiş fiyatların sorumlusunu görmek için 
aynaya baksa yetecek’
“Sayın Erdoğan sorunlarla mücadelede evlere 
şenlik bir formül geliştirdi. ‘Suçu, günahı hep 
başkalarına yıkma’ formülü. Sayın Erdoğan 
‘fahiş etiketlerle mücadele edeceğim’ diyor. 
Oysa fahiş fiyatların sorumlusunu görmek için 
aynaya baksa yetecek. Döviz kuru arttığında 
illaki mazot, elektrik, ilaç, gübre artıyor.”

‘Bu iktidar değişmedikçe sorunlar
çözülmeyecek’
“Sayın Erdoğan’ın ekonomi yönetimi tüm 
dengeleri bozduğu için her şeye zam geliyor. 
Maliyetten etiket fiyatına kadar her şey artıyor. 
Bu krizden çıkışın yolu belli. Hem maliyetleri hem 
de fiyatları aşağı çekmenin yolu belli: Çözüm 
hem sistemin hem iktidarın değişmesinde. Bu 
iktidar değişmedikçe bu sorunlar çözülmeye-
cek.”

5 Ekim-Ankara Haymana İlçe Kongresi 
8 Ekim-Bursa Osmangazi İlçe Kongresi 
9 Ekim-İstanbul Küçükçekmece Kongresi 
10 Ekim-İstanbul Esenyurt İlçe Binası Açılışı 
14 Ekim-Adana Kozan İlçe Binası Açılış
15 Ekim-Mersin İl Kongresi 
16 Ekim-Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Kongresi 
19 Ekim-Ankara Kahramankazan İlçe Kongresi

Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımıyla 
gerçekleşen kongre ve açılışlarımız



Ali Babacan: 
‘Sayın Erdoğan’ı çarşıya çıkıp insanların arasına karışmaya çağırıyoruz’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamol-
laoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı 
DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Sistem değişikliği gerekli ama yeterli değil’
“‘Sistem değişecek ve sorunlar düzelecek’ diye 
bir şey yok. Sistem mutlaka değişmeli, parla-
menter sistem uygulanmalı. Bu gerekli ama 
yeterli değil. İktidardaki zihniyetin değişmesi 
gerekiyor. Topyekûn bir iktidar değişikliği 
gerekiyor.”

‘Vatandaşlarımızın karşısına uzlaşılmış bir 
parlamenter sistemle çıkarsak daha iyi sonuç 
alırız’
“Sistem değişikliği kuşkusuz önemli. Altı partinin 
bir arada olduğu bir masadayız. Buradaki hedef 
bütün bu çalışmaların mümkün olduğunca ortak, 
tek bir çalışma haline getirilmesi. En azından 
ilkeler, değerler, amaç konusunda bir ortak 
noktaya gelinmesini önemsiyoruz. 
Vatandaşlarımızın karşısına uzlaşılmış, üzerinde 
geniş bir siyasi ve toplumsal mutabakat zemini 
oluşmuş bir parlamenter sistemle çıkarsak çok 
daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz.”

‘Anayasa’ya uymuyorsanız eskisinden, 
yenisinden size ne?’
“Sayın Erdoğan, siz önce Anayasa’ya, Anayasa 
Mahkemesi’nin kararlarına uyun. Mevcut anayas-
ayı, mevcut hukuku, uluslararası sözleşmeleri 
uygulayın. Siz Anayasa’daki yemin ettiğiniz 
tarafsızlık hükmüne uymayın, ‘Anayasa Mahkem-
esi’nin kararlarına uymuyorum, saygı duymuy-
orum’ deyin, alt mahkeme sizin verdiğiniz cesare-
tle kararı uygulamadığında ‘Uygulamayabilir’ 
deyin, ondan sonra yeni anayasan bahsedin. Sizin 
için anayasa önemli bir metin mi? Kendinizi bağlı 
hissettiğiniz bir hukuk metni mi? Yazana zaten 
uymuyorsanız, eski anayasadan size ne, yeni 
anayasadan size ne?”

