Merhaba Türkiye, Merhaba Türkiye’m ……
Böylede olsa şükür kavuşturana
Ben sizi özledim … Siz beni özlediniz mi ?
Nerede kalmıştık?
Simdi Bakıyorum hepiniz … beyaz gömlek … beyaz
buluz ……Genç Partinin sembolü dimi ?
Beyaz Gömleğin diğer sembolü ne ???
Kolları sıvamak değil mi ?
Türkiye için, insanimiz için, kolları sıvamak değil mi ?
Soruyorum duymadım? Evet mi – duyamadım evet mi
Eee…
O zaman herkes aya kalkalım, sıvayalım kolları
Göreyim bakayım….
Hadi hep beraber ….
Bende kolları sıvıyorum
Demek ki hepimiz kolları sıvadık
Hazır ol Türkiye’m… Yeni bir yarın Geliyor … Yeni bir
yarın geliyor.
Hep beraber …. Söyleyin
Yeni bir yarın geliyor…
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Çünkü …
Sen
Ben
Biz
Türki’yeyiz…
Yeni Bir yarın Türkiye’m
Oh be…. Söyle bir hasret giderdik dimi … uzaktan da
olsa hasret gidermiş olduk …
Mağduriyet
Simdi sadette gelelim, hepiniz biliyorsunuz…. 17 senedir
büyük bir mağduriyet yasamaktayım, ben ve bütün ailem.
11 sene dir sürgündeyim … size kısa cana bu 17 senenin
özetini vereyim.
Biliyorsunuz Ergenekon kumpasını
Biliyorsunuz Balyoz kumpasını
Biliyorsunuz İzmir deki Casusluk kumpasını
Bütün bu kumpaslardan önce …. İlk kumpas… Uzan
ailesine kurulan kumpas tir. Ve benim sahsım üzerinden
Genç Partiye kurulan kumpas tir.
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10 lar ca milyar dolar değerindeki Çukurova Elektrik ve
Kepez Elektrik 11 tane barajını, dağıtım ve iletim
sistemlerini zimmetlerine geçirtirler…..
Yani çaldılar….
Imar Bankasına ve Adabank el koyup, akla hayale
gelmeyecek deli saçması iftiralar ürettiler….
Türkiye’nin en büyük milli sermayeli telefon şirketi Telsim
alıp yağmaladılar … rüşvet karşılığı yâri fiyatına
yabancılara satılar….
Kimler ne rüşvet aldı… belgeleri ile tescili …
Türkiye’nin bütün Türkiye’nin… Çimento sunun %30
üreten çimento fabrikalarını …. Kara borsacı sahtekarlara
rüşvet karşılığı satılar ….
Türkiye’nin göz bebeği – ilk televizyonu Star TV, Kral
TV, onlarca radyo istasyonu – yandaşlara bedavadan
hediye edildi…
Bütün bu yâri fiyatına yapılan satışlardan satılan onlarca
fabrika yüzlerce tesis, binler ce arsa lar dan …. sonra 8
milyar dolar tahsilat yaptılar … CEAS KEPEZ hariç !
Ona rağmen Sonrada hırsız deyip uydurma davalar açıp
kendi hırsızlıklarını örtbas etmek için toplam 42 sene
hapis cezası verilmesini sağladılar.
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Bu davalarda suçlamayı yapan polis müdürleri savcılar
hakimler, bir çoğu kacak, veya hapiste …
Ama Allah in lutfu .. ben özgürüm … anlım açık … başım
dik …
Bütün ailem de öyle …. anlımız açık … başimiz dik …
Türkiye ve Manifesto
Simdi Ne mutlu ki Türkiye nin 54 ilinde , İlçe ve İl
kongrelerini tamamlamış diğer illerinde de kongrelerini
tamamlama yolunda yürüyen pırıl pırıl tertemiz bir GENC
PARTI Var.
