
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN  

9. İL BAŞKANLARI TOPLANTISI KONUŞMASI 

 

 

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin değerli genel merkez başkanlık kurulu üyeleri, 

 

Değerli bölge koordinatörlerimiz, 

 

Çok değerli il başkanlarımız,  

 

Basınımızın kıymetli temsilcileri,  

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli 

dostlarımız, 

 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 

 

Partimizin dokuzuncu il başkanları toplantısına hoş geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Değerli yol arkadaşlarım, 

 

Bugün sizlerle bu yılın ilk il başkanları toplantısını gerçekleştiriyoruz. 

 

Bu vesileyle hepinize tekrar sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl diliyorum. 

 

Partimizin kurulduğu 2020 yılında, pandemi şartlarına rağmen, yoğun bir 

çalışmayla 81 ilimize kurucu heyetlerimizi görevlendirdik. 

 

Hızlı bir şekilde 43 ilde örgütlendik ve 2020’nin aralık ayına geldiğimizde büyük 

kongremizi de gerçekleştirerek seçimlere girmeye hak kazanmış bir siyasi parti 

unvanını elde ettik. 

 

Bunu rekor bir sürede gerçekleştirdik. 

 

2021 yılını da çok yoğun bir çalışma temposuyla tamamladık.  

Görevlendirdiğimiz ilçe başkanı sayısı bugün itibarıyla 700’ü geçmiş durumda. 

 



 
Türkiye’nin dört bir yanında mahalle temsilcileri atıyoruz. Sırada sandık seçim 

bölgesi temsilcilerimiz var. Bunların da başladığı illerimiz, ilçelerimiz var şu 

anda. 

 

Geçen yıl sonu itibarıyla üye sayımızı 100.000 eşiğini geçti ve hızla artmaya 

devam ediyor. 

 

Bir yandan da yoğun bir biçimde, eylem planlarımız üzerinde çalışmaya devam 

ediyoruz. 

 

Bugüne kadar 4 ayrı alanda eylem planımızı açıkladık. 

 

Tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında 

açıkladığımız eylem planlarını kamuoyu ile paylaştık. Ve gerçekten her bir 

eylem planımız büyük takdir topladı. 

 

Yakın bir zamanda, doğa hakları ve çevre, yerel yönetimler ve şehircilik, makro 

ekonomi, finans ve istihdam konularındaki eylem planlarımızı da açıklayarak 

gerçekten çok önemli çalışmalara imzamızı atmış olacağız. 

 

Böylece, seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin neler yapması gerektiğini 

bütün detaylarıyla ortaya koyuyoruz. 

 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu bir ilk. Daha önce hiçbir siyasi parti böyle 

seçimlerden çok önce seçimlerden sonra yapacaklarıyla alakalı bu kadar detaylı 

bir çalışma ortaya koymamıştı. Şimdiye kadar yapılan tüm hazırlıklardan daha 

öte, şimdiye kadar yakın siyasi tarihimizde yapılmış herhangi bir planlamanın, 

programlamanın çok daha ötesinde bir hazırlıktan bahsediyoruz. 

 

Bir yandan da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz, diğer partilerin 

çalışmalarıyla birleştirildi ve oluşacak mutabakat da inşallah yakın bir zamanda 

açıklanacak. 

 

Bu da yine ülkemizin yarınlarıyla ilgili son derece önemli bir çalışma ve 

ülkemizin tüm yönetim sistemini A’dan Z’ye yenileyecek ve gerekli Anayasa 

değişikliğiyle beraber de ülkemizin demokrasisini, güçler ayrımını çok daha 

sağlam bir zemine oturtacak bir çalışmayı da böylece inşallah yakın bir 

zamanda tamamlamış olacağız. 

 



 
Partimizin kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl geçmeden, ülkemizin yarınlarına 

katkı sunacak çok önemli çalışmalara imza atmış bulunmaktayız. 