‘Ekonomiyi düzeltmenin yolu güven, güvenin 
ilk adımı hukuktur’
“Ekonomiyi düzeltmenin yolu güvendir. Güveni 
oluşturmanın en önemli ve ilk adımı hukuktur. 
Eğer hukuk zeminini yok ettiyseniz, ülkede adaleti 
ayaklar altına aldıysanız, insan hakları, özgürlükler 
ve demokrasi konusunda ülkeyi sürekli geriye 
götürürseniz siz bu ülkenin ekonomisini ancak 
rüyanızda düzeltirsiniz.”
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‘Hiç kimse sorunların çözümünü kaba kuvvette aramasın’
“Ülkenin sorunlarının çözümü meşru demokratik siyasette. Hiç kimse bu ülkenin sorunlarının çözümünü 
kaba kuvvette falan aramasın. O dönem geçti artık. Şu anda yapılacak iş herkesin meşru demokratik 
siyaset içerisinde kalmasıdır. Söyleyecek sözü olmayanlar, yapacak işi olmayanlar, ortaya bir çözüm 
koymayanlar ancak şiddeti yöntem olarak kullanmaya başlıyorsa, kusura bakmasınlar onların ayrılma 
vakitleri geldi.”

 ‘Çözüm için ilgili herkesle görüşülmesi gerekir’

‘Sayın Erdoğan artık başka bir dünyada yaşıyor’
“Koca bir ülke, bu kötü yönetimin elinde can çekişiyor. Asgari ücret, açlık sınırının dahi altındayken, kamu 
kaynaklarından nemalananların, 10-15 yerden maaş alanların keyfine diyecek yok. Halkımız her türlü zorlukla 
boğuşurken, ülkenin cumhurbaşkanı hiç oralı olmuyor. Başka bir dünyada yaşıyor. Diyor ki ‘İşçi de memur 
da halinden memnun’. Yoksulluktan bahsedene, ‘Abartıyorsun’, hayat pahalılığına ‘Enflasyon yüzde 20’nin 
altında’ diyor.”

‘Faiz de kur da talimatla düşmez’

‘Bu millet kendisiyle arasına duvarlar inşa edenle yola devam etmez’
“Halkla aralarında artık kocaman bir duvar var. Eskiden her fırsatta ‘millî irade’ diyenler, o millî iradenin 
gündeminden iyice kopup uzaklaştılar. İş bilmez adımlarla ülkemizi çıkmaz yollara, sokaklara soktular. Sayın 
Erdoğan’a sorsanız, her şey gayet iyi gidiyor. Kendisini bir uydurulmuş gerçeklik odasına hapsetti. Biz 
doğruları söylediğimizde de inkâr ediyor. Hiç merak etmesin, bu millet kendisine sırtını dönenle, kendisiyle 
arasına duvarlar inşa edenle yola devam etmez.”

Ali Babacan: 
‘Kaba kuvvetle iktidarda kalma çabası beyhude bir çabadır’
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‘Endişeli modernmiş, endişeli muha-
fazakârmış, tüm kimliklerin endişelerini silip 
atacağız’

‘Ülkemizde tek bir endişeli kişi olmasın diye 
çalışacağız’
“Özgürlükçü laiklik anlayışıyla hareket ediyoruz. 
Devletin topluma giydirmeye çalışacağı her 
gömleğin dar geleceğini biliyoruz. Herkesin, 
inanç ve ibadet özgürlüğünü yaşayacağı, hiç 
kimsenin kendi yaşam tarzı üzerinde, herhangi 
bir endişe duymayacağı bir haklar ve özgürlükler 
sistemi kuracağız. Endişeli modernmiş, endişeli 
muhafazakarmış; tüm kimliklerin endişelerini silip 
atacağız. Ülkemizde tek bir endişeli kişi olmasın 
diye çalışacağız.”

 ‘Demokratikleşme hikayesine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz’

‘Herkes kendi muhasebesini yapsın’
“Ortak aklın çalıştırıldığı dönemde ilmek ilmek 
ördüğümüz demokratikleşme hikayesinin böyle 
sona ermesine izin vermeyeceğiz. Bu ülke çok 
büyük başarılara imza attı. Sayın Erdoğan hiç 

kusura bakmasın, demokratik kazanımların eski 
günlere dönmesine izin vermeyeceğiz. Her 
fırsatta, ben ve arkadaşlarımın yönetimde olduğu 
dönemin başarılarıyla övünüyor. Şimdiki iktidarın 
yaptıklarıyla, o günlerde yapılanlar arasında dağlar 
kadar fark var. Herkes kendi muhasebesini yapsın. 
Bizim alnımız açık, başımız dik.”

