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PERCEPTIONS
Positive!model/example/benchmark!
1.!!!!
"CHP GRUBU ADINA NECATİ YILMAZ (Ankara) – Ekonomik bakımdan işveren karşısında zayıf
olan işçi, teknik açıdan da işverene nazaran zayıf konumdadır. Sonuç olarak, işçi ara buluculuk
sürecinde haklarının ne olduğunu ve boyutunu bilecek teknik bilgiden yoksun durumdadır.
(CHP sıralarından alkışlar) Bu anlamıyla, haklarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan işçinin ara
buluculuk yoluyla hakları üzerinden bir pazarlık sürecine itilmesi kabul edilebilecek vicdani bir
durum değildir. Zorunlu ara buluculuk sisteminin karşılaştırmalı hukuktaki örnekleri de bu
düzenlemeye ters örnekler sergilemektedir. Tasarının genel gerekçesinde her ne kadar
İngiltere, Fransa, Avusturya ve İtalya’dan ara buluculuk örnekleri verilmiş ise de bu ülkelerde
ara buluculuğun zorunlu olmadığı hususu göz ardı edilmiş ve bunların aksine, bizim yasamız
bakımından zorunlu hâle getirilmiştir. Böylelikle, Avrupa Birliği iş davalarında ara buluculuğu
zorunlu görmemekte hatta bu kapsam dışında tutmaktayken bizde bunun tam aksine bir
tutum sergilenmektedir."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Şimdi, geçenlerde ben İngiltere’de, Londra’da bir hafta boyunca bulundum ve inanın
Londra’da bir hafta içinde dört tane bomba patladı ve metroda oldu bunlar ama belki
çoğunuz duymadınız bile. Tabii, buna rağmen orada hayat devam ediyor. Sokaklarda turistler,
otellerde yer bulmak mümkün değil, müzeler önünde kuyruklar ve ben döndükten sonra da
yine bir müze kuyruğuna bu sefer aracını süren bir vatandaş, topluluğun üzerine araçlarını
süren meczuplar -artık “teröristler” diyelim- fakat buna rağmen İngiltere’de o hayat aynı
şekilde devam ediyor, hiç kimse sokakta dolaşmaya korkmuyor."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Şimdi ben bunu, tabii, kendim izah etmeye çalıştım. Bizler aslında terörle iç içe yaşayan bir
ülkeyiz, biz tabii aşinayız, biz biliyoruz, çok endişe duymuyoruz ama bu teröre alışkın olmayan
vatandaşlar nasıl bu kadar rahat bir şekilde İngiltere sokaklarında, Londra sokaklarında hiçbir
şey olmamış gibi devam ediyor? Ve bugün nihayetinde vardığım kanı, dedim ki herhâlde
orada Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir ana muhalefet partisi yok ki bu insanlar bunun farkında
değil ve hayatları aynı şekilde devam ediyor."
[Data_2017_2018]
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4.!!!!
"Şimdi, burada bir ifade de yine aynı şekilde, yanlış politikaların tespit edilmesi, terör
saldırılarına zemin oluşturan… Şimdi, hangi yanlış politikayı İngiltere izledi ki bu terör
örgütleriyle karşı karşıya kalıyor? Veya aynı durum Fransa’da mevcut. Acaba İsviçre’yle olan
mı, Avusturya’yla olan mı veya Lüksemburg’la olan mı, Almanya’yla olan politikalarında mı
yanlış bir yol izledi de Fransa bu terör... Fransa mı acaba komşularıyla izlediği yanlış politika
neticesinde terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor, bunu gerçekten ben merak
ediyorum. Tabii, bu tip ifadeler, terör örgütlerinin oluşturmak istedikleri psikolojik ortama
hizmet etmekten başka bir işe yaramıyor maalesef."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"MEHMET GÖKDAĞ (Gaziantep) – Değerli arkadaşlar, getirilen bu düzenlemeyle söz konusu
tazminat, ücret ve diğer hakların dava tarihindeki ücret esas alınarak belirlenmesi hükmü
getiriliyor. Örneğin, işe iade davasında taraflar ara bulucu aşamasında anlaşamayıp
mahkemeye giderse ve karar da yıllar sonra kesinleşirse işçiler parasal haklarını yıllar önceki
ücreti üzerinden alacaklar; yine işçi aleyhine bir düzenleme.
