
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN  

SİVAS İL KONGRESİ KONUŞMASI 

 

 

DEVA Partisi’nin değerli genel merkez kurul üyeleri, 

 

Sivas il teşkilatımızın çok değerli başkanı, 

 

Siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, 

 

Değerli milletvekilimiz, muhtarlarımız, 

 

Değerli teşkilat mensuplarımız, 

 

Türkiye’nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer 

konuklarımız,  

 

Ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, 

 

Ekranları başından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm 

vatandaşlarımız; 

 

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Sivas teşkilatımızın birinci olağan il 

kongresine hoş geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Selçuklu’nun “Dâru’l Alâ, Dâru’l Ulemâ” dediği âlimler şehri, 

 

Gök medrese, çifte minareli medrese, mavi medresesiyle ilim yuvası, 

 

102 sene önce kurtuluş mücadelemizin önemli duraklarından olan Sivas 

kongresine ev sahipliği yapmış, 

 

Genç cumhuriyetin ilk girişimcilerinden Nuri Demirağ’ın ve elim bir kazada 

kaybettiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehri Sivas’tan; 

 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 



 
***** 

 

Bu vesileyle dün hayatını kaybeden Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

duayen gazeteci Sayın Fikret Ünsal’a da rahmet diliyor, sevenlerine ve Sivas’a 

başsağlığı diliyorum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım,  

 

Bugün aynı zamanda biliyorsunuz Dünya Çocuk Hakları Günü, bu vesileyle 

çocuklarımızın hakları için eşit, adil, mutlu, sağlıklı bir hayat sağlamak için 

çalıştığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. 

 

Ve Dünya Çocuk Hakları Günü’nün de kutlu olmasını diliyorum. 

 

Bugün burada, partimiz kurulduktan sonra, Sivas’taki ilk programımız 

vesilesiyle beraberiz. 

 

Gelişimiz biraz gecikti, ama görüyorum ki, DEVA damlaları, Sivas’ın her 

köşesine kararlılıkla yayılıyor. 

 

Adeta toprağın suya hasret kalması gibi Sivas’ın DEVA damlalarıyla 

buluştuğunu ve çok hızlı bir şekilde bu kaynaşmanın olduğunu yerinde 

gördük. Gerçekten arkadaşlarımızla beraber çok mutlu olduk. 

 

İşte tam da böyle, ülkemizin her köşesine, emin ve kararlı adımlarla, güçlü 

kadrolarla mahalle mahalle yayılıyoruz. 

 

Son 1,5 yılda ülkemizin yaklaşık 70 şehrine, 100’den fazla ilçesine bizzat 

kendim gittim.  

 

Genel Merkezimizden ekiplerimiz sürekli Türkiye’nin 81 vilayetini ziyaret 

ediyor.  

 

İl başkanlarımız birbirlerini ziyaret ediyorlar. 

 

Her şehirde, her ilçede, her mahallede aynı umudu gördüm. 

 



 
Evet, ülkemiz uzun zamandır karanlık bir tünelin içinde, ama umudumuz 

güçlü, umudumuz diri. 

 

Hiç vakit kaybetmeden çalışıyoruz. 

 

Biliyorsunuz iktidarımızın ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde ne yapacağımızı, 

nasıl yapacağımızı eylem planlarımızla açıklıyoruz. 

 

Bugüne dek böyle bir şey görülmedi. İlk defa bir siyasi parti böyle bir çalışma 

yapıyor. 

 

Bugüne dek Türkiye’de hiçbir parti henüz iktidar olmadan böyle detaylı eylem 

planlarını hazırlamamıştı. 

 

Ama biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Nasıl yapacağımızı da çok iyi 

biliyoruz ve halkımıza taahhüt ediyoruz.  

 

Her bir eylemimizi kuruşu kuruşuna bütçelendirerek bu ülkeye hızla nasıl 

atılım sürecine sokacağımıza çalışıyoruz. 

 

İlk eylem planımızı, haziran ayında açıkladık. Tarım eylem planı. İlk adımı 

toprağa attık. 

 

Çiftçimizin yaşadığı günlük sorunlardan, tarımın yapısal sorunlarına kadar 

uzanan geniş bir yelpazede çözümlerimizi sunduk. 

 

Biliyorum, Sivas’taki çiftçilerimiz de dertli. Sivas’taki çiftçilerimiz de kan 

ağlıyor. Hepsinin farkındayız. 

 

Türkiye’nin en nitelikli şekerpancarına sahip şehirlerinden biri olmasına 

rağmen, çiftçimizin mahsulü elinde kalıyor.  

 

Kur fırlayınca, paramız değersizleşince, çiftçimizin maliyetleri de katlayarak 

artıyor. 

 

Zaten borç içinde kıvranırken, katmerlenen maliyetlerin altında eziliyor.  

 

Çok sorun var, biliyoruz, ama biz tarım eylem planımızda açık açık taahhüt 

ettik: 

 



 
Tarım Eylem Planımız 56 madde. Detaylarını anlatmaya başlasam gece 12’ye 

kadar konuşabiliriz ama sadece başlıklarını şöyle bir hatırlatmak istiyorum. 