Babacan’dan Bahçeli’ye ‘krizlerin ortağı’ 
yanıtı: ‘2001 krizinin ortağı, bugünkü krizlerin 
mimarısınız’

‘Sayın Bahçeli konuşurken 18 yaşından 
küçükleri ekrandan uzak tutmak lazım’
“Krizlerin ortağı Sayın Bahçeli ‘Krizlerin ortağı’ 
dememize çok alınmış olacak ki grup 
toplantısından cevap vermiş. Üslubu malum. Sayın 
Bahçeli konuşurken 18 yaşından küçükleri ekran-
lardan uzak tutmak lazım. Hakaretlerine cevap 
vermeyeceğiz. Kendisine sormak istiyorum: 
Krizlerin ortağı değil misiniz? Bugüne dek bu 
milletin hayrına, menfaatine ne iş yaptınız? Türki-
ye’nin ekonomisine, hukukuna hangi katkıda 
bulundunuz?”
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DEVA Partisi’nden Osman Kavala açıklaması:
‘Osman Kavala bir an evvel özgürlüğüne kavuşmalı’

‘Kavala gerçek olamayacak bir sarmalın içinde kaldı’
Yeneroğlu, Osman Kavala’nın tutukluluğunun somut delile dayanmayan isnatlar ile yürütüldüğünü, sürecin 
gayri hukuki işlediğini belirtti:

“Kavala gerçek olamayacak bir sarmalın içinde kalmış; hakkında temelde aynı bahanelere dayalı olarak pek 
çok kez tutuklama ve tahliye kararları ile bir kez de beraat kararı verilmiştir. Somut bir delile dayanmayan 
isnatlar ile tutukluluk sürecinin yürütülmesi, Gezi davasında verilen beraat kararının bozulması ve 15 
Temmuz davası ile birleştirilerek yargılamanın devam ettirilmesi gayri hukuki süreci net bir şekilde ortaya 
koymaktadır.”

800 gündür kayıp Yusuf Bilge Tunç nerede?

‘İsnat edilen suç ne olursa olsun, yaşam hakkı elinden alınamaz’
“DEVA Partisi olarak zorla kaybedilen Yusuf Bilge Tunç’un durumunun acilen ortaya çıkarılması çağrısında 
bulunuyoruz. “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer’den onu” vecibesini 
iktidar sahiplerine hatırlatırız. İsnat edilen suç her ne olursa olsun bir vatandaşın hukuk devleti güvenceler-
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MECLİSTEN

DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ,
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

MUSTAFA YENEROĞLU 
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inden yoksun bırakılarak yaşam hakkı, kişi 
güvenliği ve özgürlüğü haklarının ihlal edilm-
esi, işkence ve eziyete açık hale getirilmesi 
asla kabul edilemez. En kısa sürede Yusuf 
Bilge Tunç’un bulunması için konunun yakın 
takipçisi olacağız.”

Yeneroğlu: ‘18 yaşından küçük çocuğu 
olan kadın mahkûmların cezası ertelen-
meli ve bu yasama döneminde 
yasalaştırılmalı’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu, anneleri yahut anne ve babaları 
aynı anda cezaevinde bulunan çocukların 
durumuyla ilgili açıklama yaptı. 

‘15 yaşına kadar çocukları kapsayan infaz 
ertelemesi ‘18 yaşından küçük tüm çocuk-
ları’ kapsayacak şekilde yasalaştırılmalı’
“Geçtiğimiz mayıs ayında TBMM’ye sunulan 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-
kındaki Kanun’da değişiklik öngören kanun 
teklifinde “15 yaşından küçük çocuğu olan 
annelerin cezaları, çocuğun babasının ölmüş 
olması ya da cezaevinde olması durumunda 
erteleneceği” yer almaktaydı. Ancak bu 

hüküm TBMM Genel Kurulu’nda kanun tekli-
finden hiçbir gerekçe gösterilmeden çıkarıldı. 
DEVA Partisi olarak söz konusu hükmün 
“tutukluluğu” ve “18 yaşından küçük tüm 
çocukları” da kapsar şekilde yeniden ele 
alınması ve bu yasama döneminde vakit 
kaybedilmeden yasalaştırılması çağrısında 
bulunuyoruz.”

