
 
Avcılar İlçe Açılış 

 
DEVA Partisi’nin değerli genel merkez kurul üyeleri, 
 
İstanbul il teşkilatımızın ve avcılar ilçe teşkilatımızın değerli başkanları, 
 
Siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, 
 
Teşkilat mensuplarımız, 
 
Sevgili Avcılarlı gönüldaşlarımız, 
 
Bu program vesilesiyle komşu illerden, ilçelerden gelip bizlerle beraber olan 
kıymetli konuklarımız, 
 
Ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, 
 
Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm 
vatandaşlarımız; 
 
Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Avcılar ilçe binamızın açılış törenine 
hoş geldiniz diyorum. 
 
***** 
 
Dün İstanbul’a ilk adımımızı Sultanbeyli’de attık. Bugün de ayağımızın tozuyla 
Avcılar’a geldik. 
 
Bu açılış vesilesiyle bizi izleyen, balkonlarından, camlarından bizim açılışımıza 
iştirak eden tüm komşularımızı da ayrıca selamlamak istiyorum. Sağ olun. 
 
DEVA Partisi’ni anlatmak için, 
 
Türkiye’nin yarınlarını sizlerle paylaşmak için geldik. 
 
Şu iki gündür bakıyorum; 
 
İstanbul, DEVA’ya hasretmiş. Biz mi geç kaldık, düşünüyorum.  
 
Dün Sultanbeyli’de açılış törenimizden sonra çarşı pazar turu yaptık, 
vatandaşlarımızla sohbet ettik.  Sağ olsun Sultanbeyli dün bizi bağrına bastı.   
Bugün Avcılardaydık, merkezdeydik trafiğe kapalı çarşıda dolaştık esnafımız, 
Avcılarda oturan vatandaşlarımız bize gönlünü açtı kucağını açtı.  Gerçekten 
iki gündür şunu anladık ki üzerimizde büyük sorumluluk var.  
 
İstanbul DEVA’yı bekliyor. Avcılar Sultanbeyli DEVA’yı bekliyor.   



 
 
Bu vesileyle, şimdiden sözümüzü verelim. 
 
Biz kararımızı verdik; 
 
Hem ben hem de tüm arkadaşlarım bol bol İstanbul sokaklarında olacağız 
artık. 
 
Bu coşkuyu İstanbul’un her ilçesinde yaşatacağız. 
 
DEVA bayrağını her mahallede zirveye yükselteceğiz. 
 
 
Değerli arkadaşlarıma ve teşkilat mensuplarına sormak istiyorum. 
Önümüzdeki aylarda çok yoğun bir çalışma dönemine gireceğiz.   
 
Böyle yoğun bir çalışma dönemine hazır mıyız arkadaşlar?  
 
İstanbul’un her sokağında demokrasi rüzgârı, atılım rüzgârı estirmeye hazır 
mıyız? 
 
DEVA rüzgarını estirmeye hazır mıyız? 
 
*****  
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Biz bugün burada sadece bir ilçe binasının açılışı için toplanmadık. 
 
Niçin toplandık, biliyor musunuz? 
 
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarına damga vuracak bir hareketin, iktidar 
yürüyüşünün İstanbul adımları için toplandık. 
 
Karamsarlığa gömülen bir ülkenin yeniden umudunu yeşertmek, 
 
Yoksulluğa itilen bir halkı refaha kavuşturmak, 
 
Sesi kısılan insanların sesi olmak için burada toplandık. 
 
İşte ben bugün, burada, karşımda DEVA Partisi’nin pırıl pırıl kadrolarını 
görüyorum. Gözlerinizdeki heyecanı okuyorum. 
 
Ve sizden bir söz vermenizi istiyorum: 
 
Açılışını yaptığımız bu bina, Avcılar’da bu heyecanın ev sahibi olacak. 



 
 
Bu bina, demokrasinin, atılımın, refahın, özgürlüğün adresi olacak. 
 
Söz mü arkadaşlar?  
 
Ben sözümü aldım. 
 
Sağ olun, var olun.  
 
 
Değerli arkadaşlarım, Değerli gençler Türkiye’nin umudu bu heyecan dolu 
DEVA kadroları. Biz hep beraber Türkiye’nin umuduyuz. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
Türkiye bir yol ayrımına geldi dayandı. Dönülmez akşamın ufkundayız artık. 
 
