
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

İSKİLİP İLÇE KONGRESİ KONUŞMASI 

 

 

 

DEVA Partisi’nin değerli genel merkez kurul üyeleri, 

 

Çorum il teşkilatımızın ve İskilip ilçe teşkilatımızın çok değerli başkanları, 

 

Siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, 

 

Değerli muhtarlarımız, 

 

Değerli teşkilat mensuplarımız, 

 

Ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, 

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm 

vatandaşlarımız; 

 

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, İskilip ilçe teşkilatımızın birinci 

olağan kongresine hoş geldiniz diyorum. 

 

Bugün Türkiye’ye buradan, İskilip’ten bu alimler şehrinden hitap ediyorum. 

Gerçekten burada olduğum için bu coşkulu ortamda sizlerle beraber 

olduğumuz için çok mutluyum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım,  

 

Türkiye bir yol ayrımına geldi dayandı. Dönülmez akşamın ufkundayız artık. 

 

Nereden mi anlıyoruz? 

 

İktidar ortaklarının dilindeki aritmetik hesaplamalarından anlıyoruz. 

 

Ülkenin meselelerini düşünmek yerine “50+1 yanlış oldu” diyerek seçim 

hesaplamalarına gömülmelerinden anlıyoruz. 



 
 

Şunu dikkatle takip etmemiz lazım. Ne zaman ki bir iktidar, vatandaşına oy 

gözüyle bakar; 

 

Ne zaman ki bir iktidar, sorunların çözümüne değil de 

Koltuğu garantileyecek hesaplamalara kafayı takar; 

 

İşte o zaman artık o iktidarın vakit dolmuştur. 

 

Ne diyorlar? 50+1 olmadı diyorlar. Ne olacak? Oylar düştükçe 40+1’e mi 

indirelim. 

 

Gelecek sene daha da düşerse 30+1’e mi indirelim? Ne yapalım? Ne 

istiyorlar? 50+1 olmamış. 

 

Seçilirken iyi, seçilemeyecek duruma düştüğü anda 50+1 olmadı. Ama hiç 

endişeniz olmasın. 

 

Acısıyla tatlısıyla; iyisiyle kötüsüyle, bugünkü iktidarla en kısa sürede 

vedalaşacağız.   

 

Müsait bir yerde inecekler.  

 

İşte o gün değerli arkadaşlar, halkımızın teveccühüyle inşallah hemen biz işin 

başına geçeceğiz. 

 

Türkiye’yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz. 

 

Biz, DEVA Partisi kadroları olarak bu sorumluluğu omzumuzda bugünden 

hissediyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz. 

 

Ve her adımımızı bu sorumluluk bilinciyle atıyoruz. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Türkiye’nin yoğun bir gündemi var. Fakat biraz önce, beş dakika önce 

arkadaşlarım mesaj gönderdiler, dediler ki; şu anda sosyal medyada birinci 

sırada tartışılan konu Dolar 11 ve Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu. 



 
 

Koskoca ülke kilitlenmiş. Normalde teknik bir çalışması olması gereken bir 

kurumun açıklayacağı rakamlara. 

 

Bugün biliyorsunuz Merkez Bankası, Para Politikası Kuruluyla her ay yaptığı 

gibi toplanıp bu ayki faiz kararını açıklayacak. 

 

Normal bir ülkede, günlük yaşama pek de etkisi olmayan teknik bir işlemdir 

bu. Dünyada böyle bir şey yok.  

 

Bütün ülke kilitleniyor Merkez Bankamız ne yapacak diye bakıyor. Böyle bir 

şey yok. Bu bize özel. 

 

Ama biz tüm ülke, 84 milyon, 7’den 70’e ekran başına kilitlenip bu kararı 

bekliyoruz.  

 

Neden? Çünkü bu işi oyuncağa çevirdiler. 

 

Bu kardeşiniz 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında oldu. Hiç kimse farkında 

olmazdı Merkez Bankası en yapar ne eder. 

 

Herkes işini yapardı ama işini iyi yapardı. Herkes işini iyi yaptığı için faizler 

düşmüştü.  

 

Herkes işini iyi yaptığı için enflasyon düşmüştü.  

 

Ortak akıl, istişare olduğu için, liyakatli kadrolar işin başında olduğu için 

enflasyon da faiz de düşmüştü.  

 

Gerçekten şu anda Merkez Bankası, cumhurbaşkanının elinde adeta bir 

oyuncağa dönüştü. 

