
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN  

15. HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KONUŞMASI 

 

 

Değerli basın mensupları, 

 

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin değerli yöneticileri, 

 

Denizli teşkilatımızın çok değerli başkanı ve kıymetli mensupları,  

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen saygıdeğer 

dostlarımız, 

 

Hepinizi muhabbetle selamlıyor, haftalık değerlendirme toplantımıza hoş 

geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Parti çalışmalarımız açısından verimli, ülke gündemi açısından ise yoğun bir 

haftadan geçiyoruz. 

 

Geçen hafta partimizin kuruluşunun ikinci yılını tamamladık. İkinci 

yıldönümümüzü, bir hafta boyunca, tüm Türkiye’de vatandaşlarımızla 

buluşarak kutladık. 

 

Sokak sokak, mahalle mahalle komşularımızla buluştuk. Her yerde 

vatandaşlarımızın sıcak ilgisiyle, sevgisiyle karşılaştık. 

 

Yaşadıkları sıkıntılara arkadaşlarımızla beraber şahit olduk, bizlerden 

beklentilerini dinledik ve vatandaşlarımızın gözlerindeki o umudu gördük.  

 

Tekrar tekrar anladık ki, omuzlarımızdaki sorumluluk gerçekten çok büyük. 

Beklenti çok büyük, sıkıntı çok büyük ve sorunları çözecek kadrolar ve 

hazırlıklar bizde var. Çözersek yine biz çözeceğiz.  

 

Bu bir haftalık yoğun çalışma dönemi vesilesiyle, tüm teşkilat mensuplarımıza 

huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum.  



 
Bu haftaya da yoğun bir tempoyla başladığımızı da özellikle ifade etmek 

istiyorum. 

 

Dün Ankara’da çok kıymetli bir etkinlik gerçekleştirdik. 

 

Sanayici, girişimci ve akademisyen kadınlarla bir araya geldik. 

 

Biliyorsunuz, her fırsatta, siyasetin sadece erkeklere bırakılmayacak kadar ciddi 

bir iş olduğunu her yerde söylüyoruz. 

 

İşte bu bilinçle, hayatın her alanındaki meseleleri dün Ankara’da kadınlarla 

konuştuk. 

 

Sanayi politikalarından çalışma hayatının sorunlarına, istihdamdan ihracata, dış 

politikadan eğitime kadar her alanda kadınların görüşlerini dinledik, fikirlerini 

aldık. 

 

Bugün ise Eşik Platformu’nun temsilcileriyle buluşacağız.  

 

Arkadaşlar biz; kadınları sadece kadın haklarının konuşulacağı insanlar olarak 

görmedik, görmeyeceğiz. 

 

Ülkemizin büyümesi için, gelişmesi için ve ülkemizin derinleşen sorunlarının 

çözülmesi için kadınların aklının kenara atılmaması gerektiğini vurgulamaya 

devam edeceğiz. 

 

Aynı şekilde, partimizin damlalarının ülkemizin dört bir yanında, teşkilatımızın 

mensubu olan kadınların emeğiyle de yayıldığını çok iyi biliyorum. 

 

Bu vesileyle, partimizin üye sayısının hızla artmasında büyük emeği geçen 

kadın teşkilat mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 

 

***** 

 

Değerli basın mensupları, 

 

İçinde bulunduğumuz hafta, 14 Mart Tıp Bayramı haftası. 

 

DEVA Partisi olarak, bu haftaya, ülke çapında, başta hekimler olmak üzere tüm 

sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek başladık. 



 
Hastanelere, aile sağlık merkezlerine, özel kliniklere, tabip odalarına ve ilgili 

sivil toplum kuruluşlarına giderek hekim ve diğer sağlık meslek 

mensuplarına destek ve moral ziyaretinde bulunduk. 

 

Bu vesileyle, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp 

Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. 

 

İnanıyorum ki, önümüzdeki 14 Martlar, hekimlerimizin eylem değil bayram 

yapacağı günler olacaktır.  

 

İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar, sağlık çalışanlarımızın insanca yaşadığı yıllar 

olacaktır. 