Nereden mi anlıyoruz? 
 
İktidar ortaklarının seçim matematiği, secim aritmetiği, seçim mühendisliği 
işine başladı. 
 
  
 
Yok “baraj yüzde 5 mi olsun”, yok “yüzde 7 mi olsun” bunun derdine düştüler. 
 
Ben daha öncede söyledim bugünde de söylüyorum. 
 
Ne zaman ki ülkeyi yönetenler bu hesapları yapmaya başlar, ne zaman ki 
ülkeyi yönetenler ancak oyunun kuralını, kanunları değiştirerek tekrar iktidar 
olabileceklerine inanmaya başlarlar, ne zaman ki mevcut kurallarla seçimi 
kazanamayacaklarını anlarlar işte o zaman başlarlar bu kanunlarla oynamaya. 
Çok gördük bunu siyasi tarihte çok.  
 
 
Kim olursa olsun hangi iktidar bu seçim matematiğine seçim mühendisliğine 
başladıysa halkımızın bunun çarpmasını da, bölmesini de, toplamasını da 
sandıkta onlara öğretti. Halkımız yine öğretir hiç endişe etmeyin. Ama diyoruz 
ki bunlarla uğraşmaya başladıklarına göre artık iktidarın gitme vakti geldi. 
  
Bu iktidar yorgun, yoruldu. Bunu kendilerinin de kabul etmesi lazım. 
Vatandaşımız zaten bunu görüyor, anlıyor ama işi tadında bırakmayı da 
bilmek lazım 
 



 
En kısa zamanda bu iktidarın büyük ve küçük ortaklarıyla vedalaşacağız. 
 
Onlar müsait bir yerde inecekler. 
 
Peki, işimiz bitecek mi? 
 
Hayır arkadaşlar, asıl işimiz o zaman başlayacak. 
 
Bugün Avcılarda yürürken çok sayıda vatandaşımız geldi, derdini anlattı 
bizlerden olan beklentilerini ifade etti. Dediler ki ‘ya bir an önce şunlardan 
kurtulalım.’ Bu zaten olacak ama bizim asıl ondan sorasına hazırlanmamız 
gerekiyor. Asıl bu iktidardan sonrasına Türkiye’nin kadrolarıyla, planlarıyla, 
projeleriyle hazır olması lazım. 
 
Direksiyona geçip, Türkiye’yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz. 
 
Biz, DEVA Partisi kadroları olarak bu sorumluluğu omzumuzda hissediyoruz. 
 
Emin olun, her adımımızı bu sorumluluk bilinciyle atıyoruz. 
 
Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 
 
Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir 
Türkiye’ye, bir daha asla izin vermeyeceğiz. 
 
Türkiye’yi, öfkeye teslim etmeyeceğiz. 
 
Çünkü çok iyi biliyoruz ki; 
 
Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı ve her kavganın bir barışı vardır. 
 
Çünkü çok iyi biliyoruz ki; 
 
Kutuplaşmadan, bağırış çağırıştan kimseye bir hayır gelmez. 
 
Çünkü çok iyi biliyoruz ki, 
 
Adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez. 
 
İşte biz bu lanetli yola girmeyeceğiz. 
 
Bizim yolumuz belli. İlkelerimiz net. 
 
Umudumuz diri. Başımız dik. 
 
Bizim mayamızda; 



 
 
Karşılıklı sevgi ve saygı var.  
 
 
Bizim mayamızda; barış var huzur var. Biz kavgadan beslenen bir siyasi 
hareket değiliz. Biz öfkeyi hitabet sanatı olarak sunanlardan da değiliz. Biz 
gerçeğiz gerçek. Neysek oyuz.  
 
 
Bizim hayalimizde; 
 
Herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var. 
 
Şimdi sizlere soruyorum; 
 
Hayalimizdeki, hedefimizdeki Türkiye için mücadele etmeye var mısınız? 
 
Demokrasi ve atılımın bayrağını göndere çekmeye var mısınız? 
 
Emaneti teslim almaya hazır mısınız? 
 
Evet, Avcılar hazır. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Türkiye 19 yıl sonra yepyeni bir sayfa açıyor. 
 
19 yıldır yıpranmış, yönetme kapasitesini yitirmiş, günübirlik hesapların içinde 
kaybolmuş bu iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde değiştireceğiz. 
 
