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 Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

 Sayın Başkan, değerl i  mi l letveki l ler i ;  günümüzün tek adam 

rej imi;  sömürünün, hukuksuzluğun ve l iyakatsizl iğin en temel nedeni 

hâl ine geld i .  Devlet  yönet iminde l iyakat ve ehl iyet  ortadan kalkt ı .  Bir 

k iş in in ve bir  zümrenin çıkarı,  kamu çıkar ının önüne geçt i .  20 mi lyonu 

yoksul luk ,  7 mi lyonu açl ık sınır ı  a l t ında yaşayan halkımızın ve 

mi lyonlarca iş bekleyen vatandaşımızın durumu ortada.  

 Özel l ik le,  AK PARTİ sıra larında oturan sayın vek i l ler imize 

el imdeki belgeye bakmalarını r ica ediyorum. Bu toplu gönderi len bir 

SMS. Bu SMS Mersin İŞKUR aracıl ığıy la işe giren vatandaşlarımıza 

at ı l ıyor.  Mesajda "Değerl i  çal ışanlarım, 'çal ışanlarım' ekim ayının 

sonuna kadar daha önce de bahsett iğim gib i  part imizin gider ler i  iç in  

b ir  defaya mahsus bağış makbuzu karşı l ığında 200 TL ta lep 

edi lmektedir .  -Buraya dikkat -  Maaşınızı a ldığın ızda yönet im kurulu 

üyemiz MK'ye ödemeyi yapabi l i rs in iz."  deni lmekte.   

 Şimdi,  değerl i  mi l letveki l ler i ,  bu SMS, Mersin AK PARTİ Bozyazı 

İ lçe Başkanlığı  taraf ından, resmî SMS sisteminden, İŞKUR 

aracıl ığıyla işe gi ren vatandaş larımıza at ı ld ı.  Yaptığımız inceleme 

sonrası İŞKUR kuralarının AK PARTİ i lçe başkanlığı b inasında 

çeki ld iğin i  de tespi t  et t ik.  Yani,  kuralar i lçe başkanıyla çeki l iyor.  



İŞKUR AK PARTİ 'den gelen l isteye göre hareket ediyor,  sonra da 

ikt idar part is i  vatandaştan işe gird iği  iç in haraç, pardon bağış ist iyor.   

 Grup Başkan Veki l imiz Sayın Özgür Özel burada sık s ık 

söylüyor:  AK PARTİ döneminde ik i  Y yani yolsuzluk ve yoksul luk 

tavan yaptı.  Şimdi de bu ik i  Y'ye üçüncü bir  Y'y i  ekl iyorsunuz:  

Yüzsüzlük.  

 Bu Genel Kurulda yolsuzluğun, hırs ız l ığın çok belgesi  göster i ld i ,  

ş imdi de yüzsüzlüğün belgesin i  göreceksin iz.  "Yüzsüzlüğün belgesi  

o lur mu?" d iyeceksin iz? Olur,  o lur;  AKP ikt idarında yüzsüzlüğün 

belgesi  de oldu.  İşte yüzsüzlüğün belgesi .  İ lçe başkanı,  bu duruma 

sosya l  medyadan kendisine isyan eden bir  vatandaşa "Seni işe almak 

zorunda deği l iz,  is temeyen bağış vermez."  d iyor.  İ lçe başkanı,  o layın  

peşin i  bırakmamamız üzerine işe al ım kuralarının AKP Bozyazı İ lçe 

Başkanlığında çeki ld iği  yönündeki iddia larımızı kabul eder ek "Ben de 

İŞKUR'cuları topladım - toplamış -  dedim ki :  Para alma konusunda 

böyle b ir  zorunlu luk yok.  Biz de part iye bağış her zaman vardır .  

