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maalesef talan ihalesi oldu yani soyuldu memleket, işte sonuç ortada. "Efendim, bizi kriz teğet geç
miştir de biraz sürünmüştür." Ya arkadaşlar, Türkiye'de insanlar uyuyor mu bilmiyorum, bu devleti 
yönetenler? Sokaklarda, işsiz, aç, çıplak, ondan sonra her gün ağlayan, her gün bizden telefonda para 
isteyen, her gün fabrikası kapanan insanları duymuyor musunuz siz ben bilmiyorum ki. Yani, bu 
kadar, işsizlik oranı yüzde 20'leri bulmuş, gençlerde yüzde 78'i bulmuş bir ülkede, hâlâ "Bizde bir 
şey yok." demek için çok şeylerden yoksun olmak lazım, insani düşüncelerden yoksun olmak lazım, 
o ülkede yaşamamak lazım, hayal âleminde yaşamak lazım. 

Şimdi, onun için diyoruz ki bakın, daha önce de söyledim, bir memlekette dürüst bir yönetim ola
bilmesi için ya o insanlarda Allah korkusu olacak ya da kanun korkusu olacak. Şimdi, Allah korku
sunun kimde olduğu belli değil. Hele hele son zamanlarda, ekonominin, paranın bu kadar değer ifade 
ettiği yönetimlerde Allah korkusu pek kimsede görülmüyor. Çünkü, Allah da çıkıp da herifin boy
nuna yapışmıyor ki yani "Ulan sen bu hırsızlığı yaptın da ben senin burnundan getireyim, çoluk ço
cuğunun burnundan getireyim." diyor belki ama çok sonra söylüyor. İşte, bunun etkisini hemen 
göstermediği için ondan sonra da işte "Nasıl olsa ben fırsatı buldum, hele bu cebi bir doldurayım da 
ondan sonra ileride Allah bizim başımıza bir bela getirir mi, getirmez mi?" diyor. O tabii, Allah'a ha
vale edilmiş bir şey oluyor. "Nasılsa kısa zamanda bir şey yapmayacağım, hiç olmazsa ben şimdi bu 
cebimi doldurayım." diyor. Ha, bunun yanında bir kanun korkusu olacak. Kanun korkusu da nedir? 
İşte, denetim, kanunda alım satımların objektif kurallara göre yapılması lazım. Niye 4774 sayılı Ka-
nun'a göre yapmıyorsunuz, İhale Kanunu'na göre yapmıyorsunuz çünkü yandaşlarınız firmalar var. 
Yandaşlarınız firmaları davet edeceksiniz, ondan sonra bunları ihalesiz vereceksiniz. 

Bakın, devri iktidarınızda o kadar büyük zenginler belirdi ki, bugün İstanbul'un en yüksek bi
nası sizin bir milletvekiline ait. Ben şimdi kendisiyle de. . . 

Bakın, uçakta da bahse girdik, Kütahya Şeker Fabrikasında satın aldıktan sekiz ay sonra 113 
dönüm arazi Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlıyken tapu üzerinde silinmiş, ondan sonra Kütahya 
Şeker Fabrikalarına çevirmiş. Bu 113 dönüm arazi bedava alınmış. Biz bahse girdik. Kendisi geldi, 
Ulaştırma Bakanının yanında dedi ki: "Böyle bir şey olmadı. Eğer sen bunu ispat edersen ben fabri
kayı sana bağışlıyorum. İspat etmezsen milletvekilliğinden istifa eder misin?" "Hayhay, hatta çıkar 
kürsüde şey ederim." dedim. Ben bekliyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bekliyorum hele bakalım, tapu elimde. 

Ama şimdi, bunun gibi, yani devri iktidarınızda... Mesela, şimdi, şu Eskişehir yolunda muaz
zam gökdelenler yapıldı. Kim yaptı bunlan? Vergi veriyor mu? Hesaplan inceleniyor mu? 

Tayyip Bey'in oğlu birdenbire gemi aldı. Bu gemiyi hangi parayla aldı? 

Ondan sonra, Deniz Fenerinde, 14 milyon euro Ziya Karaman'a gelmiş. Ziya Karaman kim? 
Ziya Karaman'ın oğluyla Tayyip Bey'in oğlu bacanak. Soru sormuşuz: Hakikaten bu gemiye giden 
paralarda Deniz Fenerine gelen paralar var mı, yok mu? Bunu sormak bizim şeyimiz. Bunlan hep kapalı 
yapıyoruz. 

- 4 3 7 -


