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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FAİK ÖZTRAK’IN 
BASIN TOPLANTISI 

25 EKİM 2013 

 

Değerli Basın Mensupları; 

1. Haftanın önemli ekonomik gelişmelerini 

değerlendirmek üzere karşınızdayım.  

2. 2014–2016 dönemi için hazırlanan “Orta Vadeli 

Program (OVP)” ile “Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)” 

kamuoyuna açıklandı. Ardından da 2014 yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Tasarısı TBMM’ne sunuldu.  

Değerli Basın Mensupları; 

3. Bir Parlamentonun en önemli hakkı “bütçe yapma 

hakkıdır”. Bu hakkın elde edilmesine yönelik 

mücadelenin tarihi, aynı zamanda, demokrasinin 
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tarihidir.  

4. Bütçe hakkının elde edilmesi 800 yıllık bir tarihe 

sahiptir. İktidarın halktan ne kadar vergi toplayacağına, 

bu toplanan vergilerin nasıl ve nerelere harcanacağına 

Parlamentolar karar verir.  

Değerli Basın Mensupları; 

5. Demokrasiler kuvvetler ayrılığı üzerinde ayakta durur. 

İktidarın mali yetkilerinin Parlamento tarafından millet 

adına verilmesini sağlayan bütçe hakkının kullanımı ve 

korunması konusunda milli iradeye sahip çıkan tüm 

Parlamentolar titizlenir ve bu hakkın üzerine titrer.  

6. Bunun en son örneğini ABD’de gördük. ABD’de Kongre, 

Obama yönetiminin bütçesini onaylamadı. ABD’de 

devlet daireleri bir süre kepenk kapattı. Kongre 

Yönetim ve kongre yoğun bir müzakere süreci 
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sonucunda geçici bir çözüm üzerinde son saniyede 

uzlaşarak şimdilik sorunu ötelediler.      

7. Demokrasinin bir uzlaşma ve müzakere, kontrol ve 

denge rejimi olduğunu bilmeyen bizim Başbakan da 

çıktı ve bu müzakereleri “Obama’nın önünü kesiyorlar” 

şeklinde yorumladı. 

8. Başbakan daha önce de “bu kuvvetler ayrılığı elimizi 

kolumuzu bağlıyor” diyerek demokrasiden ne anladığını 

zaten ortaya koymuştu.  

9. Kuvvetler ayrılığını içine sindiremeyen Başbakan 

Parlamentonun en önemli hakkı olan “bütçe yapma 

hakkına” da saygı göstermiyor. 

10. Bakın 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı ile 

birlikte Sayıştay’ın “2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

Genel Uygunluk Bildirimi” Raporu da açıklandı. 
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11. Raporun 5. sayfasında çok önemli bir tespit 

yapılmış. 2012 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Başlangıç 

Ödenekleri toplamı TBMM tarafından 385 milyar TL 

olarak belirlenmiş. Yani Hükümete 2012 yılında bu 

kadar harcama yapma yetkisi verilmiş.  

12. Ancak 2012’de Hükümet 15 milyar TL’lik ödenek 

üstü harcama yapmış. TBMM’nin vermediği 15 milyar 

TL’lik bir harcama yetkisi Hükümet tarafından çeşitli 

yöntemlerle aşılarak kullanılmış. Aşım, başlangıç bütçe 

ödeneklerinin % 3,9’una ve 2012 milli gelirinin % 1’ine 

ulaşıyor.  

13.  Sayıştay yayımladığı raporun 19. Sayfasında 

TBMM’yi göreve çağırıyor. Hükümetin 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 20, 26, 31 ve 70. 

Maddelerini ihlal ettiği ve gereğinin TBMM’nin 
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takdirinde olduğunu bildiriyor.  

14. Diğer taraftan bu işlem yapılırken kullanılan 

yöntem de harcama bileşenlerini bütçe daha meclisten 

çıkar çıkmaz değiştiriyor. Otomatik ödenek alabileceği 

düşünülen personel giderleri gibi kalemlerden yedek 

ödeneğe yapılan aktarmalar yıl içinde Maliye Bakanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından keyfi olarak kullanılıyor. 

Kesinti yapılan personel giderleri yetmeyince de 

ödenekler otomatik artırılıyor. Sayıştay raporunda 

bunun da doğru bir uygulama olmadığı belirtiliyor.  