Ve burada büyük kongresini yapıyor …. Bu yolda, emeği
gecen BUTUN arkadaşlarımızı sizlerin nezdinde sevgi ile
… ve hasretle kucaklıyorum … teşekkürler ediyorum
Elbet Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bana ve Benim
Sahsımda bütün Uzan ailesine ve tüm Genç Partililere
yapılan bu haksızlığı er ya da geç telafi edecektir.
Bu mağduriyet bitirilmek zorundadır….
Ben ve ailem sizlerin sonsuz desteği ile birlikte bu
mücadeleyi… Türkiye mücadelesini Türkiye Sevgisini …
ve Türkiye’ye hizmet etme askını yasadığımız surece
devam ettireceğiz…. Bu yoldan vaz geçmeyeceğiz !
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Simdi İsterseniz Yeni bir Yarın …. nasıl olacak…. Yeni
bir Türkiye nasıl olacak... Biraz da onu konuşalım ….
ve Manifesto
Her şey den önce hepinizin ezberlemenizi ve içinize
sindirmenizi rica edeceğim bazı sözler var … bazı değerler
var ….
Sizlerin bu değerlere zaten sahip olduğunuzu biliyorum …
ama hep birlikte tekrar etmekte fayda görüyorum ..
Benim söyleyeceğim her kelimeyi sizlerin ağzınızdan da
duymak istiyorum ..
Hazır misiniz ??
SEN …
BEN ……
BIZ ……
TURKIYEYIZ
(tekrar)
Artık yeter ….. Artık YETER ……Yeni bir yarın …..
Yeni bir yarın …. TURKIYEM …. TURKIYEM …
YENI BIR YARIN ….
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Şimdi sizlerde yeni bir yarın in somut bazı projelerini
paylaşmak istiyorum …Zaman içerisinde diğer
2020 Büyük Kongresi itibari ile Genç Partinin
Manifestosunu Paylaşmak İstiyorum ….
Bu Manifestoda 1ci Madde !
Genc Parti, Gençlerin ….. evlat sahiplerinin … kendini
genç hissedenlerin partisidir.
INSAN OLMAK Gençlerimizin, çocuklarımızın
kadınlarımızın haklarını savunmaktır.
COCUKLARIMIZ ve KADINLARIMIZ HAKLARI
SONUNA KADAR SAVUNLACAKDIR
Türkiye’de reşit olmayan hiç bir çocuğa erkek veya kız
çocuğu cinsel suiistimal yapılamayacak … tecavüz
edilemeyecek … edenler .. en ağır şekilde cezalandırılacak
Hiç bir kadına … el kalkmayacak …. Hiç bir kadın … mal
muamelesi görmeyecek ….
18 yaşının altında ki kız çocuklarının evlenmeleri yasak
olacak …. Annesi veya babasının bile rızası geçerli
olmayacak …
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Çocuklarımızı kız erkek ayrımı gözetmeksizin her turlu
şiddet den ve cinsel suiistimal den koruyacağız !
Boşanma durumunda kadın şiddet den korunacak … ve
kadına acil boşanma haki verilecek … kadın boşanmak
istediği taktirde en geç 6 ay içerisinde boşanabilecek …
2 yıl boyuncuda işsizlik parası hak kazanacak ….
Çocuklarımız ve kadınlarımız …. Yani çocuklarımız ve
annelerimiz …. Bütün hakları en kararlı şekilde tesis
edilecek ve korunacak ….
Koruyacak misiniz … Çocuklarınızın ve Analarımızın
Hakları koruyacak misiniz ?
SOZ VERIYORMUSUNUZ ?
Simdi Gelelim 2ci maddeye
Ekonomi !
Neymiş ? Soruyorum?
EKONOMI !
Genç Partinin Ekonomik vizyonunu açıklarken , önce
biraz Türkiye’mizin sosyo ekonomik durumunu gündeme
getirmek istiyorum …
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Benim için ve inandığım değerler için …. En önemli değer
insanlık dir …
Dostluktur ….
