
 
GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

YARINA ATILIM EYLEM PLANI 

LANSMAN KONUŞMASI 

 

 

Değerli gençler, değerli katılımcılar, 

 

“Yarına atılım” eylem planımızın lansman programına hoş geldiniz. 

 

Buradan baktığımda şu an da bizimle beraber sivil toplumumuzun çok 

kıymetli temsilcilerini, başkanlarını görüyorum.  

 

Akademiden çok değerli isimleri görüyorum.  

 

İş dünyasından saygıdeğer isimleri görüyorum. 

 

Dinamik, heyecan dolu çok sayıda genç arkadaşımı görüyorum. 

 

Bu önemli günümüzde bizlerle beraber olduğunuz için, kendim ve 

arkadaşlarım adına, çok teşekkür ediyorum. 

 

Tekrar hoş geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar, 

 

Biliyorsunuz DEVA Partisi, daha bir buçuk yaşında bir siyasi parti. 

Kuruluşumuzun üzerinden bu kadar kısa süre geçmiş olmasına rağmen çok 

hızlı bir şekilde Türkiye genelinde örgütlendik, örgütleniyoruz. 

 

Kurulmasıyla seçime girme hakkını kazanması arasındaki sürenin en kısa 

olduğu parti DEVA Partisi oldu. Bunu doğal, organik yollarla gerçekleştirdik.  

 

Ve bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında ve 973 ilçemizin yaklaşık 606’sında 

bizim partili arkadaşlarımız görevlerinin başında, örgütlerinin başında.  

 

Biz, ülkemiz için gerçekten çok iyi bir hazırlık yapıyoruz. Her alanda 

hazırlanıyoruz. Yaptığımız hazırlıklardan belki de en önemlisi; Güçlendirilmiş 

Parlamenter Sistem.  



 
Biz, partimiz kurulduktan hemen sonra bu konuya eğildik. Geçtiğimiz sene 

aralık ayında bu çalışmamızı tamamladık. Arkasından da parlamenter sistem 

istediğini söyleyen diğer siyasi partilerle beraber bir ortak, altı kişilik masa 

oluşturduk.  

 

Ve şimdi yoğun bir şekilde ülkemizin yarınlarının bir bakıma devlet yönetimini, 

sistem tasarımını çalışıyoruz. Güçlü bir parlamento olsun istiyoruz. Güçlü bir 

yürütme, hükûmet erki olsun istiyoruz. Aynı zamanda güçlü bir yargı olsun 

istiyoruz. 

 

Demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri baz alan özgürlükçü, katılımcı bir 

anlayışla ülkemizin mevcut sistemini -ki adına sistem bile demeye gerçekten 

çekiniyorum, adeta sistemsizliği- gerçekten tüm vatandaşlarımızın hak ettiği 

iyi bir sisteme dönüştürmenin hazırlığı ve çabası içerisindeyiz. 

 

Bu önemli. Sistem değişikliği Türkiye için şart, gerekli ama yeterli değil. 

Sadece sistemi değiştirmemiz yetmeyecek.  

 

Aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin topyekûn bir yönetici kadronun 

değişmesi gerekecek ki ülkemiz hak ettiği yarınlara ulaşabilsin. 

 

Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım, 

 

Bir başka önemli hazırlık alanımızda her alanda eylem planları. Eylem planı ne 

demek? Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin ilk 90 gününde ve ilk 360 

gününde yapılacakların detaylı bir listesi demek.  

 

Bugüne kadar üç konuda eylem planı açıkladık. Birincisi; tarım, ikincisi; afet 

yönetimi, üçüncüsü de sosyal politikalar. Her biri yaklaşık ellişer maddelik çok 

kapsamlı çalışmalar.  

 

Ben çok sayıda hükûmet programının yazımında yer aldım. Hatta birkaç 

hükûmet programının yazımını ben koordine ettim. Şu ana kadar cumhuriyet 

tarihinde kurulmuş hükûmetlerin hiçbirisinin programı bizim şu anda 

yaptığımız çalışma kadar detaylı bir çalışma değil.  

 

Atacağımız her adımın birbiriyle tutarlılığını test ediyoruz. Bugün 

açıklayacağımız dijital dönüşümle, teknolojiyle ilgili eylem planıyla eğitim 

eylem planımızın birbiriyle tutarlı olması lazım. 