DEVA’dan AB raporu değerlendirmesi: 
‘Hükûmetin bir kenara bıraktığı Avrupa 
Birliği üyeliği hedefi bizim için vazgeçil-
mezdir’

‘Milletimiz AB vatandaşlarının imkanlarına 
sahip olmayı hak ediyor’
“Demokratik haklar, hukuk devleti standartları, 
ekonomik gelişmişlik ve daha nice konuda AB 
standartları vazgeçilmez bir ilerleme hedefidir. 
Mevcut hükûmetin bir kenara bıraktığı Avrupa 
Birliği üyeliği hedefi bizim için vazgeçilmez bir 
hedeftir. Çünkü milletimiz insan hakları, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama ve ekonomik 
refah açısından AB vatandaşlarının imkanlarına 
sahip olmayı hak ediyor. Hükûmeti, AB kriterl-
erini yerine getirmek üzere derhal somut 
adımlar atmaya davet ediyoruz.”



Dünyada kendine ait 130 milyar doları hem de hiçbir sonuç elde etmeden gizlice satıp daha sonra 
sattığı dövizi borçlanan ve bu borçlardan oluşan brüt rezervlerle övünen kaç Merkez Bankası var?

Merkez Bankası her hafta bilanço yayınlıyor. Bilanço ‘net rezervler’ kalemini içeriyor. Merkez 
Bankası ayrıca ‘Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi’ tablosu yayımlıyor. Bu tablo da swap 
verilerini içeriyor. Bu tabloların hazırlamasının ve kamuoyuyla paylaşılmasının teorik, pratik ve tarihi 
arka planını hiç merak ettiniz mi?

Bu tablolar lüzumsuz ve yanlış ise bunları yayımlamaya niçin devam ediyorsunuz? Bu tablolar 
gerekli ve veriler doğru ise bunların kullanılmasının ve halka anlatılmasının nesinden rahatsızsınız?

Ticari bankaların net döviz pozisyonları hesaplanırken bilanço dışı işlemleri dahil etmeleri zorunlu 
tutuluyor. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunun bilanço dışına attığınız swaplar dahil edilerek 
hesaplanmasının nesini yanlış buluyorsunuz?

İbrahim Çanakcı’dan Merkez Bankası Başkanına dört soru:
 ‘Dünyada borçla elde edilen rezervle övünen kaç Merkez Bankası var?’

1.

2.

3.

4.
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İBRAHİM ÇANAKCI
Ekonomi Politikaları Başkanı

Genel Başkan Yardımcılarından
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Eğitim Politikaları Başkanı

MUSTAFA ERGEN

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa 
Ergen, üniversiteye girişte ölçme ve değer-
lendirme sistemi için partisinin önerilerini tartış-
maya açtı.
‘Geri beslemeli sistemle, fırsat eşitliği yolun-
da bir adım daha atarak, tüm çocuklarımıza 
parlak bir gelecek sunacağız’
“Yeni ölçme ve değerlendirme geri beslemeli bir 
sistem olmalıdır. Öğrencilerin ileriki aşamalardaki 
başarısında öğretmenlerin de bir nevi referans 
etki ağırlıkları etkilenmelidir. Bu şekilde, kısıtlı 
imkânlara sahip bir köy okulunda öğrenci 
yetiştiren bir öğretmenin öğrencisinin başarısı, 
daha iyi şartlarda okuyan ve yüksek başarı 
sağlayan bir öğrencinin öğretmenine getireceği 
etki ağırlığı ile eş değer olabilecektir. Bu uygula-
ma, fırsat eşitliği temelinde bölgesel farklılıkları 
gidermek ve ülkemizin insan kapasitesini verimli 
bir şekilde kullanmak için etkili olacaktır.”