Değerli arkadaşlar, yasalar yapılırken referanslar alınır ve gerekçelerinde de bu referanslar
belirtilir, gösterilir. Şimdi, bu kanun tasarısında bu tasarıyı hazırlayanların gerekçe olarak
gösterdiği birkaç yasadan söz edeceğim, birkaç ülkeden söz edeceğim; bakın, özellikle bu
zorunlu ara buluculuk konusunda. Şimdi, bu okuyacağım ülkeler tasarıda gerekçe olarak
Hükûmetin gösterdiği referanslar. Şimdi, İngiltere’de ara bulucuya başvurulması bir dava şartı
olarak öngörülmemiş olmakla birlikte Fransa’da iş mahkemesine başvuru yapıldıktan sonra
uyuşmazlık ara bulucuya yönlendirilmekte, Avusturya’da iş hukukunda ara bulucuya
başvurulması kural olarak zorunlu olmamakla birlikte özendirilmekte, Hollanda’da ara
buluculuğa başvuru zorunluluğu olmamakla birlikte bir yöntem olarak işçi açısından teşvik
edilmekte. Bakın, bunları gerekçe olarak siz gösteriyorsunuz ve hiçbirinde de ara buluculuk
zorunlu ve dava şartı değil. Hele, bakın, İtalya’da referans olarak şunu göstermişsiniz..."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MURAT BAKAN (İzmir) – Değerli arkadaşlar, Avrupa’da laik bir devlet
olan Fransa’da din adamları nikâh kıymamaktadır. Almanya’da Katolik kiliselerinde nikâh
kıyılmakta, resmî nikâh olarak kabul edilmemektedir. Protestan Kilisesi kendisine tanınan
hakkı kullanmamaktadır. Dinî nikâhı resmî nikâh olarak tanıyan İngiltere’de ise bu tüm
inançlara eşit olarak tanınmıştır....Yani sadece oradaki Anglikan Kilisesi resmî olarak
İngilizlerin değil, Budist rahip de nikâh kıyıyor, Alevi dedesi de, imam da nikâh kıyıyor. Tüm
inançlara o dinî nikah hakkını tanımıştır İngiltere ama tüm bu mukayeseleri kendi ülkemizden
bağımsız düşünemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devrimlerinin bir parçası olan Medeni Yasa’yla
seçme ve seçilme hakkı ve medeni nikâh hakkı Avrupa’da birçok ülkeden önce ülkemizde
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kabul edilmiştir. Resmî nikâh, yurttaşlarımızın kendi inanç ve ritüellerine uygun olarak
evliliklerinin kutsanması için dinî nikâh yapmalarına engel olmamaktadır. TÜİK istatistiklerine
göre ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın yüzde 85,9’u resmî nikâhtan sonra dinî nikâh da
kıymaktadır, bu bakımdan da ülkemizde bir sorun, bir engel yoktur."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Anayasa hepimizi
bağlıyorsa eşitliği öneriyor. Sonuç olarak bu uygulamayı Batı’da yapan ülkeler de var, mesela
İngiltere örneği var, onlarca örnek var. Eğer ki bu hakkı bir papaza veriyorsa mutlaka bir
imama da vermek zorunda çünkü onların da anayasası eşitliği öngörür. Ama burada
çıkardığımız maddede, arkadaşlar, tek bir hukuku öngörüyoruz. Aynı şekilde, cumhuriyetin ilk
yıllarında bakın, Osmanlı’da çoklu bir hukuk vardı, imamlara da papazlara da hahambaşılara
da bu hukuk tanınırdı ve kendi statülerini oluşturmuş, kendi dinî örgütlenmelerini yapmış
şekilde dinî nikâhlarını da kıyarlardı, boşanmalarını da yaparlardı çünkü çoklu hukuk vardı,
cumhuriyetle beraber tek hukuka geçildi."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, Osmanlı’ya özeniyorsanız, eğer ki -Doğu Perinçek’in dediği gibi- İslamcı
Kemalist uygulamaları uygulamıyorsanız, hani o uygulamalar yolunda yürümüyorsanız çoklu
hukuku öneriyoruz arkadaşlar, çoklu hukukta da mutlaka medeni hukukun kısıtlayıcı
hükümleri olmalı. Ama İngiltere’de veya Batı’nın çeşitli demokrasilerinde olduğu gibi, bir
hakkı teslim ediyorsanız o hakkın denetlenmesi çerçevesinde bütün dinî kurumların önce
statülerinin tanımlanıp eşitlik çerçevesinde bu hakkı herkesin kullanmasını sağlamalıyız. Ama
arkadaşlar, laiklik çerçevesinde pek çok sorunumuz var. Devleti önce laik uygulamalar
konusunda tahkim etmemiz lazım; sonra, bu çoklu hukuk konusunda düzenlemeler
yapacaksak herkese eşitlik çerçevesinde bu düzenlemeleri yapmamız lazım."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"MHP GRUBU ADINA FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) – Sayın Millî Eğitim Bakanı
Malatya Valiliğine geçmişte gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Türkiye’deki eğitim
standartlarının İngiltere’den, hatta Amerika’dan daha iyi olduğu iddiasında bulunmuştur. Bu
iddiaya sadece kendinizi inandırırsınız, sadece kendinizi kandırırsınız. Türkiye, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Eğitim Endeksi’nde 69’uncu sıradadır. Eğitim Endeksi’nin 19802013 yılları ortalamasına göre Türkiye listede 69’uncu sırada yer alırken ABD 5’inci, İngiltere
14’üncü sırada yer almıştır. OECD’nin de eğitim kalitesi konusunda önemli çalışmaları
bulunmaktadır. OECD 2016 Eğitime Bakış Raporu’nun Eğitim Finansmanı bölümünde öğrenci
başına harcanan para açısından yıllık 3.227 dolarla Türkiye 10.493 dolarlık OECD
ortalamasının çok altındadır. Yine OECD raporuna göre, sınıf mevcudu, öğretmen başına
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düşen öğrenci sayısı ve öğretmen maaşları alanlarında Türkiye OECD ortalamasının yanı sıra
ABD ve İngiltere’nin de gerisinde kalmıştır. Bir diğer önemli eğitim kalitesi endeksi ise
UNESCO’nun desteğiyle hazırlanan Herkes İçin Eğitim Gelişim Endeksi’dir. İlköğretime erişim,
yetişkin okuryazarlığı, eğitim kalitesi ve cinsiyet eşitliği kriterlerini dikkate alan bu endekse
göre İngiltere 2’nci sırada yer alırken, ABD 40’ıncı, Türkiye ise 65’inci sıradadır."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"Özel araştırmalarda da durum farklı değildir. Özel bir marka stratejisi geliştirme ve
danışmanlık firması, 4 kıtada 16 bin kişiyle yaptığı uluslararası anket çalışmasında, 3 kritere
göre en iyi eğitim olanaklarına sahip ülkeleri sıralıyor. Bu kriterler, ülkedeki üniversitelerin
kalitesi, devlet eliyle sağlanan eğitim sistemi ve üniversiteye girme oranını dikkate alıyor.