 



 
Tarımda teknolojiden bahsederken atacağımız adımların yine bugün 

açıklayacağımız eylem planıyla tutarlı olması lazım. Buna çok önem veriyoruz 

bir. İkincisi de atacağımız her adımın verdiğimiz her taahhüdün bütçesini 

mutlaka hesap ediyoruz. Yani hesabı kitabı yapılmamış, bol keseden vaat 

dağıtan bir çalışma değil bizimki.  

 

Ben 11 ayrı bütçenin koordinasyonunu yaptım. Bütçe hazırlanması ve 

uygulanmasının başındaydım tam 11 ayrı yıl. Dolayısıyla ekibimizle beraber 

ciddi bir tecrübemiz var.  

 

Ne söylüyorsak hangi adımı atacağımızdan bahsediyorsak bunun mutlaka 

bütçesini hesap ediyoruz. Gerçekten bu karşılanabilir mi, devletin parası bu 

işe yeter mi yetmez mi diye bakıyoruz. Ondan sonra eylem planımızı 

açıklıyoruz. İşte bugün de dördüncü eylem planımızı açıklamak üzere 

buradayız.  

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Gerçekten artık bir dijital çağdayız. Bilgi çağı da diyebileceğimiz ama aynı 

zamanda dijital çağ da diyebileceğimiz bir çağdayız şu anda.  

 

Dijital dönüşümle birlikte yepyeni bir dünya düzeni kuruluyor.  

 

Bu dönüşüm, gözümüzün önünde ve baş döndürücü bir hızda gelişiyor. 

 

Dijitalleşme, toplumsal ve ekonomik hayatı köklü bir biçimde değiştirdi, 

değiştiriyor. 

 

Bundan yirmi sene önce akıllı telefon diye bir şey yoktu. Cep telefonu vardı 

ama sadece tuşlara basıp alo diyebiliyordunuz. Böyle bir şey yoktu. Yirmi 

sene işte bir nesil bile değil artık. Yirmi senede teknoloji herkesin cebinde ve 

cepten bütün dünyayla artık bağlı, bütün dünyaya entegre herkes. 

 

Benim üniversiteyi bitirdiğim yıl internet diye bir şey yoktu dünyada. Şu anda 

internetsiz dünyanın ne kadar zor olacağını hayal etmek kolay. Çok zor.  

 

Tabii insan çabuk alışıyor, alışınca da hayatın vazgeçilmezi oluyor bu 

teknoloji. Ancak biz Türkiye olarak maalesef bu teknolojide ağırlıklı olarak 

uygulayıcı, kullanıcı bir ülkeyiz. 

 



 
Teknoloji geliştirme tarafında çok çok zayıfız. Üretim konusunda da ağırlıklı 

olarak fason yani başkaları için başka markalar için başkalarının geliştirdiği 

teknolojiyi üreten konumdayız. Kendi geliştirebildiğimiz teknolojide alanlar 

oldukça sınırlı. Hele hele yüksek teknoloji dediğimiz alanda Türkiye’nin üretimi 

de ihracatı da çok sınırlı.  

 

Fakat Türkiye, bu dönüşüme seyirci kalamayacak kadar önemli bir ülke. 

 

Yeni bir dünya kurulurken, ülkemizin içine kapanarak bir yol alamayacağına 

inanıyoruz. 

 

İşte bu nedenle, biz, partimiz bünyesinde, Türkiye’nin ilk ve tek “Dijital 

Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı”nı kurduk.  

 

Benden sonra söz alacak arkadaşım, Burak Dalgın, partimizde bu birimin 

başında. Genel başkan yardımcısı aynı zamanda.  

 

Türkiye’de ilk ve tek. Bunu gerçekleştirdik. Bunu seçimlerden sonra kurulacak 

hükûmette de sadece buna özel bir bakanlık oluşturacağız. Bu da ilk olacak. 

Dijital dönüşüm ve teknoloji.  

 

Biz bu günkü eylem planımızı açıklarken “Yarına Atılım” dedik. Çünkü bizim 

gözümüz ülkenin yarınlarında. 

