
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

ÜÇÜNCÜ HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KONUŞMASI 

 

 

Değerli basın mensupları, 

 

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin değerli yöneticileri, 

 

Değerli konuklarımız,  

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli 

dostlarımız, 

 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, haftalık değerlendirme toplantımıza hoş 

geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Değerli basın mensupları, 

 

Şu anda ülkemiz, her birimizi anbean yoksullaştıran bir zihniyet tarafından 

yönetiliyor. 

 

Hükümet, son günlerde ekonomide “Çin modeli” diye bir şey uydurdu. Bir de 

anlasalar içim yanmayacak da. Bir ucundan tutturmuşlar kısmen bakıyorlar “Bu 

biraz Çin’e benziyor şurası” diye. Bunu anlatıp duruyorlar.  

 

Ortada planlanmış, üzerinde çalışılmış bir model falan yok arkadaşlar. 

 

Bugünkü iktidar bindi bir alamete, gidiyor kıyamete. 

 

Yalnız kendini sürüklese neyse, koskoca 84 milyonluk ülkenin her bir ferdini, 

hatta doğmamış çocuklarımızı dahi sürüklüyor. 

 

Ortada, adını “model” olarak koydukları, sadece bir başarısızlık hikayesi var. 

 

Maliyetinin çok ağır olduğu, çok acı olduğu bir başarısızlık hikayesi bu. 

 

Bakmayın şimdi şu modeli, bu modeli diye konuşmalarına.  



 
 

Aslında Nasrettin Hoca misali attan düştüler “zaten inecektik” diyorlar ve 

başlıyor masal anlatmaya. 

 

Ne dediklerinin farkında değiller. 

 

Model diye anlattıkları, ucuz iş gücü demek, emek istismarı demek. Bunun adını 

koymak lazım. 

 

Çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanımayan, sendika hakları falan tanımayan 

bir modele gıptayla bakıyorlar herhalde. 

 

Ya bu ülkede yarım asırdan fazladır sendikalar var, çalışan hakkı var, işçi hakkı 

var. Bunların olmadığı bir modele nasıl imreniyorlar, nasıl bakıyorlar? 

Demokratik yöntemlerle halkın desteğiyle işbaşına gelen bir iktidar nasıl böyle 

yoldan çıkıp da halka rağmen böylesine şeyleri konuşabiliyor? 

 

Gerçekten büyük bir hayretle izliyoruz. Kendi vatandaşına konuşma hakkı 

vermeyen temel insan haklarını yok sayan bir model. Hayranlık besleyecek 

duruma düşeceklerine inanın ihtimal vermezdik. Üstelik madem bir Çin 

modelinden bahsediyorlar önce şu Uygur Türklerine uygulanan insan hakları 

ihlallerinden niçin bahsetmiyorlar? Bunu da sormak lazım kendilerine. 

 

Eğer bir modelden bahsedeceksek, bu sadece ekonomi politikalarından ibaret 

değildir.  

 

Bu bir rejim tercihidir arkadaşlar. 

 

Böyle bir büyüme modelinde, hiçbir hak hukuk tanımadan çalıştırılan işçilerin 

acısı vardır. 

 

Bu arada; lafa gelince “Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi” Sayın 

Erdoğan’dan, Uygur Türklerine yapılan zulme dair bir cümle duydunuz mu son 

yıllarda? 

 

Ben merak ediyorum ben duymadım, duyan var mı onu da bilmiyorum. Her 

konuda kendini ortaya atan, her konuda herkese laf yetiştiren Sayın Erdoğan 

mesele Uygur Türklerine geldiği zaman bir suskunluk içerisinde dünyadaki en 

ağır insan hakları ihlallerinden birine karşı Erdoğan şu anda görmüyor, 

duymuyor ve konuşmuyor. Oysa ekonomide senelerce dünyada hangi model 



 
konuşuldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün Avrupa'da, bütün Kuzey 

Afrika'da, Ortadoğu'da, Asya'da ne konuşuldu? Türkiye modeli konuşuldu.  

 

Gerçek anlamda herkesin öykünerek baktığı, imrendiği, “bize ders verin” dediği 

modeli biz yazmıştık ya biz. 

 

Bize ilham kaynağı ülke diyorlardı. Model ülke Türkiye diyorlardı. Her bir 

vatandaşımızın refah seviyesini artırdığımız, demokratik standartları 

yükselttiğimiz Avrupa Birliği hedefine ilerlediğimiz ve bununla beraber 

büyüttüğümüz ekonomi modelini biz yazmıştık.  

