
 
GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

GİRESUN İL BİNASI AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

 

DEVA Partisi’nin değerli genel merkez kurul üyeleri, 

 

Giresun il teşkilatımızın çok değerli başkanı, 

 

Teşkilat mensuplarımız, 

 

Giresun’un dört bir yanından gelerek açılışımıza katılan kıymetli 

gönüldaşlarımız, 

 

Ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, 

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm 

vatandaşlarımız; 

 

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Giresun il teşkilatımızın hizmet binası 

açılış törenine hoş geldiniz diyorum.  

 

***** 

 

 

Bugün sizlerle bereketli bir günde beraberiz. 

 

Bu güzel teşkilatlanma ve hazırlık sebebiyle il başkanımıza teşekkürlerimi 

sunmak istiyorum. 

 

Merhaba Giresun! 

 

Merhaba Karadeniz! 

 

Karadeniz’in bizi bu bereketli yağmurlu havada karşılaması da gayet manidar. 

 

İnşallah, bereketli, hayırlı çalışmaları il teşkilatımız bu güzel şehir Giresun’umuz 

için yapsın diyorum. 

 

Bugün bizle beraber olan sanatçılarımız vardı. Ben ayrıldıktan sonra yine çok 

kıymetli sanatçılarımız burada sizlerle olacak. Onlara gönül dolusu 



 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerden sanatçılarımız için kuvvetli bir alkış 

istiyorum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Biliyorsunuz, DEVA Partisi olarak bir ilke imza attık. 

 

İktidarımızın ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde neler yapacağımızı tıpkı bir 

hükûmet programı gibi şimdiden açıklıyoruz. 

 

Sorunları sadece eleştirip geçmiyoruz. Çözümlerimizi de ortaya koyuyoruz. 

 

Bildiğiniz gibi, 

 

“İlk adımı toprağa atıyoruz” diyerek tam üç ay önce, Çukurova’da Adana’da 

tarım eylem planımızı duyurmuştuk. 

 

Tarım eylem planımızda pek çok şeyi taahhüt ettik. 

 

Ne demiştik? 

 

Çiftçinin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. 

 

Mazottaki ÖTV’yi çiftçimize aynen iade edeceğiz. 

 

Gübre maliyetinin yarısını, tam yüzde 50’sini biz karşılayacağız. 

 

Çiftçimizin kullandığı elektriğe daha düşük fiyatlı ayrı bir tarife uygulayacağız. 

 

Gerçekten geniş bir paketi açıkladık. 

 

Tüm tarım desteklerini, henüz ekip biçe başlamadan önce açıklayacağımızı ve 

ürünle beraber çiftçimizin alnının teri kurumadan ödeyeceğimizi söyledik.  

 

Arkadaşlar, biz boş konuşmuyoruz. 

 

Bu adımların hepsini takvimlendirdik. Takvimiyle birlikte açıkladık. 

 



 
17 Ağustos’ta da afet eylem planımızı açıklamıştık. 

 

Dün ise sosyal politikalarla ilgili olan eylem planımızı açıkladık. 

 

İktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde sosyal politikalar alanında ne yapacağımızı 

kamuoyuyla paylaştık. 

 

Sosyal yardımlardan sosyal güvenliğe, emeklilerden engellilere, sosyal 

hizmetten çalışma hayatına kadar her alanı kapsayan paketimizi sunduk. 

 

Çünkü artık, 

 

Bırakalım insan onuruna yaraşır bir yaşamayı, en temel ihtiyaçların 

karşılanması bile külfet halini aldı. 

 

İktidar büyüme masalları anlatıyor. ‘Ekonomimiz büyüdü, şahlandık’ diyor ama 

sokakta manzara bambaşka. 

 

Bazı vatandaşlarımız pazarlarda akşam saatlerinde yere dökülen meyve ve 

sebzeleri toplayarak evine götürüyor. 

 

Emeklilerimiz maaşlarıyla ay sonunu artık göremiyor. Yemeden, içmeden, 

hayattan kısmak zorunda kaldılar. 

 

Memur, esnaf, çiftçi, işçi, işsiz, öğrenci, dar gelirli vatandaşlarımız, herkes 

büyük sıkıntı çekiyor. 