 

Hatırlatmak istiyorum çünkü gerçekten Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahip 

olan, 84 milyonluk nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük topraklarına sahip olan bir 

ülke. 

 

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan bir ülke tarım konusunda bu hale 

düşmemeliydi. 

 

Türkiye’nin şu anda hiçbir konuda bir politikası yok. Türkiye’nin bir tarım 

politikası da yok. 

 

Tamamen rastgele. Kimden ne bilgi gelirse. Kim nereye doğru ne söylerse 

oraya doğru evrilen kararlar var. 

 

Çiftçimizin sorunu bir türlü karar vericilere ulaşmıyor, ulaşamıyor. 

 

İlgili bakanlık yetkisiz. Bilgisiz. Bilmiyorlar. Bu ülkeyi anlamıyorlar. 

 

Konuların hep Külliye’ye gidiyor. E, Külliye’de 1200 tane oda var. Dön dolaş 

bir odaya girecek ki o konu, o bir kişinin önüne gelecek. O da o andaki bilgi 

dağarcığıyla, o anda ne duyduysa sağdan soldan ona göre hadi yapın 

diyecekte iş olacak. 

 

Şu anda koskoca memleket böyle yönetiliyor arkadaşlar.  

 

84 milyonluk bir ülke böyle yönetilemez. 

 

Her alanda sorunlar sadece büyür. 

 

Bakın, biz her konuda olduğu gibi tarımda da dersimizi çalıştık. 

 

Tarım eylem planımızda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 ve ilk 

360 gününde neler yapacağını madde madde sıraladık. 

 

Ne dedik? Dedik ki: 

 

Tarım desteklerini, yani çiftçinin üreteceği ürüne vereceğimiz destekleri ekim 

zamanımdan önce açıklayıp, aynı yıl içinde ödeyeceğiz. 



 
Bu yıl verilen tarım destekleri aslında bir önceki yılın üretim desteği. O 

takvimi de eşitleyeceğiz. 

 

Çiftçimize kullandığı gübrenin maliyetinin yüzde 50’sini, tam yarısını destek 

olarak vereceğiz. 

 

Biliyoruz, gübre fiyatları katlaya katlaya gidiyor. Tutabilene aşk olsun. Kaç 

tane çiftçimizden duyduk. 

 

Daha son iki gün içerisinde, bu hafta Çorum’dan başladık, dün Yozgat’taydık. 

 

Toprağıma geçen sene 10 kilo gübre koyduysam bu sene ancak 2 kiloya 

param yetti diyor. Bu ne demek? 

 

Gelecek sene hasat, verim düşecek demek. Bazı çiftçilerimiz üretimden 

tamamen vazgeçiyor. 

 

Kaç tane çiftçimizden şunu duyduk: “Ben konu komşudan utanma belasına bu 

tarımı yapmaya devam ediyorum. Zarar ediyorum ama yapıyorum. Artık 

yapamayacağım, vazgeçiyorum.” diyor. 

 

Gerçekten maliyetler aldı başını gitti. En önemli maliyet kalemlerinden birisi 

de bu gübre meselesi. Biz dedik bunun yarısını devlet olarak biz 

karşılayacağız. 

 

Çiftçilerimizin birikmiş kredi borçları var. Bu kredi borçlarını önce bir 

donduracağız. 

 

Faizi sıfırlayacağız. 2 yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Eski borçlarla ilgili 

çiftçimizin önce bir kafasının rahat olması gerekiyor. Önce bunu yapmamız 

gerekiyor. 

 

Arkasından işini döndürebilmesi için tarım yapmaya, üretime devam etmesi 

için tabii ki yine bir finansmana ihtiyacı var. 

 

Eski borçlarını dondurduk iki yıl ödemesiz uzun vadeye yaydık. İş yapması için 

yeni kredi açacağız. 

 

Deva iktidarında; Ziraat Bankası’nı yeniden çiftçinin bankası yapacağız. 

 



 
Şu anda öyle değil. Bakıyorsunuz, bütün bu Yap-İşlet’ler, büyük projeler, o 

belli firmaların yaptığı büyük projeler; kamu bankaları tamamen bu işlerin 

içerisinde. 

 

Buralara sürülmüş durumda. Buralarda kullanılıyor. Oysa adı üstünde kuruluş 

amacı nedir Ziraat Bankasının? Ziraattir. 

 

Öncelikle bu ülkenin çiftçisinin, tarımının ihtiyacını tam karşılayacak. Eğer 

kaynakları artıyorsa başka işlere bakacak. Kuruluş amacı bu. 

 

Cumhuriyetin ilk kurumlarından biliyorsunuz. Kuruluş amacı bu. 

 

Ve artık çiftçimizin traktörüne haciz gelmeyecek. Bu arkadaşınız tam 11 yıl 

pek çok kurumdan olduğu gibi Ziraat Bankasından da sorumlu Bakan oldu. 

 

Bizim dönemimizde tek bir çiftçimizin traktörünün haczi diye bir şey yoktu. 

 

Yapmadık böyle bir şey ya. Maalesef bu da oldu. Bu ülkede bunu da yaptılar.  