 

Tüm dünyanın gıpta ettiği demokratik standartları geliştirip, ekonomiyi 

büyütmesi ve vatandaşlarının refahını yükseltmesi ile uluslararası toplumun 

hayran kaldığı bir modeldi bu. Hem demokrasiyi hem ekonomiyi aynı anda 

yükselttik. Ekonomik büyümenin nimetlerinden bütün vatandaşlarımız 

yararlandı. Türkiye'de gelir dağılımı düzeldi. Yoksun mutlak yoksulluğu bu 

ülkeden sıfırladık hepsini yaptık zamanında. Bunun tamamını tersine çevirdiler. 

Tamamında Türkiye geri geri gidiyor şu anda. 

 

İşte bunların Türkiye'yi bu başarılı yoldan saptırmaları ayrı bir ibretlik konudur. 

Arkadaşlar şu anda bakıyoruz hükümete, ‘rotayı ben çiziyorum’ diyen 

Perinçek'in hayallerinin iktidarı oldular. Model dediğiniz buysa inan batsın bu 

model. Biz istemiyoruz. Sayın Erdoğan bakın Türkiye'ye Çin malı bir ekonomi 

giydiremezsiniz. Bu ülke sizin dar kalıplarımızın esiri olmayacak kadar köklü bir 

demokrasi bilincine sahip. Hiç boşuna heveslenme, biz buradayız. Biz bu Çin 

modelini giymeyiz.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Biliyorsunuz geçen hafta Siirt’te yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan bana 

“birilerinin arkasına takılmış boş teneke” dedi. 

 

Bana dedi. Kendisiyle bunca yıldır çalışmış, en uzun süre bakanlık yapmış, 

Türkiye’nin demokratikleşmesine ve ekonomisinin güçlenmesine katkısı olan bir 

ekibin başında olan Ali Babacan’a diyor. 

 

bir kere bakın şunu iyi anlaması lazım. Ben de Deva Partisi'nin tüm teşkilatı da 

hiç kimsenin arkasından gitmez. Hiç kimse. Ama bir kendisi açıklasın. Kendisi 



 
kimin arkasından gidiyor, kimlerin arkasından gidiyor. Kendisi, krizlerin ortağı, 

kavgadan başka bir şey bilmeyen ülkeye bir tek çakıl taşı kadar faydası 

dokunmamış Bahçeli’nin peşinden gidiyor şu anda. Başka kimin arkasından 

gidiyor? ‘Hükümetin rotasını ben çiziyorum’ diyen 28 Şubatçı Perinçek'in 

arkasından gidiyor. Onca sene hak diye adalet diye vatandaşın karşısına çıkan 

Sayın Erdoğan, siyasi kariyerinin finalinde 28 Şubatçı Perinçek'in dergisine 

konuşmalarıyla başyazı olarak konuk oldu. Arkadaşlar bakın dergi burada, dergi 

burada başyazı. 

 

Erdoğan nerede, kimin arkasında görün işte, ibretlik. 

 

(fotoğraf - dergi kapağı gir) 

 

Ne yazmışlar paylaşırken üstüne de biliyor musunuz: “Vatan Partisi 

önderliğinde bilmem ne sürecine girdik…”  

 

Girişte bunu derginin editörleri yazıyor. Arkasından da Erdoğan'ın makalesi var. 

Bu önderlikten acaba AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımızın haberi var mı? 

Buna zamanında AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın rızası var mı? Siz 

gidin bunların önderliğinde bunların peşine düşün diye mi bu halk size destek 

verdi? Onun için mi oy verdi size zamanında? Girdiği Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde sadece 98 bin vatandaşımızdan oy alan Perinçek’e yönetimin 

teslim edilmesine acaba geri kalan 84 milyonun onayı var mı ya? Bunu sormak 

lazım. 

 

Değerli arkadaşlar bakın gerçekten akıl alacak gibi değil. Ne yaptıklarını 

bilmiyorlar. Artık tamamen rasyonaliteyi ve aklını kaybetmiş bir yönetim 

zihniyetiyle şu anda biz karşı karşıyayız. Şu anda biliyorsunuz Meclis’te 2022 

yılı bütçe tartışmalarının sürdürüldüğü bir dönemdeyiz. Partili, 

cumhurbaşkanlığı taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle biliyorsunuz bütçe 

neredeyse göstermelik bir mesele haline geldi. Şu görüşülen bütçe var ya 

Meclis’ten hiç geçmese, reddedilse bile hiçbir şey olmuyor. Aynen bunlar 

yönetmeye devam edebiliyor. Anayasaya bir madde koydular, Meclis’ten 

geçmese bile yine de Cumhurbaşkanının kafasına göre yönetim maddesi var 

Anayasada. Dolayısıyla bütçenin Meclis’e gelmesinin, görüşmesinin sadece 

basit, göstermelik bir konu olduğunu da burada özellikle ifade etmek istiyorum.  