 

Hayatımdan memnunum diyeni Türkiye’de mumla arayasın. 

 

İktidar ise, yoksulluğu maalesef bir yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda.  

 

Yoksulluğu yönetmenin çabasında. 

 

Kendisine bağımlı bir seçmen kitlesi oluşturmak isteyen bir zihniyetle karşı 

karşıyayız. 

 

Hükûmetin sosyal yardımları, bir bağımlılık aracı olarak kullanmak istemesi son 

derece yanlış. 

 

Ancak değerli arkadaşlarım, bu sonsuza kadar sürmeyecek. 



 
 

Sürmeyecek arkadaşlar.  

 

Çünkü biz, çözümsüzmüş gibi görünen pek çok sorunu çözmek için yola çıktık. 

 

Ve inanın hepsinin çaresi var. 

 

Görünen sorunları doğru bir yaklaşım ve güçlü bir siyasi iradeyle hızla çözmek 

mümkün. 

 

Ve biz bunu yapacağız. 

 

Bunun için hazırlanıyoruz. 

 

Zamanı geldiğinde emaneti teslim almanın hazırlığı içindeyiz. 

 

Demokrasi ve atılım bayrağını göndere çekmeye geliyoruz. 

 

Şimdi sizlere soruyorum; 

 

Demokrasi için hazır mısın Giresun? 

 

Atılım için hazır mısın Giresun? 

 

Giresun’un devası hazır.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Sosyal politikalar alanına pek çok yenilik getireceğiz. 

 

Sosyal güvenlik hizmetlerinde köklü bir değişime gideceğiz.  

 

Bu kapsamda, 

 

Yoksul yurttaşlarımıza aile bazlı “Asgari gelir desteği” sağlayacağız. 

 

Bu ne demek? Bir ailenin toplam gelirine bakacağız. O ailenin geçimi için asgari 

ne kadar rakama ihtiyaç var? O aradaki farkı devlet olarak biz ödeyeceğiz. 



 
Adil olarak çalışacağız. 

 

Şu anda yoksul vatandaşlarımız tam 42 ayrı kapı dolaşmak zorunda kalıyorlar. 

O da bu adresleri biliyorlarsa. 

 

Kimisi 42 kapıdan bir tanesinin bile adresini bilmiyor. 42 ayrı kapıdan bu 

hizmetler verilmeye çalışılıyor.  

 

İşte biz bunu tek çatı altında toplayacağız. 

 

Vatandaşlarımızı 42 kapı dolaşmak zorunda bırakmayacağız. 

 

Üstelik, sosyal yardım sistemini güçlendireceğiz. 

 

O uydurulan dedikodulara sakın inanmayın.  

 

“İktidar değişirse sosyal yardımlar kesilir” diyorlar. Hiç kimse kulak asmasın. 

 

Kimse bu vatandaşın hakkına göz dikemez. 

 

Ve sosyal yardımlar bir haktır, hak. Devletin verdiği bir lütuf değil. 

 

Bu ülkenin vatandaşı olmanın verdiği doğal bir haktır. 

 

Vergisini ödeyen, eve gelen elektrik faturasının altındaki vergiyi ödeyen, su 

faturasının altındaki vergiyi ödeyen, bütün alışverişinde ÖTV’yi KDV’yi ödeyen 

vatandaşlarımızın doğal hakkıdır. 

 

İşte, önümüzdeki seçimde iktidar değişikliğinde sosyal yardımlar azalmaz. 

 

Tam tersine. Vatandaşımızın hakkı neyse o hak aynen teslim edilir. Fazlasıyla 

teslim edilir. 

 

Hatta şunu açık açık söyleyeyim:  

 

DEVA iktidarında daha adil ve daha yaygın bir biçimde, ihtiyaç sahibi tüm 

vatandaşlarımıza ulaşacağız. 

 

Ne yapacağız? Aynı aile hekimliği sistemi gibi her bir vatandaşımızı takip eden 

bir sosyal yardım uzmanı olacak. 



 
Daha vatandaşımız talep etmeden, onun ihtiyacını gidip evinde teslim edecek. 

 

Talep bazlı değil hak bazlı bir uygulamaya başlayacağız. 