Raporda İngiltere 1’inci, ABD 3’üncü, Türkiye ise 30’uncu sırada yer almaktadır."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"Bakın, son günlerle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum: İngiltere Merkez Bankası, on yıldır
değişmeyen borç verme faiz oranını önümüzdeki dönemde yükseltebileceğini açıkladı.
Hesapsızca ve fütursuzca ihale edilen Türkiye’deki mega projelerin yükleri şimdiden
bütçemize sıkıntı yaratmaya başladı. Bir avuç müteahhide 2018 yılında 6,2 milyar lira garanti
ödemesi yapılacak. Garantiler müstakil bir bakanlık bütçesi kadar bütçeden kaynak
gerektiriyor. Bu nasıl bir hesaptır arkadaşlar?"
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Değerli milletvekilleri, biraz önce
de söyledim, “Avrupa Birliğinde dahi üye ülkeler tek bir kuruma doğru gidiyorlar,
tekleştiriyorlar kurumlarını.” diye, biz karışık bir alana yeni bir kurum daha oluşturmaya
gayret ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Komisyonda şöyle de bir söz söylendi: “TÜRKAK’ın
Avrupa Akreditasyon Birliğine -kısa adı EA bu kurumun- üye olması sebebiyle Müslüman
olmayanları akredite edememesinin ayrımcılık olacağından bahisle yeni bir kuruma ihtiyaç
olduğu, işte bu kurumun oluşturulması da sırf bu sebepten.” dendi değerli milletvekilleri.
Açıkçası, bu görüşe çok da katılamıyoruz çünkü hâlen Uluslararası Helal Forumu’na
İspanya’nın, İtalya’nın, İngiltere’nin akreditasyon kuruluşları üyedir, faal bir şekilde
çalışmaktadırlar ve bu kuruluşların aynı zamanda, biliyorsunuz, Avrupa Akreditasyon Birliğine,
o, EA dediğimiz kuruma da aynı şekilde karşı yükümlülükleri bizim TÜRKAK gibi benzerdir.
Şimdi, bunların tabii ki Uluslararası Helal Forumu’na üye olmalarının esas sebebi de bu alanda
helal akreditasyonunu verebilmektir. Demek ki böyle bir şey oluyor."
[Data_2017_2018]
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13.!!!!
"Biz sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını isteyen İngiltere,
Almanya, Hindistan, vergi kaçıran varlıkların peşine düştüler, soruşturma başlatacaklarını
duyurdular. Arkadaşlar, ne eksiğimiz var? Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanının çocuklarının
offshore hesaplarında vergi kaçırmakla ilgili -kaçınmakla ilgili demiyorum, kaçırmakla ilgili- adı
geçiyorsa şöyle bir şey deyip de biz bundan kendimizi kurtarabilir miyiz: “Ya, bu bir yasal
düzenlemedir, böyle bir yasal düzenlemede… E, benim çocuklarım da ticaret yapıyorlar, bu
yasal düzenleme adı altında vergilerini Türkiye’de değil de vergi oranı düşük başka ülkelerde
değerlendiriyorlar, orada ticaretlerini yapıyorlar.” (s. 348)."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"Şimdi, bu noktada, gerçekten, iyice, sanki tamamen siyasal erkin güdümünde bir vakıfmış
gibi algı yaratırız. Değerli milletvekilleri, bu, gerçekten, amaca matuf birtakım faaliyetlerimizi
engeller. Goethe Enstitüsünün faaliyetinde böyle bir yapı yoktur. İngiliz Kültürde, Amerikan
Kültürde ya da Rockefeller Vakfında böyle bir yapılanma yoktur. Elbette ki devletimizin
yöneticilerinin de söz hakkı sahibi olması gerekir ama faaliyet nedir? Faaliyet, kültürel ve
dilsel değerlerimizin dünyaya tanıtılması, taşınması. O zaman, demezler mi: “Sizin şu şu şu
yetkili kurullarınız var, onlar niye bu vakıf içerisinde yok?” İnandırıcılığımızı yitiririz. Ne
sakıncası var? Türk Dil Kurumu mutlaka karar alma noktasında bulunsun, Tarih Kurumu
bulunsun, TÜBA ya da YÖK’ü temsilen birileri bulunsun. (s. 552)."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"Sayın milletvekilleri, Avrupa’da futbolculardan alınan vergi sıralaması şöyle: Norveç’te yüzde
56, Almanya’da yüzde 47, Avusturya’da yüzde 50, Portekiz’de yüzde 56, İngiltere’de yüzde 45,
Türkiye’de yüzde 15. Şimdi, Nasrettin Hoca’ya sormuşlar: “2 kere 2 kaç eder?” Demiş ki:
“Satarken mi, satın alırken mi?” AKP iktidarına göre vergi sistemi nedir, vergi oranı nedir?
“Cebimden çıkacağı zaman mı, cebime gireceği zaman mı?” (CHP sıralarından alkışlar) Bu
kadar anlamsız, gerçekten yelpazesi bu kadar geniş vergi sistemi, daha doğrusu sistemsizliği
dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Futbolcular, Türk sporu tabii ki desteklensin ancak
Türkiye’deki genel gelir dağılımı, vergi sistemi içinde, sayın milletvekilleri, Allah aşkına, asgari
ücretten bile vergi alırken, motorinden yüzde 18 vergi alırken, halkın, orta gelirli insanların,
öğretmenin, mühendisin maaşından, gelirinden vergi yılın sonuna doğru yüzde 35’e kadar
çıkarken milyonluk futbolculara vergi indirimini hangi vicdana sığdırıyorsunuz? (CHP
sıralarından alkışlar) Buradan bir yanıt bekliyorum. (s. 559)."
[Data_2017_2018]
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16.!!!!