 

DEVA Partisi olarak, ülkemizin siyasi yapısında var olan çok büyük bir boşluğu 

hızla dolduruyoruz. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım, 

 

Ülkemiz derin bir ekonomik krizin içinde debeleniyor. İktidar ortakları ise sözde 

bir ekonomik program aşağı, öbür ekonomik program yukarı, bomboş işlerle 

kamuoyunu oyalamaya çalışıyorlar. Hem oyalıyorlar hem oyalanıyorlar diyorum 

çünkü sorunu çözme kapasiteleri artık yok. Çünkü sorunların temelinde mevcut 

yönetimin yanlış zihniyeti yatıyor. 

 

Adını doğru koymak gerekiyor arkadaşlar: Bugün otokrat bir ortaklığın iktidarı 

var Türkiye’de. Bunun adı tam anlamıyla bir otoriter yönetimdir.  

 

Sayın Erdoğan, krizlerin ortağı Bahçeli ve 28 Şubatçı Çin muhibi Perinçek ile 

birlikte, ülkeyi görülebilecek en hukuksuz dönemlerden birine sokmuş 

durumda. 

 

Ülkemizde özgürlüğün ve refahın yükseldiği günlerde, başarılara katkı veren bir 

arkadaşınız olarak, bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. 

 

İktidardaki bu otoriter ortaklık, ülkemizi maalesef çok ciddi bir gerileme 

sürecinin içine hapsetmiş durumda. 

 

Yarın neyin ne olacağını kimse tahmin bile edemiyor. 

 

Neden biliyor musunuz? Çünkü bu tip yönetimlerde öngörülebilirlik olmaz. 

 

Hukuk belirsiz. Yönetimdeki zihniyetin anlık keyfine bağlı.  

 

Dış ilişkiler, dış politika belirsiz. Bu da yönetimdeki zihniyetin anlık keyfine 

bağlı. 

 

Eğitim, yine öyle. 

 



 
Sağlık bile öyle. Bakın daha geçen gün uçaklarda PCR testi zorunluluğunu 

kaldırdılar, ertesi gün geri getirdiler. Ben anlamıyorum ya… Bu kararı kimler, 

nerede, nasıl alıyor? Nasıl bir keyfilik? Burada insanın canı, sağlık söz konusu. 

Bu kadar önemli bir kararı bir ileri bir geri adımlarla alabilir misiniz? Her alanda 

otoriter ortaklığın ve zihniyetin sonuçlarını yaşıyoruz. 

 

Dış politikada da durum aynı. 

 

Şu an mevcut iktidarın hep söylüyorum bir dış politikası falan yok. Diğer 

ülkelerle ilişkiler tamamen şahsileştirilmişmiş bir zeminde. Ve bir ilişki seti 

olarak yürüyor. Topladığınızda bir politika, bir çizgi yok, bir ilke yok, bir değer 

yok. 

 

Türkiye, dünyanın gözü önünde imzaladığı uluslararası sözleşmelere 

uymayabiliyor. “AİHM’in kararlarını uygulamıyorum” diyebiliyor. Öngörülemez 

bir yönetim anlayışı gerçekten bu. 

 

Dün “darbe destekçisi” dediklerine bir gün bakıyoruz resmî törenlerle 

havaalanında Külliye’de karşılama yapıldığını görüyoruz. 

 

Bir gün düşman diyor, düşman dediğiyle ertesi gün sarmaş dolaş oluyor. Böyle 

bir ülkede öngörülebilirlik olmaz. 

 

Sağı solu belli olmayan bir ülke gözüyle bakılıyoruz artık dünyada. 

 

Koskoca Türkiye, artık dünyada iş birliği yapılacak bir aktör olarak görülmüyor. 

Ne yapacağı belli olmayan, zararlarından sakınılması gereken bir ülke 

muamelesi yapılıyor şu anda. 

 

Benim Dışişleri Bakanlığı yaptığım dönemde dünyada olmadığımız masa yoktu. 

Şu anda ise dünyada, olduğumuz masa hemen hemen kalmadı. 

 

Koskoca Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, körfez ülkelerinden SWAP anlaşmalarıyla 

borç dilenir duruma düştü. İşte Şubat’ta bir başka körfez ülkesine daha 

gidecek. Niye? Çünkü zihniyet yanlış olunca, yönetimde ortak akıl, istişare 

olmayınca, memleketin kaynakları cayır cayır yakılıp tüketilince işte siz gidip 

borç almak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalırsınız. 