Kardeşlik dir…..
Burada Türk Kurt kardeşliği Türkiye’nin temel
çimentosudur…. Bunun bozulması , zaten mümkün
değildir …
Bundan sonrada … sadece … sadece bu kardeşliğin
güçlendirilmesi gerekir …. Bu nedenle Parçalanamayacak
olan bu kardeşliğin
Her kesim tarafından desteklenerek güçlenmesi lazim ..
Hadi Bakalım ….Hep birlikte Doğu ve Güney Doğu
Anadolu’yu EKONOMIK olarak büyütelim ve
zenginleştirelim …
Artvin’den – Hakkari ye – Hakkari den Osmani ye ye
bütün Sinir İlerimizde Sinir Ticareti Gümrüksüz ve
Vergisiz olarak serbest bölge olarak serbest bırakılacak….
Her turlu ticaret serbest olacak..
Bu bölgelerimizde sinir ticaret yapan hiç bir insanimiz,
kaçakçı damgası yemeyecek …. Alin teri ile ekmeğini
kazanabilecek
Bu bölgede kurulu – sinir ticareti yapan bütün şirketler her
turlu vergiden muaf olacak….
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Bütün Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da sinir Ticareti
Yapan … veya Yatırım (her turlu Yatırım) yapan şirketler
bu bölgede kurulacak olan özel yetkili bankalar tarafından
finanse edilecekler …
Bu kurulacak olan yeni bankaların ve kurulacak olan bu
ticaretin yönetimi ise kurulacak olan Türkiye’nin 2ci en
büyük Borsasında …
DIYARBAKIR BORSASINDA halka
açılabilecekler ve özgürce Ticaret yapabilecekler.
EVET … Yanlış duymadınız … İstanbul
Borsasında sonra … Uluslar arası alanda Ticaret
için hisse senedi … dikkatinizi cekerek soyluyorum
emta borsası Diyarbakır’da kurulacak….
Nasıl Amerika’da New York ve Chicago Varsa ….
Türkiye’de İstanbul ve Diyarbakır olacak ….
Biliyorsunuz 2019 senesinde 52 milyon turist geldi
… simdi bu rakamı …. Covid sonrasında en kısa
zamanda 100 milyona çıkartmayı hedeflememiz
lazım Türkiye’nin…
Bu çerçevede Türkiye’ye Yeni bir Turizm Merkezi
kurcayız…. Yeni bir Convention merkezi
kurulması lazım …. Amerika’nın Las Vegas’ı varsa
Cinin Macau su varsa… Türkiye’nin de Böyle bir
Turizm merkezine ihtiyacı var …
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Bu yeni Merkez için en uygun yer … Mardin dir….
Mardin e COK büyük teşvikler ile… çok büyük
turizm teşvikleri ile ….. ve çok büyük finansman
kredi desteği ile…yeni bir Las Vegas kurulacak dir.
Yani bu projeler ile Doğu ve Güney Doğu
Anadolu’nun içinde bulunduğu maddi sıkıntılar
Ticaret ile Finans ile Turizm ile Yatırım ile …
çözülecektir..
Bizim İnsanımız bu imkanlar ve bu ortam
sağlandığında … Dünyayı şaşırtacak şekilde
sorunlarını asacaktır…
Simdi Az evvelde söyledim hep ekonomi ……
EKONOMI diyorum… tatbiki EKONOMI sadece
bundan ibaret değil…
YEP YENI bir yüz yılda yaşıyoruz … dünya hızla
değişiyor … ekonomi değişiyor … para piyasaları
değişiyor … şartlar değişiyor…
Yeni bir yarın dedik … YANI Yeni Bir Yarına hazırlık
içerisinde olmalıyız… BU Yeni Yarının … YARININ
EKONOMISININ en önemli birimlerinden biri ..