 

Sulama meselesi en önemli konu. Kuraklık yılındayız değil mi? 

 

Şimdi hükümet el altından whatsaap mesajlarıyla, şunla bunla fısıltı 

gazetesiyle ne yayıyor? Propaganda makinesini nasıl çalıştırıyor? 

 

‘Allah yağmur vermedi, kuraklık oldu. Ne yapalım katlanacağız.’ Ya öyle de, 

siz zamanında sulama yatırımlarını yapsaydınız, zamanında bu barajları, 

göletleri tamamlasaydınız, irsale hatlarını yapsaydınız; benim önceliğim 

tarımsal sulama deseydiniz sizin barajlarınızda bugün su olacaktı.  

 

Evet, kuraklığın olduğu yıllar olabilir. Ama barajlar ne için var? Suyun azaldığı 

dönemlerde oradaki rezervi kullanmak için var. 

 

Siz bu yatırımı yapmıyorsunuz. Bırakın bugüne kadar yapmamayı, ileriye 

doğru da bir bütçeye bakın. Tarımsal sulama bütçesi çok küçük. 

 

Şu anda Meclisten geçiyor ya bütçe. Küçük küçük rakamlar. 

 

Ve biz hesap ettik arkadaşlar.   

 



 
İktidarımızın ilk 5 yılında, Türkiye’nin tümünde ne kadar sulama yatırımı varsa 

tamamını bitireceğiz ve toprağı suyla buluşturacağız. Bunun sözünü verdim. 

Bu hesap kitap işi. 

 

Bütün barajlar, bütün göletler, bütün irsale hatları, bütün kapalı sistem, 

basınçlı sistem, yağmurlama, damlama sistemi; hepsini al alta yazın toplayın 

bir Kanal İstanbul parası etmiyor. 

 

Ama ne diyor Cumhurbaşkanı? Ben inadına Kanal İstanbul’u yapacağım diyor. 

 

Biz de şu inadından vazgeç diyoruz. Türkiye’de tarımın hali ortada. En basit 

ürünleri bile ithal eder hale geldik.  

 

Avrupa’nın en büyük topraklarına sahip olup, en temel gıda ihtiyaçlarını git 

sağdan soldan ithal etmek zorunda kal. Bu mu tarım politikası ya? 

 

Şu anda geldiğimiz durum bu. Biz ne yapacağız? 

 

Suyu toprakla buluşturarak hem çiftçinin üzerindeki maliyeti azaltacağız hem 

su tasarrufu sağlayacağız. Bu açık kanal sistemlerinde çok su zayi oluyor. 

 

Kilometrelerce kanal bir yeri bir kırılsa gitti. Su akıyor. Buharlaşıyor.  

 

Sisteme bir ton su veriyorsunuz, toprağa giden ya 200 litre ya 100 litre. Daha 

fazlası değil. Kapalı sisteme taşınması gerekiyor bunun. 

 

Tarımsal sulamada bu elektrik maliyetleri çok büyük. Bundan on sene önce 50 

metreden su çıkarken şimdi 100, 200 metreden su çıkıyor. 

 

Hem yer altı sularımızı çok hoyratça kullanıyoruz. Tabiatın bütün dengesini 

bozuyoruz. Hem de o derinlerden elektrik pompaj sistemiyle suyu çekip 

tarlayı sulamak çok çok maliyetli. 

 

İşte biz bu geçiş sürecinde de tarımsal sulamada kullanılan elektriğin tarifesini 

düşük fiyatlı tarife olarak uygulayacağız. Çünkü eğer o su tarlaya ulaşmadıysa 

çiftçi bunun bedelini 100, 200, 300 metre derinden suyu elektrikli pompayla 

çekerek bu elektrik faturasını ödeyerek yapmak zorunda değil. 

 

Bunun suçu; o tarlaya suyu götürmeyen o yatırımı yapmayan devletin suçu. 

 



 
Bu öncelik meselesi ama. Niye Kanal İstanbul diyorlar? Çünkü rant var rant. 

 

Ne diyor? 500 bin kişilik şehir kuracağız oraya diyor. 

 

Ya 16 milyonluk İstanbul var ya. Sen daha ne 500 bin kişilik şehir kuracaksın. 

 

Oradaki şehri kurup ne yapacaksın? Ama bu gayrimenkul projeleri var ya o 

imar planlarıyla yapılan, imar değişikliğiyle yapılan hepsi rant rant. 

 

Rant gözlerini kör ediyor inanın. Bütün ilgi alakayı bu lüks gayrimenkuller 

çekiyor. 

 

Ve ülkenin tarımı, ülkenin çiftçisi yıllardır bu şekilde ihmal ediliyor maalesef. 

 

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın durumu aynı. Hem ziraai ilaçlar hem 

de hayvancılıkta kullanılan ilaçların maliyetleri çok yüksek. 

 

Yem çok yüksek maliyet. Biz ne dedik? 

 

Yem maliyetlerinin cinsine göre %50’ye varan kısmını biz devlet 

karşılayacağız. 

 

Arkadaşlar kısacası; toprağın da suyun da devası biz olacağız.  