‘Yeni ölçme sistemleri yeni teknolojilerle 
yapılandırılmalı’
“Günümüzde okul notları konsolide olarak değerlendiril-
meye tutulurken, blokzincir teknolojisi ile granüler 
olmasına imkân sağlanacaktır. En genel ifadeyle, blokz-
incir okullarda verilen karnenin ve değerlendirmelerin 
dijital ortamda, dağıtık veri merkezlerinde güvenli bir 
şekilde saklanmasını, gerektiğinde de istenilen detayda 
öğrenci ve öğretmen özelinde çekilebilmesini sağlaya-
caktır.  Böyle bir sistem sayesinde öğrenci ve öğret-
menin gelişmesi ve takibi daha adil ve düzenli yapılabi-
lecektir. Öğrencinin okulda aldığı notlar, okul dışında 
yaptığı aktiviteler, aldığı referanslar, vb. tek tek blok 
olarak blokzincir içinde notu verenlerin etki ağırlıklarıyla 
beraber kaydedilmelidir. Örneğin, bir okulun matematik 
ağırlıklı bölümü, öğrencilerin hayatı boyunca matematik 
notlarını ve o dalı destekleyen diğer alanlardaki başarısı-
na göre, o bölüme girmek isteyen öğrencileri blokzinciri 
arayarak sıralayabilir.

DEVA Partisi üniversiteye girişte yeni sistem önerisini tartışmaya açıyor: ‘Çoklu sınav, blokzincir 
tabanlı ölçme, geri beslemeli değerlendirme’
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DEVA PARTİSİ SEKTÖREL
POLİTİKALAR BAŞKANI

BİROL AYDEMİR 

‘Çözüm üretim maliyetini düşürüp, satın alım 
gücünü artırmaktır’
“Fiyat artışlarına karşı yapılması gereken açıktır. Başta 
tarımsal üretim olmak üzere, birçok sektörde kullanılan 
girdilerde dışa bağımlılığı azaltarak, üretim maliyetini 
düşürecek yapısal reformlar zamanında yapılmalıdır. 
Döviz kurlarında ve faizlerde istikrarsızlık yaratmayacak 
makro ekonomik dengeler sağlamlaştırılmalı, pahalılığı 
önleyecek ve vatandaşın satın alım gücünü artıracak 
ekonomi politikalarını hayata geçirilmelidir. İktidarın 
görevi market açmak değil yükselen kuru ve enflasyonu 
düşürmektir.”

Birol Aydemir’den Enerji Bakanı’na: ‘Vatandaşı 
kandırmayın, saygısızlık yapmayın’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e seslen-
en DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol 
Aydemir’in açıklaması şöyle:

‘En azından vatandaşlarımızı kandırmaya çalış-
mayın’
“Vatandaşa yansıtmadığınızı, devletin ödediğini söyle-
diğiniz tutar neticede vergiler dolayısıyla vatandaştan 
çıkıyor. Faturaya yansıtsanız da yansıtmasanız da oluşan 
bu maliyeti neticede vatandaşlarımıza yüklüyorsunuz. 
Kendi hatalarınız sonucu oluşan bu maliyeti 
vatandaşlarımızın parasıyla ödemeyi lütuf gibi sunmanız 
her şeyden önce vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Anladık 
yönetemiyorsunuz, en azından vatandaşlarımızı kandır-

maya çalışmayın ve saygısızlık yapmayın. Kötü 
yönettiğinizi kabul ederek yol açın.”

‘Bekleyen gübre destekleriyle birlikte 
2021-2022 harman yılı gübre destekleri çiftçiye 
ödenmeli’

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol 
Aydemir, COVID-19 salgınının etkisiyle artan gıda 
fiyatlarına paralel olarak 2020 yılının başından 
itibaren küresel gübre fiyatlarında tarihi oranlarda 
artışlar meydana geldiğini söyleyerek açıklamalarda 
bulundu:

‘Üre, amonyak, nitrik asit gibi ara ürünlerde 
karaborsa oluşmuş durumda’
“Talep kaynaklı bu yükselişe ek olarak geçtiğimiz 
aylarda enerji fiyatlarında yaşanan anormal artışlar 
hammaddesi doğal gaz olan gübre sektöründeki 
bazı firmaların üretimi durdurmalarına neden 
olmuştur. Spot piyasada doğal gaz bulamayan 
firmaların üretimi durdurması, ithalatçı ülkelerin 
panik alımlarına geçmesinin de etkisiyle üre, amon-
yak, nitrik asit gibi ara ürünlerde karaborsa 
oluşmuştur. Ülkemiz gübre sanayisinin hammadde 
ihtiyacı %95 oranında ithal girdiye bağımlı halde 
olduğu ve kur istikrarı ortadan kalktığı için çiftçimiz 
dünyada yaşanan bu sıkıntıyı katmerli bir şekilde 
yaşamaktadır.”

DEVA’dan “Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri” çıkışı:
‘Bin liraya sepet doldurmakla övünmek trajikomik bir durumdur’
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DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, geçen ay Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu 
Sistemi (MHRS) üzerinden 10 dakika olan muayene aralığını beş dakikaya düşürmesi kararını eleştirdi.

‘Hastalar etkin tanı ve tedaviden yoksun kalacak, hekimler açısından da yıpratıcı olacak’
“Sağlık Bakanlığı’nın beş dakikaya indirdiği muayene randevu aralığı mantığa ve tıp biliminin temel prensiplerine 
aykırıdır. Hekim hastalık konusunda yeterli veriyi ancak hastanın şikayetini ayrıntılı olarak dinleyerek ve fiziki muayene 
yaparak elde edebilir. Bu durum hastaların etkin şekilde tanı ve tedaviden şyoksun kalması anlamına gelecektir. 
Hekimler için ise bir günde bu kadar fazla sayıda hasta ile ilgilenmek son derece yıpratıcı olacaktır.”

‘Sağlık hizmetlerinde verim ciddi oranda düşecek ve şiddet sorunu körüklenecektir’
“OECD ülkelerine göre kişi başına düşen hekim ve yardımcı sağlık çalışanı sayısında son sıralarda olan ülkemiz, hastan-
eye başvuruda ise en üst sıralarda yer alıyor. Arz talep dengesini kuramayan sağlık politikaları nedeniyle hastalar ve 
hekimler karşı karşıya kalıyor; sağlıkta şiddet zemin buluyor. Şimdi muayene randevu aralığının beş dakikaya düşürülm-
esiyle de hastalar şikayetlerini söyleyemeden süre dolacak ve tedavi olamayacak; hekimler doğru tanıyı koyamadan 
tedavi vermeye zorlanacak, hatalı tanı ve tedaviler artacak böylece sağlık hizmetlerinde verim ciddi oranda düşecek 
ve şiddet sorunu körüklenecektir.”

‘Sağlık politikalarının arz talep dengesini kuracak şekilde yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır’
“Sağlık sistemimizin tamamen tıkanma noktasına gelmesini engellemek için sağlık politikalarının arz talep dengesini 
kuracak şekilde yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır. Atama bekleyen yüzbinlerce sağlıkçının sisteme dahil edilmesini 
sağlayacak bir işgücü planlaması ile, dengeli iş yükü dağılımı sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının maaş ve özlük hakları 
iş-yaşam kalitesini artıracak şekilde iyileştirilerek, tükenmişliğin ve beyin göçünün önüne geçilmelidir. Sağlık bilimlerinin 
akademik kadrolarına sadakatli yandaşlar değil, liyakatli bilim insanları yerleştirilmelidir.”

Sağlık Politikaları Başkanı

 AYSUN HATİPOĞLU

DEVA Partisi’nden MHRS ve geciken randevulara tepki:
‘MHRS randevu sistemindeki aksaklıklar hasta ve hekim açısından sorunlu’
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Varsa içinde yaşayan sakinleriyle birlikte sosyal tesislerinin amacına uygun ya da yeniden işlevlendirilmiş olarak hayata 
geçirildiği,
Doğal film-dizi platoları olan,
Sinema, müzik, tiyatro festivallerinin yapılabildiği,
Yazar, mimar, tasarımcı, sanatçı rezidansları olan,
Endüstriyel turizme açılabilecek, restoran, kafe, sosyal tesislerin “korumacılık kanunları”na uygun şekilde işletildiği,
Uluslararası konferansların,
Müze, sergi ve galerilerin konumlandığı,
Zanaat, tasarım, sanat, edebiyat, sahne sanatları, dijital sanat gibi farklı atölyelerin yapılacağı,
Ebeveyn ve çocuk dostu alanların olduğu,
Kadın ve genç istihdamına açık alanlar olarak planlanacaktır.”