 

Ekonominin gereklilikleriymiş, ülkenin gerçekleriymiş, bu kurulun bağımsız 

olması gerekiyormuş, hiçbirinin şu anda esamesi yok. Umurunda değil. 

 

Zaten Merkez Bankası başkanları, mevsimlik işçiye döndü. Biri geliyor biri 

gidiyor. Takip edebilene aşk olsun.  

 

Görev süresi falan Sayın Erdoğan’ın hiç umurunda değil. Talimatına uymayanı 

görevden alıyor. Ben demiyorum bunu. Kendisi söylüyor. 



 
 

Tarih 5 Kasım 2019. İzleyelim: 

 

Video-1 tabii bu sistemi değişince merkez bankasını görevden alma yetkisini 

de aldık. Böylece önceki merkez bankasını görevden aldık çünkü laf 

dinlemiyor adam. Görevden aldık. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Ve 

dedik ki bak böyle böyle. Faiz oranlarını düşüreceğiz.  

 

Açık açık söyledi. Bir kere de değil arkadaşlar, sürekli tekrar ediyor. Öncelikle 

mevzuatı değiştirdik diyor, eskiden Merkez Bankası başkanları bu kadar kolay 

görevden alınamıyordu. 

 

Önce mevzuatı değiştirdik diyor arkasından da adamı değiştirdik diyor. 

 

Daha dün partisinin grup toplantısında yine Merkez Bankasının faiziyle ilgili 

konuştu. 

 

Dün toplantıda ne dedi bir de onu izleyelim. 

 

Video-2 “Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz 

arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın da, bu yolda ben faizi 

savunanla beraber olamam olmam. Bu görevde olduğum sürece değerli 

arkadaşlar kusura bakmayın faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. 

Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor.” 

  

Bu sözlerle söylüyor yine aynı saatlerde çalkantı. Kur iniyor çıkıyor. Herhalde 

o anda kendilerini uyardılar ki, o grup toplantısının çıkışında ne demiş bir de 

onu izleyelim. 

 

Video-3: Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını 

konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını o versin. 

 

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demişler değil mi? 

 

Laf dinlemiyor diye Merkez Bankası başkanı değiştiren cumhurbaşkanı, 

herhalde uyardılar, bir konuştunuz kur fırladı falan dediler, dışarıda ne diyor? 

“Merkez Bankası bağımsız” diyor. 

 

Yarım saat önce konuştuğunu kendisi yalanlıyor. Buna kim inanır ya? 

 



 
Ha bu arada bakın çok önemli bir konu arada “nas” diyor ya… Şimdi bunu 

biraz konuşmamız gerekiyor. Bu o kadar kolay mesele değil. 

 

Biliyorsunuz Merkez Bankası 2 ay önce ne yaptı? Sayın Erdoğan’ın talimatıyla 

faizi %19’dan 18’e indirdi. 

 

Geçen ay 18’den 16’ya düşürdü. Bugün ne yapacak göreceğiz. Saat ikide 

açıklayacaklar. 

 

Ancak buradan ben şimdi soru sormak istiyorum: 

 

%19 kötü bir faizdi de şimdiki %16 iyi bir faiz mi? 

 

Madem faiz kötü bir şey, neden sıfırlamıyorsunuz? Neden faizi sıfıra 

indirmiyorsunuz. 

 

Öyle nas deyip de insanların gönlüne, kalbine bir dokunup kaçıp gitmek yok. 

Öyle yok. 

 

İşte Amerika’da faiz sıfır. Avrupa’da eksi… 

 

Madem nas diyorsunuz, indirin faizi sıfıra. Ne bekliyorsunuz? Neyi 

bekliyorsunuz? 

 

Kötü kötüdür. Kötünün azı çoğu olmaz. 

 

Faiz kötüyse ve faizin talimatla düşeceğine inanıyorsanız indirin sıfıra. 

 

Benim Sayın Erdoğan’a ayrıca bir tavsiyem de var biliyorsunuz.  

 

Gerçekten şu Merkez Bankası başkanlarını getir-götür ile, gece yarısı 

kararnameleri ile imzaları ile hiç uğraşmayın diyorum. 

 

Kendinizi Merkez Bankasının başına atayın olsun bitsin. 

 

Diyeceksiniz ki olur mu? Oldu. Varlık Fonunda yaptı biliyorsunuz. Meşhur bir 

Varlık Fonu kurdular ya kararname imzaladı.  