 

Bildiğiniz gibi, bu sene Tıp Bayramı’nda eylem yapanların bir kısmı da aile 

hekimlerimizdi. 

 

Dün genel merkezimizde Türkiye Aile Hekimi Dernekleri Federasyonu’yla bir 

araya geldik. 30 bine yakın aile hekiminin sorunlarını masaya yatırdık. 

 

Aile Hekimleri, bir süredir kendilerine dayatılan Ceza Yönetmeliği’ne itiraz 

ediyor. 

 

Ben de daha önceki konuşmalarımda bu Ceza Yönetmeliği’ni gündeme 

getirmiştim. Aile hekimlerinin temsilcileriyle dün de oturduk, konuştuk, tekrar 

istişare ettik. 

 

Bir kez daha altını çizmek istiyorum. 

 

Hekimlerimizin motivasyonunu kıran her türlü girişimi biz kesin bir dille 

kınıyoruz. 

 

Aile hekimlerinin iş güvencelerini ortadan kaldıran, sözleşmelerinin feshini 

kolaylaştıran, ifade özgürlüklerini kısıtlayan bu Ceza Yönetmeliği’nin derhal 

değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. 

 

Huzurlu ve iyi bir çalışma ortamı olmayan sağlık çalışanlarımızın, 

vatandaşlarımızın sağlığı için verimli bir çalışma ortaya koymalarını 

bekleyemeyiz. 

 



 
Tehditlerle, baskılarla, hedef göstermelerle ve konuşma yasaklarıyla sağlık 

çalışanlarına ve tüm ülkeye şu anda zarar verilmekte. 

 

Arkadaşlar, 

 

Sağlık sistemini yönetmenin en iyi yolu, insanların hastalığa yakalanmasını 

önleyecek tedbirleri baştan alabilmek. 

 

Bu nedenle ülkemizde koruyucu hekimlik sistemi güçlendirilmelidir. Ve 

hastanelerin üzerindeki yük hafifletilmeli, sağlık harcamalarında mutlaka 

gerekli kaynaklar, verimlilik arttırılmalıdır. 

 

Önleyici tıp, önleyici hekimlik nihai olarak hem vatandaşlarımızın daha sağlıklı 

olmasını sağlar hem de ülkenin ödediği sağlık faturasını düşürmekte yardımcı 

olur. 

 

Tabii ki hekimlerimizi hedef alan her türlü eylem ve söylemleri de artık terk 

etmesini söylüyoruz buradan hükûmete. Burada iklim önemli. Hükûmetin 

oluşturduğu iklim maalesef sağlıkta sıkıntılı ne kadar alan varsa bunun 

tamamının faturasını hekimlere kesmeye dönük bir söylem, dikkat edin. 

 

Sağlık hizmetlerinde maalesef şu anda Türkiye, kötü yönetim sebebiyle geriye 

gidiyor. İyi bir organizasyon yapılmadığı için geriye gidiyor. Ülkenin dört başı 

mamur bir sağlık politikası olmadığı için sağlık hizmetleri geriye gidiyor. Sağlık 

hizmetlerinden memnuniyet seviyesi de düşünce hükûmet ne yapıyor? 

Hekimleri işaret ediyor, kendisi geri çekiliveriyor. 

 

Aynı enflasyona sebep olup, fahiş fiyat etiketlerini gösterip geri çekildiği gibi. 

Aynı kurun artmasına sebep olup, kuru soğan depocularını hatta pazarcı 

esnafını terörist diye niteleyip geri çekilmesi gibi.  

 

Eğer Türkiye’de sağlık hizmetleri geriye gidiyorsa bunun tek sebebi kötü 

yönetimdir. Hükûmetin bu işi artık becerememesidir. Kimse bunun suçunu 

sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize atmaya çalışmasın. 

 

Ben bu çağrımın bir numaralı muhatabının da Sayın Erdoğan olduğunu ve yine 

dün yine kürsüden hekimlere nefret boca eden Bahçeli de olduğunu buradan 

tekrar ifade etmek istiyorum. 

 

Her ikisi de durmaksızın saldırıyor.  