 

Deva Partisi’nin damlalarını Türkiye’nin verimli topraklarıyla buluşturacağız. 

 

Çünkü biz, her alanda olduğu gibi tarımda da atılımın öncüsü olmak için yola 

çıkmış bir hareketiz.  

 

Tarımda atılımın öncüsü her alanda olduğu gibi DEVA Partisi olacak. 

 

***** 

 

Bakın değerli arkadaşlarım, 

 

Yıl 2002. O günkü seçimlerden sonra hükümet kuruldu. Ben de Ekonominden 

Sorumlu Bakan olarak göreve başladım. O gün itibarıyla Ziraat Bankasının 

tarımsal alacaklarının tam yüzde 40’ı donmuş alacaktı. Çiftçimiz 

ödeyemiyordu. Tıkanmıştı sistem. 

 



 
Ne yaptık? Hemen kollarımızı sıvadık. İlk bir ay içerisinde ne kadar birikmiş 

borç varsa bunları önce bir yapılandırdık. Aynı seçimlerden sonra yapacağımız 

gibi o seçimlerden sonra ne yaptık? Çiftçimize yeni kredi açtık. 

 

Çiftçimizin çarkı dönmeye başladı. Ve hemen birinci yılın sonunda çiftçimiz 

Ziraat Bankasına olan borçlarının yüzde 99’unu tam ve gününde ödemeye 

başladı.  

 

Bakın, yüzde 40’ı tıkanmış bir sistemden aldık bir yılda çiftçimiz borcunu tam 

ve gününde öder hale geldi. Niçin? Çünkü bütüncül politikalarla çiftçimiz iş 

yapmaya başladı. Akılcı desteklerle çiftçimizin üretimi arttı. Çiftçimiz güçlendi. 

 

Ve borcunu daha rahat öder hale geldi. Ödediyse daha fazla kredi kullandı. 

Faizleri sübvanse ettik. Faizler zaten düştü.  

 

Ve gerçekten o dönemde Ziraat Bankasının kredi sistemiyle tarımsal destek 

sisteminin bir arada akılcı bir şekilde tasarlanmasıyla ülkemizin birden çehresi 

değişti. 

 

Hep diyoruz; yaptık yine yaparız. Bunların hepsi kolay işler. Yeter ki dürüst ve 

ehil kişileri işin başında olsun. 

 

Yeter ki bir plan program olsun. Yeter ki kararlar istişareyle alınsın. Maalesef 

şu anda bunların hiçbirisi yok. Onun için de ülkemiz bir sorundan öbürüne 

savrulup gidiyor. 

 

Ülkemizde hem tarımda hem de A’dan Z’ye her türlü üretimde, maliyetin en 

önemli belirleyicisi döviz kurudur.  

 

Türkiye’de kur arttığında iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Bu ülkemizin 

gerçeği, ilkokul çocuklarının bile bildiği bir gerçek. 

 

Bakın döviz kurlarıyla ilgili bu hükümet nasıl bir beceriksizlik içinde, size 

anlatayım. 

 

Grafik - dolar kuru 

 

Evet, tarih 5 Eylül 2021. Yani bundan 2 buçuk ay önce. Resmi Gazete’de 

Cumhurbaşkanının imzasıyla bir orta vadeli ekonomi programı açıklandı. 

Resmi Gazete’nin kapak sayfası şu. Altında cumhurbaşkanının imzası var. 



 
 

Bundan iki buçuk ay önce cumhurbaşkanının imzasıyla açıklanan orta vadeli 

ekonomik programda yani bırakın öyle iki üç ayı üç yıllık bir ekonomi 

programı, 2022, 2023 ve 2024’ü içeren bir ekonomi programı.  

 

2 buçuk ay önce. Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yayımlanan programda 

2002 için dolar kuru hedefi 9,30. 2022. 2023 için 9,80. 2024 için 10,30. Şaka 

gibi değil mi? 

 

Hani 3 sene 5 sene önce program yaparsınız da program güncelliğini yitirir. 

Ya siz daha iki buçuk ay önce Resmi Gazete’de bir ekonomik program 

açıklıyorsunuz ve bunu bu ülkenin tek yetkili tek sorumlu cumhurbaşkanı 

olarak açıklıyorsunuz. Ve bizim dolar kuru hedefimiz 2022’de 9,30, 2023’te 

9,80, 2024’te 10,30 diyorsunuz.  

 

Daha 2021 yılı bitmeden kur 11’i geçti. Bu nasıl bir plansızlık ya. Bu nasıl bir 

hesapsızlık. Bu nasıl bir iş bilmezlik. Böyle bir ülkede insanları önünü görebilir 

mi? 

 

Böyle bir ülkede yatırım yapılır mı? böyle bir ülkede insanların iş yapma 

arzusu olur mu? İnsanlar neye güvenecek? Ekonomi güvenle yürür güvenle. 

 

Güven olmayınca ekonomi olmaz. Siz daha iki ay önce iki buçuk ay önce 

2023, 2024 hedefi olarak koyduğunuz kur hedefini daha 2021 bitmeden 

geçiyorsunuz ya. 

