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 Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

 Sayın Başkan, değerl i  mi l letveki l ler i ;  37 sıra sayı l ı  Kanun 

Tekl i f i 'n in 28' inci  maddesi üzerinde söz ta lep etmiş bulunuyorum.  

 Demokrasi lerde en az yasanın içer iği  kadar önemli  b ir  şey daha 

vardır ,  o da yasanın nasıl  yapıldığı.  Bugün, her zamanki gib i  

uzlaşmacı yasa yapım tekniğine aykır ı  b ir  yöntem izlenmekte, AK 

PARTİ 'n in rut in yasa yapma tekniği  hâl ine gelen torba yasa 

uygulaması -şu an görüşülen kanun tekl i f i -  Mecl is in  ruhuna aykır ı  b ir  

şeki lde devam etmektedir .  

 Sayın mi l letveki l le r i ,  ü lkede market lerde ver i len naylon torbalara 

gösterdiğin iz hassasiyet i  Mecl is teki  torbalardaki  yasalarda 

gösterseydiniz ü lkeyi  bugün bu hâle get i rmezdiniz.  Umarım yeni 

dönemde naylon poşet  kul lanımı azalacak.  Di ler im aynı şeki lde 

Mecl isteki  torbalar da azalır ,  daha uzlaşmacı,  her maddenin kendi 

a lanında, komisyonunda, uzamlarınca görüşüldüğü bir  dönem olur, 

o lmalıdır  da.  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteci ler 

Günü. Ulus lararası Basın Enst i tüsüne göre,  Türkiye,  dünyanın en çok 

gazetecis in in tutuklu o lduğu ülke.  Ben de 10 Ocak Çalışan 



Gazeteci ler Günü'nü sevinçle kut lamak isterdim ama ülkede özgürce 

gazeteci l ik  yapanlar ya tutuklu ya işsiz b ırakı ldı ya da baskı a l t ında. 

Ben, her şeye rağmen, emeğiyle,  onuruyla çal ışan bütün 

gazeteci ler imizin günler in i  kut luyor,  iyi  k i  var lar d iyorum.  

 Sadece gazeteci ler mi? Sadece gazeteci ler deği l  e lbet te, 

sanatçı lar da nasib in i  a l ıyor bu baskıdan. En son, değerl i  

sanatçı larımız Müjdat Gezen ve Met in Akpınar hakkında soruşturma 

açıldı.  Aydınlar konuşuyor,  sonra saraydan mahkemeye bir  te lefon 

gel iyor,  ardından soruşturmalar başl ıyor.  

 AK PARTİ döneminde yargı şöyle çal ışıyor:  Bir  aydın,  b ir  

gazeteci ,  b ir  vatandaş konuşuyor.  Ardından tak,  ma hkemeye bir  

te lefon.  Hemen ardından, şak,  o k işi  hakkında soruşturma başl ıyor.  

Değerl i  Part i  Mecl is i  Üyemiz Eren Erdem önce serbest  bırakı ldı,  

ardından hemen, tak,  şak,  yargı devreye gi rd i  ve beş saat iç inde 

tutuklu luğun devamına karar ver i ld i .  Dünyada en hızl ı  karar veren 

mahkemeler maalesef  Türkiye 'deki  bu tak,  şak yargısı.  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  başka bir  konuya gele l im, lüt fen buraya 

dikkat  buyurun. Daha önce Mersin Bozyazı AKP İ l  Başkanlığında 

İŞKUR kuralarının çeki ld iği  ortaya çıkmışt ı .  İ lçe başkan ı işe 

girenlerden bağış ta lep et t iğin i  de söylemişt i ,  i t i raf  etmişt i ;  

belgelemişt ik.  Yine,  Mersin 'de bir  başka AKP klasiğ in in belgesin i ,  

daha doğrusu 5 tane belgesin i  göstermek ist iyorum size;  resmî 

tutanaklar da burada. Bu defa,  AKP Tarsus İ lçe Başkanı za bıt  

kât ip l iği  s ınavına girecek bir i ler i  iç in Mersin veki l inden torpi l  is t iyor.  

Konuyu sorduk,  soruşturduk,  önerge de verdik.  İ lçe başkanı ne yapsın 

"Vatandaş ist iyor,  ben de veki le i le t iyorum."  demiş. Tarsus İ lçe 

Başkanı adl iyeye kât ip a l ımı iç in tam 5 kiş in in ismini yazı l ı ,  imzal ı,  

mühürlü şeki lde AKP' l i  sayın veki l imize gönderiyor.  Bu 5 is im işe 

gird i .  Elhamdül i l lah,  5 ' te 5.  Örneğin, bu 5 is imden bir is i  KPSS'den 72 

almış,  dakt i loda üç dakikada 100 kel ime yazmış ama KPSS'den 82 

alan ve dakt i loda üç dakikada 154 kel ime yazan bir  kardeşimiz ise 

elenmiş.  Nerede elenmiş? Mülakatta.  Madem kendinize 

güveniyorsunuz, mülakat lar kamera kaydına al ınsın ve kamuya açık 



şeki lde yayınlansın,  o zaman görel im bakalım kapalı kapılar ardında 

kim ne yapıyor,  k im ne yapamıyor,  nasıl  yapıyor.  Çok üzülerek 

söylüyorum, AKP döneminde mülakat demek, b iat  demek, tar ikat 

demek, yandaş demek, kul  hakkı yemek demek olmuş. Kul hakkını 

ağzından düşürmeyenler kul  hakkını yemekte hiçbir  sakınca 

görmüyor,  bunda hiçbir  beis görmüyor.  Çok üzüc ü ama maalesef  art ık 

a leni  o lmaya başladı.  

 Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.  

 Teşekkür ederim .   

 