KRIPTO PARA DIR..
Kripto Para .. Dünyadaki onumuzdaki yüz yılın para
biridir … NASIL bugün DOLAR, AVRO, STERLIN,
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RUBLE, YUAN, TL, var ise … KRIPTO Paralarda
değişik Kripto paralar mevcut dur…
Bütün bunların borsası … Kripto Para birimi borsası ve
Kıyı Bankacılığı Tüm Avrupa için kurulacaktır … Bu
konularda IZMIR merkez olarak teşvik edilecek ve
finanse edilecektir…
Yeni bir yarın … Yeni Bir yarın …. Bütün bunları
yaparken … geleceğin nesillerini hazırlarken … mutlaka
dikkate alınması gereken Yapay Zeka konusu vardır..
Dünya bir taraftan yapay zekaya giderken Türkiye bunun
gerisinde kalamaz… Kalmamalıdır ……
Yapay Zeka Konusunda ve Bilişim Eğitim, Üretim ve
Yatırım konusunda 3 bölge Pilot bölge seçilerek teşvik ve
finansman desteği verilecektir….
Eskişehir ….
Tekirdağ ….
Samsun ….
İlk etap ta – Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji merkezleri
haline getirilecektir.
Birde geleceğe bakarken Türkiye’nin bugün içinde yaşadığı
sıkıntılarda görmek lazım ..
Bunlardan bir tanesi adalet ile ilgilidir …..
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Türkiye’de Vatandaşlarımızın yüzde 70 … artık adalete
inanmıyor ve güvenmiyor ….
10 binlerce insan adalet mağduru ! Hapislerde çürüyor …
Mahkumiyeti olmadan yargılanmadan senelerce hapislerde
çürütülüyor ..
Düşüncesinden dolayı – Fikrinden Dolayı İnsanlar terörist
ilan ediliyor … düşüncesinden dolayı insanlar … çete
üyesi yapılıyor … Düşüncesinden dolayı insanlar casus
ilan ediliyor ….
Vesaire … ve saire….. bunun örneklerini hepimiz
biliyoruz ve çok sıralayabilirim …..
Bu yamuk düzen değiştirilecek … bunun için …
BUNUN ICIN GENEL AF ILAN EDILECEK …
Çocuk … kadın ….tacizinden veya şiddetinden …. Yani
çocuğa ve kadına karşı islenen suçlardan mahkum olanlar
af edilmeyecek …
Cinayet … yani insan öldürme … yani insan hayatını alma
sucundan mahkum olanlar AF EDILMEYECEK …
Bunun haricindeki her kez AF EDILECEK …Hayali
Terör .. Hayali Çete.. Hayali Casusluk suçlamaları ile …
fiiliyata geçmemiş .. uygulamaya geçmemiş … ithamlar ile
insanlar senelerce hapishanelerde omur tüketmeyecekler..

12

GENEL AF CIKARTILACAK ……
Bu Genel Af, ayni zamanda ekonomik olarak da
çıkartılacak ….
Vatandaşın Devlete olan her turlu borcu sıfırlanacak ….
Vatandaş ve Devlet Helalleşecek … Vatandaşa
OZGURLUK GELECEK …
OZGURLUK …… YENI BIR YARIN OLACAK …..
……
Şahsi menfaatlere dayalı YAP - BOZ tahtası yönetim sekli
durdurulacak Türkiye'nin hukuki ve siyasi yapısı
FABRIKA AYARLARINA dönerek düzeltilecek…
……
Devletten hırsızlar giderse, Vergiler azalacak!
Halkın geliri …… Halkın Kazancı Çoğalacak….
VATANDAS ZENGIN OLACAK!
Türk Halkı, İlk defa zenginliği tadacak…
Zengin Olacak …. Vergiler azalacak !
Türkiye soyulmaz ise ZENGIN ÜLKEDIR!