 

Biliyoruz ki biz eğer arabayı sadece dikiz aynasına bakarak kullanırsak kesin 

kaza yaparız. Gözümüz hep ileride olacak. Tabii ki geçmişten ders alacağız 

ama ülkenin yarınlarına kilitleneceğiz.  

  

Açıklayacağımız eylem planımız, bu ülkenin hızla özgürleşmesini ve 

zenginleşmesini sağlayacak, gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı hızla 

kapatacak bir program. 

 

Biliyorsunuz, daha evvel benim ve arkadaşlarımın ekonominin başında olduğu 

günlerde, kişi başı milli gelirimiz 12.500 doları geçmişti. 

 

O günden bugüne her sene düşüyor. Merdiven basamağı gibi iniyor iniyor, 

geçen sene 8 bin küsurdu. 

 

Yarınlara atılım eylem planımızı, işte bu kötü gidişe bir dur deyip hızla terse 

çevirmeyi hedefleyen bir program olarak görüyoruz. 



 
 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bizler, Türkiye’yi yeni buluşların ve yaratıcı fikirlerin ülkesi yapmakta 

kararlıyız. Hiç kimseye “Başımıza icat çıkarma” demeyeceğiz. 

 

“Söz büyüğün” diyerek gençlerden mikrofonu alanlardan olmayacağız.  

 

O yüzden, sevgili gençler, ne olur başımıza icat çıkarın. Başımıza yeni yeni 

işler açın. Bunu özellikle sizden rica ediyoruz.  

 

Çünkü biz, ülkemize bakınca, fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye olmayı hak 

ediyoruz.  

 

Küçülmüş daralmış haliyle bile şu anda Avrupa’nın hala 21. büyük ekonomisi. 

Avrupa’nın en geniş topraklarına sahibiz. Avrupa’nın en genç nüfusuna 

sahibiz. Avrupa’nın en çok sayıda nüfusuna sahibiz.  

 

Gerçekten Türkiye’nin bu potansiyelini kullanamamasıyla ilgili ciddi bir sorun 

var. Çok ciddi. 

 

Kendi geliştirdiği teknolojileri, kendi geliştirdiği markalarla dünyaya ihraç 

eden bir Türkiye hayalimiz var bizim. 

 

Yeni teknolojilerin pınarı olmuş bir Türkiye hayal ediyoruz. 

 

Finansın, paranın oluk oluk akacağı, yatırım üssü olmuş bir Türkiye hayal 

ediyoruz. 

 

Fırsat eşitliği temelinde yükselen, hiçbir vatandaşımızın geride kalmadığı bir 

Türkiye hayal ediyoruz. 

 

Bizler, hayalleri ve hedefleri peşinden kararlılıkla koşan kadrolarız.  

 

İşte bugün burada, hayallerimizi gerçekleştirmek adına kararlı bir adım daha 

atıyoruz. 

 

***** 



 
 

Değerli arkadaşlar, 

 

Eylem planımızın içeriği tabii çok geniş.  

 

Şunu bilmemiz lazım ki internet, artık gündelik hayatımızın ayrılmaz bir 

parçası. Nefes almak gibi bir ihtiyaç. 

 

O yüzden biz bakıyoruz şimdi ülkeyi yönetenlere “Çıkar telefonunu” diyenleri 

de pek anlamıyoruz.  

 

Hızlı, hesaplı, hür, her yerde ve hizmet odaklı bir internet alt yapısının 

vatandaşlarımızın en temel haklarından biri olduğuna inanıyoruz. Çünkü ifade 

özgürlüğü diyoruz.  

 

İnternetten kendimizi ifade ediyoruz. Haber alma özgürlüğü diyoruz, 

internetten haber alıyoruz. Bu artık çok ciddi bir özgürlük alanı aynı zamanda. 

 

Bakın, burada çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum: İnternet 

ortamında özgürlükleri garanti altına almadığımız müddetçe, internetteki 

iyileştirmeler bir işe yaramaz. İşin başı değerli arkadaşlar; özgürlükler. 

 

Bakın bizim parti programımızın birinci sayfası, birinci bölüm özgürlüklerle 

başlıyor. İfade özgürlüğü. Basın özgürlüğü.  