 

Önümüz kış, biliyoruz dar gelirli aileler ısınma masrafını düşünüyor. 

 

Kömür fiyatları almış başını gitmiş. Doğalgaz öyle. 

 

Biz ihtiyacı olan ailelere ısınma desteğini arttırarak devam ettireceğiz. 

 

İhtiyacı olan ailelerin, yeni doğan bebeklerinin, bir yıl boyunca süt ve bebek 

maması başta olmak üzere, her türlü ihtiyacına destek olacağız. 

 

Kimse bu çocuğun hali ne olacak diye düşünmeyecek. 

 

Bebek bakımında anne ve babaların yanında olacağız. 

 

Hiçbir bebeğin yoksulluğun pençesinde büyümesine izin vermeyeceğiz. 

 

Ayrıca, yaşlılık nedeniyle kendine bakamayan, kendisine bakacak yakını 

olmayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları problemleri aşmak için 'Yaşlı bakım 

sigortası'nı da hayata geçireceğiz. 

 

Son yıllarda, izlenen hatalı politikalar nedeniyle, alım gücü gittikçe azalan 

engelli vatandaşlarımızın maaşlarını da mutlaka satın alma gücünü koruyacak 

seviyede tutacağız. Onun da üstüne taşıyacağız. Her kademe için 

iyileştireceğiz. 

 

Değerli arkadaşlar,  

 

Sizden bir söz istiyorum şimdi: 

 

Partimizin hazırladığı bu eylem planlarını; tarım, afet yönetimi, sosyal 

politikalar, bundan sonraki aylarda açıklanacak eylem planlarını, kapı kapı gezip 

bütün Giresun’a anlatmaya var mısınız? 

 

Sokak sokak dolaşmaya, girilmedik cadde bırakmamaya var mısınız? 

 

Yoksulluğun bu ülkenin kaderi olmadığını halkımıza anlatmaya var mısınız? 

 



 
Çok çalışmak zorundayız arkadaşlar.  

 

Çünkü biz laf değil, iş üretiyoruz arkadaşlar, iş. Laf üretmek işin en kolay kısmı. 

Proje, çözüm üretmek gerekiyor. 

 

Mazeret değil, çözüm üretiyoruz.  

 

Bu ülke için, bu memleket için daha fazla çalışacağız. Çalışmak zorundayız. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bugün Türkiye’yi yöneten zihniyette ne eksik ne fazla diye şöyle bir 

muhasebesini yapalım. 

 

Bugün Türkiye’yi yöneten zihniyette neler eksik? 

 

Liyakat eksik, tevazu eksik, akıl eksik, planlama eksik, kapasite eksik. 

 

Herhalde sizin de fikirleriniz vardır? Nedir? 

 

Evet, adalet eksik, kalkınma eksik. 

 

Ama haksızlık etmeyelim, fazlalıkları da var:  

 

Torpil fazla. Yalan fazla. Kibir fazla. Ego fazla. İsraf fazla. Keyfilik fazla. 

Kayırmacılık fazla. 

 

Say say bitmez. 

 

Zararlı ne varsa, bu iktidarda fazlasıyla var. 

 

Ama Türkiye’yi tüm bu fazlalıklardan arındıracağız.  

 

Devlet yönetiminden, 

 

Torpili, kibri, egoyu, israfı, baskıyı ve keyfiliği söküp atacağız. 

 

DEVA Partisi’yle birlikte; 



 
 

Zenginlik ülkemizde ete kemiğe bürünecek. 

 

İnsanca bir yaşam, ete kemiğe bürünecek. 

 

Ben bu toprakların bereketine, bu toprakların insanına güveniyorum. 

 

Üstelik, ülkemizin genç bir nüfusu var. Küçülmüş haliyle bile Türkiye dünyanın 

hala en büyük 20 ekonomisinden birisi. 

 

Ülkemizin üstüne çöken tüm kara bulutları hep beraber dağıtacağız. 

Gençlerimizle beraber dağıtacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. 

 

Yolumuz açık önümüz açık. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle, 

 

Giresun il hizmet binamızın tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinizi muhabbetle 

selamlıyorum. 