Ancak; ülkemizi intikamdan, rövanştan beslenen azgın azınlığa bırakmamakta 
da kararlıyız. 
 
Bakıyoruz, neredeyse her millî bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları 
adeta bir sınava çekiliyor. 
 
Gözümüzden kaçmıyor. 
 
Biliyorsunuz; 
 
Laiklik ilkesini yıllarca çarpıtan zihniyet, hak ve özgürlükler üzerinde kurduğu 
baskıyla, laiklik kavramını lekeledi. 
 



 
Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayanlar, yanlış anladıkları laiklik kavramının 
arkasına yıllarca saklandılar. 
 
Şimdi görüyoruz ki aynı zihniyet, arada sırada inançlı vatandaşlarımıza da 
göndermeler yapıyor. 
 
Biz bunu asla kabul etmiyoruz. 
 
Kimse kusura bakmasın; 
 
Millî günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler 
yapılmasına izin vermeyiz. 
 
Biz bu zihniyete pabuç bırakmayız. Kimse boşuna heveslenmesin. 
 
Bu ülke, bu sığ kavgalardan çok çekti.  
 
21. yüzyılın dünyasına yakışmayan, her seferinde ülkemize patinaj yaptıran 
bu kavgaları tarihin çöplüğüne atacağız. 
 
Ve kimsenin bir başkasına büyüklük taslamasına müsaade etmeyeceğiz. 
  
Kurucu değerlerimizin, hiçbir grubun aleyhine kullanılmasına geçit 
vermeyeceğiz. Bu değerler hepimizin, kimsenin tapulu mülkü değil. 
 
Baskıya dayalı bu çağdışı bakışa dimdik hep beraber ayakta duracağız, karşı 
duracağız. 
  
Türkiye’de hiç kimse kendisini üvey evlat hissetmeyecek. 
 
Bıkmadan usanmadan tekrar edeceğiz: 
 
Bu memleket bizim, bu memleket hepimizin diyeceğiz. 
 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle “bu memleket hepimizin” 
diyeceğiz. 
 
Ayrıştırmaya, ötekileştirmeye asla geçit vermeyeceğiz. 
 
Herkes bu ülkenin eşit vatandaşı olacak.   
 
Kimse inancından, dilinden, kimliğinden dolayı hor görülmeyecek. 
 
Hiçbir vatandaşımız, devlet kapısının önünde korku ve endişe yaşamayacak. 
 
Devletin her kademesini, her kimlikten vatandaşımıza açacağız. 



 
 
Bugün sabah alevi vatandaşlarımızın derneklerine, federasyonuna uğradık. 
Gayet iyi niyette dediler ki “Türkiye’de 900’den fazla kaymakam var. Bir tane 
alevi kaymakam olmaz mı sayın başkanım” dediler. “Bu ülke bizim ülkemiz 
değil mi?” dediler.  Bu yanlış yönetimi ayrıştırıcı zihniyeti tarihe gömeceğiz 
biz.   
 
Eşit vatandaşlık, fırsat eşitliği. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her 
gencimiz eğitimde fırsat eşitliğine kavuşacak.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan her gencimiz işe girerken fırsat eşitliğine kavuşacak. Vatandaşlarımız, 
hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, hangi mezhebe mensup olurlarsa 
olsunlar eşit vatandaş olacaklar ve fırsat eşitliği içinde bu ülkede 
yaşayacaklar. 
 
Liyakatı esas alacağız. Tek tipçi zihniyete son vereceğiz. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
Türkiye’nin tek bir çıkış yolu var. 
 
Bu çıkışın adı; DEVA Partisi’nin kadrolarıyla beraber inşa edeceği hukuk 
devletidir.  
 
Bu yolculukta hiç kimseyi kimliğinden ve hürriyetinden mahrum 
bırakmayacağız. 
 
Hiç kimseyi kendi kimliğini saklamak mecburiyetine hissettirmeyeceğiz. 
Herkes kendisi olarak, birey olarak, özgür, onurlu bir vatandaş olarak “ben 
buradayım” diyecek. “Beka beka” diyorsanız bu ülkenin bekası böyle sağlanır. 
Bu ülkenin birliği beraberliği böyle korunur. Ayrıştırarak, ötekileştirilerek, 
toplumu bazı kesimlerini yok sayarak bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin 
bekasına en çok zarar verenledir.  
 