Değerli Basın Mensupları; 

15. Anayasa’nın 163. Maddesi bakın ne diyor? 

“Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, 

harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. 

Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu 
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kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm 

konulamaz.” 

16. Aslında bu durum son birkaç yıldır tekrarlanıp 

duruyor. İktidar parlamento çoğunluğuna dayanarak 

takdir hakkını kendi lehine kullanıyor. Usulsüzlüğü 

aklıyor. 

17. Diğer taraftan iktidara harcama ve gelir toplama 

yetkisinin verilmesi ile Parlamentonun bütçe yapma 

hakkı sonlanmaz.  

18. Parlamentolar, aynı zamanda, Hükümetin yaptığı 

harcamaları yine millet adına denetler.   

19. Milletten toplanan vergilerin Meclis tarafından 

hükümete verilen harcama yetkisine uygun harcanıp, 

harcanmadığının millet adına denetimi yapılmadan 

iktidarların bütçe yılında yapmış olduğu işlemler 
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aklanmış olmaz.  

20. Parlamentolar bu denetim görevini Sayıştaylar 

veya benzeri denetim kurumları aracılığıyla yaparlar. 

21. Demokrasiyi sadece sandık ve sandıktan çıkanın 

iradesi olarak gören ve denetlenmeyi meclise hesap 

vermeyi bir zaaf kabul eden AKP zihniyeti Sayıştay 

denetimiyle uğraşıyor. Sayıştay’ın denetim yetkilerinin 

sınırlamaya, Sayıştay’ın denetim Raporlarını kuşa 

çevirmeye çalışıyor.  

22. Geçtiğimiz yıl kurumlara ait denetim raporları 

Meclisten kaçırıldı, bu yıl da özet rapor ve ek düzeni 

yaratılarak, denetim bulguları TBMM’den kaçırılıyor.  

23. Sayıştay Denetçilerinin hazırlamış olduğu denetim 

raporlarının ve denetim bulgularının TBMM’den 

kaçırılmasının, bu raporların kuşa çevrilmesinin 
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herhalde bir sebebi olsa gerekir. Bu neyin korkusu ve 

telaşıdır? Sayıştay yönetiminin de Hükümetin bu 

çabalarına destek verdiğini görmek de ayrıca üzücüdür. 

Değerli Basın Mensupları;  

24.  AB İlerleme Raporu bu ay içinde yayımlandı. 

Raporun 10. Sayfasındaki ifadeyi sizlerle aynen 

paylaşıyorum.  

25. “… dış denetim ile kamu mali yönetim ve 

kontrolünün güçlendirilmesi gerekmektedir; ancak 

Sayıştay Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair son 

öneriler, Sayıştay denetim ve kontrolünün bağımsızlık 

ve etkililiğine ilişkin ciddi endişeler yaratmaktadır. 

Bütün kamu kurumlarında şeffaflığın ve hesap 

verebilirliğin artırılması için çaba gösterilmesi 

gerekmektedir.” 
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26. Biz CHP olarak TBMM’nin bütçe yapma ve 

denetleme hakkını sonuna kadar savunacağız.  

27. Bakalım başta TBMM Başkanı olmak üzere, diğer 

vekiller temsil etikleri millet iradesinin bu hakkına ne 

kadar sahip çıkacaklar bunu ilerleyen günlerde 

göreceğiz.  

Değerli Basın Mensupları; 

28. Bu önemli hususa şerh düştükten sonra 2014–2016 

dönemine ait OVP ve 2014 yılı Bütçesine ilişkin 

görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 

29. AKP iktidarının hazırladığı 8. OVP ve OVMP, 8 Ekim 

2013 tarihinde kanunen yayımlanması gereken 

tarihlerden yaklaşık bir ay geç yayımlandı.  

30. Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu. AKP, 

ilk 6 OVP ve OVMP’ yi zamanında çıkaramayınca 
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2011’de bir KHK ile ilave 3,5 aylık bir süre almıştı. Ancak 

bu değişikliğe rağmen son iki OVP de zamanında 

yayımlanmadı.  

31. AKP kendi çıkardığı kanunlara bile uymuyor. 

Türkiye bir kanun ve kural devleti ise bunu kabul etmek 

mümkün değildir.  