 
Ya Allah aşkına bir durun. Öyle ya da böyle bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. 

Ama çatışmayla yönetmeyin ya. Çatışma çıkararak yönetmeyin şu ülkeyi. 

 

Niye insanları birbirlerine karşı öfkeyle dolduruyorsunuz? Başka bir konuşma 

tarzı bilmiyor musunuz? Sürekli hamaset, sürekli öfke, sürekli düşman 

gösterme. 

 

Diyorum ya bunların haftanın düşmanı panosu var diye. Dün Bahçeli’nin yaptığı 

o. Haftanın düşmanı panosuna yazmış bir ismi, onlara saldırıyor. 

 

İktidarda olmanın az da olsa saygınlığını taşıyın diye sesleniyorum bugünkü 

hükûmete. Sorumluluk sahibi olmayı da artık öğrenin ya. Varsa yoksa hamaset, 

varsa yoksa suçlama. 

 

Şöyle kendi karnenizi bir önünüze koyun. Biz nerede hata yapıyoruz, nerede 

hata yaptık diye bir düşünün, oturun Allah aşkına ya. Artık ülkeyi yönetemeyip, 

her türlü hatayı yapıp, arkasından her hafta bir düşman arayarak devam 

edemezsiniz. Biz bunu gösteririz.  

 

Biz ilan ettiğiniz düşmanların hayali düşman olduğunu, asıl suçlunun da siz 

olduğunuzu gayet iyi milletimize anlatırız. Buradan da anlatmaya devam 

edeceğiz. 

 

***** 

 

Değerli basın mensupları, 

 

Bildiğiniz gibi, iktidardaki otoriter ittifakın ortakları bu hafta başımıza yeni bir 

icat çıkarttılar. 

 

Seçim sistemine ilişkin birtakım değişiklik önerilerini Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne sundular. 

 

Partili ve taraflı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi marifetiyle adaletin ve 

istikrarın canına okuyanlar, şimdi de “temsilde adalet ve yönetimde istikrar” 

gibi fiyakalı lafların arkasına sığınarak bir oyun çevirmeye çalışıyorlar. 

 

Değerli arkadaşlar, 

 



 
Görünen o ki, temsilde adalet meselesinde, iktidar ortaklarının aklına harita 

mühendisliği yapmak gelmiş. 

 

Seçimi, mevcut kurallarla artık kazanamayacaklarını nihayet anladıkları için, 

seçimin kurallarını değiştirme gayretine düşmüşler. 

 

Fakat yine yanılıyorlar, yine yanılıyorlar, yine yanılıyorlar! 

 

Çünkü seçimi, mevcut seçim sistemi yüzünden kaybedeceklerini zannediyorlar. 

 

Oysa kaybetmelerinin asıl nedeni, seçim sistemi falan değil. 

 

Kaybedecek olmalarının asıl nedeni, evrilip içine düştükleri zihniyet.  

 

Kaybeden kendi zihniyetleri olacak.  

 

Kaybeden bu otoriter zihniyet olacak. 

 

İşte bunu anlamıyorlar. Bunu anlayamıyorlar. 

 

Onun için de hata üstüne hata yapıyorlar. 

 

Ben hep söyledim. Bir iktidar, eğer seçim kurallarını değiştirerek iktidarda 

kalma derdine düştüyse o iktidarın zaten gitme vakti çoktan gelmiştir. Bunu 

kendileri de görüyor. 

 

Bu evvelsi gün meclise sunulan teklif, tam da bunun ispatı işte. Artık 

gideceklerini anladılar, oyunun kurallarını değiştirerek nasıl iktidara devam 

edebiliriz, bunun derdine düştüler. Artık vesikalı, ispatlı. Gideceklerini 

anlamanın en önemli vesikası, ispatı; işte bu meclise sundukları seçimlerle ilgili 

yasa. 

 

Seçim yasalarıyla oynamaktan medet umanlar, halkın çoktan vermiş olduğu bir 

kararla inatlaşmaya çalışıyorlar. Beyhude. Boşa çaba. 