13

……
Yeni Bir yarın da İnsanlık, Eğitim …. Barış… Huzur …
En Kıymetli Değerler Olacak …..
İnsanlık çerçevesinde sosyal devlet anlayışı çerçevesinde
ekonomik olarak insanımıza destek çıkılacak …
Issizlik maaşı, Emeklilik maaşı, Askari Ucret – Avro ya
endeksli olacak ve 3 ay da bir otomatik kur
ayarlamasindan gececek
Yeni Bir Yarın
Yeni Bir Türkiye
Sizlere Yeni bir yarın in detaylarını anlatım paylaştım..
Bu yeni yarın ÇOK basit şekilde hayata geçirilebilir …
geçirilmelidir…
Geçmiş deki Genç Parti Projeleri nasıl hayata geçirildi ise
… bunlarda ayni şekilde hayata geçirilir… Bu Projelerin
hiç birisi devlet ve halka yük olmaz..
AKSINE
Türkiye’yi geliştirir…
Türk Halkı zenginleştirir.
Bunları yapmak hem de hızla yapmak mümkündür ….
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Bunları yapabilmek için kararlı iyi niyetli çalışmak …
ISRAFI VE HIRSIZLIGI ÖNLEMEK ŞART ..
Lüzumsuz harcamalardan kaçınmak şart ….
……….
Suriye de Birleşmiş Milletler sınırları çerçevesinde,
Suriye'nin BM tarafından tanılan resmi hükûmeti ile Sulh
ve barış yapılacaktır, karşılıklı güvenlik sağlanacaktır.
Rusya ile oluşmuş yakın ve sıcak kardeşlik iliklileri devam
ettirilerek daha da genişletilecektir.
ABD ile olan mevcut ve uzun yıllara dayanan, derin
dostluk, stratejik ortaklık her alanda devam ettirilecektir.
Avrupa Birliği bir medeniyet seviyesidir, bir refah
seviyesidir, her turlu konuda en kısa zamanda en büyük
gayret gösterilerek is birliği içeresinde sorunların
giderilmesi sağlanacaktır.
Bu çerçevede özellikle Almanya ve Fransa ile mevcut olan
ekonomik ve sosyal bağlar en üst seviyeye çıkartılacaktır.
………

15

Simdi Arkadaşlardan rica ettim …. Parti
yönetiminden rica ettim ….
Bu Manifestomuzu Noter tasdikli hale getireceğiz… Hiç
olmaz ise İktidar Projelerimizi ….. kopyalarsa … birde
Genç Partiye teşekkür ederler…..
Sizler hepiniz beni tanıyorsunuz… Türk milleti ….Türk
insanı da beni iyi tanır ….
Aile yaşamına ne kadar çok önem verdiğimi biliyorsunuz
…
Spor’a ne kadar çok önem verdiğimi biliyorsunuz …
En büyük hobimin spor olduğunu biliyorsunuz.
Bu çerçevede Türkiye’deki Milyonlarca futbol severe de ..
bütçelerine katkı yapacak… onlara keyif verecek …
niyetimi ve projeyi de açıklamak istiyorum …
Bundan sonra Türkiye’deki Futbol müsabakaları
Televizyondan SIFRESIZ OLARAK Yayınlanacak..
Şifreli Futbol yayını yapılmayacak ….para da futbol
severin cebinde kalacak……
(espri – artık bununda çok dedikodusunu yaparlar)
SIMDI ASIL BOMBAYA GELELIM !
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CEM UZAN’nın GENÇ GELECEK PROJESİ
Biliyorsunuz bizim partimizin adi Genç Parti…. Gençler
ve Yeni Nesiller ... bizim evlatlarımız … hepimizin ve
vatanimizin geleceğidir…
Türkiye’de işsizlik Gençlerde maalesef % 25
üstündedir…. Gençlerimiz gerek işsizlikten gerek ise
sermaye eksikliğinden dolay … işsizlik girdabında …
bataklığında boğulmaktadırlar …
Türkiye’yi terk edip batıda kendine hayat kurma
arzusunda olan gençlerimiz %50 nin üstündedir…
Genç Parti … Türkiye’nin Gençlerine Sahip çıkacak !
