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    ALPAY ANTMEN (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

    Değerli milletvekilleri, bu yasayla sosyal medyaya yasak gelmiyor değil mi? Demin 

hatibiniz de bahsetti, Türkiye'de bir temsilcilik açın, otuz gün süre, idari para cezası; 

açmadınız otuz gün süre, bir idari para cezası daha, sonra reklam yasağı, sulh ceza 

mahkemesi yüzde 50, daha sonra sulh cezadan yüzde 90 kısıtlama, yüz elli gün, 

tebligatlarla yüz seksen gün. Haydi burada açık konuşalım, altı yedi ay sonra sizin bu 

dayatmanıza izin vermeyen, kabul etmeyen sosyal medya şirketleri Türkiye'de 

olmayacak. E ne olacak? Türkiye'de sosyal medya kalmamış olacak.  

    HAMZA DAĞ (İzmir) - Siz avukatı mısınız sosyal medya şirketlerinin? 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Bakın, değerli milletvekilleri, bu teklif, Sayın 

Cumhurbaşkanınızın ve AKP'nizin "dislike" yapılmasına verdiği tepkidir, cezadır, ceza. 

Bu teklif, kişisel verileri elde etme yani röntgencilik yapma önerisidir. Bu teklif, gençlerin 

oyunu kazanamayınca "Size oy moy yok." denilince gençleri cezalandırma teklifidir. Bu 

teklif, yasakçı ve baskıcı bir anlayışın Türkiye'yi tüm dünyada rezil etme teklifidir. Bu 

gençlerden ne istiyorsunuz? Beyin göçünde dünya rekorunu kırıyoruz, yetişmiş gençler 

ülkeden gidiyor, oturup "Bunu nasıl önleriz?" diye düşüneceğinize bu gençlerin sesini 

daha da kısmak istiyorsunuz. Kısamayacaksınız. Gençler sizin gibi düşünmek zorunda 

mı? (CHP sıralarından alkışlar) 

    SALİH CORA (Trabzon) - Benzer düzenleme Almanya'da var.  



    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Dünya Mars'a araç gönderiyor, Ay'da koloni kurmaya 

çalışıyor ve siz ne yapıyorsunuz, AKP iktidarı? "Sosyal medyayı yasaklayacağım." 

diyorsunuz. Eller gidiyor Mersin'e, siz gidiyorsunuz tersine; bravo, devam edin! Beyler, 

Orta Çağ bitti, kafalarınızı buna göre değiştirin.  

    CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Orta Çağ buraya hiç gelmedi ki. 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Bakın, bu teklifin bir ayağı Kuzey Kore'de, bir ayağı 

Rusya'da, diğer ayağı İran'da ve esas, sarayda. Bakın, Z kuşağı korkusu önce dağları, 

sonra sarayı sardı. Korkunun ecele faydası yok. Ne olacak? Ekşi Sözlük'ü mü 

kapatacaksınız? "Ak Sözlük" mü kuracaksınız? Twitter'ı yasaklayıp sarayın Twitter'ını 

mı kuracaksınız?  

    Ancak esasen, bu teklifle geçmişe dönük birtakım haber ve "tweet"leri silmek 

istiyorsunuz. Nedir bunlar? O anlı şanlı zamanında, şimdinin alçak, sümüklü FETÖ'sü 

var ya; ona güzellemeleri sileceksiniz, ondan sonra, Ergenekon, Balyoz kumpaslarını 

temizleyeceksiniz, Zekeriya Öz denen namussuzla ilgili destek "tweet"lerinizi 

kaldıracaksınız, PKK lideri Öcalan'a övgüler, açıklamalar falan kalkacak. Bu ne 

demek? Değerli milletvekilleri, yapmayın. İktidar yetkilileri bunu yani getirdikleri sansür 

teklifini "Alman modeli" diyerek bize yutturmaya çalışıyorlar. Hangi Alman modelinden 

bahsediyorsunuz? Ben size söyleyeyim: Hitler modelinden; şimdiki Almanya'yı değil, 

Hitler'i örnek alıyorsunuz. İşinize geldiğinde Avrupa, işinize gelmediğinde Kuzey Kore. 