 

İşte ne yaptılar? Katar’dan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden SWAP anlaşmalarıyla 

borç almak için uğraşıp didinmediler mi? Sonuçta ne oldu? Sadece ve sadece 



 
aralık ayında yaktıkları döviz 17 milyar dolar ya… Sadece aralık ayında Merkez 

Bankasının net döviz pozisyonu 17 milyar dolar daha eksiye indi. Zaten eksiydi 

daha da eksilere düştü. Yaptıkları bu. 

 

Oradan buradan 3-5 milyar toplayacağım diye uğraş, sonra bir ayda bunu cayır 

cayır yak. Ne uğruna? Sadece ve sadece “Cumhurbaşkanı konuştu, döviz düştü” 

dedirtmek için bunu yaptılar. Yazıktır, günahtır. Siz kimi aldatıyorsunuz? Sözüm 

ona yeni bir ekonomik uygulama açıklıyorlar. O uygulamanın sonucu olarak 

döviz kurunun düştüğü havasını oluşturmak için eş zamanlı olarak gecenin 

yarısı gizli gizli Merkez Bankasının arka kapısından döviz satıyorlar, dolar 

satıyorlar. 

 

Sadece o birkaç gün içerisinde 9 milyar doların satıldığını sonradan 

rakamlardan öğrendik maalesef. Şu işe bakın. Gizli saklı yapıyorlar. Açıkça 

söylesenize ya… “Evet, yeni program açıklıyoruz. Bu programı açıklarken de 

kur biraz düşsün diye bir döviz müdahalesi yapıyoruz” diye açıklayın. Şeffaf bir 

şekilde yapın ne yapacaksanız. İlla biz mi ortaya çıkaracağız, illa biz mi 

söyleyeceğiz? Böyle gizli saklı, örtülü işler yapan, şeffaflıktan uzaklaşan bir 

yönetime asla ama asla güven olmaz. 

 

14 yılın toplamında sadece 8 milyar dolarlık bir müdahale yapan bir Merkez 

Bankası vardı ya… Ve bunu açık yaptı, şeffaf yaptı. 2002’den 2014’e kadar 

toplam sadece 8 milyar dolardır ve açıktır, şeffaftır. Sadece aralığın 20’sinin 

akşamında “Cumhurbaşkanı konuştu, döviz düştü” diye satılan gizli saklı satılan 

rakam birkaç gün sonrasının toplamıyla baktığımızda 9 milyar dolar. Yazıktır 

ya. Bu paraları öyle kolay kolay biriktirmedik. Merkez Bankasını döviz rezervleri 

bu ülkenin ihracatı için çalışan işçisinin alın teriydi. Turizmde çalışan 

gençlerimizin bilek gücüydü, onların emeğiydi bu biriken dövizler. İlk önce 

başladılar biliyorsunuz o 1 Ocak 2019’da akraba bakanın olduğu dönemde. Tam 

130 milyar doları bu şekilde hiç ettiler, çarçur ettiler. Gizli saklı yaptılar. İşte 

bu kötü yola düştün mü, kötü alışkanlıklar kazanıldı mı bir daha dönüşü 

olmuyor. Kötü alışkanlıklar maalesef tekrar tekrar kendisini yineliyor. “130 

milyar doları satmışız, ne olacak bir 9 milyar doları daha satsak?” diyorlar. Ama 

84 milyonluk ülke, bir G-20 ülkesi böyle yönetilemez. İşte yönetmeye 

çalıştığınızda ne olur? Bizim o 20. büyük ekonomiden 16. büyük ekonomiye 

çıkarttığınız Türkiye, şu anda 21.liğe düşmüş durumda. Bir de ne diyor? 

Şampiyonlar Liginden bahsediyor ya… “Ekonomide Şampiyonlar Ligine girdik” 

diyor. Böylesine gerçekleri örtmeye çalışan bir açıklama olabilir mi? Bu 

açıklama bile bu ülkenin Cumhurbaşkanının artık kendi ülkesinin gerçeklerinden 



 
koptuğunun veya ülkesinin gerçeklerini başka türlü anlatma derdine düştüğünü 

bize açıkça gösterir. 