Değerli Basın Mensupları; 

32. AKP’nin yasa ihlalleri bununla da bitmiyor. 2014 

yılı Bütçe görüşmeleri 22 Ekim tarihinde Maliye 

Bakanı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bütçe 

tasarısını sunması ile başladı.  

33. Bugün tarih 25 Ekim 2013. Ortada halen “2014 yılı 

Programı” yok. Bütçeler yıllık programlara göre 

hazırlanır. Ortada bütçe var program yok. Program 

ortada yokken, 2014 yılına ilişkin ekonomik hedef ve 
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amaçların hangi tedbirlerle gerçekleştirileceğini ve 

gelecek yıla ilişkin makro dengelerin ayrıntılarını nasıl 

göreceğiz?  

34. Program olmadan bütçedeki harcamaların 

belirlenen ekonomik hedeflere uygun hizmetlere 

harcanıp harcanmadığını nasıl anlayacağız?   Bütçe 

görüşmelerini sağlıklı bir zeminde nasıl yapacağız? Bu 

milletin vergilerinin doğru kullanılıp kullanılmayacağını 

nasıl belirleyeceğiz?  

35. Tüm bunlar bize şunu göstermektedir. Türkiye 

gerçekten iyi yönetilmemektedir. Türkiye’de keyfilik, 

her geçen gün artmakta, hesap verebilirlik saydamlık 

Hükümet tarafından yok edilmektedir. Türkiye 

demokrasiden ve hukuk devleti olmaktan hızla 

uzaklaşmaktadır.  
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Değerli Basın Mensupları; 

36. AKP’nin 2014–2016 için getirdiği OVP, 11 yıllık bir 

iktidarın hatalarının üzerini örtmeye, iddiasızlığı 

gerçekçilik gibi göstermeye çalışan bir program. 

37. OVP, 2014–16 döneminde Türkiye’nin ortalama 

büyüme hızını % 4,7 olarak hedefliyor.  

38. Bu büyüme hızı ile Türkiye’nin küresel yarışta 

rakiplerini geçmesi, vatandaşlarına hak ettiği refahı 

sağlaması, gençlerine nitelikli işler sunması mümkün 

değil. 

39. OVP’de öngörülen bu büyüme hızı Türkiye’nin 

tarihsel büyüme hızının da altında kalmaktadır. Çok 

partili yaşama geçilen 1946’dan AKP’nin iktidar olduğu 

2002 sonuna kadar geçen 56 yılda iş başına gelen 43 
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Hükümet Türkiye’yi her yıl ortalama % 5,1 oranında 

büyütmüş.  

40. Bu dönemde, Kore, Kıbrıs Barış Harekâtı gibi 

savaşlar olmuş, büyük depremler ve doğal afetler 

yaşanmış, petrol krizleri ve ambargolar ile karşılaşılmış, 

askeri darbe ve müdahaleler görülmüş tüm bunlara 

rağmen Türkiye her yıl ortalama % 5,1 büyümüş.  

41. İstikrar türkülerinin söylendiği, çok olumlu küresel 

ekonomik koşulların olduğu 11 yıllık AKP iktidarında ise 

2003’den 2013’e kadar geçen sürede ortalama büyüme 

hızı % 4,8’de kalmış. Önümüzdeki üç yılda bu daha da 

düşecek. 

42. AKP iktidarlarında Türkiye’nin nur topu gibi bir 

tasarruf yetersizliği ve büyüme sorunu olmuştur. AKP 

politikaları ile ülkemizin dünyanın en büyük 10 
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ekonomisi arasına girmesi; kişi başına gelirini 25’bin 

dolarların üzerine çıkararak orta gelir tuzağından 

kurtulması mümkün değildir. 

43. Bu OVP hedefleri ile Türkiye’de kişi başına gelirin 

ABD’deki kişi başına gelire oranı önümüzdeki üç yılda 

da % 20’lerde gezinmeye devam edecek. Bu oranlar ile 

dünya sıralamasında Türkiye’nin 2012’de 63. ; 2013’de 

65. ; 2014 ve 2015’de 64. Sırada kalacağı anlaşılıyor.  