ŞİMDİ HAZIRMISINIZ ….
Asil YENİ BİR YARİN BU Proje ile doğacak…
Biliyorsunuz … Türkiye Varlık Fonu diye bir FON
kuruldu…
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin EN KIYMETLI
Şirketleri, Varlıklar bu Fona Kondu… AMAC evdeki ‘son
gümüş çatal bıçağı’ satıp israfı ve hırsızlığı finanse etmek…..
Ben ve Genç Parti Varlık Fonunun, Türkiye’nin Milli
Servetinin İsraf ve Hırsızlık ile heba edilmesine… yok
edilmesine SONUNA KADAR BUNA KARŞIYIM.
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Peki nedir bu Türkiye Varlık Fonundaki Servet?
Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Vatandaşlarına ait olan servet dir.
Türkiye Cumhuriyeti VATANDASLARININ MALI
VE MULKUDUR !
SIMDI SIZE PROJEYI ACIKLIYORUM !
Türkiye Varlık Fonu – İstanbul Borsasında
hisseleri bazında kotasyona girecektir…. YANI
HALKA ACILACAKDIR …
Ve hisselerin 70 Milyar Avro değerinde olan Varlık
Fonunun % 45 tüm Gençlerimize 18 ila 40 yas
arsındaki Gençlerimize …..Kadın…. Erkek…
gözetmeksizin … hisse senetleri bedelsiz
dağıtılacaktır.
Bu Türkiye’nin Mille Serveti…. Genç Türkler
Arasında eşit şekilde paylaşılacaktır !
Bu Hisse senetleri İŞ ve AŞ derdinde olan tüm
Gençlerimiz için … Bir Hayat Sermayesi
Olacaktır…..
BU DEVLETİN GENÇLERE OLAN
SORUMLULUĞUDUR,
GENÇLERİNDEN ŞEHİT olmasını isterken
onlar aç ve iş siz bırakamazsın…
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HIRSIZLIK BITECEK
ISRAF BITECEK… VERGILER
AZALACAK
DEVLET .. DEVLETLIGINI BILECEK !
ZENGIN TURKIYE
ZENGIN VATANDAS
ZENGIN GENÇ,
YENI BIR YARINDA BULUSACAK
DEVLET - DEVLET BABA OLACAK !
Seçimlere Katılmak / Başkan Adayı
Simdiiiiiiiii
En kritik konuyu gündeme getirmek istiyorum …
Genç Parti 54 İlde İlçe kongrelerini yapmış , ve IL
KONMGRELERINI YAPMIS DURUMDADIR.
Mart ayında yapılması planlanan büyük kongre …
COVID salgınından ötürü bugüne ertelenmiştir.
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Bu Büyük Kongremizi yapıyor olmamız .. gurur verici bir
durumdur…
Genç Parti Seçimlere katılma hakkına sahip dir.
GENC PARTI SECIMLERE KATILACAKDIR.
Bu hak sizlerin, tüm Genç Partiyi destekleyen
Vatandaşlarımızın ve Genç Partinin hakki dir .
Az evvel yaptığınız tüzük değişikliği ile beni
onurlandırdınız…
Sizlere teşekkür ediyorum ..
Genç Parti yi seçimlere sokacak olan … benim le ayni
düşünceleri paylasan …. Hayat da en güvendiğim kişi yi
Genç Partinin yeni Genel Başkanı olarak sizlere taktim
etmek istiyorum … O demek BEN DEMEK DIR …
BEN DEMEK O DEMEKDIR ...
SIZLERE konuşmasını yapmak üzere … sevgili kardeşim
Hakan Uzan ‘ i taktim ediyorum …
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