 

Bakıyoruz, sabah akşam “yerli ve millî” masalı anlatıyorlar değil mi? Dillerine 

dolandı. İktidar, alacağı üç kuruş için, itibarımızı beş paralık ediyor. 

 

İnanın çok üzülüyoruz. Biz bu hallere düşecek bir Türkiye bırakmamıştık. Bunlar 

yerli diye diye, en büyük zararı ülkenin yerlisine verdiler. Ülkenin 

vatandaşlarına yaşamı zindan ettiler, ediyorlar. 

 

Millî diye diye, millî itibarımızı, millî değerlerimizi yerle bir ettiler. 

 

Bu ülkenin dış politikasının başarısı ancak ve ancak itibardan geçer. İtibarınız 

yoksa dış politikada başarılı olmanız mümkün değil. 

 

Uluslararası ilişkilerde en büyük güç, itibarlı olmanın, güvenilir olmanın verdiği 

güçtür. 

 

İtibarın gücü; çoğu zaman askeri güçten de ekonomik güçten de daha 

üstündür. 

 

İtibar ise ancak uluslararası hukuka saygılı olmakla kazanılır.  

 

İtibar, doğruyu konuşmakla, güvenle sağlanır. 

 

İtibar, ülke içinde vatandaşlarınıza hukuka uygun davranmakla sağlanır. Her 

gün kendi vatandaşını hakkını yiyen, her gün kendi vatandaşına hukuksuzca 

davranan bir ülkenin, bir devletin uluslararası itibarı olmaz. 

 

İtibar ancak hukuk devleti olmakla sağlanır.  

 

İtibar, iyi bir diplomasi ve iyi bir uluslararası siyasi diyalogla ancak gerçekleşir. 

 

Bizim yönetimde olduğumuz, yani ortak akıl ve istişare ile kararların alındığı 

dönemde, pasaportumuzun değeri vardı. Bu ülkenin vatandaşı olmanın bir 

itibarı, değeri vardı. 

 

İnsanlar Türkiye Cumhuriyeti pasaportu almak için can atıyordu. Yaşadık 

bunları. İş insanları, sivil toplum kuruluşları, dünyada iş yapmak isteyenler 

geliyordu “Bizim Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ihtiyacımız var” diyorlardı. 



 
Soruyorduk “Ya siz Avrupalısınız, Avrupa Birliği pasaportunuz var, bizim 

pasaportu ne yapacaksınız?” dediğimizde diyorlardı ki “Latin Amerika’ya, 

Afrika’ya, Asya’ya gittiğimizde bizim sömürgeci bagajımız var ama biz iş 

yaparken Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu masaya koyduğumuzda kapılar 

açılıyor, işimiz kolaylaşıyor, sizin itibarınız Avrupalı olarak bize o ülkelerde itibar 

katıyor, güç katıyor” diyorlardı. “Nereden nereye?” diyordu değil mi nereden 

nereye? 

 

Değerli arkadaşlar, biz iddialı ve itibarlı bir ülkeydik. 

 

Bugün Türkiye’nin ne iddiası kaldı ne itibarı. 

 

Ancak şunu da söylemek istiyorum: Umutsuz olmak için hiçbir sebebiniz yok 

arkadaşlar. Bu ülke güçlü bir ülke. Avrupa’nın en büyük topraklarına sahibiz, 

Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahibiz, Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. 

 

Biz; ülkemizdeki tüm sorunların çözümünün, daha çok adaletten ve daha çok 

özgürlükten geçtiğine inanıyoruz. 

 

İşte bu nedenle, Türkiye’yi dünyadaki demokratik ülkeler ligine yükseltmekte 

kararlıyız. 

 

İşte bu nedenle; gelir dağılımında adaletin tesis edildiği, hak ve özgürlüklerin 

doyasıya yaşandığı bir ülkenin anahtarını da cebimizde taşıyoruz. 

 

Ve seçim günü geldiğinde, bu anahtar tam demokratik Türkiye’nin kapısını 

açacak arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. 

 

Sizler de hep beraber tam demokratik Türkiye’nin mimarları olacaksınız. Biz 

bunu gerçekleştireceğiz. Hep beraber DEVA kadroları olarak bunu 

gerçekleştireceğiz. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Umutsuzluğa kapılan gençlerin canına kıydığı günlerdeyiz. Ülkesinden umudunu 

kesenler, kendi hayatına son veriyor. 