 

Halkın desteğini kaybedip, seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını 

zannediyorlar. Uğraşsınlar, mümkün değil. 

 

Bakın burada açık açık ifade ediyorum. Erdoğan ve Bahçeli, kendi kazdıkları 

kuyuya kendileri düşecektir. 



 
Bunlar 2018’in rakamlarına göre formül yapmışlar, çarpmışlar, bölmüşler… 

Bilmem ne sistemiyle. Diyorlar ki “O gün şöyle bir şey olsaydı bak, 3-5 tane 

milletvekili, oradan buradan fazla çıkacaktı.” Hesaba bak. 

 

Seçim günü geldiğinde -ki seçim bu yıl mı olur artık gelecek yıl mı olur, onu da 

göreceğiz- bu hesapların hepsi değişecek. Bunu bilemeyecek kadar siz 

tecrübesiz insanlar değilsiniz. Ama işte Allah şaşırtmaya görsün. O hırs var ya 

hırs, aklıselimi başlarından alıyor. 

 

O hırs, gerçekleri görememelerini beraberinde getiriyor. Seçim günü geldiğinde 

halkımızın iradesi, her türlü siyaset mühendisliği formülünü yıkıp geçecektir.  

 

Arkadaşlar, 

 

Belli ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli baş başa verip, jübile seçimlerine nasıl 

gireceklerini konuşmuşlar. Biz onu anlıyoruz. 

 

Ancak, görünen köy kılavuz istemez. 

 

Sonuç şimdiden ülkemize hayırlı olsun diyorum. Sonucu görmüşler ki bu 

hesaplara giriyorlar. Sonucu idrak etmişler ki bu derde düşmüşler. 

 

Önümüzdeki seçimler, Sayın Bahçeli’nin çeyrek yüzyıllık genel başkanlık 

kariyerinin de jübilesi olacaktır. 

 

Biz kendilerini, er ya da geç, kendilerine yakışan bir şekilde uğurlayacağız. 

Müsait bir yerde inecekler. 

 

Ardından, ülkemizi en kısa sürede, huzura, zenginliğe ve adalete 

kavuşturacağız. Hep beraber yapacağız bunu. 

 

Önümüzdeki seçimler, devletin elindeki tüm imkanların, iktidardaki parti lehine 

seferber edildiği SON seçim olacak. Biz böyle bir şeye artık izin vermeyeceğiz. 

Adil olacağız adil. Fırsat eşitliği içerisinde seçilerin yapılmasını sağlayacağız. 

 

Bizler, Türkiye’nin köklü demokrasisini güçlendiren adımları birer birer 

atacağız. 

 

Bu amaçla, Yarının Türkiye’si için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i inşa 

edeceğiz. 



 
Ülkemizi gerçek bir hukuk devleti haline getirerek, 84 milyonun hakkını 

hukukunu koruyan bir sistem kuracağız. 

 

Hakkı yenen herkesin hakkını teslim edeceğiz. 

 

Türkiye’yi mutlaka özgürlükle, adaletle ve zenginlikle buluşturacağız. 

 

Bakın buradan açık söylüyorum: 

 

İstediklerini yapsınlar. Ellerinden geline artlarına koymasınlar. Dalaverelerle 

uğraşıp dursunlar. 

 

Biz sadece ve sadece halkımızın sağduyusuna güvenerek bu yola çıktık. 

Halkımızın yoğun ilgi ve teveccühüyle de çok şükür yolumuza devam ediyoruz.  

 

Sayını Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye de buradan sesleniyorum! 

 

Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim KAZANILMAZ! 

 

Seçim MEYDANDA kazanılır, MEYDANDA! 

 

İşte onun için Erdoğan ve Bahçeliye, haydi HODRİ MEYDAN diyorum, HODRİ 

MEYDAN! 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bildiğiniz gibi, bölgemizde Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan savaş halen 

çözüme kavuşturulamadı. 

 

Kurulan masalardan henüz anlamlı bir sonuç çıkarılamadı. 

 

Bu bağlamda geçtiğimiz hafta bir mesaj yayımlamıştım. 