 

Kendini hür düşünen ama düşündüğünü de ifade eden bir toplumun ancak biz 

ilerleyebileceğini düşünüyoruz.  

 

Ve şunu da söyleyeyim bakın, bazı konular var ki bize diyorlar ‘Problem çok 

büyük, nasıl çözeceksiniz’ falan ama özgürlüklerle ilgili kısım var ya bu en hızlı 

çözüleceklerden bir tanesi. 

 

Partimiz tam kurulduğu dönemde Cüneyt Özdemir ile bir Youtube programı 

yapmıştık. Kendi kanalında herhalde o gün bugündür en çok izlenen birkaç 

yayından bir tanesi hala. Bana sormuştu. ‘Ne kadar süre alacak?’ diye. Ben de 

demiştim ki bazı işler bu kadar hızlı olur. Bu kadar hızlı.  

 

Bırakın ilk 90 günü ilk 360 günü ilk 90 dakikada yapılacak işler var.  

 



 
Özgürlüklerle ilgili atılacak adımlar sadece bir açıklama meselesi. Hükûmetin 

bir duruşu.  

 

Yeni kurulacak hükûmetin diyeceği çok basit. Diyecek ki ‘ey gazeteciler 

korkmayın, bundan sonra hiç kimse yazdınız, çizdiniz ve söyledikleriniz 

sebebiyle sizleri işlerinizden kovdurmayacak.’ Bitti.  

 

‘Ey gençler rahatlayın, şöyle bir nefes alın. Öyle Silivri soğuktur muhabbetini 

falan unutun.’ Artık bunlar gündemde olmayacak. 

 

Ve sosyal medyada istediğiniz paylaşımı yapın. İstediğinizi likelayın, 

korkmayın. Gecenin yarısında polis kapınızda belirmeyecek artık. 

 

Biz, ülkenin yeni idarecileri, yeni yöneticileri olarak talimatı verdik. Artık hiç 

kimsenin kendi özgürlük alanına ilişmeyeceksiniz, dokunmayacaksınız. Bu 

kadar basit. 

 

Ben 13 yıl devlet yönetiminde üst düzeylerde bulundum. İyi bir karar alınca, 

üst düzey kadroda iyi bir ekip kurunca işlerin en kadar hızlı düzeldiğine 

inanamıyorsunuz.  

 

Çünkü devlet mekanizmasında bir emir komuta zinciri çalışıyor. Tabii ki 

istişare var, ortak akıl arıyorsunuz ama nihai karar oluştuktan sonra bu karar 

zemini de iyi bir zeminse söylediğinizde aynen uygulanmaya başlıyor. 

 

Tabii ki dersinizi iyi çalışacaksınız, tabii ki iyi analiz yapacaksınız. Bin 

biliyorsanız bir bilene danışacaksınız ama nihayetinde ortak akıl ve istişare 

sonucu alınan kararın uygulanması çok hızlı oluyor. 

 

Biz bu gençlerle kavga eden yönetim zihniyetine bir son vereceğiz. 

 

Çağdaş dünyaya uygun yeni bir kamu zihniyetiyle hareket edeceğiz. 

 

Dezenformasyon, sosyal medya, dijital hizmet vergilendirmesi gibi alanlarda 

Avrupa Birliği müktesebatı ne ise onu aynen uygulayacağız. 

 

28 ülke bunu uyguluyor. Bundan korkmaya gerek yok. Bunu uygulamaya 

çalıştığınızda bir sürü bahane üretiyorlar. Yaşadık hepsini. Şöyle olmaz, böyle 

olmaz. Bize özel sebepler var. Milli diyorlar, yerli diyorlar, her şeyi 

söylüyorlar.  



 
Biz, mesele insan haklarıysa, özgürlüklerse evrensel standartları hedef 

alıyoruz ve gerçek milli ve yerliliğinde bu olduğunu düşünüyoruz. 

 

Kendi insanının doğuştan gelen hakkını savunmayan, özgürlük alanını 

açmayan bir hükûmetin ne yerlilikten ne millilikten bahsetmesi mümkün 

değil.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Türkiye’nin kanayan bir yarası daha var; eğitim sistemi. Eğitim sistemimizde 

gerçekten çok önemli değişiklikler gerekiyor. Biz bunu çok iyi çalışıyoruz. 