 

 

Bunu söylerken de tam on bir tane bütçenin planlanmasını, hazırlanmasını 

koordine eden bir arkadaşınız olarak bunu söylüyorum. Tam 11 yılın bütçesi. 



 
 

Ve yine bu birikim ile bütün bu 11 yıllık bütçe hazırlığı tecrübesi ile şunu 

öncelikle söylemek istiyorum ki; bir bütçenin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

bütçesinin Meclis'e Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından sunulması her türlü 

demokratik ilkeye aykırı bir tutumdur. Halkın bütçesini yani vatandaşın ödediği 

vergileri nasıl harcanacağına milletimiz tarafından seçilmeyen atanmış bir 

kişinin sunması, halka hesap verme sorumluluğu olmayan bir kişinin sunması 

demokrasinin temel ilkelerine aykırıdır. 

 

Bu durum, taraflı cumhurbaşkanlığı yönetiminin çarpıklığının önemli 

göstergelerinden biridir.  

 

İki senedir bu uygulamayı görüyoruz ama alışmayacağız, bizi 

alıştıramayacaklar. Gelecek sene aynen böyle sorarlarsa bütçe gelirse çıkacağız 

yine eleştireceğiz. Halkın seçtiği halka karşı sorumlu insanların gidip o bütçeyi 

sunması lazım. Yardımcısını gönderip de ‘sen şu bütçeyi sun bakalım Meclis’e’ 

böyle yok. Niye kendisi sunmuyor, niye kendisi anlatmıyor? Bakın değerli 

arkadaşlar, bütçenin iki önemli amacı vardır: Birincisi; ekonomi politikalarına 

duyulan güveni artırarak makroekonomik istikrarı sağlamaya çalışmak, ikinci 

önemli amaçta; ülkenin kaynaklarını doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara ayırarak 

ülkenin kalkınmasına, yoksulluğun giderilmesine ve gelir dağılımının 

iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

 

Şu son 2022 bütçesinde bunların ikisi de yok arkadaşlar.  

 

Neden yok, izah edeyim. 

 

Bir kere bütçenin dayandığı varsayımlar, daha Meclis’e sunulmadan hükümsüz 

hale geldi.  

 

(grafik 1 - dolar kuru gir) 

 

Bütçedeki dolar kuru  

2022 için 9,30 

2023 için 9,80 

2024 için 10,30 lira.  

 

Bu sabah baktığımda 13,60’tı şu anda kaç bilmiyorum. İniyor çıkıyor genelde 

çıkıyor da bazen dalgalandığı da oluyor aşağı yukarı. İşte ta 2024 için dolar 

kurunu 10,30 olarak öngören bu iktidar, bugünden 14'lere yaklaşmış döviz 



 
kuruyla Meclis’te bütçeyi görüşüyor ve bütçenin bütün varsayımı gelecek yılki 

kurun 9,30 olduğuna dayanıyor. Şu anda bütçedeki varsayım, gelecek yıl kur 

9,30. E şimdiden olmuş, 14’e yaklaşmış. Bu bütçe tutar mı? Bu bütçenin gider 

tarafını tutturabilir misiniz? Bu kadar döviz bazlı harcamaları var devletin. Bu 

bütçeyi arkadaşlar kimse ciddiye almaz.  

 

Bakın cumhurbaşkanı uçakta gazetecilere ne demiş. 

 

Kur manipülasyonu demiş. 

 

“Devlet denetleme kurulu bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda 

araştırma yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme 

fırsatımız olacak” demiş. 

 

Ben şimdiden söyleyeyim. Bu işin arkasında siz varsınız.  

 

Siz çıkacaksınız. Devlet Denetleme Kurulu istediği kadar baksın arkadaşlar. 

Araştıracaklar bakacaklar Cumhurbaşkanı konuştukça kur yükseliyor, yanlış bir 

karar alıyor, kur yükseliyor. Tabii patronlarına, amirlerine böyle bir rapor 

hazırlayıp sunabilirler mi bilmiyorum ama bağımsız tarafsız bir rapor hazırlansa, 

dışarıdan gerçekten hakkı, hukuku bilen, işin tekniğini bilen insanlar bir rapor 

hazırlasa derler ki “efendim kur artışının arkasında siz varmışsınız.” 

 

Bakın döviz kurunun da enflasyonun da Hazine borçlanma faizlerinin de 

artmasının arkasında Sayın Erdoğan var. Hiç kimseyi aramasın, aynaya baksın 

görecek kimin olduğunu bakın. Aynı şekilde gerçekleşecek enflasyon bütçede 

öngörülen enflasyon seviyesinin en az iki katı olacak. Bu bütçe hazırlarken bir 

enflasyon varsayımı var arkasında. Bunun en az iki katı bir enflasyon olarak 

gelecek. Döviz kurlarındaki şok artışlar ise daha tam olarak enflasyona yansımış 

değil.  