Bu vesileyle,  
 
Buradan, İstanbul’dan, bir zamanlar Sayın Erdoğan’a güvenip oylarını 
esirgemeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. 
 
Değerli kardeşlerim; 
 
AK Parti’nin, Sayın Erdoğan’ın  artık yazacak yeni bir hikayesinin kalmadığını 
en iyi sizler biliyorsunuz. 
 



 
Bir zamanlar Sayın Erdoğan’ı destekleyenler, bir zamanlar AK Partiye gönül 
veren vatandaşlarımıza özellikle seslenmek istiyorum.  
 
Ben de sizlerin tertemiz duygularınızın eksilmediğini, hiçbir zaman 
eksilmeyeceğini biliyorum. 
 
Sizler bu ülkede yapılan haksızlıklara göğüs germiş insanlarsınız. 
 
Sizler, verdiğiniz haysiyet mücadelesini zaferle taçlandırmış̧ insanlarsınız. 
 
Biliyorum; 
 
Bir kez daha bu ülkede  
 
Herkes için hak, 
Herkes için özgürlük, 
Herkes için adalet, herkes refah diye ortaya çıkacak insanların içinde yine 
sizler de olacaksınız. 
 
Çünkü ben sizin haktan, hukuktan asla vazgeçmediğinizi biliyorum. 
 
Bir zamanlar Sayın Erdoğan’a ve AK Partiye gönül vermiş vatandaşlarımızın, 
ülkemizde yaşanan adaletsizlikleri sineye çekmediğinizi biliyorum. 
 
“28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın” dediğiniz insanların, 28 Şubatçılarla 
beraber yol yürümesinden rahatsız olduğunuzu biliyorum.  
 
Sizlerin, ülkemizdeki bu yoksulluğa, bu yolsuzluğa, bu yasaklara layık 
olmadığınızı da biliyorum. 
 
Her köşede karşınıza çıkan israftan ve yolsuzluktan son derece rahatsızlık 
duyduğunuzu biliyorum. 
 
İktidarın bu ağır yükünü sineye çekmekten usandığınızı da biliyorum. 
 
Allah göstermesin yanlışı savunmak çok zor bir iş. Yapılan onca yanlışların, 
onca haksızlığın, bir zamanlar destek vermiş insanlar olarak arkasından 
durmanın ne kadar zor olduğunu da biliyorum.  
 
Sizlerden, bu çaresizliğe mahkûm olmadığınızı bilmenizi istiyorum.  
 
Gelin hakkı, adaleti, huzuru herkes için hep birlikte isteyelim. 
 
Hep beraber çalışacağız. Sadece iktidardan kurtulmak amaç değil, ondan 
sonrasına hazır olmamız lazım. Nasıl olsa onlar ü müsait bir yerden inecekler, 
biliyoruz.  



 
 
Gelin yepyeni bir birliktelikle umut olalım, gelin Türkiye’ye DEVA olalım. 
 
Unutmayın; 
 
DEVA Partisi varken kimse sizin hakkınıza göz koyamaz.  
 
Helal tek bir lokmanızı kimse elinizden alamaz.  
 
Çünkü DEVA Partisi herkesin can güvenliğinin, hak güvenliğinin ve mal 
güvenliğinin garantisidir. 
 
Senelerce mücadele ederek kazandığımız hakların hepsinin teminatı biziz. Biz 
bunun garantisiyiz, bunun kefiliyiz. 
 
Kazanmış haklardan asla tek bir gram bile eksilmesine müsaade etmeyiz. 
Ancak gasp edilen hakların iadesi içinde sonuna kadar çalışırız.  
 
Unutmayın; 
 
Kimse artık bu ülkede bir başkasına üstünlük taslayamaz. 
 
Kimse kendi yaşam tarzını bir başkası üzerinde dayatamaz. 
 
Çünkü artık Demokrasi ve Atılım Partisi var. 
 
Çünkü artık DEVA   partisi var. 
 
İşte ben, bu yolda gönül gönüle yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum. 
 
Bu yolda beraber yürümeye var mısınız arkadaşlar? 
 
Bu yolu beraberce yürüyecek miyiz arkadaşlar? 
 
İnşallah. Hep beraber. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar; 
 
Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan bir şeyi itiraf etmişti: 
 
İstanbul’a ihanet ettiğini söylemişti. 
 