 



 
Dedi ki; “Varlık Fonu başkanı olarak ben Recep Tayyip Erdoğan’ı atıyorum” 

dedi. Altına da cumhurbaşkanı olarak imzayı attı. Merkez Bankasına da 

yapabilir. 

 

En son baktığımda varlık fonu, 65 milyar lira eski parayla 65 katrilyon borca 

batmış durumda.  

 

Ayrıca yurtdışından da bulduğu 1 milyar 250 milyon avroluk ki bugünkü kurla 

çarpsanız 14-15 katrilyon da o eder. Yani toplamda yaklaşık Varlık Fonu 80 

katrilyon borca batmış durumda. 

 

Kendisinin bizzat başkanı olduğu Varlık Fonu oldu “Yokluk fonu”. Geldiğimiz 

nokta bu. 

 

Arkadaşlar, bakın burada, Cumhurbaşkanının bilmediği çok önemli bir konu 

var. Ben hep söylüyorum.  

 

Bakın, bilmiyorlar. Bilen insanlarla da çalışmıyor. Sorun burada. Bildiğini 

zannediyor.  

 

Evet, yüksek faizi hiç kimse istemez. 

 

Ancak, faiz de talimatla düşmez. 

 

Faiz güven ortamının sağlanmasıyla düşer. 

 

Faiz öngörülebilirlikle düşer. 

 

Faiz hukukla düşer, adaletle düşer. 

 

Faiz liyakatli kadrolarla, istişareyle düşer. 

 

Madem Sayın Erdoğan “nas” diyor, önce, devletin en temel varlık sebebi olan 

adaletin gereğini yerine getirsin. Önce adalet. 

 

Hukuka bağlı bir yönetim uygulasın. 

 

Şeffaf olsun. Vatandaşlar arasında fırsat eşitliğini sağlasın. 

 

İşi ehline versin, kararları istişareyle alsın. 



 
 

Bunları yapın; bakın işte o zaman faizler düşer. Çünkü yaptık. Bunları yapınca 

faiz kendiliğinden düşüyor zaten. Ama öncelikle bunu yapmak lazım. 

 

İşte cumhurbaşkanı bunu anlayamadı. Hala da anlayamıyor.  

 

Hep söylüyorum; ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız, önce hukuku 

düzelteceksiniz, adaleti sağlayacaksınız.  

 

Tekraren; ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız, önce hukuku düzelteceksiniz, 

adaleti sağlayacaksınız. 

 

Geçenlerde de söyledim. Ya şunu on kere yazın. Şöyle duvarlarınıza asın. Sık 

sık tekrar edin. Çünkü bu olmayacak. 

 

Ne kadar çabalasanız da olmayacak.  

 

Bir ülkede adalet yoksa hukuk yoksa o ülkede ekonomi düzelmez. 

 

Bir ülkede hukuki güvenlik yoksa o ülkede yeterince yatırım olmaz. 

 

İnsanlar varlıklarını ortaya çıkartmaz. Önce adalet. 

 

Yoksa işte böyle, yüksek faizle, yüksek kurla, yüksek enflasyonla boğuşur 

durursunuz. 

 

Daha bu günler iyi günler bakın, söylüyorum. Beterin beteri ver Allah 

korusun.  

 

Yanlışta inat etmenin bu ülkeye maliyeti çok büyük olur çok. Yanlışta inat 

ediyorlar. Çözümü yanlış yerde arıyorlar. 

 

Ben bütün gücü elimde topladım, bütün kurumlar emrimde talimatı veririm 

faizi düşürürüm. Al işte düşmüyor. 

 

Merkez Bankasının faizi düşünce piyasadaki faiz düşüyor mu 

zannediyorsunuz. 

 

Merkez Bankası faizi yüzde 19’dan yüzde 16’ya indirdi. Hazinenin borçlanmaz 

faizi aynı dönemde yüzde 17’den çıktı yüzde 20’ye yakın rakama geldi.  



 
 

Merkez Bankasının faizi üç puan düştü. Hazinenin borçlanma faizi üç puan 

arttı. Onu söylemiyor. 

 

Çünkü Hazinenin faizi piyasada oluşuyor. Hazine o faizi vermeden piyasadan 

borç para alamıyor. Borç para bulamıyor. Bunu niye konuşmuyor. Bunu niye 

söylemiyor. 

