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2002'de ilk iktidara geldiğinizde, ilk işiniz gömlek değiştirmek oldu, sonra sakallarınızı kestiniz, 
sonra jeep'lere bindiniz, sonra orman içindeki villalarınızda havuzlarda yüzmeye başladınız. (AK 
PARTİ sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, ben -hiç kızmaya gerek yok, hiç kızmaya gerek yok- bu memleketten 
insan manzaraları sunacağım size. 

Afyon'un Kışlacık köyü, borçlarını ödemek için bütün köylü böbreklerini satışa çıkardı mı? 
Çıkardı. 

Diyarbakır'da kayıt parasını ödeyemeyen bir anne, okulun halılarını yıkarken düşüp felç oldu 
mu? Oldu. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Daha dün, Şırnak'a 38 doktor tayini yaptınız, 5 tanesi göreve başladı, 3 tanesi göreve başladığı 
gün istifa etti mi? Etti. 

Erzurum'da hamiline arama kararlan çıkarılıyor mu? Çıkarılıyor. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) 

AHMET YENİ (Samsun) - Yalan söylüyorsun! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Muğla'da, Milas'ta Kore gazisi açlıktan ve soğuktan öldü 
mü? Öldü. 

Erzincan'da görevlerini yapan yargı mensuplarına "Cemaatlerime dokunursan yakarım." dendi 
mi? Dendi. 

230 bin eğitim fakültesi mezunu bu ülkenin sokaklannda işsiz mi? 

Gazeteler intihar haberleriyle dolu mu? 

Memleket yangın yeri, millet ölmüş, bitmiş, siz hâlâ ne konuşuyorsunuz! 

Başbakan, camdan okuduğu yazılarla pembe tablolar çizerek, milletin canına nasıl okuduğunu 
saklamaya çalışıyor. Böyle bir ortamda, Başbakan Yardımcısı "Civanım, delikanlım ne hâle geldi." 
diyor. "Civanım, delikanlım ne hâle geldi." diye bakacağına, güzelim memleketim ne hâle geldi diye 
ona bir bakmak lazım. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, çok değil, daha 2002'de Türk Telekom Türk müydü? Türk'tü. Siz bunu 
Araplara sattınız mı? Telsimi İngilizlere, Adabankı Kuveytlilere, Kuşadası Limanı'nı İsraillilere, araç 
muayene işini Almanlara, İzmir Limanını Hong Kongluya, Avea'yı ve MNG Bankı Lübnanlıya, 
TGRT'yi Amerikalıya, Süper FM'i Kanadalıya sattınız mı? Sattınız. Çok değil, 2002'de bunlar Türk 
müydü? Türk'tü, şimdi bunların hepsi yabancıların elinde. Yedi yıllık iktidannızda özelleştirmeyle 
sattığınız fabrika, tersane, tesis, liman, arsa, bina sayısı kaç, biliyor musunuz? Özelleştirme 
İdaresinden tek tek çıkarttım bunları. 721 adet. Bir Allah'ın kulu çıksın buraya, desin ki: "Biz sekiz 
yıllık iktidarımızda bir tane fabrika yaptık." Baba malını babalar gibi sattınız ve mirasyedi bir 
hükümet oldunuz. Bir tane yaptınız mı, bir tane? Bana bunun hesabını verin. 

Gelelim Tekel konusuna. Sayın Cemil Çiçek iyi bilir, oğlu orada, Sigara AŞ'de yönetim kurulu 
üyesidir, yakından takip ediyordur Tekeli. Siz Tekeli 292 milyon dolara sattınız. (AK PARTİ 
sıralanndan gürültüler) 

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - İş Bankası... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 


