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AKP Hükümeti, uygulamalarıyla yurt içinde vatandaşı canından bezdirdi, halkı perişan etti. 

 

Uyguladığı faşist ve baskıcı yönetim anlayışıyla Türkiye’yi bir korku devleti haline getirdi. 

 

AKP’nin asıl hedefi Türkiye’yi parti devleti yapmak. Ama biz CHP olarak buna asla müsaade 

etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız. 

 

AKP Hükümeti yurt dışında da tam anlamıyla şamar oğluna döndü. 

 

Dış politikada AKP hükümetine önüne gelen ense tokat girişiyor. 

Önce İsrail sonra İran, Suriye, Rusya bugünde AB AKP hükümetine bir ilerleme raporu değil 

adeta bir Muhtıra veriyor. 

 

AKP Hükümeti bir gün AB’ci bir gün anti AB’ci; işine geldiği zaman  “Başüstüne” işine 

gelmediğinde “Banane”ci. 

 

AKP’nin AB ile ilgili; bir ileri bir geri politikaları artık Şanzımanı dağıtmış motoru patlatmış 

durumda; 

 

Hal böyle olunca AB’de AKP Hükümetine adeta Muhtıra niteliğinde balans ayarı yapıyor. 

 

Türkiye bunu haketmiyor!!! 

Benim Vatandaşım ne böyle bir yönetime ne de böyle dışarıdan eleştirilmeye layık değil! 

 

CHP olarak bizim için asıl olan; AB Üyelik perspektifinin getirmiş olduğu ivmeyle Türkiye’nin 

demokrasisini güçlendiren ve vatandaşlarımızın hayat standardını yükselten bir yaşam; bir 

Türkiye’dir. 

 

CHP olarak biz: AB sürecini önemsiyor, bu yol arkadaşlığını değerli buluyoruz. 

 

1996’dan beri süregelen Ticaret Ortaklığını önemsiyoruz. 

 

Fakat CHP olarak biz taviz de vermek istemiyoruz. AB’nin çifte standart uygulamalarını da 

benimsemiyoruz. Ahde Vefa ilkesini hiçbir zaman unutmuyoruz. 

 

AB’de 2002’den beri yaklaşık 11 yıldır; tam üyelik süreci başladığından beri yani 7 yıldır AKP 

hükümeti ile can ciğer kuzu sarması bir ilişki içerisinde oldular.  

Onlara da bu duruma gelindiği için hem yazıklar olsun hem de GÜNAYDIN diyorum!!! 

 

Stefan Füle’ye de pozitif ajanda başladığından beri; Ajanda’nın sadece pozitif  olması yetmez aynı 

zamanda akıllı bir ajanda da olmalı. Sonu belli olmalı. 

 

Bugün gelinen bu noktada kimse masum değil!! Ne AKP ne de AB! 
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Bak Egemen Bey Kardeşim!!!! 

 

Bakanlığın boyunca boş müzakereci gibi boş gezdin! boş konuştun! 

 

Türk Halkı ne böylesine sert bir eleştiriye ne de böyle bir muameleye layık!!! 

 

Bu millet seni ağustos böceği gibi boş konuşup boş gezmen; kendin çalıp kendin söylemen için 

BAKAN YAPMADI!;  

 

Bu millet seni karıca gibi çalışasın diye BAKAN YAPTI! 

 

SEN! AB ile ilgili işine gelince gülüm balım; işine gelmeyince TUKAKA yapıyorsun! 

 

AB ilerleme raporunu da işine gelmediği için dikkate almadığını söylüyorsun! 

 

AL SANA CHP RAPORU! 

 

İşte bu;  tam yerli malı yurdun malı! 

 

Bu senin Karnen!!! 

 

Burada da notun zayıf, burada da sınıfta kaldın!!! 

 

Hal ve Davranışların içerde de dışarıda da güven vermiyor. 

 

İŞTE SANA EV ÖDEVİ!!! 

 

40 tane soru önergesi var; OTUR ÇALIŞ ve CEVAPLA!!! 

 

Al sana bir de araştırma önergesi. 

Geçen sene de bunu vermiştik; parlamentoda bir çalışma grubu oluşturalım diye önermiştim. 

 

Sen bunu dikkate almayıp elinin tersiyle itmiştin! 

 

SEN BU İŞİ BECEREMİYOSUN SAYIN EGEMEN BAĞIŞ! 

 

Yurt dışında Yunanistan ekonomik krize girdiğinde yunan meslektaşlarına rajon kesmeyi 

biliyordun! “nazar etme ne olur, çalış senin de olur diyordun” 

 

ANA Muhalefet Partisi ve AB sözcüsü olarak  sana son sözüm, dost tavsiyem: 

 

ARTIK BOŞ GEZME ve BOŞ KONUŞMA; ADAM gibi otur ve ÇALIŞ!! 

YADA YÜRÜ ANCA GİDERSİN!!!! 

 