 

Gerçekten çok üzülüyorum. 

 

İçim parçalanıyor.  

 

Bir inat uruna, bu iş bilmezler, ekonomimizi mahvettiler. Berbat ettiler.  

 

Yazık günah ya. Çiftçisinden emeklisine, esnafından öğrencisine, gencine 

toplum olarak kan ağlıyoruz.  

 

Ve bunun tek sebebi kötü yönetim başka bir şey değil. 

 

Ülke kötü yönetiliyor, başka bir sebebi yok. 

 

Sebep kötü yönetildiği için, kötü yönetim olduğu için biz de diyoruz ki; 

düzgün yönetin de bu ülke çabuk ayağa kalkar diyoruz. 

 

Hiç kimsenin endişesi olmasın diyoruz. 

 

Bu ülke bunu hak etmiyor.  

 

Bu ülkenin haysiyetli insanları böyle kötü bir yönetimi hak etmiyor.   

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Şu an ağır bir ekonomik krizin içindeyiz.  

 

Sokaktaki herkesten duyduğumuz gibi “Önümüzü göremiyoruz.” 

 

Ne olacak belli değil. 

 



 
Bir tahmin yapmak, öngörülebilirlik mümkün değil.  

 

Dünkü konuşmasında, baktım ki Sayın Erdoğan bu krizin faturasını yine 

başkalarına kesme derdinde. 

 

Başka ülkelerde bahsediyor. Her yerde kriz var diyor. Bizden daha çok kriz 

yaşayan ülkeler var diyor. 

 

Yok, öyle bir şey yok. 

 

Hiç sağa sola bakmasın. Ben söyleyeyim. Bugünkü ekonomik tablonun, 

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun tek suçlusu var tek. Tek sorumlusu 

var. 

  

Sayın Erdoğan diyor ki “Gelişmiş ülkeler en büyük krizi yaşıyor”. Hangi ülkeler 

bir göstersin ya. 

 

Hangi ülkede asgari ücretin satın alma gücü bu kadar düştü? 

 

Hangi ülkede emekliler bu kadar perişan? 

 

Hangi ülkede çiftçi, esnaf bu kadar zor duruma düştü? 

 

Arkadaşlar Avrupa’da eksi faiz var, eksi faiz. 

 

Amerika’da faiz sıfır.  

 

Bu ne demek? Dünyada paranın en bol olduğu dönemlerden birinden 

geçiyoruz demek. 

 

O gelişmiş ülkeler dediği ülkeler, vatandaşlarına pandemi döneminde 

karşılıksız destek verdi. 

 

Bizde gördünüz mü öyle bir şey? Anca faizli kredi verildi vatandaşlarımıza. 

Vatandaşlarımıza kredi üstüne kredi verildi, faiz üstüne faiz eklendi. 

 

Lafa gelince faize tabii karşı. 

 

Bütün ülkeler karşılıksız destek vererek vatandaşlar bu sorunu aştı. 

 



 
Türkiye, tüm ülkeler içerisinde bu pandemi döneminde vatandaşına en az 

destek veren ülke oldu. Doğrudan destek anlamında. Desteğin çoğu hep kredi 

oldu. 

 

Faiz kredi, faiz kredi. 

 

Dün bir de ne diyor? “Her yerde kriz var, biz başarıyla atlatıyoruz” falan... 

Yani hiçbir tutarlılığı yok. Söylediklerini dinleseniz artık gerçeklerden kopmuş. 

 

Kimse bu milleti cahil yerine koymasın. 

 

Arkadaşlar, bunlar sadece ülke içine uydurulan masallar.  

 

Sayın Erdoğan ekonomiyi yönetmek yerine, ülkeyi yönetmek yerine, algıyı 

yönetebilir miyim derdinde. 

 

Çünkü biliyorum onun etrafındakileri. Diyorlar ki efendim, moral düzelsin 

moral düzelince ekonomi düzelir. 

 

Siz insanların moralini düzeltin, güzel şeyler söyleyin. Moral düzelince de 

ekonomi düzelir. 

 

Ama nafile. Vatandaş gerçekleri görüyor. 

 

Lafla peynir gemisi yürümüyor. 

 

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bunlar hep ortada 

 

Avrupa’nın en düşük asgari ücretinin Türkiye’de olduğunu bu millet bilmiyor 

mu? Siz bunu gizleyebilir misiniz? Saklayabilir misiniz? 