"İngiltere’de SOAAS diye bir okul var (School of Asian and African Studies) nasip oldu, ben
orada dört beş ay kaldım. Büyük Britanya İmparatorluğu’nun kültür temelli, daha doğrusu,
hedef kitlelerinin kültürlerinin nasıl ince işçiliklerini yaparak kendi devlet politikalarına
dönüşüm sürecini gözlemleme imkânı buldum. Burada, çok değerli milletvekillerinden bunu
yaşayan çok önemli insanlar var. Biz bunu neden kendi ülkemizde yapamayabiliriz? Yani biz,
sadece gösteriler ve temsillerle Türk kültürünü ifade ettik, şu, şu aktiviteleri yaptık mı
diyebiliyoruz yoksa… Gönül coğrafyamız olan ülkelerde ve Batı ülkelerinde, özellikle Orta
Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere hatta Çin’de, Şanghay’da Yunus Emre Enstitüsünü
görmekten gurur duyuyoruz. Acaba, biz Çin politikasının kültürel yansımasıyla ilgili Yunus
Emre Enstitüsü üzerinden o bölgeye ne tür hamleler yapabiliyoruz? Bunun içini, içeriğini
yeniden düşünerek ifade etmek durumundayız. Çünkü bu konuda bir sorumluluğumuz var.
Başta Maarif Vakfı olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü gibi misyon görevlileri görevini iyi
yapamazsa bir ihanet örgütü olan, bir çete, bir terörist faaliyeti olan FETÖ’nün oradaki
yapılanmalarıyla devleti mukayese etmek durumunda kalacağız."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"BÜLENT KUŞOĞLU (Devamla) – Futbolcuların adlarını unuttum. Futbolumuz maalesef,
geçenlerde bir takımımız çıktı -isim vermemeyim- 11 futbolcusu da yabancı. Şimdi, bu hâle
gelince futbolcularımızı da bilmiyoruz tabii ki. Ama şu anda getirdiğimiz destek bu
yabancılarla ilgili, bunları destekliyoruz. Yani bunlar İngiltere’ye bakın… Şu anda dünyada
kulüpleri en sağlam ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’dır. Bu ülkelerde gelirken özellikle baktım- profesyonel sporcuların vergilendirilmesi yüzde 47,5 ile yüzde 53
arasında. Biz yüzde 15 alıyoruz, kulüplerimizin hâli ortada. Bir kulüpler yasası çıkarmadıktan
sonra, bunların denetimi doğru dürüst yapılmadıktan sonra kulüplerimizle ilgili doğru bir iş
yapmış olmayız. Yani bu yaptığımız iş de kulüplerimizi destekleme değil sonuç olarak. Bu,
yabancılardan daha az vergi almak. Sonuç olarak da yabancılar -bu 250 küsur- sadece Süper
Lig’deki yabancı futbolcunun aldığı para -biliyorsunuz- kaç milyon euro ya da milyar eurolarla
artık ifade edilir basketbolcularla birlikte. Bunlardan en az yüzde 20, yüzde 35 almamız
gerekirken yüzde 15 alarak, milyarlarca liralık bir vergiyi almamış oluyoruz. Ne adına? Türk
sporunu destekleme adına değil maalesef. Ve futbol da basketbol da spor olmaktan ziyade
temaşa yönü, şov yönü ağır basan faaliyetler oldu. Spor olmaktan ziyade bu yönü ağır basıyor.
Biz amatör sporları bu kadar desteklemiyoruz. Dolayısıyla da vergi politikasının uygulamasıyla
ilgili olarak bazı yanlışlar yapıyoruz, eksikler yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bu yaptığınız işlerin
sonuçlarını bilmek zorundayız. (s. 593)."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"Bu alt komisyon çalışmalarına katılmış birisi olarak şu tedbirlerin alınmasını o zaman
düşünmüş ve karara bağlamıştık. Ve burada geçen rapordan aynen okuyorum: “Millî kültürün
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yurt dışında tanıtılması ve yayılması bir eğitim ve de teşkilatlanma meselesidir. Hâlen Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak ve değişik
isimler ve unvanlar altında yürütülen dış kültür münasebetlerimiz eksik ve yetersizdir.” Bunu
1982’de söylüyoruz. “Söz konusu münasebetleri yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
ortak bir kültür politikası olmadığı, haberleşme ve iş birliği eksikliği olduğu bir gerçektir. Bu
durumun kaynak artırmak, personel takviyesi yapmak suretiyle düzeltilmesi mümkün değildir.
Bu sebeple millî kültürün yurt dışında tanıtılması ve yayılması için sırf dış dünyaya dönük bir
teşkilatlanmaya gidilmelidir. Bu konuda İngilizlerin, Amerika Birleşik Devletleri’nin,
Fransızların, Almanların ve Doğu Bloku ülkelerinin -o zaman “Doğu Bloku” diye bir şey vardı,
gençler bilmeyebilirler- bu ülkelerdeki kültür kuruluşlarını örnek alarak yenisini kurmak lazım.
Türkiye’nin kültür varlıkları açısından dışarıda tanıtılması faaliyetlerinin Türkiye’de kurulacak
üst düzey bir birimin yetki ve sorumluluğu altında, tek elden yürütülmesi gerekmektedir.” Bu
Komisyonda 1982 senesinde söylemiş ve karara bağlamıştım. (s. 788)."