 

En son 3 Aralık'ta açıklanan enflasyon rakamlarına bir bakın. TÜFE 21 küsur 

ama ÜFE’ye bakıyorsunuz 56. Ve aradaki fark hiçbir zaman bu kadar 

açılmamıştı. Bu özellikle üretici fiyatlarındaki artış bu yüzde 50 küsurluk artış 

son 20 yılın rekoru. Üretici fiyatlarındaki şok artış daha tüketici fiyatlarına 

yansımadı. İnsanlar hala ellerindeki ürünleri satıyorlar. Ellerindeki ürünleri 

satmakla meşguller. Ellerindeki ürün bitip de yeni fiyattan mal aldıkları anda 

bu üretici fiyatlarındaki artış aynen tüketici fiyatlarına yansıyacak. Bütün 

bunların hiç birisi şu andaki bütçede yok.  

 



 
Bir başka önemli husus: faiz. 

 

Hani Sayın Erdoğan’ın lafta çok karşı olduğu faiz.  

 

Lafta çok kararlı şekilde indireceğiz savaşacağız dediği faiz. Şöyle faiz 

ödemelerine de bir bakalım. Bakın arkadaşlar bu 5 Eylül’de açıklanan orta 

vadeli programda ve Meclis’e sunulan bütçedeki faiz ödenekleri. Görüyorsunuz 

yıllarca 50 milyar TL mertebesinde giden faiz ödemeleri bu yılki bütçede 180 

milyar, 2022 bütçesinde de 240 milyar olarak şimdiden yazılmış durumda. Ve 

hangi varsayıma göre daha Hazine borçlanma faizleri yüzde 16,17 iken o 

dönemde bu bütçe hazırlandı. Ona göre gelecek senenin bütçesine 240 milyar 

kondu. Bunun da tutturulması mümkün değil. Gerçekleşecek faiz ödemesi 

bundan da fazla olacak. Çünkü sözde düşük faiz politikası izleyen bu kötü 

yönetim, basiretsiz ve yanlış adımlar sonucunda Hazine borçlanma faizlerini 

daha geçtiğimiz eylül ayına göre tam 5 puandan fazla artırmış durumda. 

 

Aynı anda bakın Merkez Bankası faizleri 4 puan indiriyor. Hazine'nin borçlanma 

faizleri tam 5 puan artıyor. Geçen haftaki toplantımızda onun grafiğini de 

göstermiştim. Ekranlar önünde Merkez Bankası faizi indiriyoruz diye şov 

yapanlar Hazine faizinden hiç konuşmuyor dikkat edin. Bakın daha dün daha 

dün yaşanan garabete bakın. Merkez Bankası dün bankalara ortalama yüzde 

16 faizle borç para verdi. Aynı gün, aynı ülkenin Hazinesi bankalardan yine 3 

milyar 300 milyonluk borçlanma ihalesi yaptı ve Hazine bu ihaleye katılan 

bankalara borçlanırken tam yüzde 22,7 faiz ödedi. Rakama bakın ya işte zihni 

sinir projesinin sonucu bu. Model dedikleri bu. Sözüm ona yeni model değil mi? 

Görüyoruz sonuçlarını. Ya senin ülkenin Merkez Bankası bankalara yüzde 16 ile 

borç veriyor. Aynı ülkenin Hazinesi aynı bankalardan yüzde 22,70’le borç alıyor. 

Bu mu yönetmek ya? 

 

Bu kadar hesabını kitabını şaşırmış, bu kadar yanlış yönetip bir de vatandaşın 

gözünün içine baka baka faizle savaşacağım deyip de bunun inandırıcı 

olabileceğini düşünen bir hükümet olabilir mi? Daha dün olanlar bize gösteriyor 

ki arkadaşlar Hazine faizlerindeki artış bu bütçede şu ekranda hala görmüş 

olduğunuz bütçedeki 240 milyar liranın da çok çok üzerine çıkacak maalesef. 

İşte o yüzden bu bütçenin adı faiz bütçesidir arkadaşlar faiz. Başka bir şey 

değil. Biz 2002’de ekonomi yönetimini devraldığımızda her yüz liralık vergi 

gelirlerinin tam 85 lirası faize gidiyordu. Yüz liralık vergi geliri topluyorsa devlet 

bunun 85’ini sadece faiz ödüyordu. Biz bunu aldık ta 13’e düşürdük. Yani yüz 

liralık vergilerin sadece 13 lirası faize ödeniyordu bizim bıraktığımız 



 
dönemlerde. Ama şu anda arkadaşlar bu rakam tekrar 20’nin üzerine çıkmış 

durumda.  