 

Çok yakın zamanda eğitim politikalarıyla ilgili de muhtemelen iki ayrı eylem 

planı açıklayacağız. Eğitim Politikaları Başkanımız Mustafa Ergen de bizimle 

burada. Bir; 3-18 yaş bir de üniversitelerle alakalı. Ve o alan ülkemizin çok 

zayıf kalmış bir alanı.  

 

Dijital dönüşüm ve teknolojide ilerlemeyi, eğitim sistemimizdeki köklü 

değişiklikten bağımsız düşünmemizin mümkün olmadığını düşünüyoruz. 

 

Önce eğitimden başlıyor iş. Yakında açıklayacağımız eğitim eylem planlarında, 

bu konuya bakışımızı da detaylı bir şekilde ortaya koyacağız. Ama ben birkaç 

tane şöyle başlık vereyim.  

 

Biz mecburi eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Çünkü insanların o üç yaşında 

alacağı, kapacağı bazı şeyler dört yaşındayken iş işten geçmiş oluyor. Üçüncü 

yaşta mümkün oluyor.  

 

Erken yaşta dil öğretimi. Dünyayla entegre bir toplum, dünyayı bilen, takip 

eden ve dünyayla yarışan bir toplumun mutlaka dil becerilerinin kuvvetli 

olması gerekiyor. Ana dili haricinde bir ikinci dil, üçüncü dil, bunlar çok önemli 

konular.  

 

Algoritmik düşünce yeteneği. Dijital beceriler. Bunların çok küçük yaşta 

kazanılması gerekiyor. İleri yaşlarda olduğu zaman dünyayla yarışamıyoruz.  

 



 
Sorgulayan, sorgulamayı öğreten bir eğitim sistemi. Böyle ezberleten, 

ezberlediğini anlatan değil sürekli sorgulayan, sebeplerini anlamaya çalışan 

bir formasyonla çocuklarımızın, gençlerimizin yetişmesi.  

 

Öğrenmeyi öğrenme. Bilgi artık her yerde istemediğiniz kadar var. Bu bilginin 

doğrusunu yanlışını ayırt etme sezgilerini kazanma. Dezenformasyonla doğru 

bilgi arasındaki farkı anlama kapasitesi oluşturma. Ve tabii ki bir etik anlayış. 

Bunun küçük yaşlarda mutlaka alınması gerekiyor. Yalanın kötü bir şey 

olduğunu anlatarak değil de küçük yaşlardan itibaren o şekilde çocukların 

formasyonla yetişmesi gerçekten çok önemli. 

 

Esnek bir müfredat. Yani mecburi ders sayısının az olması, seçmeli ders 

sayısının çok olması. Adeta herkesin kendine özel bir elbise diktirirmiş gibi 

kendi müfredatını kendi oluşturabileceği bir eğitim sistemi. 

 

Ve öğretmen stratejisi. Hele hele bu 3 yaştan başlayıp bu ilköğretim çağları. 

Öğretmen çok çok belirleyici. Dünyada eğitimde en ileri olan ülkelere 

baktığınızda mutlaka öğretmen stratejisi konusunda çok iyi şeyler yapıyorlar.  

 

Öğretmenlerini meslek içi eğitimle iyi yetiştiriyorlar. Sürekli performansını 

ölçüyorlar. Çünkü özellikle küçük yaşlardaki eğitim döneminde öğretmenin 

çocuklar üzerindeki etkisi çok büyük.  

 

Mesela size bir şey sormak istiyorum. İlkokul üçüncü sınıftaki öğretmeninin 

ismini bilenler ellerini kaldırsınlar. Hemen hemen salonun tamamı. Peki, 

ilkokul üçteyken Milli Eğitim Bakanı kimdi, hatırlayan var mı? İki kişi o kadar.  

 

Demek ki öğretmen ne kadar etkili ki bütün hayat boyunca onu hiç 

unutmuyorsunuz. Ben bunu yaş seviyesi daha ileri gruplara da soruyorum. 

60-70 yaş, hepsi biliyor, unutmuyorlar. Sizlerde unutmayacaksınız, o kadar 

etkili çünkü. Kişiliğinizin şekillenmesinde, zihin dünyanızın şekillenmesinde o 

kadar etkili.  