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MURAT BAYBATUR (Manisa) - Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu ve
Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri de icra etmekle yükümlü olan İstihbarat
Teşkilatımız, ülkemizin iç ve dış güvenliğine yönelik artan ve çeşitlenen tehditlere karşı yurt
dışında da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, özellikle Suriye ve Irak’ta
kendisine verilen önemli görevleri icracı kurumlarla etkin ve hızlı koordinasyon sağlamak
suretiyle başarıyla yerine getirmektedir. Bu itibarla, sadece haber toplayan değil tehditleri
kaynağında bertaraf eden ve devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda istihbarat diplomasisini daha
etkin kullanan bir çalışma tarzını benimseyen Millî İstihbarat Teşkilatımızın yurt dışında
yürüttüğü söz konusu faaliyetlerin başarısı ulusal güvenliğimiz ve ülke menfaatlerimiz
çerçevesinde kritik önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki, MİT Müsteşarlığının bir önceki yıla
kıyasla artırmayı planladığımız 2018 yılı bütçesinin, Teşkilatımızın imkân kabiliyetlerini, teknik
ve insan istihbaratı kapasitesini, altyapısını ve teknolojik donanımını geliştirmesi için kritik
önemi haiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Türkiye’yle kıyaslandığında İngiltere,
Fransa ve Almanya gibi ülkelerin çok daha az tehdit algılaması bulunmasına rağmen istihbarat
servislerine oldukça geniş bütçe ayırmakta olduklarını da dikkatlerinize sunmak isterim.
Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bekası adına önem arz eden Millî İstihbarat
Teşkilatımızın 2018 yılı bütçe ödeneğinin yüzde 17 oranında artırılmasını bilgi ve
değerlendirmelerinize sunuyor, burada konuşmama son verirken 2018 yılı bütçemizin hayırlı
olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum (s. 35)."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU – Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan askerî okulaskerî akademi ayrımı neden kaldırılmıştır? Bunun yerine bir çatı yapı olan Millî Savunma
Üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversitemizin başarılı olmasını temenni ediyoruz. İhtiyaç
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duyulan personeli yetiştireceğine olan inancımı ifade etmek isterim ancak dünyadaki
örneklerine bakacak olursak mesela Fransa’da Ecole Militaire-Academie Militaire var yani
okul ile akademi birbirinden farklı. (s. 572).
İngiltere’de, Amerika’da askerî kolej var, askerî akademi var. Dünyanın bütün gelişmiş
ülkelerinde var, bizde de Osmanlı’dan, III. Selim’den bu yana bu gelenek var. Yani Kuleli Askerî
Mektebini falan kapatmak niye? Bilmiyorum yani duvarlar darbe yapmaz, personel yapar,
insanlar yapar. O insanları da o şeyin içerisin (s. 573)."
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"“Dünya 5’ten büyüktür.” söylemine gelelim. Güzel bir söylem, gerçekten bir partinin,
herhangi bir hareketin liderinin, işte, kendine büyük idealler, hedefler koyması güzeldir ama
bakın, bu “Dünya 5’tir” dedikleri, işte, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya. Rusya’da tutuklu
milletvekili var mı, Amerika’da var mı, tutuklu gazeteciler, tutuklu belediye başkanları, içeride
süt emen 700 bebek var mı, bu 5 büyük ülkede var mı acaba? Yok. Nerede var? Mısır ve
İsrail’de var. O zaman ya söylemlerinizi değiştirin yani kimi örnek alıyorsanız demokrasi, hak,
hukuk yolunda o yoldan ilerleyin, eyvallah, biz de sizi alkışlayacağız ama yok öyle bir şey."
[Data_2017_2018]

22.!!!!
"ağlıkla ilgili bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi amacıyla Amerika Birleşik
Devletleri’nde National Institutes of Health, İngiltere'de Medical Research Council ve National
Institute for Health Research, Fransa'da Inserm ve Almanya'da Max Planck Enstitüleri gibi
teşkilatların kuruluşları doksan yıl öncesine dayanıyor. Bizler özellikle 8-14’üncü yüzyıllar
arasında bilim dünyasına çok orijinal ve yeni bilgiler, buluşlar sunan bir medeniyetin bugünkü
temsilcileriyiz ama şunu kabul edelim ki: Bugün için biz sağlıkta tüketici durumundayız;
çoğunlukla, gelişmiş ülkelerin ürettikleri bilimi, araç ve gereci ve ilaçları kullanıyoruz. Bu
nedenle ülkemizdeki bilim insanlarına önemli görevler düşüyor.
Enstitünün Kurucu Başkanı olan Fahrettin Keleştemur Hocamız, görev aldığı günden beri
özveriyle görev yapıyor. Kendisine ve Enstitü hocalarımıza teşekkür ediyorum."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"Öğrenci sayısı öğretmen kadar mı arttı? Hayır. Eskiden kaliteli eğitim vermek için aranan
unsurlardan birisi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Biz geldiğimizde her bir öğretmene
28 öğrenci düşerken şimdi 17 öğrenci düşmeye başladı. Bununla da hem Japonya’daki hem
Kore’deki hem de İngiltere’deki değerlerle yakın birbirine. Oysa Türkiye’de çağdaş eğitim için
ne gerekiyorsa, gerek öğretmen başına düşen öğrenciyle gerek derslik başına düşen öğrenci
sayısıyla yakaladık ama şimdi “Öğretmene ödenen ücret yatırım harcaması mı, cari harcama
mı?” temelinde yer alan bir kriter var. Oradaki ölçüyü şöyle esas almak lazım. (s. 377)."
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[Data_2017_2018]

24.!!!!