 

Yani şu andaki Meclis’te görüşülen bütçeye baktığımızda 2022 yılında 

vatandaşımızın ödediği her yüz liralık verginin en az 20 lirası faize gidecek. Bu 

artan faizlerle daha da fazlası gidecek. Bu faizi Hazine, devlet ödüyor diyoruz 

ama devlet parayı nereden buluyor? Gidiyor vatandaştan vergi olarak topluyor. 

Bu ödenen yüksek faiz, vatandaşın ödediği vergi, bebek mamasından alınan 

KDV, bebek bezinden alınan KDV ve her türlü temel ihtiyaç maddesinden alınan 

KDV ve ÖTV. Okula giden çocuklarımızın kullandığı defterden, kalemden, temel 

kırtasiye ihtiyaçlarından alınan KDV. Asgari ücretlinin ödediği gelir vergisi 

buralardan toplanıyor. Yüz lira toplanırsa sadece 20’si önce bir faize ödeniyor. 

Getirdikleri nokta bu. Durmadan faiz ödüyoruz. Gerçekten bu bütçeye, 2022 

Bütçesi'ne bir isim vermemiz gerekirse tek bir isimle anmak istiyorsak: Bu bir 

faiz bütçesi. 

 

 

Bakıyoruz, yine bütçeye kamu özel iş birliği projelerine ne ayrılmış? Hani Sayın 

Erdoğan anlatırken bunları cebimizden tek kuruş çıkmadı diyor ya. Ya bu 

bütçeyi herhalde kendisine göstermemişler çünkü kendi imzasıyla geldi Meclis’e 

değil mi? Bütçeyi göstermemişler. Bakın işte şu andaki bütçede tam tersini 

söylüyor. Bu projelerin garanti ödemeleri için tam 42 buçuk milyar lira. Yani 

eski parayla 42 buçuk katrilyon lira ayrılmış durumda. Üstelik bunun çoğu döviz 

bazı ödeme ve kur varsayımı 9,30. Bu ne demek? En az bunun yüzde 40 

üzerinde bir ödeme olacak demek. Yani değerli arkadaşlar toplamda bütçe açığı 

bu öngörülen 278 milyarın çok çok üzerine çıkacak. Biz bıraktığımızda bu 

ülkenin bütçesinin açığı 24 milyarlara düşmüştü. Sadece 24 milyar. 10 

mislinden fazla artış var. Faizlerde ve kurdaki artışı da dikkate aldığınızda bu 

belki 15 misliye doğru gidecek.  

 

Değerli arkadaşlar, şu da çok önemli. Bütün bu yanlış politikalar sonucunda 

Hazinenin borcu ne olmuş? Hazine'nin borcu 2018 yılının haziranında yani partili 

taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığında sadece 970 milyarmış şu anda 2 

trilyon 269 milyara çıkmış durumda. 970 milyar liradan 2 trilyon 269 milyar 

liraya çıkan bir Hazine borcu var. Eylül sonu itibarıyla. Bu bile bu partili taraflı 

cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl büyük bir hasara yol açtığını, nasıl 

büyük bir sıkıntıya yol açtığını bizlere şu anda gösteriyor. 

 

Değerli arkadaşlar, bu bütçenin en önemli sorunu bütçedeki kaynak dağılımı. 

Kaynak dağılımına şöyle bakıyoruz. Kamu özel iş birliğinin şu andaki bütçedeki 



 
ödeneğine bakıyoruz. 42,5 milyar ama en az yüzde 50 üzerine çıkacak bu. 

Çünkü kurdaki artış çoğu bunların döviz bazında ve kurdaki artış sebebiyle bu 

60 küsurlara çıkacak. Bakıyoruz tarıma ayrılan para, bütün tarım destekleri, 25 

milyar lira. Çiftçinin aldığı desteğin tümü. 

 

Yani yap-işlet-devretlere ödenecek rakamın yarısı dahi değil. Sanayinin 

geliştirilmesi için destek teşvik bütçesi 20 milyar. Araştırma geliştirme 8 milyar. 

Milli kültür programı, 4 milyar. Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi 

yani bütün bu reklam hazırlığı, afet yönetimi, hepsi 4 milyar. Kadının 

güçlendirmesi artık milyarın altına iniyoruz, 943 milyon. Gençlik programı 876 

milyon. Evet en son, insan hakları bütçesi 83 milyon. Rakam bu. Yani şu kaynak 

dağılımı bile hükümetin meselelere verdiği önemi bize çok iyi gösteriyor. Tabi 

buraya faiz ödemesini sığdıramadı bu 240 milyar olduğu için herhalde oraya 

koysak tavanı deler geçer o grafik.  