 

Şu anda Türkiye’deki asgari ücret Çin’in altında düştü arkadaşlar Çin’in.  

 

Ucuz iş gücüyle dünyaya ihracat yapan ucuz iş gücüne dayanan bir ekonomik 

modelle yürüyen bir ülkenin asgari ücretinin altına düştü bugün bizim asgari 

ücretimiz. 

 

Diyor ki “Doğal gazı uygun fiyata sunuyoruz.” 

 

Alım gücü mü kaldı millette? 



 
 

Mutlak yoksulluğu biz bu ülkeden silmiştik, sıfırlamıştık ama bu ülkede tekrar 

mutlak yoksulluk oluştu. Bunu siz geri getirdiniz, adeta halkımıza bu 

yoksulluğu kader gibi dayatıyorsunuz. 

 

Hiçbir şey ucuz değil. Eğer doğal gaz uygun olsaydı bu ülkenin Enerji Bakanı 

çıkar da insanlara “Kombiyi daha az açın, evi biraz daha az ısıtın” diye 

tavsiyede bulunur muydu? 

 

Doğal gaz ucuz olsa Enerji Bakanı bunu söyler miydi? 

 

Bakın dün Erdoğan ayrıca ne diyor? 

 

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiği yüksek oranlı zamlardan bahsediyor. 

 

Yüksek oranlı zam dediği zaten enflasyonun altında eriyor bitiyor. 

 

Zam veriyor enflasyon eziyor, zam veriyor enflasyon eziyor. 

 

Bu iktidar çay kaşığı ile veriyor, kepçeyle geri alıyor, kepçeyle. Şu anda 

yaşadığımız bu. 

 

Sonra da dün bir de iş insanlarına fırça atıyor. “Yatırım yapın diyorum, niye 

yapmıyorsunuz” diyor. 

 

Yatırım yapmak da talimatla olmaz. Bunu da öğrenmesi gerek. Ama bilmiyor, 

sorun o.  

 

Bilmiyor, bilenlerle çalışmıyor, bilenleri dinlemiyor. Talimat veriyorum, 

yapmıyorlar diyor. Yatırım yapın diyorum kaçıyorlar diyor. 

 

Çok çarpık bir zihniyetle karşı karşıyayız.  

 

Talimatla yatırım geleceğini zanneden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Koskoca 

ülkeyi, kadınıyla, genciyle, iş insanıyla birlikte; adeta partisinin il teşkilatı 

zannediyor. 

 

Partisine verdiği talimatlar gibi bu koskoca ülkeyi yöneteceğini sanıyorb. 

 

Arkadaş, bu ülkede yatırım talimatla olmaz.  



 
 

Yatırım; güven ile olur. 

 

Siz güveni sağlayın yatırım olur. 

 

Yatırım hukuk ile olur, demokrasi ile olur.  

 

Bugün ülkede iş insanları arasında “çökmek” tabiri konuşuluyor. “Aman 

harcamalarımıza dikkat edelim, öyle pahalı şeyler almayalım, giymeyelim 

sonra çökerler. Aman fabrikama, malıma çökmesinler.”  

 

Bu ülkede iş insanları, yatırımcılar her an varlıklarına çökülme hissini, bu riski 

duyuyorlarsa yatırım yapmazlar. 

 

Ne yaparlar? Varlıklarını gider başka ülkelerde değerlendirirler. Şu an oluyor.  

 

Kendi ülkemizin sermayedarı başka ülkelerde yatırım yapıyor. Başka ülkelerin 

gençlerine istihdam sağlıyor. 

 

Gerçekten çok üzülüyoruz, yazık. Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor.  

 

Ha bir de dün yine o bilim dışı teorisini tekrarlamış. Faiz sebep enflasyon 

sonuç demiş. 

 

Arkadaşlar gerçek durum şu: “Erdoğan sebep, yüksek faiz, yüksek kur, 

yüksek enflasyon, sonuç.” İki kere iki dört kadar net bu, net.  

 

Ülkede hukuku ayaklar altına alırsanız, demokrasiyi sadece araç olarak 

kullanırsanız ne yatırım gelir ne zenginleşme olur. 

 

Hukuk olmadan, ekonomiyi düzeltemezsiniz. 

 

Arkadaşlar, 2002’de ekonomi yönetimini devraldığımızda, ülkenin hali 

perişandı. Ülke tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyorduk. 