"Mesela Çin, Amerika ve daha pek çok ülke gibi yapay zekâya, Japonya gibi AR-GE’ye,
robotiğe ya da mesela biyoteknolojiye, gıda teknolojilerine, kök hücre teknolojilerine,
dijitalleşmeye kafayı yorabilir, bu konularda dünyada söz sahibi bir ülke olabilirdik. Mesela
Amerika ve İngiltere gibi otonom araçlara yani sürücüsüz araçlara bütçe ayırabilir, böylece
sözde yerli otomobil için zorla babayiğit arama mecburiyetinde kalmazdık. (CHP sıralarından
alkışlar) Mesela spora, müziğe, sanata değer verebilirdik, hem o zaman “Müzik haramdır.”
diye üniversitelerimizde bildiri dağıtan gençlerimiz de olmazdı. (CHP sıralarından alkışlar)
Mesela Rusya’ya, Japonya’ya, Fransa’ya bağımlı nükleer santral kurmak yerine Danimarka gibi
enerji teknolojilerine yatırım yapabilirdik, böylece ürettiği teknolojiyi, ürettiği enerjiyi verimli
kullanan ve bu teknolojiyi ihraç eden ülkelerden biri olabilirdik ama şimdi ranttan köşeyi
dönmek varken niye bunlarla uğraşalım değil mi? Diğer ülkeler çalışsınlar, biz onlardan satın
alırız; nasıl olsa taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz. Hem IMF’ye bile hayalî borç veriyoruz.
Hükûmetin hakkını da yememek lazım, ithalat seçeneklerini artırmak için ellerinden geleni
yapıyorlar; Bulgaristan’dan saman, Sırbistan’dan et, Singapur’dan inek, hepsi mevcut. Zaten
ne gerek var ki bunları Türkiye’de üretmeye; eller aya, biz yaya. Ama olsun, 1.100 odalı saray
yapamadılar diye bütün bu ülkeler bizi kıskanıyorlar. (s. 632)."
[Data_2017_2018]

25.!!!!
"Lütfen, bu İddaa’daki para oranlarında -beş yıl öncesindeki dolar kaç paraydı, şimdi kaç
paraona göre bir düzenleme yapılıp bunların gelirinin artırılması lazım. Bir de yayın gelirinden
on üç yıldır 1 kuruş para gitmiyor. Aslında 2. ve 3. Liglere, oraya gitmesi gereken para yüzde
35 civarında. Eğer bu yayın gelirlerinden oraya biz para aktarmazsak bu kulüpler kilit
vuracaklar kapılarına. Mesela İngiltere’de nedir bu oran? Yayın gelirinden alt liglere yüzde 20
veriliyor, Almanya’da yüzde 20, İspanya’da yüzde 18. Şimdi, bir, biz bu yayın gelirinden
bunlara para ödememiz lazım. Bir de çok önemli bir şey söylüyorum: Bu 2. ve 3. Lig takımı
maçlarını lütfen TRT yayınlasın Sayın Bakanım."
[Data_2017_2018]

26.!!!!
"Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre dernek ve vakıflara ait 2.160 yurtta 112.423 öğrenci
kalıyor. Bir de üniversitelerin kendi kampüsleri içerisinde özel ya da Kredi Yurtlara bağlı
olmayan 50 bin civarında yatak bulunuyor. Baktığımızda, 7 milyon üniversite öğrencisi için bu
rakamlar 800 bine anca ulaşıyor yani üniversite öğrencileri arasında yurtlarda barınma oranı
yüzde 10. Bu rakam İngiltere’de yüzde 24, Avrupa ortalaması ise yüzde 18. Sayın Bakandan bu
oranı yükseltmesini bekliyoruz, yanındaki Maliye Bakanından da parasını söke söke alacağına
inanıyoruz. (s. 888)."
[Data_2017_2018]
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27.!!!!
"SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Yüzde 11 büyüme rakamları gündemdeyken ve oldukça atıf
yapılırken, enflasyon artışı, işsizliğin giderek artması -ki özellikle neredeyse her 4 gençten 1’i
işsiz- ve gelir dağılımı adaletsizliği ortada, servet dağılımındaki fark giderek açılıyor ama ben,
burada, özellikle Maliye Bakanına öğretmenlerden bahsetmek istiyorum. Sayın Bakan,
öğretmenlerin yüzde 95’i maaşları yetersiz olduğu için geçinemediklerini söylüyor; yüzde 20’si
ek iş yapıyor, yüzde 20’den fazlası da kredi borcu olduğunu söylüyor ki Millî Eğitim
Bakanlığınızın açıkladığı Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki en önemli bulgu, öğretmenlerin
toplum nezdindeki itibarının giderek azaldığı. Bu noktada, 2018 bütçesinde, özellikle, tabii ki
öncelik mesleklerini icra edemeyen, atanamayan öğretmenler ama öğretmenlerin maaşı
konusunda bir düzenleme olacak mı? Gençlik ve Spor Bakanımıza da sormak istiyorum. Şöyle
ki: Üniversite kampüslerindeki yurtlara özel önem verdiğinizi söylediniz ki bildiğim kadarıyla
siz de İngiltere’de eğitim aldınız, oradaki kampüs üniversitelerinin durumunu biliyorsunuz.
Biz, burada, ben hatırlamıyorum, kaç tane üniversite açtık, açıkçası, tabela üniversitesi gibi…
(s. 951)."
[Data_2017_2018]

28.!!!!
"TUFAN KÖSE –Şimdi, “Kim ‘Türk Arapsız yaşar.’ derse delidir.” diyor. “Türk hem Arap’ın sağ
koludur hem sağ gözüdür.” diyor. Çok güzel tabii bunlar. Güya “Türkler köpeklere Araplardan
dolayı ‘Arap’ diyorlar. Böyle aşağılayıcı ifadeler kullanıyorlar.” diyor. Arkadaşlar, her millet
neciptir; Araplar da neciptir. Yani biz Türkler, eğer öyle bir “Arap” sözü köpeklere
yakıştırılıyorsa bu Araplardan dolayı değil, köpeğin renginin siyah olduğundan dolayıdır; aynı,
fotoğrafların negatiflerine de “arap” dendiği gibi. Kaldı ki İngilizler de Fransızlara “…”(x) diyor
mesela, “kurbağa” diyor. Fransızlar “…”(x) diyor, “…”(x) diyor, falan diyor, filan diyor (s. 137)."