 

40 binler oysa altıyla çarpın tavanı geçer bir üst kata çıkar faiz ödemesinin 

grafiği. 240 milyar o. Ama şöyle baktığınızda gerçekten buradaki kaynak 

dağılımındaki yanlışlığı görüyoruz. Özellikle bu bütçede ekonomi modeli 

görüyorsunuz. Çiftçi yok, sanayici yok, kültür yok, afet yönetimi yok, kadın yok, 

gençlik yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bütçe bundan ibaret. 

  

Değerli arkadaşlar, güven olmadan, kredibilite olmadan bir ülkenin ekonomisini 

düzeltmek imkânsız. Ülkemizin kredi notunun geldiği hali de şöyle bir grafikle 

size göstermek istiyorum. Grafik ne zaman başlıyor? 2015'te başlıyor. Yani 

2015'te biz ekibimizle beraber ayrıldık. Çok istiyorlardı, siz doğru 

yapmıyorsunuz diyorlardı. Bir sürü aramızda anlaşmazlık vardı. Ona anlatmaya 

şu anda gerek yok. Hepsini özellikle gazeteci arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. 

Basın arşivlerinde hepsi var. Ama biz ayrılıktan sonra ortak akıl ve istişare terk 

edildikten sonra ehliyet ve liyakat terk edildikten sonra ülkenin kredi notunu ne 

olmuş? 

 

Merdiven basamağı gibi gidiyor. Şu sıfır noktası var ya bu yatırım yapılabilir 

seviye. Yani dünyadaki belli başlı büyük yatırımcıların, büyük çapta bir ülkeye 

yatırım yapabilecek insanların bir ülkeye girmek için giriş katı, zemin katı yani. 

Bunu öyle kabul etmek lazım. Kredi yapılabilir, yatırım yapılabilir notu ile giriş 

oradan. Ülke geliştikçe kademe kademe yükseliyor tabii ama biz ta 90’lardan 

sonra buraya gelmiştik. Giriş kattan, zemin kattan bol bol yatırımcı Türkiye’ye 

geliyordu. Kendi insanımız bize daha çok güveniyordu, daha çok yatırım 

yapıyordu. Ama ehliyet, liyakat terk edilince ortak akıl istişare bırakılınca 

merdiven basamağı gibi bodrum katlara iniyor Türkiye. Birinci bodrum, ikinci 



 
bodrum, üçüncü bodrum şu anda dördüncü bodrumdayız. Yerin dibinde yani 

Türkiye’nin kredi notu.  

 

Şimdi Sayın Erdoğan ne diyor? Bizim dönemle alakalı ‘Başbakan imza 

atmasaydı olur muydu?’ diyor. Hadi şimdi Sayın Erdoğan imza atsın düzelsin 

ya. Şöyle tekrar bir çıkalım. Madem keramet imzada hadi şimdi Başbakan 

imzası değil tek yetkili Cumhurbaşkanı imzasını atsın. Ülkeyi şu eksi 4. kattan 

gün yüzüne çıkarsın bakalım. Niye yapmıyor, niye yapamıyor? Keramet imzada 

ise yapsın. Engel olan mı var? Şu anda diyebilir mi? ‘Ya bana engel oluyorlar, 

yargı bana engel oluyor. Meclis’ten şunu geçiremem. Arkadaşlara kabul 

ettiremiyorum.’ Öyle bir şey diyebilir mi? Mümkün değil. O imzayı atsın ve 

Türkiye'yi 4. bodrumdan bir an önce gün yüzüne çıkarsın. 

 

Güven olmadan, kredibilite olmadan ekonomik sorunlar asla çözülemez. 

Ağızlarıyla kuş tutsalar yapamazlar, yapamayacaklar. İşte öğrenemedikleri, 

anlayamadıkları bu. Türkiye'nin gerçekten değerli arkadaşlar, bu kötü 

durumdan çıkmasının tek yolu güven, güven, güven. Başka bir yolu yok. 

Güvenin nasıl elde edileceğini, güvenin nasıl sağlanacağını buradan biz tekrar 

tekrar anlatmak zorundayız. Çünkü ‘ben senden ders almam’ diyor. ‘Senden 

ders alacak halim yok’ diyor bana hitaben. Ama ihtiyacı var derse. 

 

Buradan ben tekrar anlatıyorum çünkü ders verenlerin bazen tekrar etmesi 

lazım ki mesaj ulaşsın gitsin. Güveni oluşturmak mı istiyorsunuz? Dünyanın 

neresinde olursa olsun. Bir; konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki; söz verince 

tutacaksın. Üç; emanete ihanet etmeyeceksin. Dört; ülkeyi her zaman adaletle 

hukuka bağlı kalarak yöneteceksiniz. Ehliyetli, liyakatli, dürüst insanları iş 

başına getireceksin. Altı; istişare ile ortak akıl arayışıyla ülke yöneteceksin. 