 
Ne demişti “biz İstanbul’a ihanet ettik” demişti. Bunu söyledi açık açık söyledi. 
94'te Büyükşehir Belediye Başkanı oldu değil mi? Daha sonra Başbakan oldu 
Cumhurbaşkanı oldu ama belediye başkanlığını kimseye bırakmadı. 
Zannetmeyin ki o koltuktan kalktı, orada oturmaya devam etti. İstanbul’da 
şöyle gözünüze takılan ne kadar büyük proje varsa ne kadar dikey yapılaşma 
varsa hepsi bilgisi dahilinde.   

Arabadan giderken camdan görüyor mu yüksek bir şey. Bilgisi dahilinde 
olmadan o binanın yapılması mümkün değil. Bir de diyor ki “biz yatay 
yapılaşmadan yanayız.” Madem öyle İstanbul’un hali ne? Şunu açıkça söyleyin 
ya “bu dikey yapılaşmadan büyük rant var. Bu rantın da cazibesi büyük, 
etrafta da bu ranttan pay alan çok insan var. Dolayısıyla çok baskı geliyor. Bu 
rant paylaşılıyor. Her balı tutan parmağını yalıyor. Onun için bu yüksek 
binadan oluşuyor.” Açık açık söyleyin.  Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? 1994, 
2019   değil mi? 25 yıl 25 yıl.  Hala büyükşehir belediye meclisinde AK Parti 
çoğunlukta biliyorsunuz ve bütün bir imar değişiklikleri mecliste yapılan işler, 
başka yerde yapılmıyor.  

Bakın bu dikey yapılaşma bir yana, asıl İstanbul deyince değerli arkadaşlar 
hep depremi aklımızın hemen hemen kıyısında tutmamız lazım. Çok uzağında 
değil, hemen yakınında. 

Çok yakın zamanda ülke genelinde çok büyük kayıplar yaşadık. Sel ve yangın 
felaketleriyle canlarımızı, hayvanlarımızı, ormanlarımızı, yaşam alanlarımızı 
kaybettik. 
 
Maalesef afet yönetiminde verdikleri sınav, olası bir İstanbul depreminin 
altından kalkamayacaklarını gösterdi. 
 
Bilim insanları senelerdir uyarıyor. İstanbul’un depreme hazırlanması için 
dillerinde tüy bitti. 
 
Peki, İstanbul’u depreme hazırladılar mı? 
 
Ülkeyi yönetenler şu İstanbul’a, Avcılar’a bakarken bir kere rant gözlüklerini 
çıkardı mı? 
 
Arkadaşlar, 
 
Biz İstanbul depremi sorununu, bir Türkiye meselesi olarak görüyoruz. 
 
Bildiğiniz gibi, iktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya koyacağımız 
politikalarımızı açıklıyoruz. 
 
Bu kapsamda geçtiğimiz ay Afet Eylem Planımızı açıkladık.  
 



 
İstanbul’a ilişkin bir projemizi de ortaya koyduk. 
 
İstanbul için kanal manal değil, “Hayat İstanbul” projesini hazırlıyoruz. 
 
İstanbul’da kentsel yenilenmeyi, deprem ve sel gibi afet risklerini bertaraf 
etmek üzere “Hayat İstanbul” projesini uygulamayı planlıyoruz. 
 
Peki, bunu nasıl yapacağız? 
 
Kentsel yenilenme faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, 
bilimsellik, verimlilik ve çevreye uyum ilkelerini baz alacağız.  
 
Kentsel yenilenmede afet tehlikesi, nüfus ve finansal gereksinim ölçülerini 
esas alacağız. 
 
Ve en önemlisi; uygun şehir planlama, mühendislik ve finans imkanlarını 
İstanbul’a sağlayacağız. 
 
Çünkü biz, güvenli konutta yaşama hakkını, temel bir insan hakkı olarak 
görüyoruz.  
 
Hep söylüyorum; bizim çözüm önerilerimiz hazır. 
 
Biz alışıldık muhalefet partileri gibi şikâyet eden siyaset yapmıyoruz. 
 
Neyin, nasıl, ne kadar sürede yapılacağına kadar çalışıyoruz.  
 
Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 ve 360 günlerindeki acil eylem 
planlarımızı satır satır hesaplıyoruz. Ve bunların hepsinin bütçesini hesap 
ediyoruz. Açıkladığımı her adımın hesabını kitabını yapıyoruz. Bütçeye 
sığacağından emin olduğumuz şeyleri açıklıyoruz. Yarın yüz yüze bakacağız. 
“Bugün söyledik geçti” bunu söyleyemeyiz.  Biz diyemeyiz başkaları 
söyleyebilir. 
 
Çünkü değerli arkadaşlar, bu ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok. 
 
İşte bu yüzden DEVA Partisi, ülkemizin yarınları için, özgürlük için, zenginlik 
için, demokrasi için, atılım için hazır. 
 
***** 
 

Dürüst ve ehil kadrolar işbaşına gelmedikçe bu ülkenin sorunlarının çözülmesi 
asla mümkün olmadı, olmaz, olmayacak. Onun için ise “kadro kadro kadro” 
diyoruz. Bakın yanlış kadrolar elinde ülke ne hale düşüyor, ülkenin başına 
neler geliyor görüyoruz ya yaşıyoruz. Şu anda Türkiye de makyajlanmış, üstü 



 
örtülmüş, ayarlanmış enflasyon rakamı, devletin açıkladığı rakam ile yüzde 19 
geçti. Şuradan girelim sırayla şu dükkân sahiplerine soralım “aldığınız 
sattığınız malı geçen sene kaça alıyordunuz, bu sene kaça alıp satıyorsunuz?” 
diye. Zamlar en az yüzde 30,40,50. Yüzde 100. TÜİK açıklıyor yüzde 19 ama 
TÜIK'in açıkladığı 19 bile çok yüksek bir rakam. Bakın hepsini biliyoruz, 
rakamların doğru olmadığını biliyoruz ama minare kılıfa sığmadığı için, mızrak 
çuvala girmediği için onu açıklamak zorunda kalıyorlar. Tek rakam açıkladılar 
herhalde iyice komik duruma düşecekler.  

Biz ne yaptık? Biz 34 yıl boyunca iki hane olan, 3 hane olan enflasyonu aldık 2 
yılda tek haneye girdik. 2003, 2004 iki yılda. Ve paradan altı sıfır attık. İki 
yılda bunu yaptık, yapamazsınız diyorlardı, beceremezsiniz diyorlardı. 

Bu yüksek faizlerle borçların ödenmesi çok zor, çok zor. Dengeler bozuldu. 
Ekonominin bütün dengeleri bozuldu.  

Bakın şu anda resmi enflasyon TÜFE'de yüzde 19, ÜFE'de resmi enflasyon 
yüzde 45. Üretici fiyatlarında aradaki rakam, ÜFE ile TÜFE arasındaki fark tam 
yüzde 26. Hiçbir zaman bu kadar yükselmişti. Maliyetler artıyor ama 
esnafımız o artan maliyetleri fiyatlarına tam yansıtamıyor, vatandaş alamıyor. 
Çiftçimizin karı düştü hatta zarara geçti. Esnafımızın karı düştü, zarara geçti. 
Bu yüksek enflasyon tamamen kötü yönetimin sonucu.   

Faizler, Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 19. Avrupa'nın en yüksek, 
dünyadaki 7 yüksek faizden bahsediyoruz. Dünyadaki 7 yüksek faiz. Bizim 
dönemimizde devletin faiz ödemesi bütçede 50 milyar civarındaydı arkadaşla. 
Ne zaman ki taraflı partili cumhurbaşkanı göreve başladı, Ne zaman ki akraba 
Bakan’ı yanına aldı, el ele verdiler ve bu yıl faiz ödemesi tam 180 milyar lira. 
Yeni parayla. 50 milyardan çıktı 180 milyara.  Eski parayla 180 katrilyon. 

Sadece bütçeden faize ödenen parayla tam 5 bin tane yangın söndürme uçağı 
alınıyor. Rakamın büyüklüğüne ölçü olsun diye söylüyorum. 

Bakın, tanesi 200 bin liradan -ki ayağınızı yerden kesecek sıfır bir araba 200 
bin liraya alınıyor, iyi ya da kötü- faize ödenen parayla tam 800 bin tane 
otomobil alabiliyorsunuz. 

 

Rakama bakın rakama. 

Bir zamanlar Merkez Bankası’nın faizi yüzde 6-7 iken o dönemin pırıl pırıl 
ekonomi bürokratlarını ‘vatan hainliğiyle’ suçlayan Sayın Erdoğan değil miydi? 