 

Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar güvenmeyince ekonomi asla düzelmez asla. 

Faiz talimatla düşmez, faiz güvenle düşer. Zannediyor ki bütün yetkiyi elimde 

topladım, tek imzayla aklıma gelen her şeyi yaparım. Bu ülkenin ekonomisini 

düzeltirim. 

 

Düzeltemezsin. Mümkün değil. Çünkü anlamıyorsun. Bilmiyorsun.  

 

Bir dönem bu ülkenin ekonomisi bir başarıdan bir başarıya koşarken bu 

başarının altında ne vardı? Bu başarının sebebi neydi?  

 

Bunu kusura bakmayın da inanın anlamamış. Çünkü bilse yine yapar. Niye 

yapmasın?  

 

Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı ülkenin ekonomisi kötüye gitsin ister mi? 



 
 

Seçim geliyor. Bozulmuş bir ekonomiyle, bir krizle ülkenin seçime gitmesini 

ister mi? 

 

Ama yapamıyor. Düzeltemiyor. Bilmiyor. Bilenlerle de çalışmıyor.  

 

Bakın, şu son 20 yıllık siyasi tarihimize bakın. Ekonominin en başarılı olduğu 

dönemlere bakın. Bir de başka alana bakın. Herhangi bir alanda hasbelkader 

düzgün, işini bilen bir bakan göreve geldiyse o alanda başarılı olur. Ama 

yanlış bir isim geldiyse Türkiye tıkandı. 

 

Örneğin eğitim. Hiçbir şey olmadı. Yıllar geçti hiçbir şey olmadı bu ülkede. 

Dolayısıyla bir ülkenin cumhurbaşkanının bir ülkenin devlet başkanının başarı 

üretmesi için öncelikle kadrosunu dürüst ve işinin ehli insanlardan oluşturması 

lazım.  

 

İstişareyle, ortak akılla iş yapması lazım. Hukuku, adaleti öncelemesi lazım. 

Şeffaf olması lazım. Şeffaf. 

 

Siz Merkez Bankasının 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır satarken, 

arka kapılardan, gizli kapaklı yöntemlerle bunu yaparken niye bu millete 

haber vermediniz? Niye açıklamadınız? Niye şeffaf olmadınız?  

 

Hadi hata yaptınız, şimdi soruyoruz. Ne oldu o paraya diyoruz. Bu ülkenin 130 

milyar dolarlık döviz rezervine ne oldu diye soruyoruz.  

 

İlk önce inkar ettiler. ‘Yok, öyle bir şey yok, satmadık’. Sonra pandemi için 

lazımdı dediler. Biz de bir dakika dedik. Siz bu döviz rezervini 2019’da 

satmaya başladınız.  

 

Pandemi Mart 2020’de geldi Türkiye’ye. Pandemiden 15 ay önce cayır cayır 

satmaya başladınız. Bu dövizi niye sattınız? Kaça sattınız? 

 

Açıklamak zorundasınız. Bu kimsenin kendi parası değil. Kimsenin babasından 

miras kalmadı. Merkez Bankasının döviz rezervi bu ülkenin ihracatı için çalışan 

işçinin alın teri. Bu ülkenin döviz rezervi turizmde hizmet veren, çalışan 

gençlerimizin bilek gücü, alın teri. 

 

Biz niye biriktirdik o rezervleri. Kara gün geldiğinde lazım olacağı için. Ak akçe 

kara gün içindir dedik. bunun için biriktirdik.  



 
Siz ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin en önemli savunma hattı olan 

döviz rezervini sıfırlayın. Ondan sonra ekonomi bozuldu deyin bunu da dış 

güçlere bağlayın. Kusura bakmayın ya kimse inanmıyor artık. 

 

Bu hikayelere kimse aldanmıyor. Dış güçler mi size 130 milyar dövizi sattırdı? 

Yabancı lobiler mi gizli saklı, şeffaf olmayan yöntemlerle bitirin şu dövizi dedi? 

 

Bunu kendiniz yaptınız. Kimse birbirini aldatmasın. Her şey apaçık ortada. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım, 

 

Vatandaşımızın hangi konuda sorunu varsa, bizler yurttaş olarak hangi 

konuda sorun yaşıyorsak hepsini tek tek çözmek için yapacaklarımızı 

çalışıyoruz. 

 

Hiç kuşkunuz olmasın, Türkiye artık bir yol ayrımına geldi. 

 

Bu karanlık tünelden çıkışın ayrımına geldi. 

 

DEVA Partisi’nin emaneti teslim alma zamanı geldi, çok az kaldı. 

 

Sayılı gün çabuk geçer. Yakın bir zamanda acısıyla tatlısıyla; iyisiyle kötüsüyle 

bugünkü iktidarla vedalaşacağız. Müsait bir yerde inecekler. 

 

İşte o gün değerli arkadaşlar, biz iş başına geçeceğiz. 

 

Türkiye’yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz. 

 

Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 

 

O eski günlerdeki gibi birilerinin makbul vatandaşlarıymış, ötekilermiş, 

berikilermiş, ayrımcılık falan olmayacak. 