 

Gerçekten bu haberleri duydukça, bunları gördükçe içimiz parçalanıyor. 



 
 

Türkiye, gençlerin kalmak değil, kaçmak istediği bir ülkeye dönüştü şu anda. 

 

Yetişmiş insan gücümüz, ülkesini terk etmek istiyor. Çünkü gençler gün be gün 

umutlarını yitiriyor. 

 

İmkânı olanın, çareyi yurt dışında aradığı bir noktadayız. 

 

Türkiye, aynı o 28 Şubat döneminde konuşulduğu gibi gidemeyenlerin ülkesi 

haline geldi maalesef. 

 

Bakın, yakın zamanda yapılan bir araştırmanın yakıcı sonuçlarını sizlerle 

paylaşmak istiyorum. 

 

Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ gibi üniversitelerimizin bilgisayar mühendisliği 

öğrencileriyle yapılan bir araştırma bu. 

 

Sonuç gerçekten kahredici… 165 öğrenciye soru soruluyor, bunlardan152’si 

Türkiye’den gitmek istediğini söylüyor. Daha da enteresanı, 130 tanesi “Asla 

geri dönmeyi düşünmem” diyor. Ya bunlar Türkiye’nin gözbebeği kuruluşlar. Bu 

öğrenciler Türkiye’nin en başarılı öğrencileri. Bu öğrencilerden 130 tanesi bir 

daha asla dönmem diye düşünüyorsa bu ülkeyi bu hale getirenlerin herhalde 

kendilerini şöyle bir sorguya çekmesi lazım. Biz nerede hata yaptık da bu 

ülkenin insanlarını kendi vatanından soğuttuk diye bir düşünmesi lazım ya. 

Yerli, millî diye diye bunu yaptılar. Yerli, millî diye diye her alanda ülkemizde 

yerli ve millî krizler çıkardılar. Şu anda Türkiye’nin yerli ve millî bir eğitim krizi 

var. Şu anda Türkiye’nin yerli ve millî bir adalet krizi var. Yerli ve millî bir 

ekonomik krizi var. Ve bunun da tek sebebi var, tek sorumlusu var. 2017-

2018’de bütün sorumluluğu, bütün yetkiyi kendi üzerinde toplayan 

Cumhurbaşkanı bu ülkenin içine düştüğü durumun da tek sorumlusudur. 

Kaçamaz. Sorumluluğu başkasına yıkamaz. Bütün yetkiyi tek elinde toplayan 

problemler çıktığında sağda solda başka adresleri gösteremez. 

 

Arkadaşlar, 

 

Eğer, ülkemizi ileriye taşıyacak gençlerin hayalini, başka ülkeler süslüyorsa, bu 

ülke orta gelir tuzağından kurtulamaz. 

 

Senelerdir uyardığımız bu tuzağa ülkemiz maalesef düştü. Bu yönetimin aklıyla 

buradan çıkabilmesi de mümkün değil. 



 
 

Liyakatin yerini sadakatin aldığı bir ülkede, siz ağzınızla kuş tutsanız 

başaramazsınız. Mümkün değil. 

 

Bu ülkenin gençleri ne istiyor? 

 

Gençlerin istekleri çok net. 

 

Gençler özgürlük istiyor. 

Gençler adalet istiyor. 

Gençler refah istiyor. 

Gençler kaliteli bir hayat istiyor. 

Gençler, Batı’daki, ilerleyen Asya’daki akranlarıyla benzer imkânlara sahip 

olmak istiyor.  

Gençler, liyakate değer verildiğini görmek istiyor. 

 

Gençler, seslerinin duyulmasını istiyor ya. Özü bu. Bizi duyun diyorlar. Ama 

gençlerin susturulduğu, konuşturulmadığı, gençlerin konuşmaya korktuğu bir 

ülkede sorunların çözümüne başlayamazsınız. Problemi, hastalığı teşhis 

etmiyorsanız, teşhis edilmesine, konuşulmasına izin vermiyorsanız sorunları 

çözemezsiniz. 