Cumhurbaşkanımıza bi le 1 -2 mi lyon insan destek iç in sıraya gi rd i .  -

Cumhurbaşkanını b i le kul lanıyor  adam -  Zorlamayla b i r  şey 

yapmıyoruz.  -burası çok önemli -  İşe 347 kiş i  başvurdu, İŞKUR'dan 

l isteyi  a ldık,  40 kiş i l ik  kontenjan ver iyor lar b ize."  Bu topraklar çok 

yoksul luk,  çok yolsuzluk gördü ama bu topraklar h iç bu kadar 

yüzsüzünü görmedi.  Bunlar,  vatandaşı haraca bağladık ları,  kendi 

istedik ler in i  işe aldık lar ı yetmiyormuş gib i ,  İŞKUR'a başvuran ve 

çal ışmaya başlayacakken eşi  CHP' l i  o lduğu iç in gariban bir  kadını da 

işe aldırmadılar,  işe gir iş in i  ipta l  et t i ler.  Vatandaşı kuru soğana 

muhtaç et t iğin iz yetmiyormuş gib i  b ir  de soyup soğana mı çevirmek 

ist iyorsunuz? Hani  d iyor ya büyük şair  Nazım Hikmet Abidin Dino'ya 

"Sen mut lu luğun resmini  yapabi l i r  misin Abidin?" d iye,  herhâlde 

Nazım bunu görseydi "Sen yüzsüzlüğün resmini  yapabi l i r  misin 

Abidin?" derdi .  Abid in Dino da "Val lahi ,  ben büyük bir  ressamım ama 

bu kadar büyük bir  yüzsüzlüğün resmini  ben bi le yapamam." derdi.  

Görülen o ki  iş  kurulmamış,  arkadaşımız iş in i  kurmuş.  



 Buradan ikt idara sesleniyorum: Bunu yaparken, atanamadığı  iç in 

int ihar eden ve cebinden sadece 6 l i ra çıka n öğretmenimizden 

utanmadınız mı? Çocuğuna pantolon alamadığı iç in int ihar eden 

babadan utanmadınız mı? Evlat larını  ıs ıtmak iç in saç kurutma 

makinasını çal ışt ıran ve yan odada int ihar eden annemizden 

utanmadınız mı? Utanmadınız mı? Soğukta yatan, aç bekley en, 

yıl lard ır  iş,  aş arayan, İŞKUR önünde saat lerce kuyruk bekleyen 

insanlardan utanmadınız mı? AK PARTİ ' l i ler hangi i l  ve i lçe 

b inalarında İŞKUR yetki l i ler iyle b ir l ik te işe al ım yapıyor ,  kura çekiyor,  

"bağış"  adı a l t ında haraç topluyor,  görel im bakalım. E ğer kendinize 

güveniyor,  vatandaşlar arasında ayrım.. .  

 Görel im bakalım, eğer kendinize güveniyorsanız vatandaşlar 

arasında ayrım yapmadığınızı hâlâ iddia edebi l iyorsanız gel in  

önergeye destek ver in,  bu skandal ları hep bir l ik te araştıra l ım.  

 Ne diyeceksin iz?  Bu rezi l l ik  sonrası yine "Kandırı ld ık"  mı 

d iyeceksin iz? PKK bizi  kandırdı,  Barzani b izi  kandırdı,  Trump bizi  

kandırdı,  Avrupa bizi  kandırdı,  İsra i l  kandırdı,  a lçak FETÖ bizi  

kandırdı,  kandırdıoğlu kandırd ı.  Ama ben halkın dediğin i  de 

söyleyeyim: Halk  a rt ık "Anlaşı ldı,  bunların sonu gelmezse bizim 

sonucumuz gelecek."  d iyor.   

 Bakın,  son söz:  "Saraylar,  sal tanat lar çöker/  Kan susar b ir  gün/ 

Zulüm bi ter/  Menekşeler de açı l ır  üstümüze/ Leylaklar güler/  

Bugünlerden geriye/  Bir  yar ına gidenler kal ır /  Bir  de yarın iç in  

direnenler. / "   

 Teşekkür ederim.  

 