 

Sokak ortasında “nerede bu devlet” diye kendini sahipsiz hisseden 

vatandaşlarımız olmayacak. 

 

Askerin parmak salladığı, bürokrasinin kendini, siyasetin üzerinde gölge irade 

ilan ettiği, yargının yürütmenin yerine geçtiği günler olmayacak. 



 
Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü, üste 

çıkanın alttakine baskı yaptığı bir Türkiye’ye, bir daha asla izin vermeyeceğiz. 

 

Bu konuda herkes müsterih olsun.  

 

Türkiye’yi asla 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 nöbetleşe zorbalık dediğimiz yola, bu kısır döngüye girmeyeceğiz. 

 

Bizim yolumuz belli. İlkelerimiz çok net. 

 

Bizim mayamızda, karşılıklı sevgi var ve saygı var. Biz buyuz. 

 

Bizim hayalimizde, herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var. 

 

Hiç kimsenin kendini ikinci sınıf vatandaş hissetmediği, herkesin eşit, birinci 

sınıf hissettiği bir Türkiye var.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

İşte biz yepyeni bir sayfa açıyoruz. 

 

19 yıldır yıpranmış, yönetme kapasitesini yitirmiş, günübirlik hesapların içinde 

kaybolmuş bu iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde değiştireceğiz. 

 



 
Yola çıkarken yazdığı hedeflerin, ideallerin, sözlerin hepsini yolda kaybetmiş 

bu iktidarı, ilk seçimde değiştireceğiz. 

 

Ancak; ülkemizi bir intikam, bir rövanş sarmalına, bir devr-i sabık dönemine 

girmesine de izin vermeyeceğiz. 

 

Bugünkü iktidara, AK Parti’ye destek vermiş, destek veren tüm 

vatandaşlarımıza sesleniyorum: 

 

Hiç kaygınız olmasın. Hiç korkunuz, endişeniz olmasın.  

 

Kazanılmış haklarınızın, helal lokmalarınızın hepsinin güvencesiyiz. 

 

Tüm haklarınız, hukukla teminat altında olacak. 

 

Ha bugünkü iktidar tarafından iade edilmemiş, gasp edilmiş tüm hakları da 

derhal tanıyacağız. 

 

Ha şunun da farkındayız. Şu anda küçük, marjinal bir grup var. Daha 

muhalefetteyken, iktidarında gidici olduğunu anlayınca parmak sallıyorlar. 

Bunları görüyoruz. 

 

Hiç merak etmeyin bitti o devirler, bitti. 

 

Biz o parmak sallayan zihniyete de pabuç bırakmayız. Kimse boşuna 

heveslenmesin. 

 

Bu ülke, bu sığ kavgalardan çok çekti artık.  

 

21. Yüzyılın dünyasına yakışmayan, her seferinde patinaj yaptıran bu 

kavgaları tarihin çöplüğüne atacağız. 

 

Ve kimsenin bir başkasına büyüklük taslamasına müsaade etmeyeceğiz. 

 

Baskıcı zihniyetin ürünü, bu çağdışı bakışa karşı hep beraber dimdik ayakta 

duracağız. 

  

Türkiye’de hiç kimse kendisini üvey evlat olarak hissetmeyecek. 

 

Bıkmadan usanmadan tekrar edeceğiz: 



 
 

Bu ülke bizim, bu ülke 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. 

 

Liyakati esas alacağız. Tek tipçi zihniyete son vereceğiz. 

 

Ve bütün bunların sağlamak için kamuda işe alımlarda, mülakatı kaldıracağız. 

 

Yazılı sınav neyse o. Gerekirse alan sınavı yaparsınız. Ama mülakat demek 

kayırmacılık demek. Mülakat demek torpil demek.  

 

Mülakat demek iktidar partilerinin teşkilatları önünde kuyruk beklemek, 

onların teşkilatlarından minnet beklemek demek. Bunu kaldıracağız. 

 

Vatandaşımız hak ediyorsa kamuda işe girecek. Herkes hak ettiğini alacak. 

Herkese fırsat eşitliğini tanıyacağız.  

 

Ayrıca şunu da çok açık ve net olarak söylemek istiyorum: 

 

Bugünkü sosyal yardım, sosyal destek mekanizmalarından asla tek bir adım 

geri düşmeyeceğiz. 

 

Kimse, kimseyi kandırmasın.  

 

Tüm o sosyal yardımlar devletin kasasından yani bu milletin alın teriyle 

ödediği vergilerden ödeniyor.  

 

Bir yardım, destek veriliyorsa bir aileye yine bu milletin ödediği vergilerden o 

veriliyor. Kimse cebinden vermiyor onu.  

 



 
Bugünkü iktidar o kasayı boşalttığı için, ülkenin rezervlerini tükettiği için, 

ülkenin yedek akçelerini sıfırladığı için artık yapılan yardımlar, destekler de 

yeterli değil. Yapılan yardım, destekler geçime yetmiyor. Asgari ihtiyaçları 

karşılamıyor.  

 

Kötü yönetimle, paramızı pul ettikleri için, verdikleri yardım pazara, markete 

gitmeden eriyor.  