 

Tweet likelayınca, fikrini söyleyince başıma bir iş gelir diye gençler korkuyor şu 

anda. 

 

Bizler, gençlerin bu çığlığını duyuyoruz. Gençlerin haklı çığlıklarını duyurmaktan 

da her platformda dillendirmekten de onur duyuyoruz. 

 

Biz gençlerle beraber bu haklı mücadelenin bir parçasıyız,  

Taviz vermeyeceğiz ve beraber yürümeye devam edeceğiz. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

İşte tüm bu anlattıklarım, Türkiye’deki ekonomik bunalımın en temel 

sebepleridir. Ekonomideki sorunları sadece yanlış ekonomi politikalarının, 

yanlış ekonomi uygulamalarının sonucu değildir. 

 



 
Hukuk, adalet gelip ekonomiyi vuruyor. Dış ilişkilerdeki tutarsızlık, itibarsızlık 

gelip ekonomiyi vuruyor. Eğitimdeki eksiklik geliyor ekonomiyi vuruyor. Bu 

ülkenin en başarılı insanlarının bu ülkeden kaçıyor olması geliyor ekonomiyi 

vuruyor. Onun için tüm sorunları kapsayan, bütüncül bir çözüm gerekiyor. 

Kapsayıcı bir çözüm gerekiyor.  

 

Siz ülkenin kadim sorunlarını çözmezseniz, Kürt meselesini diriltirseniz, Alevi 

meselesine kulak kabartmazsanız ekonomi falan düzelmez bu ülkede. Hayal 

görürsünüz hayal. 

  

Çünkü bu meseleler, özünde bir demokrasi meselesidir. Demokrasi olmadan da 

ekonomi asla düzelmez. 

 

Güçlü ekonominin yolu; hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten, 

eğitimden ve itibardan geçer. Bunun başka örneğini dünyada göremezsiniz. 

 

İşte bu nedenle; emaneti teslim aldığımızda, önce hukuku ve kurumları ayağa 

kaldıracağız. 

 

İktidarımızın ilk 90 dakikasında, ifade ve basın özgürlüğünün güvencesini 

vereceğiz. Yargının talimatla işlemesine sona erdireceğiz. İlk 90 dakikada 

yapılacak işler bunlar. İnanın bu kadar kolay. Bunun özünde zihniyet var. 

Zihniyet değiştiği anda bu ülke toparlamaya başlar. Ülkeyi yöneten zihniyet 

değiştiği anda ülke derin bir nefes alır, ayağa kalkar ve emin adımlarla yarınlara 

doğru koşar. 

 

Kuvvetler ayrılığına dayanan yepyeni bir sistemle ülkemizi huzura ve refaha 

kavuşturacağız. 

 

Herkese karşı adil olacağız. 

 

Mahalle ayrımlarına son vereceğiz. Gücü eline geçirenin ötekini ezdiği, 

nöbetleşe zorbalık sarmalını da artık durduracağız. 

 

Kaynakların dağılımında da adalet ilkemizden asla şaşmayacağız.  

 

Gelir dağılımındaki adaletsizliği hızla gidereceğiz. 

 

Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için gece gündüz 

çalışacağız. 



 
 

Liyakat ilkesinden asla taviz vermeyeceğiz. Hiçbir gencin emeğine yazık 

ettirmeyeceğiz. 

 

Ve elbette uluslararası alanda saygınlığımızı kazanacağız. 

 

Dış politikada düşmanlarımızı azaltıp, dostlarımızı çoğaltacağız. 

 

Ülkemizi kendine güvenen, uluslararası alanda söz sahibi ve itibarlı bir ülke 

yapacağız. 

 

Arkadaşlarım, 

 

Bizler; Türkiye’nin demokrasi maratonunda koşan, özgürlükçü Türkiye’yi 

halkımıza müjdeleyen DEVA Partisi kadrolarıyız. 

 

Tam yüz on bir bin üyesiyle, ülkenin en hızlı büyüyen siyasi hareketiyiz. 

 

İnanıyorum ki çok kısa sürede, hep beraber, Türkiye’nin tüm yaralarını 

saracağız.  

 

Hepinize çok çok teşekkür ediyor, il başkanları toplantımızın hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. 

 

Sağ olun, var olun.  

 