[Data_2017_2018]

29.!!!!
"Ben hatırlıyorum, burada aktarayım: Bir milletvekili arkadaşımızla -yine ana muhalefet
partisinden- 24’üncü Dönemde ara buluculuk konusunda bir İngiltere seyahatimiz olmuştu,
bir haftalık çalışma seyahatimiz. Ramazan Can arkadaşımız da vardı o zaman. O İngiltere
seyahatinde yine Adalet Komisyonu üyemiz olan bir arkadaşımızla, ana muhalefet partisi
milletvekiliyle, Londra’da Manş Denizi’nin altından Fransa’ya bir geçiş tüneli olduğunu
söyledik birbirimize ve büyük bir gıptayla birbirimize bakarak yani “Adamlar yapmış.” dedik. O
sıralarda da tam bu Marmaray Projesi devam ediyordu arkadaşlar. Şimdi, biz bunu
konuşurken kendi aramızda tabii, Hükûmetimizi mutlaka övdük, övecektik. O zaman da gene
ana muhalefet partisinden o milletvekili arkadaşımız bize dönüp dedi ki: “Biliyor musunuz,
yaptınız ama kuşların yolları, balıkların yolları değişti.”"
[Data_2017_2018]
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30.!!!!
"Lİ ÖZKAYA: Bakın değerli arkadaşlar, biraz Avrupa’ya da dünyaya da bakmamız lazım.
Fransa’da 1510 sayılı yeni Terörle Mücadele Kanunu çıktı, 30 Eylül 2017. Burada, 1’inci
maddesiyle hükûmet temsilcilerine bir koruma alanı tespit etme yetkisi veriyor ve mahkeme
kararına gerek olmaksızın arama… Ve aramayı kabul etmeyene oraya girmeyi
yasaklayabiliyor. Eğer bir kişi ciddi tehlike ve terör tehlikesi arz ediyorsa bu kişinin gitmiş
olduğu her yerde -mahkeme karar alabilir yani kendi yeri değil- üçüncü kişilere bile arama
yetkisi verilebiliyor ve hükûmete radikalleşme unsuru taşıyan memurları görevden alma ve
ihraç konusunda yetki veriyor. Bize “Olağanüstü hâlinizi zayıflatın, kaldırın.” diyenlerin çok
daha… Bize “Olağanüstü hâliniz ağır.” diyenlerin çok daha ağırını Terörle Mücadele
Kanunu’nda getirdiğini görüyoruz.
Bütün mesele şu: Türkiye güçlü bir devlet olmalı mı olmamalı mı? Biz zayıflatılmalı mıyız
zayıflatılmamalı mıyız?
Efendim, tek tip kıyafet getirilmiş. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin öncesinde de,
komisyon döneminde de İngiltere’de ve Almanya’da birçok karar var. Almanya’da bir
motosiklet grubunun karşılıklı kavgasında tutuklananların tahrik edilmesi durumundaki tek tip
düzenlemeyi mahkeme usule uygun görüyor. Yine, İngiltere de aynısını uygun görüyor.
Bütün mesele, burada, eğer devletin güvenliğini, millî güvenliği tehdit eden bir konu varsa
bunu devletlerin düzenleyebileceğine dair anayasa mahkemelerine ve devlete imkân veriyor."
[Data_2017_2018]

31.!!!!
"Demokrasinin geliştiği ülkelerde darbeden, darbe teşebbüsünden, muhtıradan
bahsedemezsiniz. Son elli, yüz yıla baktığınızda Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, ABD’de,
İsveç’te, Norveç’te, Finlandiya’da, Hollanda’da, Belçika’da, İtalya’da, İsviçre’de, Japonya’da
darbenin ne olduğunu bilen (s. 539) nesil yok denecek kadar azdır. Google’a girip “darbe
ülkeleri” yazınca karşınıza Afrika ülkeleri, bazı Orta Doğu ülkeleri, bazı Asya ülkeleri
çıkmaktadır. Bunların çoğu da geri kalmış, sömürgeden yeni kurtulmuş, en fazla da gelişmekte
olan ülkelerdir. Ülkemizi 1923’ten günümüze kazanımları itibarıyla bu ülkelerle asla mukayese
edecek değiliz ancak ortalama on yılda bir darbe veya teşebbüsü yapılan bir ülke konumuna
düşmek de hoş değildir diyorum. Yakışmayan bu imajı silmek boynumuzun borcudur. (s.
540)."
[Data_2017_2018]

32.!!!!
"Önce, Sayın Cumhurbaşkanına bu kürsüden yüksek sesle yanıt verelim. Yardımcı doçentlik
bir akademik kadrodur; bu akademik kadronun temel koşulu doktora yapmış olmaktır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde evet bu kadro var ama bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde,
Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, İtalya’da, bakın Çin’de, Rusya’da, Japonya’da,
Pakistan’da, Kanada’da, Suudi Arabistan’da, İran’da, Mısır’da, Malezya’da, daha birçok
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ülkede, üniversitelerde yardımcı doçent kadrosu var. “Hani nerede var? Nereden çıktı?”
demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı, onun için söylüyorum.
Üniversitelere ayrılan kaynağı artırmazsanız, her yıl üniversitelere alınacak öğrenci sayılarının
belirlenmesinde bölümlerin öğretim elemanı sayısını, dersliklerin kapasitesini ve diğer
imkânları dikkate alarak objektif kriterler belirlemezseniz öğretim elemanlarının çalışma
koşullarını iyileştiremezsiniz. Onların kendilerini akademik bakımdan geliştirmelerini
sağlayacak olanakları iyileştirmezseniz bu kanun teklifinde belirttiğiniz gerekçelerin hiçbirini
gerçekleştiremezsiniz. (s. 571)."