 

Ama ne oldu? %66 ile devraldığımız hazine borçlanma faizlerini %4,6’ya 

indirdik 

 

Bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye tekrar Avrupa’nın en yüksek faizini 

ödüyor. 



 
 

Ben şimdi buradan soruyorum: Bu mu faizle mücadele? Bu mu faize geçit 

vermeme? 

 

Tek lafta, tek lafta. Tabii ki gönül ister düşsün. Tabii ki faizin düşük olması 

ülke için iyidir ama nasıl yapacağını bilmiyor. Yanlış yollardan kendisine 

çözüm arıyor. 

 

Biliyorsunuz, o dönemde daha Merkez Bankasının faizleri yüzde 6-7 iken pırıl 

pırıl bürokratları meydanlarda yuhalatıyordu. 

 

Faizci diyordu onlara. Peki ben şimdi soruyorum: Yüzde 6-7, kendi ifadesi, 

vatana ihanetti, bugün Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi yüzde 19, yüzde 20 ile 

borçlanıyorsa bu nedir? 

 

Yüzde 6-7 faiz vatana ihanet ise Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine yüzde 20 

faiz ödetmek nedir? Ben soruyorum bunu tanımlaması lazım bizlere. Kendi 

ifadesi bunların hepsi. 

    

2018 haziran seçimlerinden sonra, taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan el 

ele verip ülkeyi yönetmeye başladıktan sonra hiçbir şey dikiş tutmuyor.  

 

Bakın kendisinden dinleyelim, işine gelince nasıl konuşuyor, kendisinden 

dinleyelim. 

 

Video-4: Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. 

 

Evet arkadaşlar, dışarıda hiç düşman aramaya gerek yok. Çünkü tek yetkili 

olmayı isteyen kendisiydi. 2017 referandumu, 2018 seçimlerini hatırlayın. Ne 

diyordu? 

 

“Bana engel oluyorlar, beni tutuyorlar. Başkanlık sistemi gelsin. Yetkiyi elimde 

toplayacağım ve faiz de nasıl düşer enflasyon da nasıl düşer göstereceğim” 

diyordu değil mi? 

 

Üç buçuk yıl oldu ya. Seçimlerin üzerinden üç buçuk yıl oldu. Öbür seçime 

eğer zamanında olursa bir buçuk yıl var. Erken seçim olursa daha erken. 

 



 
Ama şundan kaçamaz. Tek yetkili olayım tek imzayla aklıma geleni yapayım 

ama problemler çıktığı zaman da sorumluluğu başkalarına yıkayım. Böyle 

yağma yok. 

 

Tek yetkili olmak isteyen tek sorumludur. Günahıyla sevabıyla tek 

sorumludur.  

 

Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Sağda solda lobi aramaya da gerek 

yok. Bilmen ne lobisi var da bu faizi şöyle yapıyor böyle yapıyor.  

 

Bugünkü ekonomik dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın 

Erdoğan’dır. 

 

Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi Beştepe’dedir. 

 

Ama değerli arkadaşlar; 

 

Hiç merak etmeyin, tıpkı 2002’de olduğu gibi, biz ülkemizi bu krizden de 

çıkarırız. 2008-2009’da da çıkarttık biliyorsunuz küresel krizden. Bu krizden 

çıkaracak olan da yine bizler olacağız.  

 

Yine biz bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Hep beraber başaracağız bunu inşallah. 

 

Demokrasi ile, hukuk bazlı yönetimle, işini bilen, ehil ve çalışkan kadroların iş 

başına geçmesiyle, ekonomimizi hızla toparlayacağız. 

 

Ülkemiz, yatırımcıların koşarak geldiği bir yer olacak.  

 

Daha evvel yaptık yine yapacağız. 

 

Paramıza itibar kazandıracağız. 

 

Güven gelecek. Faizler güvenle, itibarla düşecek. 

 

Faizler talimatla değil, doğru politikalar sayesinde düşecek.  

 

Ve bu enflasyonu, hayat pahalılığını gündemden çıkaracağız arkadaşlar. 

 

***** 

 



 
Değerli arkadaşlarım, 

 

İskilip her zaman alimleriyle anılan bir ilçemiz. Ama aynı zamanda bir tarım 

yeri. Tarımla ilgili sorunların da ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Bizzat 

şahidiz. 