 

Daha ileriki yaşlara geçiyoruz. Hayat boyu öğrenim. Her yaşta insanın kendini 

geliştirebileceği, meslek değiştirebileceği, bu reskilling dediğimiz yani yeniden 

beceri, yeniden eğitim, 35 yaşına kadar mühendis olup 35 yaşından sonra 

hukukçu olmanın önünün açık olması gerekiyor.  

 

Ömür uzuyor, dünya hızlı değişiyor. Dolayısıyla meslekten mesleğe alana 

değişmek çok önemli. Çünkü 18 yaşında meslek seçen bir gencimizin seçtiği 



 
meslek muhtemelen bundan 20 sene sonra geçerliliğini kaybedecek. En geç 

20 sene sonra büyük ihtimal kaybedecek. Dolayısıyla kendini yenileme ve 

meslek değiştirmeye açık bir eğitim sistemi.  

 

YÖK’ü kapatacağız. YÖK bitecek. Akademik özgürlük ve idari özerklik esas 

olacak. Şu üniversitelerin yakasından bir düşün diyoruz ya. Yazıktır.  

 

Kusura bakmasın şu andaki hükûmet de bu işlerden sorumlu insanlar da ama 

bizim herhangi bir üniversitemizde herhangi bir iyi yetişmiş akademisyenimiz 

sizden çok daha iyi bilir yüksek öğretimi. İşlerine fazla karışmayın. Bırakın 

biraz ya. Yazık. Onun için yürümüyor üniversiteler. Bunun için olmuyor.  

 

Ve son madde eğitimle ilgili. Eğitimi böyle anlık, günlük siyaset rüzgarından 

ve ideolojik yaklaşımlardan tamamen arındırmamız gerekiyor. Tamamen.  

 

Her gelen iktidar kendi ideolojisini eğitim sistemine bastırmaya çalışırsa her 

gelen iktidar kendi ideolojisi doğrultusunda böyle tornadan çıkmış nesiller 

yetiştireceğim iddiasında bulunursa o ülke maalesef eğitimde de teknolojide 

de ekonomide de geri kalıyor.  

 

Olmuyor. Eğitimi mutlaka çok geniş bir perspektiften ele almamız gerekiyor 

ve ülkemizin yarınları için iyi hazırlanmamız gerekiyor. 

 

***** 

 

Bir başka önemli konu da kamudaki örgütlenme yapısı.  

 

Kamu mimarisini, bu büyük dönüşüme uyum sağlamak amacıyla yenilememiz 

gerekiyor.  

 

Dijital dönüşüm ve teknolojiyi çok merkezi bir konuma koyup daha önce de 

söylediğim gibi mutlaka bununla ilgili ayrı bir bakanlık oluşturmamız 

gerekiyor. 

 

Girişimcileri desteklemek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. 

Girişimcilerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz.  

 

Listemiz epey uzun. 

 



 
Bizler değişimden korkmuyoruz. Ne istediğimizi, ülkemizin neye ihtiyacı 

olduğunu çok iyi bilerek hareket ediyoruz. 

 

Herkesin içi rahat olsun. 

 

İktidardaki zihniyetin, Türkiye’yi dünyadan koparmasına, özgürlüklerimizi ve 

ekonomimizi geriletmesine izin vermeyeceğiz. 

 

Dünyaya gururla ve onurumuzla bakacağız. 

 

Başka ülkeler için ilham kaynağı olacağız. Bunu yaptık.  

 

Gerçekten belli dönemlerde Türkiye’nin elde ettiği başarılar pek çok ülke için 

ilham kaynağı oldu.  

 

Pek çok ülke bizi model bir ülke olarak gördü. Bunu yaptık. Tekrar olur. Hiç 

endişeniz olmasın. 

 

Refah seviyemizi yükseltmek amacıyla çıktığımız bu yolda pusulamız 

özgürlükler olacak, adalet olacak, hukuk olacak, temel hak ve özgürlükler 

olacak.  

 

Ben burada sözlerime bir virgül koyuyorum. 

 

Sözü şimdi, yarına atılım eylem planımızın detaylarını paylaşmak üzere, dijital 

dönüşüm ve teknoloji politikaları başkanımız Burak Dalgın’a bırakıyorum. 