44. Oysa Başbakanın kayıp yıllar dediği 2003 öncesinde 

Türkiye’nin kişi başına gelirinin ABD’nin kişi başına 

gelirine oranının bugünden çok daha yüksek olduğu 

dönemler mevcut. Örneğin bu oranın % 25’i geçtiği 

1980’de Türkiye’nin sıralamadaki yeri 50’ncilik. Yine 

Türkiye 1987’de 56. ; 1997’de 57. sırada.  

45. Yani neresinden bakarsanız bakın Türkiye AKP 
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elinde irtifa kaybetmiş, zemin yitirmiş bir ekonomi 

haline dönüştü. Bu 11 yılda ülkenin rekabet gücü 

önemli ölçüde aşındı. Türkiye dünyanın en yüksek cari 

açığını veren ekonomileri arasına girdi. Ülkemizin 

sanayisi eridi. Üretimin ithalata bağımlılığı her geçen 

gün daha da arttı. Türkiye istihdam yaratmayan 

büyüme kavramı ile AKP iktidarında tanıştı. 

46. Ama şimdi bakıyoruz, hükümetin ekonomiden 

sorumlu bakanları adeta 11 yıldır iktidar değillermiş gibi 

birer birer günah çıkarıyor.  

47. Ekonominin koordinasyonundan sorumlu 

Başbakan Yardımcısı büyümenin kalite ve nitelik 

sorununu yeni yeni keşfederken; Ekonomi Bakanı 

sanayileşme konusunda başarısız olduklarını daha iki 

gün önce itiraf etti. 
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Değerli Basın Mensupları;  

48.  Biz Türkiye’nin AKP elinde üretmeden, tüketen; 

kazanmadan harcayan bir ekonomi haline 

dönüştürüldüğünü sürekli söyledik, söylüyoruz. 

49. Biz üretim ekonomisi dedikçe, AKP tüketim 

ekonomisi dedi. Biz sanayi ve tarım öncülüğünde 

büyüme dedikçe; AKP sıcak paraya yaslanan AVM 

ekonomisi öncülüğünde şişme dedi. 

50. Şimdi de sıcak paranın kesileceği anlaşılınca günah 

çıkarmaya başladılar. Rekabet gücü, verimlilik, üretim 

zincirlerinden bahsetmeye başladılar.     

51. Ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Daha dün 

Başbakan Ankara’nın en merkezi yerinde bir AVM’ nin 

kurdelesini kesti. Alışveriş merkezinin başta ismi olmak 

üzere içindeki mağazaların pek çoğu yabancı… Hatta 
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herhalde Başbakan ve yanındaki heyet görürse 

abdestleri bozulur endişesiyle vitrini kapattırılan bir iç 

giyim mağazası bile yabancı bir markaya ait.  

Değerli Basın Mensupları; 

52. Bu AVM’lerde satılan ürünlerin pek çoğu 

Türkiye’de üretilmiyor bile. Çoğu dışarıdan ithal 

getiriliyor. Türkiye bu ithalatı finanse etmek için 

dışarıdan borçlanmak zorunda kalıyor.  

53. AKP izlediği AVM ekonomisi ile bu tarlanın kuşunu, 

bu tarlanın taşı ile eloğluna vurdurtuyor.  

54. Sınırlı kaynaklar dış ticarete kapalı, ülkenin üretim 

kapasitesini artırmayacak, küresel katma değer 

zincirinde ülkemizi yukarılara taşımayacak sektörlere 

yönlendiriliyor. 

55. Sonra da Hükümetin Maliye Bakanı çıkıyor “özel 
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sektör tasarruflarının düşük seviyede kalmasının pek 

çok yapısal sebebi vardır” diyerek Türkiye’nin eriyen 

tasarruflarına, artan cari açığına kılıf yaratmaya 

çalışıyor.  

56. Türkiye’nin en temel yapısal sorunu AKP iktidarı ve 

onun yanlış politikalarıdır. Bu politikalar neticesinde 

Türkiye’nin iç tasarrufları tarihinin en düşük 

seviyelerine gerilemiştir.  

57. Sanki bu tablonun sorumlusu kendisi değilmiş gibi 

en temel önceliği cari açığı azaltmak ve iç tasarrufları 

artırmak olarak takdim edilen bir OVP ve Bütçe’yi 

hükümet Meclise getiriyor. 

