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ALPAY ANTMEN (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Değerli milletvekilleri, dün ülkemizde yaşadığımız ve dünyayı hayrete düşüren, parmak ısırtan bir skandala 
imza attık. Evet, dün 2 günlük sokağa çıkma yasağını iki saat önce açıkladık, tüm ülkemizi sokağa döktük ve 
Allah korusun corona virüsüne her yere, herkese bulaşması için inanılmaz bir olanak sunduk. Tebrik 
ediyorum, bu iktidar becerisizliklerine yenisini ekledi ve tarihe geçti. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Bu arada, elçiye zeval olmaz, 18 Martta atanan öğretmenlerimiz deminden beri arıyor, soruyor, mesaj 
gönderiyor göreve başlamak istiyorlarmış. Sayın Millî Eğitim Bakanından onların adına bunu ben de rica 
ediyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, tüm dünya biliyor. Corona virüsüyle amansız bir mücadele veriliyor, verilmek zorunda. 
Ama sayın iktidar sahipleri siz Mecliste ne yapıyorsunuz Allah aşkına? İki yıldır gündemde olan af konusunu 
alelacele ve 70 madde olarak Meclise getiriyorsunuz. Af meselesi üç beş maddeyle bir günde yapılabilecek 
bir işken günlerdir benim dediğim dedik mantığıyla hiçbir düzeltmeye yanaşmayıp bu af işini aslında siz 
geciktiriyorsunuz. Bakın hiç algı operasyonu yapmaya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz affa karşı 
değiliz, açık ve net ancak içinde düşünce suçluları, gazeteciler ve topluma kazandırılmasında mahzuru 
olamayan hükümlüler için düzenleme olmayan bir teklif af falan değildir. Bu nedir biliyor musunuz? Salgından 
istifade kaç oy devşiririz mantığıyla ayrımcılık ve kayırmacılık yapmaktır. Samimiyseniz hadi gelin, bu yasaya 
vicdan ve adaleti koyalım, bu yasaya evrensel hukuk normlarını hakim kılalım, bu yasada eşitliği sağlayalım. 
Ama bu yasa bu şekliyle yasalaşırsa rüşveti yazan gazeteci bu yasadan yararlanamayacak, rüşveti alan 
yararlanacak. Çete liderleri, kadına şiddet gösteren çıkacak ama muhalif gazeteciler cezaevinde kalacak. (CHP 
sıralarından alkışlar) Hırsızlar çıkacak, düşünce suçluları içeride kalmaya devam edecek, çekini ödeyemeyen 
cezaevine girecek, 'tweet' atan hapse atılacak. 
 
Yüce milletimiz, size seslenmek istiyorum. Bu teklif eşit, adil, hukuki ve vicdanlı değildir. Bu eşitsizliği, bu 
vicdansızlığı, bu fırsatçılığı asla unutmayın. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Değerli milletvekilleri, iktidar bu salgın günlerinde Meclise kanun teklifleri getiriyor, getirsin. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak buradayız. Halkımız için çalışacağız. Virüsün bize bulaşması bile umurumuzda değil ama işçi için, 
emekçi için, esnaf için çalışmak istiyoruz. Onlar için, onların yararına kanunlar yapmak istiyoruz. Ama Allah 
aşkına getirilen yasalara bir bakın. 3 tane salgın için önlem varsa araya üç beş tane fırsattan istifade hukuka 
aykırı, amaca matuf maddeler yerleştiriliyor. Gelen tekliflerde işçiye, emekçiye, market, posta, kargo 
çalışanlarına, esnafa, çiftçiye hiçbir şey yok ama ne var? Mesela, Millî Eğitim Komisyonunda dün görüşüldü, 
yeni vakıf üniversiteleri açılmak isteniyor. Üniversite mezunlarının yüzde 25'i işsiz iken bunun bugün ne 
acelesi var, sormak istiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Hadi bunu geçtik, en son verilen torba yasa teklifinde 
Varlık Fonuyla iş yapan şirketlere neden hukuki koruma getiriyorsunuz? Bunu da bir yana koyalım, bu salgın 
günlerinde sosyal medyadan ne istiyorsunuz? Torba kanunla sosyal medya platformlarının ülkemizde 
kullanılmasını neden engellemeyi hedefliyorsunuz? (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Bakın, korkunun ecele faydası yok. İktidarda kalmak istiyorsanız korku imparatorluğu yaratmak yerine halka 
hizmet etmeniz, size oy vermeyenleri ayrıştırmamanız, demokrat, aydın ve ilerici olmanız gerekiyor. (CHP 
sıralarından alkışlar) 
 
Peki, bu salgın geçtikten sonra ekonomik ve sosyal olarak vatandaşların yaralarını sarmak için ne 
yapacaksınız, bunu çalışmaya başladınız mı? Aslında cevap belli. 
 



ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Kararları verdik. 
 
ALPAY ANTMEN (Devamla) - Bu salgına bile geç kalan, hata üstüne hata yapan iktidar, salgın sonrasında 
yaraların sarılmasında hiçbir başarı ve fayda sağlamayacaktır. Bu, açık ve net. 
 
Bu arada, konuştuğumuz 25'inci maddede, Allah aşkına, cezaevinde alkol kullanmayı neden isyana teşvik gibi 
hücre cezasıyla cezalandırmayı düşünüyorsunuz? Elbette, cezaevinde disiplin suçu işleyen cezalandırılsın ama 
bu kadar da olmaz, el insaf vel merhamet diyor, yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 
 