Yedi; şeffaf olacaksın, her an hesap vermeye hazır olacaksın. Böyle ‘Merkez 

Bankasının rezervi mi sorulur ya’ demeyeceksin. 130 milyar doları kime, nasıl, 

ne zaman sattın açıklayacaksın. Sekiz; planlı program hareket edeceksin. 

 

Başka türlü güven oluşturamaz. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğiz. Mesaj ulaşana 

kadar. Alırlar mı, almazlar mı, yapabilirler mi, yapamazlar mı? Tabi onu 

göreceğiz. Değerli arkadaşlar, tam 11 yıl bu ülke ekonomisinin yönetiminin 

başında olmuş bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki bu bütçe bir yoksulluk 

bütçesidir, bir haksızlık bütçesidir. Bu ülkenin kalkınmasına, zenginleşmesine, 

özgürleşmesine gram faydası bulunmayacak bilakis sorunları derinleştirecek bir 

bütçedir. Bu akıl dışı yönetimin vatandaşlarımıza maliyeti nedir biliyor 

musunuz? Sosyal medyada görüyoruz inanın çok üzülüyoruz. Ülke buna layık 

değil. Böyle bir kampanya başladı biliyorsunuz. Etiket fotoğrafı çekip sosyal 



 
medyada paylaşma kampanyası. Bunların hepsi vatandaşlarımızın, 

marketlerde, çarşıda pazarda çektiği fotoğraflar.  

 

24'lü tuvalet kâğıdı daha 18 Kasım'da 66 lira 90 kuruş, dün 90 lira 25 kuruş, 

15 günde yüzde 50 artmış ya. 10 kiloluk buğday unu, 20 Kasım'da 57 lira 25 

kuruş, aralık başında 74 lira 90 kuruş olmuş. Biz sadece numune seçtik bunları 

ya bir sürü, sosyal medyada binlercesini görürsünüz. 1 kilo kaşar peyniri 6 

Aralık'ta 30 ila 32 lira 95 kuruş, 7 Aralık’ta 49 lira 95 kuruş. Yani bir gün önce 

gitseniz 32 lira bir gün sonra gittiğinizde 49 liraya görebiliyorsunuz aynı ürünü. 

TÜİK ne açıklıyor? Enflasyon yüzde 25 imiş. 460 gramlık bal, 28 Ocak'ta 43 lira 

imiş. Aralık'ta 64 lira 90 kuruş olmuş. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafları 

gösteriyoruz ama bu etiketler de güncel olmayabilir. Gidip aynı ürüne bugün 

baksanız belki daha da yüksek.  

 

Gerçekten marketlerde, bakkallarda, esnaftan hep duyuyoruz. Bir; eski 

etiketleri kazıyıp yenisini yapıştırmaktan tırnaklarımız yara oluyor diyorlar. İki; 

etiket masrafı bile artık başlı başına bir masraf kalemi oluyor. Etikete para 

yetiştiremiyoruz diyorlar. Esnafın dediği bu. Ona bile zam geldi. Kâğıdı döviz, 

arkasındaki tutkal döviz, üzerindeki mürekkep döviz. Kur ne kadar arttı ise 

etikete bile zam geliyor. İşte böyle kötü bir demokrasimiz olursa, hukuk 

tanımaz bir yönetimimiz olursa güven oluşturamazsınız arkadaşlar ve sonuçta 

işte böyle hayat pahalılığı olarak tüm vatandaşları gelir yıkar, sonuç yoksulluk 

olur.  

 

Bakın bir de yine uçakta gazetecilere ne demiş. Stokçular demiş. Daha yeni. 

Bugün sabah öğlen saatlerinde haberler düştü. Stokçulara hitaben söylüyor: 

“Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” 

demiş. “Her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz” demiş. Sayın Erdoğan, 

stokçu dediğiniz sizin hatalı politikalarınız, kötü yönetiminiz yüzünden fiyat 

istikrarının kalmadığı bir ülkede neyi kaçtan satacağını bilemeyen gariban esnaf 

ya budur. Sizin stokçu dedikleriniz bugün sattığı malı yarın sattığından daha 

pahalıya alan, yerine koyamayan, her gün zarar eden bakkal, manav, 

kırtasiyeci, çamaşırcı, çorapçı ya. Gerçekten yeter artık bu ülkenin 

vatandaşlarını birbirine düşürmeyin. 