 

İskilip’e giderken şöyle bir oto sanayi sitesinde sanayi esnafımızı şöyle bir 

selamlayalım dedik. Hemen etrafımızı sardılar. Bir kısmı tarım da yapıyor. Bir 

yandan kendi işlerindeki zorluklardan bahsettiler bir yandan da tarımla ilgili 

zorluklardan bahsettiler.  

 

Gerçekten gübre fiyatları şu anda aldı başını gitti. 2,3,4’e katladı. Sulama 

büyük sorun. İlaç fiyatları aldı başını gitti. Mazot fiyatları aldı başını gitti.  

 

Bütün bu tabloda belki de en büyük sıkıntıyı çeken çiftçilerimiz oldu. Ama 

çiftçilerimiz sattığı malın fiyatını maliyetleri kadar artıramadı. 

 

İşte ekim-dikim zamanı geldi. Kimse yeterince gübre koyamadan ekim 

yapıyor. Kimisi de vazgeçiyor ben çok zarar ettim, çok zarar edeceğim diyor.  

 

Gerçekten Türkiye’de tarımsal üretimin düştüğü, düşeceği bir döneme 

giriyoruz.  

 

İçeride üretim düştükçe dışarıdan ithal ediyoruz.  

 

Avrupa’nın en büyük topraklarına sahip ülkesi, pek çok tarım ürününü de 

dışarıdan ithalatçı ülke haline geldi. Çünkü bir tarım politikası yok. Gerçekten 

kötü yönetim. 

 

Biz ne yapacağız? Tarımla ilgili eylem planımızı açıkladık. Dedik ki, bir; Kanal 

İstanbul’u erteleyelim acelesi yok. Kanal İstanbul parasına Türkiye’deki bütün 

sulama projelerini tamamlayacağız dedik.  

 

İnanın Kanal İstanbul parası etmiyor ya. A’dan Z’ye bütün projeleri toplayın, 

bir Kanal İstanbul etmiyor. 

 

Ne dedik? Gübre parasının yarısını, yüzde 50’sini devlet olarak biz karşılarız 

dedik. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yem de destek vereceğiz dedik. 

Yüzde 50’ye yakın destekler vereceğiz dedik. 

 



 
Mazottaki ÖTV’yi çiftçimize aynen geri iade edeceğiz dedik. Bütün bunların 

yanında tam 56 maddelik bir tarım eylem planı açıkladık. A’dan Z’ye aklınıza 

ne geliyorsa hepsi var.  

 

En son taslağı bitirdik. Ziraat odaları birliğine gönderdik, bir de siz bakın 

dedik, diyecek bir şeyiniz var mı diye.  

 

Gittiğimiz her il de ve ilçe de çiftçilerimizle ayak üstü sohbet ettik. Onların 

önerilerini aldık ve eylem planımızı açıkladık. 

 

Ve beş ay oldu eylem planımızı açıklayalı çok şükür bugüne kadar hiç kimse 

şurası yanlış demedi. Atacağımız her adımın bütçesini hesap ettik. Atacağımız 

her adımı takvime bağladık.  

 

Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 ve ilk 360 gününde neler 

yapacağımızı bütün detaylarıyla ortaya koyduk. 

 

Ve hazırız… 

 

İnşallah vatandaşlarımızdan yetkiyi aldığımız gün, dakika düğmeye basıp yola 

çıkmaya ve icraata hazırız.  

 

Kimsenin şüphesi olmasın. 

 

Bu kabustan hızla uyanacağız. Derin bir nefes alacağız. 

 

Hiç merak etmeyin. Emanet, emin ellere kavuşacak. 

 

Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. 

 

Türkiye’yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. 

 

Kimseyi ezdirmeyeceğiz. 

 

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekûn zenginleşeceğiz. 

 

Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. 

 

Çünkü DEVA Partisi, kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, 

öğretmenlerle, işçilerle, esnafla; 



 
 

Eşitlik için, adalet için yola çıktı. 

 

Çözüm haritamız belli.  

 

Çözümün sözcüsü bizler olacağız.  

 

Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız.  

 

Toplumu kutuplara ayırmayacağız. 

 

Hep beraber Türkiye’nin yaralarını saracağız. 

Biz Türkiye’nin haysiyetli insanları için buradayız. 

 

Artık Türkiye’nin DEVA’sı var, Çorum’un DEVA’sı var, İskilip‘in DEVA’sı var ve 

biz hazırız. 

 

Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 

 

Ülkemiz için hayırlara vesile olacak başarılı bir kongre temenni ediyorum. 

 