Beyler, Türkiye'de 2019 sonu itibarıyla 408 bin web sitesi, 7 bin Twitter hesabı, 40 bin 

"tweet", 10 bin YouTube videosu, 6.200 Facebook içeriği erişime engellendi. Zaten 

sansür var, daha düne kadar Vikipedi yasaklıydı. Gençler ne yaptı? Wikipedia Zero'yla 

yine girdiler. Peki, o zaman, bu teklif ne teklifi? Alman teklifi değil, Kuzey Kore teklifi, 

Kuzey Kore. Siz, Almanya'da Başbakan Merkel'i eleştirdiği için tutuklanan birini 

gördünüz mü? Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Almanya dünyada 6'ncı sırada, 

Türkiye ise 128 ülke arasında 107'nci sırada. Alacaksanız bunu alın Alman modeli 

olarak. Almanya'da hâkimler var, hâkimler Berlin'de; Türkiye'de hâkimler var, sarayın 

hâkimleri, önlerini ilikliyorlar. 

    Bakın, diyorsunuz ki: "Sosyal medyada insanlara hakaret edenleri bulalım, 

belirleyelim, ceza verelim." Peki, açıkça sorayım: Sosyal medyada silahla hem de 

otomatik ağır makineli tüfekle -bunu nereden bulduysa- poz veren, tehdit yağdıran biri 

var, parti görevliniz, Yargıtayın kayıtlarında da var; hakkında ne yaptınız? İşte, adı sanı 

belli. Peki, hepimizin şanı şerefi, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e her gün 



ağız dolusu küfür eden alçaklar var, bunların sosyal medyada adları, adresleri belli; ne 

yapıyorsunuz? Bir sırtını tıpışlamadığınız kalıyor.  

    HAMZA DAĞ (İzmir) - 9'uncu maddeyi okursanız görürsünüz. 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Devam edin, devam edin. Fakirlik, eğitimsizlik, 

adaletsizlik, yolsuzluk, yoksulluk, şiddet, tehdit her yeri sarmış ama konumuz ne? 

Netflix, sosyal medya. Devam edin arkadaşlar. On sekiz yıldır iktidardasınız, şu ülkenin 

fakiriyle fukarasıyla uğraşacağınıza sosyal medyayı kısıtlayıp insanların hak ve 

özgürlüklerini engellemek istiyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)  

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

    BAŞKAN - Buyurunuz efendim. 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı 

YouTube'a çıktı, bir yayın yapmak istedi. Canlı yayında ne oldu? Sayın 

Cumhurbaşkanı YouTube'a çıktığı bir yayında yüz binlerce "dislike" aldı. 

    ÖZGÜR KARABAT - (İstanbul) - Beğenmedi gençler. 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Ardından da hemen sosyal medyayı yasaklamak 

istiyorsunuz. Yani gençler "Size oy moy yok!" diyor, siz hâlâ bu yanlış tutumunuzda 

ısrar etmeye devam ediyorsunuz. Siz baskıyı, sansürü, hukuksuzluğu, yolsuzluğu 

artırdıkça sanıyor musunuz ki oylarınız artacak? Oylarınız eriyecek, eriyecek ve bu 

gençlik en sonunda sandıkta sizin Z raporunuzu alacak. Gideceksiniz; gençler gelecek, 

AKP gidecek! Peki, bu getirdiğiniz "dislike" yasasının yanıtını sandıkta göreceksiniz, 

gençler bunun hesabını size ilk seçimde soracak. Biz de o gençlerin size yanıtını her 

yerde yüzünüze vuracağız.  

    TAMER DAĞLI (Adana) - Ters tuttunuz, ters. 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Gençlerin sözünü size daima hatırlatacağız. Gençler 

geliyor, AKP gidiyor; güle güle!  

    SALİH CORA (Trabzon) - Z kuşağı sizden hesap soracak Z kuşağı. 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Bak, sayın vekil, bak, görmeyi bilmiyorsan bak. Bak, 

bak, gör!  

    SALİH CORA (Trabzon) - Alpay Bey, ters tuttunuz, ters. 

    ALPAY ANTMEN (Devamla) - Okumayı bilmiyorsunuz, dinlemeyi bilmiyorsunuz, 

gör. (CHP sıralarından alkışlar) 