Alışveriş yapan vatandaşla esnafı karşı karşıya getirmeyin. Çatışmayla, 

ayrıştırmayla, kutuplaştırmayla koltuğunuza sarılmayı da artık bırakın. Bu işte 

bu sizin tutumunuz var ya, sorunu çıkarıp koskoca bir ekonomik krizi çıkarıp 

aradan sıyrılıp vatandaşla esnafı baş başa bırakmak. Birbiriyle kavga ettirmek. 

Çok alıştı buna ya. Sürekli ötekileştirme, sürekli ayrıştırma, sürekli bir düşman. 

Herhalde bu haftanın düşman panosuna yine stokçuyu yazdı. 



 
 

Ama artık düşmanda fazla bulamıyor ki tekrar etmeye başladı düşmanlar. Bu 

stokçu herhalde en az 5., 6. defa haftanın düşman panosuna yazılıyor. Biz 

inanın bu çatışmacı zihniyetten bıktık usandık. O yüzden DEVA ile rahat bir 

nefes almaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Artık yeter diyoruz artık 

inanın bu ülkenin çektiği yeter. İçinde bulunduğumuz bu karanlık tünelin her 

köşesindeki sorunların farkındayız ama tüm bu sorunları çözecek gerçekten bu 

sorunları çözmeye, kadrosuyla, planlarıyla, programlarıyla hazır olan tek bir 

adres olduğunu bu adresin de DEVA Partisi olduğunun da gayet iyi bilincindeyiz. 

 

Bu demokrasi krizinin de hukuk krizinin de ekonomik krizinin de çözümü için 

biz buradayız. DEVA kadroları olarak buradayız ve hazırız. Vatandaşlarımıza bir 

kere daha şunu hatırlatmak istiyorum. 2001 krizinden ve 2008, 2009 krizinden 

ülkemizi hızla çıkarmış, özgürlüğe ve zenginliğe imza atmış bir ekipte olan 

arkadaşınız olarak ifade etmek istiyorum ki bu krizden de çok hızlı çıkarız. 

Korkulu bir rüyadan uyanma hızında, bir kabustan uyanma hızında bu krizden 

çıkarız. Biz her alanda eylem planları hazırlıyoruz. Bugüne dek tam 5 tane 

eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Altıncısı hazır, çok yakın bir zamanda 

açıklayacağız. 7.sini dün son şeklini çalıştık birkaç haftaya onu da açıklayacağız. 

Türkiye tarihinde ilk kez bir siyasi parti henüz muhalefetteyken tüm eylem 

planlarının sözünü verdi. Arkadaşlar bu bir ilk. Biz kaç tane hükümet programı 

yazdık, kaç tane seçim beyannamesi hazırladık? Hiçbir zaman Türkiye'de bu 

kadar detaylı bir hazırlık yapılmamıştı.  

 

Avrupa Birliği uyum süreciyle ilgili plan, program hazırlayan ekibin başında ben 

vardım. 3 tane 5 yıllık kalkınma planı hazırlayan ekibin başında ben vardım. 

Sayısız orta vadeli programlar hazırlayan ekibin başında ben vardım. Evet, biz 

söz veriyoruz çünkü sözümüzün gücüne inanıyoruz. Bu hazırladığımız planlar 

Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar detaylı bir şekilde yapılmamıştır. Her bir 

maddenin bütçesini hesap ediyoruz ve her bir adımın da tarihini koyuyoruz.  

 

Bütçesini hesap etmediğimiz, takvimini hesap etmeniz hiçbir söz de 

vermiyoruz. Biz söz veriyoruz çünkü o sözü yerine getirmek için gece gündüz 

çalışıyoruz ve ne yapacağımızı da çok çok iyi biliyoruz. İnşallah seçimlerden 

sonraki kurulacak ilk hükümette ne yapılacağını şimdiden tarif edecek kadar 

kendimize güveniyoruz. Bunun alışılmadık bir siyaset olduğunu biliyorum. 

Genelde ne yapılır? Yuvarlak laflar söylenir, çok fazla muhalefet partileri kendini 

bağlamak istemez ya hele görelim derler. Acaba hazırlığımız yeter mi yetmez 

mi derler. Biz öyle değiliz. Biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Kadrolarımıza 



 
güveniyoruz, planlarımıza, programlarımıza güveniyoruz. Biz yola çıkarken 

zaten alışılmadık bir siyasi parti olacağımızı söylemiştik.  

 

Hiç endişeniz olmasın, hiç kuşkunuz olmasın. Bu iktidarın büyüklü, küçüklü 

ortaklarına inşallah ilk seçimde veda edeceğiz. Müsait bir yerde onları 

indireceğiz. DEVA Partisi’nin liyakatli ve ehliyet sahibi kadroları inşallah her 

alanda ülkemizi rahata, huzura, refaha ulaştırmak için hazır. 

 

Değerli basın mensupları, bugünkü basın buluşmamıza katıldığınız için tekrar 

sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