 

Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanının Antalya’da buluşmasının, 

ülkemizin zayıflatılan itibarının yeniden güçlendirilmesi açısından önemli 

olduğunu vurgulamıştım. 

 

Çatışan tarafları uzlaştırma çabasının, değerli olduğunu da vurgulamıştım. 



 
Uzlaşı dilinin hem dış politikaya hem de iç politikaya aktarılması gerektiğini 

savunmuştum. 

 

Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle, diplomaside yoğun bir trafiğin 

yaşandığı günlerden geçiyoruz. 

 

Dış politikanın, günübirlikçi zihniyete terk edilemeyecek kadar önemli bir konu 

olduğunu da gayet iyi biliyoruz.  

 

Dış politikanın, bir kişinin duygu ve dürtüleriyle yönetilemeyeceği bir 

dönemdeyiz. İkinci dünya savaşından sonra ilk defa bir ülke bir başka ülkenin 

topraklarını işgal ediyor. Sınır, hudut tanımadan, uluslararası hukuku hiçe 

sayarak, Birleşmiş Milletler sistemi kurulurken altına atılan bütün imzaları yok 

sayarak bu yapılıyor.  

 

Bu nedenle, biz başta Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri olmak üzere, diğer 

devletlerle yürütülen görüşmeleri çok yakından takip ediyoruz. 

 

Uluslararası alanda, ülkemizin ağırlığına duyulan ihtiyacın arttığı bir dönemde; 

iktidardaki zihniyetin kapasitesinin de küresel gelişmeleri taşıyamaya artık 

yetmediğini görüyoruz.  

 

Türkiye’nin kapıları, Türkiye’yi içine kapatan bir anlayışla yürütülemez. 

 

Avrupa’nın kapıları; Türkiye’yi içine kapatan, kendi anayasasını çiğneyen, 

hukukun üstünlüğünü yerle bir eden bir zihniyete açılmaz, açılamaz. 

 

Biz kadrolarımıza güveniyoruz. 

 

Türkiye’yi, Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın DEVA Partisi’nde 

olduğu özgüveniyle hareket ediyoruz.  

 

Tam demokrasiye varacağımız bu rotada, vatandaşlarımızın hukuk güvenliğini 

ve refahını yükselteceğiz. 

 

Bu kapsamda; ilk olarak, Avrupa ülkeleriyle bozulan siyasi diyalogumuzu 

mutlaka yeniden tesis edeceğiz. 

 

Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilerek güncellenmesi için çaba 

göstereceğiz. 



 
Avrupa’yla ekonomik iş birliğimizi güçlendirerek, Avrupa ülkelerinden ülkemize 

akacak doğrudan yatırımların artmasını sağlayacağız. 

 

Asya’yla, Afrika’yla, tüm dünya coğrafyasıyla iyi ilişkilere dayanan bir anlayışla 

ülkemizin çıkarlarını koruyacağız. 

 

Bu istikametle beraber, ülkemiz hem demokraside hem hukukta hem de 

ekonomide Süper Lig’e yükselecek. 

 

Sıkıntı yaşandığında vatandaşına IBAN veren değil, tıpkı gelişmiş ülkelerinin 

yaptığı gibi, vatandaşına doğrudan destek veren bir yönetimi Türkiye’de 

kuracağız. 

 

Beştepe’nin etrafında kümelenen dar bir çıkar grubunun, kamu kaynaklarını 

kendi aralarında paylaşmasına son vereceğiz. 

 

Onun yerine, Avrupa Birliği’nde geçerli olan, 28 ülkenin uyguladığı, şeffaflığa 

dayalı kamu ihale mevzuatını da Türkiye’de inşa edeceğiz. 

 

Avrupa’nın en büyük tarım topraklarını ithalat lobisine bağlayan, gıdada 

dışarıya bağlı bir ülke olmamıza sebep olan bu yönetime son vereceğiz. 

 

Bir kere daha güçlü bir şekilde söylemek isterim ki; DEVA ile özgür ve zengin 

bir ülke olacağız. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Ben şimdilik sözlerime burada son veriyorum. Sözü soru sormak isteyen basın 

mensuplarına bırakıyorum. 

 