58. Ancak daha bu hedefler Mecliste tartışılmaya 

başlamadan; Başbakan’ın kestiği AVM kurdelesi 

yazılanların ne kadar boş olduğunu açıkça gösteriyor. 
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59. Açıkça ifade edeyim. Bu ülkenin Başbakanı AVM 

veya Rezidans kurdelesi değil; küresel rekabet gücüne 

sahip, bacası tüten fabrikaların, tarlalara su taşıyacak 

barajların, su kanallarının, yerli kaynakları kullanan 

enerji santrallerinin kurdelesini kesmelidir.  

60. Bu yapılmaz ise ülkemizin tasarrufları değil, olsa 

olsa borcu artar. Bakın dün açıklandı. Türkiye’nin kısa 

vadeli dış borçları yani vadesi bir yıldan daha az olan dış 

borçları bu yılın Ağustos ayı itibariyle 127 milyar dolara 

ulaşmış durumda. AKP iktidara geldiğinde aynı borç 

sadece 16,4 milyar dolardı. Yani AKP, Türkiye’nin kısa 

vadeli dış borcunu % 673 artırmış. 

Değerli Basın Mensupları; 

61. AKP iktidarının getirdiği 2014 bütçesi de mali 

disiplin söyleminin ne kadar içi boş bir söylem olduğunu 
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açıkça gösteriyor.  

62. Seçim ekonomisi uygulamayacağız diyen AKP, 

getirdiği bütçenin her yerinde seçim ekonomisi 

uygulayacağını itiraf etmiş. Mali disiplin taahhüdünde 

bulunulan 2014’de, bütçe açığının % 70,6 artacağı, faiz 

dışı fazlanın % 39,4 gerileyeceği anlaşılıyor. 

63. AKP’nin mali disiplinden anladığı bütçe açığının 

yüzde 100’e yakın artması olsa gerek. 

64. Yine millete tasarruf yap diyen AKP, gelecek yıl 

kamunun milli gelire oran olarak 0,4 puan daha az 

tasarruf yapacağını şimdiden söylüyor. Her şey seçim 

ekonomisine manevra alanı yaratmak için. 

65. Bugüne kadar özelleştirme gelirleri, mali aflar gibi 

bir defalık gelirlerle makyajlanan bütçelerle gelen bunu 

da mali disiplin diye pazarlayan AKP için önümüzdeki yıl 



21 
 

CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
 

aynı imkânların sürmesi kolay olmayacaktır. Elde 

satılacak pek bir şey kalmamıştır. 

66. Bir de Kamu-Özel İşbirliği denilerek yaptırılan pek 

çok projede devlet bütçede gösterilmeyen pek çok 

koşullu yükümlülük ve garantinin altına sokulmuştur. 

Bu gün maliyeti yokmuş gibi takdim edilen, bütçede yer 

verilmeyen bu projeler nedeniyle, yarın devlet mahrum 

kalınan gelir veya ödenecek kiralar cinsinden  çok 

büyük maliyetlerle karşı karşıya kalacaktır. 

67.  Yap-Kirala gibi modellerle yapılan projeler sadece 

koşullu yükümlülük yaratmakla kalmayıp, bütçenin 

harcamalarını da ileriye dönük olarak, geri 

dönülmemek üzere artıracaktır. Bu projelerin 

kullanacağı dış kredilere verilen gizli hazine garantileri 

de yarın ekonomide önemli kırılganlıklara sebep 
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olacaktır. 

Değerli basın mensupları; 

68. Önümüzdeki iki yıl Türkiye ekonomisi için oldukça 

zorlu bir dönem olacaktır. ABD Merkez Bankasının en 

geçe gelecek yılın ilk yarısında para musluklarını 

kapamaya başlaması ile Türkiye’de eski paradigmaların 

cıvataları atmaya başlayacaktır. Hükümet, 2015 

seçimlerine kadar sorumlu davranmalıdır. Kendisinden 

sonra gelecek iktidarlara enkaz bırakmamak,  bu milleti 

büyük sıkıntılara sokmamak için gerekli özeni mutlaka 

göstermelidir.  