Onlara ‘Faizci’ diyen Sayın Erdoğan değil miydi? 

Peki, yüzde 6-7 faiz ödenirken bürokratları vatan hainliğiyle suçladı da bugün 
faizi yüzde 19’da tutanlara ne demeli? 

Bu faizi yüzde 19’da tutan kim? Elini tutan mı var ya? 



 
Merkez Bankası başkanlarının biri gidiyor, biri geliyor. Kendisi demedi mi ‘Laf 
dinlemiyor, değiştirdim’ dedi. 

Laf dinleyeni koydun oraya. 

Demek ki laf dinleyen Merkez Bankası başkanı faizi yüzde 19’da tutuyor. Niye 
indirmiyor? 

Sayın Erdoğan’a sormak istiyorum: 

Niye faiz yüzde 19? Niye düşürmüyorsun? Niye düşüremiyorsun? Bunu bir çık 
anlat. 

“Yüksek faiz vatanı satmaktır” diyordun, hepsi kayıtlarda. Yüzde 6-7 faiz 
vatanı satmaksa, yüzde 19 faizin bir tanımını yapmak lazım. Bu nedir? 

Ya da niye yüzde 19’da tutmak zorunda olduğunu çık bir izah et memlekete. 
Bu milletin hakkı bunu bilmek. 

Ödediğiniz vergilerden, yaktığınız elektrikten, doğal gazdan, bütün 
alışverişinizden ödediğiniz vergiler faize gidiyor, faize. 180 milyar; 180 
katrilyon faize gidiyor. 

“Bu niye böyle Sayın Cumhurbaşkanı? Niye yüzde 19, niye düşmüyor bu 
faiz?” diye sormak sizin hakkınız. 

Onun da sorumluluğu. 

Tek yetkili olmayı çok istedi. “Bütün yetkiyi bana verin faiz de enflasyon da 
nasıl düşürülür, ben göstereceğim” dedi. 

2018’in haziranında tek yetkiyi aldı; üç yıl üç ay oldu. Niye düşmüyor bu 
faizler? 

Ne zaman ekonomiden bahsetse bizim dönemin başarılarını anlatıyor. 

Ya onları biz yaptık. 

Diyor ki “Ben başındaydım ya”. Başındaysan, şimdi yap. Gene yap. Elini tutan 
mı var? Haydi, yap. 

Biz iki yılda 34 yıllık iki-üç haneli enflasyonu almışız tek haneye indirmişiz. 
Paradan altı sıfırı atmışız. Biz bunu yapmışız. 

 

Ama biz işin başındaydık. Karıştırtmadık. Yanlış talimatları asla yerine 
getirmedik. Doğru bildiğimizden şaşmadık; onun için bu ülke başarılı oldu. 

 

Yok, “Ben başardım” diyorsa gelsin yapsın. Düzeltsin ekonomiyi. 
“Ekonomistim, benim alanım ekonomi” diyor. Düzeltsin o zaman. 

Bilmiyor. 



 
Değerli arkadaşlarım, 

Bu işin özünde güven var, güven. Güveni sağlayamazsanız asla mümkün 
değil. Önce güveni sağlayacaksınız, arkasından ekonomi çabuk düzelir. 

Güven oluşturmayan, güvenilmeyen bir hükûmet bu ülkenin sorunlarını 
çözemez. Ekonomiyi de asla ayağa kaldıramaz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Avcılar. 

Artık binamızın resmî açılışını yapıyoruz. Bundan sonra çok çalışacağız. 

Hiçbir haftamız, hiçbir günümüz, hiçbir saatimiz boş kalmayacak. 

Gezilmedik sokak bırakmayacağız, söz mü? 

Çalınmadık kapı kalmayacak, söz mü? 

Uğranmadık, hali hatırı sorulmadık esnafımız kalmayacak, söz mü? 

Çayı içilmedik muhtarımız kalmayacak, söz mü? 

Ziyaret edilmedik sivil toplum kuruluşumuz, meslek kuruluşumuz, hemşehri 
derneğimiz kalmayacak, söz mü? 

Tamam. 

Demokrasi ve Atılım Partisi burada ve hazır. 

Hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum. 

 

Yolunuz açık olsun. 

 

Ülkemizin güzel, onurlu insanları için hep beraber çalışalım. 

 
Sağ olun, var olun. 
 
***** 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