 

Ama hiç merak etmeyin; dürüst, işinin ehli, çalışkan kadrolar iş başına 

geldiğinde önce o boşalmış kasalar dolacak.  

 

Zaten siz havuzun dibindeki çatlağı kapatın. Şu yolsuzluğu, hırsızlığı bir 

durdurun zaten devletin kaynağı anında bollaşıyor. Biz biliyoruz.  

 

Bu arkadaşınız tam 11 yıl devletin bütçesini yapan heyetin başkanlığını yaptı. 

Bu devletin, bu milletin kaynakları geniş yeter ki siz israf etmeyin. Yeter ki siz 

yerinde harcayın.  

 

Üstelik kaynak bol. Yeter ki insanların morali düzgün olsun. Yeter ki insanlar 

güvensin. İşte biz ne diyoruz? 

 

Ülkenin kaynağı bollaştığında, kasa dolduğunda bu sosyal yardımlar, sosyal 

destekler de çok daha yüksek miktarlarda olacaktır. Çok daha insan onuruna 

yaraşır miktarlarda bu destekler yapılacaktır. 

 

Biz ne diyoruz; vatandaşımızı sosyal yardımlar için devlet kapısında 

süründürmeyeceğiz.  

 

Hiç kimseyi parti teşkilatlarının önünde üyelik kartı alayım da ona göre sosyal 

destek alayım durumuna düşürmeyeceğiz. 

 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı biz devlet olarak gidip kendimiz tespit 

edeceğiz.  

 

Aynı aile hekimliği sistemindeki gibi. Her bir sosyal destek uzmanımıza aileleri 

zimmetleyeceğiz. 

 

Her ailenin sosyal destek uzmanı belli olacak. Cep telefonlarımızı aramasına 

gerek kalmadan yaptığımız ziyaretlerde o ailenin ihtiyaçlarını bizzat yerinde 

tespit edecek. Ve o ihtiyaç ne ise karşılanacak. 



 
 

Bir hanenin aylık geliri neymiş, o eve ayda ne kadar para giriyormuş. Bunlara 

bakılacak. 

 

Asgari bir geçim için, insan onuruna yaraşır bir hayat için ne gerekiyorsa işte 

o aradaki farkı da devlet kapatacak.  

 

Bütün bunları devlet tespit edecek. O evde kaç kişi yaşıyormuş. Hepsine 

devlet bakacak. 

 

Ha baktık ki dengesizlik var. İşte o asgari yaşam şartlarını sağlayacak rakam 

ne ise biz buna asgari gelir desteği diyoruz. Onu devlet olarak biz ödeyeceğiz. 

 

Ve hiçbir ev açlığa, yokluğa terk edilmeyecek. 

 

Bunu yaparken, vatandaşlarımızı devlet kapılarında bekletmeyeceğiz. Parti 

binalarında süründürmeyeceğiz. 

 

Çünkü sosyal yardımlar, sosyal destekler bir haktır hak. Vatandaş olmanın 

hakkıdır.  

 

Durumu iyiyken vergi ödeyen, devlet bütçesine katkı sağlayan 84 milyon 

vatandaşımızın her birinin ihtiyaç olduğunda sosyal yardım, sosyal destek 

alması bir haktır.  

 

Şu anda yapılanlar bir lütuf gibi sunuluyor. Biz yapıyoruz diyorlar. Biz 

ödüyoruz. Sen kimin parasını kime veriyorsun?  

 

Verdiğin para bu ülkenin zaten bütçesinde yine vatandaşların alın teriyle 

ödenen vergilerin parası. Hak. Sen hakkın gereğini yerine getiriyorsun.  

 

Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacak. Bütün bu yardım, destek 

mekanizması da vatandaşımızın haysiyetini, onurunu koruyacak yöntemlerle 

verilecek. 

 

Bu ülkede hiç kimse, kimsesiz kalmayacak. 

 

Devleti kimsesizlerin kimsesi yapacağız. 

 



 
Halihazırdaki doğal gaz desteği, kömür yardımı gibi uygulamaları da 

güçlendirerek devam ettireceğiz 

 

Yeni doğan bebeklerin sağlıklı yetişmesini sağlamak amacıyla, bir yıl boyunca 

süt ve bebek maması başta olmak üzere gıda desteği sağlayacağız. 

 

Hiçbir yeni evli gencimiz, bebeği doğduktan sonraki o ilk bir yılın endişelerini, 

mali külfetini düşünmeyecek.  

 

Biz zaten doğan her çocuğun rızkıyla doğduğuna inanırız. Ama bunun 

sağlanacağı mekanizmaları da devletin oluşturması lazım. 

 

Bunların yanında, kimsenin sosyal yardıma bağımlı bir hayat sürmesine de 

razı olmayacağız. 

 

Yani şu andaki hükümet gibi yoksulluğu adeta kader haline getirip ondan 

sonra sürekli olarak bu desteklerle yaşayan ve o desteklerle kendine siyasi 

bağımlılık oluşturmaya çalışılan bir tabloyu da bu ülkenin gündeminden 

çıkaracağız. 

 

Bu doğrultuda, sosyal yardım alan vatandaşlarımız için özel istihdam 

programları uygulayacağız. 