Değerli Basın mensupları; 

69. Son olarak AKP, 1999’da Japonya’dan alınan 

finansman ile başlayan Marmaray projesini 29 Ekim’de 

4,5 yıllık bir gecikmenin ardından açacağını ilan etti. 
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Dünyadaki en önemli mega kent içi toplu raylı ulaşım 

projelerinden biri olan Marmaray’da 1990’lı yıllardan 

itibaren tüm hükümetlerin emeği vardır. Projenin ismi 

de AKP hükümetlerinden önce belirlenmiştir.  

70. Bu çerçevede bu projenin bugünkü aşamaya 

gelmesinde emeği olan AKP dâhil tüm Hükümetlere 

teşekkür ederiz. Ancak şunu da unutmamak gerekir 

Marmaray projesi Gebze’den Halkalı’ ya bir bütündür. 

Açılan kısım projenin sadece boğaz tüp geçişidir.  

71. Takip eden arkadaşlar bilecektir. Marmaray’daki 

gecikmeyi zaman zaman kamuoyunun gündemine 

getirmeye çalışıyorum. 

72. Şimdilik 4,5 yıl geciken bu projede Başbakan son üç 

yılda ‘tünel kavuştu’, ‘ray birleşti’, ’ test sürüşü’ diye üç 

kez şov yaptı. Marmaray’ın en son ilan edilen bitiş tarihi 
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2015.  

73. Projedeki gecikme Başbakan'ın çanak, çömlek 

dediği tarihi eserlerden değil,  AKP’nin hesapsız 

kitapsız, kervan yolda düzülür anlayışı ve 

beceriksizliğinden kaynaklanmıştır.  

74. Nitekim çanak çömlek denilen tarihi eserlerin 

bulunmadığı banliyö sistemleri yenileme projesinde 

ana yükleniciler 2007’de aldıkları işi 2010’da bırakıp 

kaçmıştır. Bu yüklenici ile Türkiye uluslararası tahkimde 

davalık olmuştur.  Türkiye’nin bu tahkim sürecinde ne 

kadarlık kayba uğradığı bilinmemektedir. 

75. Bunların hepsi önemlidir. Ancak en önemlisi 

vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasıdır.  

76. AKP İktidarı; Avrupa yakasında bulunan Halkalı ile 

Asya yakasında bulunan Gebze arasındaki 76 km’lik 



25 
 

CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
 

bütün bir Proje’yi; önümüzdeki Yerel ve Genel 

seçimlerde kendine oy çıkarmak için kullanmak istiyor. 

Bunun için de en iyimser tahminle 2015’e kadar 

yetişmeyecek bu ulaşım projesini seçimler uğruna 

parçalara ayırarak açmaya hazırlanıyor.  

77. Açılacak hat sadece Söğütlüçeşme – Kazlıçeşme 

arasındaki yaklaşık 14 km’lik hat. Yani toplamda 76 

km’lik projenin 5’te birlik bölümü AKP’ye yeni bir şov 

imkânı yaratmak için açılacak. 

78. Ancak projenin bu şekilde parçalara ayrılmasının 

sistem bütünlüğünü bozarak çok ciddi güvenlik 

sorunlarına yol açacağı konusunda iddialar vardır.  

79. Sistem bütünlüğünün bozulması nedeniyle 

Otomatik Tren Kumanda sisteminin çalışmayacağı, 

trenlerin nerede hangi hızla ilerlediğinin tespit 
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edilemeyeceği, dolayısıyla acil bir durumda trenlerin 

konumunun bilinemeyeceği; yine tünelde bir trenin 

sıkıntı yaşaması durumunda müdahale edecek 

kurtarma lokomotiflerinin henüz teslim alınmadığı 

iddiaları bulunmaktadır. 

80. Ben bu iddiaların doğru olup, olmadığını sizler 

aracılığıyla Ulaştırma Bakanına ve Başbakana 

soruyorum. Bu hususları içeren bir soru önergesini de 

TBMM’ye sunacağım. 

81. Marmaray, hükümetin devrilen hızlı trenine 

dönmesin.  AKP’nin seçimlere yönelik şovu için tek bir 

vatandaşın burnu kanarsa bunun sorumlusu AKP ve 

Başbakan olacaktır.  

Değerli basın mensupları; 

82. Önümüzdeki hafta Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
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90. Yılını kutlayacağız. Bu vesile ile başta 

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şükran ile 

anıyorum. Milletimizin en büyük bayramının kutlu 

olmasını diliyorum. 

Şimdi sorularınız varsa alabilirim. 