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı

HELÜN FIRAT

DEVA Partisi Kültür ve Sanat Politikaları 
Başkanı Helûn Fırat, Geç Osmanlı ve Erken 
Cumhuriyet tarihinin miras bıraktığı ve 
ülkenin tüm sathına yayılmış olan endüstriyel 
miras değeri taşıyan fabrikalar ve fabrikalarla 
birlikte doğan kentleşme alanlarının üç temel 
başlık altında değer göreceğini belirttiği 
“Kültürel Endüstri Bölgesi” planının detaylarını 
paylaştı:

‘Mimari yapılar kültür-sanat üretim 
alanlarına dönüştürülecek’
“Organize Sanayi Bölgeleri ülke ekonomisine 
imalat ile nasıl katkı sağlıyorsa Kültürel 
Endüstri Bölgeleri de geçmişte ve 
günümüzde sınai işleviyle katkı sağlayan 
mimari yapıların kültür-sanat üretimi alanları-
na dönüştürülerek; bütüncül, kapsayıcı, 
sürdürülebilir istihdam ve gelişim alanları 
olarak kültür ekonomisine ve kentlerin 
yaşamına katkı sağlayacaktır.”

‘Kültürel Endüstri Bölgeleri her birinin 
tarihine ve dokusuna uygun olarak 
planlanacak’
“Kültürel Endüstri Bölgesi, özellikle bütüncül 
mimari plan dâhilinde tasarlanmış ve fabrikal-
arın kentsel yerleşimi olarak erken cumhuri-
yet döneminde sosyal tesisleri ile birlikte 
yapılandırılmış bölgelerini kapsayacak bir 
kültür ekonomisi programıdır. Bir Organize 
Sanayi Bölgesi nasıl farklı imalat tesislerinin 
bir arada konumlanarak ürettiği alanlar ise 
Kültürel Endüstri Bölgeleri her birinin tarihine 
ve dokusuna uygun olarak:

DEVA Partisi’nden ‘Kültürel Endüstri Bölgesi Planı’:
‘Ülkemizin endüstriyel mirasını çağdaş bir kültür 
hareketine dönüştüreceğiz’



ETKİNLİKLERİMİZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin altıncı il başkanları toplantısında konuştu.

‘Tüm demokratları DEVA çatısına davet ediyoruz’
“Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa olsun, tüm demokratları DEVA çatısı altına davet ediyoruz. Fikirl-
erden kaçmayan, konuşmaktan korkmayan bir ülkeye davet ediyoruz. Cesur, özgür ve zengin bir Türki-
ye’ye davet ediyoruz. Türkiye’yi; özgürlük, hak, adalet ve demokrasi ilkeleri etrafında yeni bir toplumsal 
sözleşmeye davet ediyoruz.”

‘İnsan onuruna yakışır bir siyasal düzen için sabırsızlanıyoruz’
“Tüm travmaları, korkuları, geride bırakacağımız yeni bir sistem inşa etmeyi hedefliyoruz. İnsan onuruna 
yakışır bir siyasal düzen için, akılcı politikalarla harekete geçmek için sabırsızlanıyoruz. Bu ülkede, sadece 
endişeli modernlerin veya endişeli muhafazakarların değil; tek bir insanın dahi endişeli olmaması için 
çalışmayı taahhüt ediyoruz.”
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DEVA Partisi Muhtarları unutmadı 

*DEVA Partisi il ve ilçe teşkilatları 19 Ekim Muhtarlar günü vesilesiyle muhtarları ziyaret ettiler.

 #devamuhtarda etiketi ile sosyal medyada paylaşılan ziyaretlerde, mahallelerin sorunları ve 
muhtarlık kurumuna dair düzenlemeler konuşuldu.

*Genel Başkanımız Ali Babacan heyetle birlikte Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunu ziyaret etti.
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