 

Hedefimiz belli: Özgür ve zengin Türkiye. Topyekûn zenginleşen bir Türkiye. 

 

***** 

 

İşte değerli arkadaşlarım, 

 

Bu hedefe ilerlerken, tek bir vatandaşımızı dahi geride bırakmayacağız. 

 

Ülkemize çağın önüne geçecek atılımlarla yöneteceğiz. 

 

Belli alanlarda çağı yakalamayı bırakın, belirlenmiş alanlarda çağın önüne 

nasıl atlarız, o sıçramayı nasıl gerçekleştiririz, bunların hepsini yapacağız.  

 

Konuşmamın başında Sivas’ın evladı Nuri Demirağ’ı anmıştım. Vaktiyle boğaz 

köprüsü gibi fikirleri nedeniyle kendisine “hayalperest” tanımları da yapılmıştı 

ama. 

 



 
İşte biz Nuri Demirağ’ın hayalperest evlatlarıyız. 

 

Hayalleriniz büyük olacak. Hedefleriniz büyük olacak. Ancak büyük hayaller ve 

büyük hedefler bir ülkeyi sıçratır, kalkındırır.  

 

Bu vesileyle belirteyim; Sivas’taki, değerli sil başkanımızın da bahsettiği bu 

hızlı tren sorununun, bu fiyaskonun, skandalın farkındayız.  

 

Memleketin her tarafına demirağlar ören Nuri Bey’in memleketine hızlı tren 

gelmemiş olmasını da bir ayıp olarak görüyoruz. Bunu da kısa zaman içinde 

telafi ederiz. Bunlar kolay. 

 

İnanın kaynak bol. Türkiye’nin kaynak sorunu olmaz. Yaşadık ya. 2001, 2002 

krizinden sonra kaynak nerede kaynak diye sorup duruyorlardı bize. 2 yılda 

enflasyonu tek haneye indirdik. 2 yılda paradan 6 sıfır attık. 

 

3.500 dolarlık millî geliri aldık 12.500 dolara çıkarttık. Kaynak nerede diye 

soranlara ben hep söylüyordum. Ya kaynak Türkiye, siz korkmayın diyordum. 

 

Bu ülke ehil insanlar tarafından yönetildiğinde, bu ülke ayağa kalkıyor. 

Koşuyor. Gerçekten büyük potansiyelimiz var. Hiç endişeniz olmasın.  

 

Ama yetmez arkadaşlar, 

 

Biz tüm Türkiye’ye eğitimde, tarımda, teknolojide, sağlıkta, her alanda atılım 

yaptıracağız. Zaten partimizin adı biliyorsunuz Demokrasi ve Atılım. DEVA 

kısaltılmış ismimiz. Asıl partimizin ismi ne? Demokrasi ve Atılım. 

 

Niye? Sağlam bir demokrasi zemini kuracaksınız. O zemine sağlam basıp 

ileriye doğru atılım yapacaksınız. İşin özü bu. 

 

Can çekişen ekonomimizi yeniden dirilteceğiz. Yeniden büyüyeceğiz.  

 

Bu karanlık günler hızla sona erecek. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir 

büyümeyle topyekûn, çok daha yüksek bir refah seviyesine ulaşacağız.  

 

Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. 

 

Dün akşam Sivas’a vardıktan sonra herkes kendi işiyle meşguldü. İl 

başkanımızı aradım dedim ki; ben üniversiteli gençlerin takıldığı mekanlar 



 
varsa, fazla sayıya gerek yok, birkaç kişi gidelim gençlerle sohbet edelim 

diye. 

Güzel bir sohbet yaptık ve sordum. İmkanınız olsa Türkiye’de mi yaşamak 

istersiniz, başka bir ülkede mi yaşamak istersiniz diye. İnanın yüzde 90’ı elini 

kaldırdı, başka bir ülkede yaşamak isterim diye. 

 

İçim parçalandı içim. Gencecik çocuklar. Hepsinin bir hayali var. Üniversite 

okuyorlar. Büyük bir üniversite. 60 bin öğrenci var. Çok bölüm var.  

 

Ve 60 bin öğrencinin her birisinin bir umudur var. Yaşamak istediği bir hayat 

var. 

 

İşte bu karamsarlığı onlarda görmek, ülkeden bu kadar çok gencimizin 

ayrılmak arzusunda olması gerçekten içimizi parçalayan bir gerçek. 

 

Çok çalışacağız. Gerçekten DEVA Partisi’nin kadrolarının üzerinde çok büyük 

sorumluluk var. Çok büyük. 

 

Milyonlarca gencin sorumluluğu üzerimizde. Milyonlarca çiftçimizin, 

esnafımızın, işsizimizin sorumluluğu üzerimizde.  

 

Sorunlar çok büyük. Ama bir o kadar da bu işi becerecek, bu işi yapacak 

güçte kadrolarımız var. Bilgimiz var, tecrübemiz var. Hiç korkmayın diyoruz.  

 

Asla ümidinizi yitirmeyin diyoruz. 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, Sivas’ın DEVA’sı var ve biz hazırız. 

 

Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 

 