[Data_2017_2018]

33.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Devamla) – Toparlayacağım. Şimdi ne oldu kolaylaştırdınız da yani
öğretim üyelerinin kalitesi mi arttı? İngiltere’ye bakıyorsunuz, Türkiye yükseköğretim öğrenci
sayısının üçte 1’i ama öğretim üyesi sayısı Türk üniversitelerinde 75 bin –bakın, doktoralıyı
kastediyorum- ama İngiliz üniversitelerinde 200 bin ama profesör sayısı bizdekiyle eşit, onu
da söyleyeyim yani profesörlüğe atama veya yükseltme zorlaştırılmış durumda. Kaliteye
giderseniz onlarda kalite var. Biz ne yaptık? Yabancı dil sınavını kaldırdık. Değerli arkadaşlar,
sayın milletvekilleri; doğru dürüst bir yabancı dil bilmeyen, en az bir dil bilmeyen hatta bana
göre İngiliz dilini bilmeyen bir akademisyenin, bir öğretim üyesinin bugün kaliteli bir öğretim
üyesi olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Dolayısıyla evet, kolaylaştırdınız ama kaliteden taviz
verdiniz. Öyle anlaşılıyor ki bu bir yeni kadrolaşmanın, sınavlarda bugüne kadar başarısız olan
insanların önünü siyaseten açma çabasıdır, bundan başka bir şey değildir. (s. 81)."
[Data_2017_2018]

34.!!!!
"Şimdi şunu da ifade etmek istiyorum: Bu kavram dünyada o kadar yaygınlaştı ki Amerika
Birleşik Devletlerindeki kullanımı, artık dünyada, İngiltere, Fransa, Almanya, hatta Suudi
Arabistan, İran, Japonya, Çin, Rusya, bütün bu ülkelerde de bu kavram gene kullanılıyor bir
aşama olarak. Dolayısıyla ben hiç anlamış değilim, bu kavramı biz niye kaldırmaya
çalışıyoruz."
[Data_2017_2018]

35.!!!!
"Değerli milletvekilleri, 2006’dan sonra, her ile bir üniversite politikasının yarattığı bir kısır
döngü söz konusudur. Öyle ki her açılan yeni üniversite öğrenci sayısını da hızlı artırmakta ve
yetişmiş akademisyen ihtiyacı da sürekli büyümektedir. YÖK’ün 2016 verilerine göre, son on
dört yılda akademisyen sayısı yüzde 100’den fazla artmıştır. Ancak kendi içimizdeki bu
rakamlara bakıp kendimizle övünmeyi bir kenara bırakarak dünyanın geri kalanında ne olup
bittiğine bakmamız gerekir. Örneğin, ABD’de her yıl 61 bin, Rusya’da 27 bin, Almanya’da 25
bin, Japonya ve İngiltere’de ise 17 bin doktora öğrencisi mezun olurken Türkiye’de bu rakam
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sadece 4.500’dür ve asıl ihtiyacı karşılayabilmesi için bu rakamın en az 3 katına çıkarılması
gerekmektedir."
[Data_2017_2018]

36.!!!!
"Pancar şekeri üreten AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker kotası genelde yüzde 2 ila 3
düzeyindedir. Fransa ve İngiltere’de bu kota yüzde 0, Almanya’da ise yüzde 1,9’dur. Buna
karşın Türkiye’de nişasta bazlı şekerin kotası yüzde 10 olup Bakanlar Kurulu her yıl bu kotayı
yüzde 50’ye varan oranlarda artırmaktadır. Ayrıca piyasada etkin bir denetim de yoktur. Sayın
Maliye Bakanımız “40 bin kere düşündük.” demiş ve sosyal özelleştirme yaklaşımıyla
sözleşmelere hem çalışanların hem üreticilerin hakkını güvence altına alan, asgari beş yıl
boyunca üretimi garanti edecek hükümler koyduklarını açıklamıştır. Sayın Bakanın bu
yaklaşımı olumlu ancak sadece beş yıl için düşünmek yetmez; beş yıl sonra ne olacak?
Haddizatında Sayın Bakanın açıklamasından şeker fabrikaları özelleştirildikten beş yıl sonra
kapatılabilir anlamı da çıkmaktadır. (s.249)."
[Data_2017_2018]

37.!!!!
"İLKNUR İNCEÖZ (Devamla) – Hiç, geçeceksin bunları! Bugün Türkiye çok yönlü bir mücadele
vermekte, ne yazık ki pek çok kurum ve kuruluşlara, yargının içerisine de sızmış bir örgütle
mücadele etmekte. Ondan sonra da buraya çıkacaksınız, yargının, basının vesairenin nefes
almadığından…Bir gerçeği niye görmezden geliyorsunuz? Türkiye bulunduğu coğrafyada kırk
yıldır terörle mücadelede, bugün de pek çoğuyla mücadele ediyor. Bakın, eğer bir örnek
arıyorsanız sosyal medyayla ilgili, İngiltere’nin -İngiltere terörle mücadele eden bir ülke
olmadığı hâlde- terörle mücadele kanunlarını nasıl hayata geçirdiğine, nasıl sosyal medyaya
kısıtlamalar getirdiğine……terörü övücü; Başbakanı, Cumhurbaşkanını yerici herhangi
ifade…Avrupa’ya bakıyorsunuz; Fransa’da, İngiltere’de, Hollanda’da, Avusturya’da,
Almanya’da, İspanya’da, İsveç’te sosyal medyada terör seviciliği, terör övücülüğü herhangi bir
kılıf altında asla yapılamaz, kata yapılamaz, yasaları da buna izin vermez. Bugün yapılan
düzenlemeler de bu yöndedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2017_2018]

38.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) -Katma değer vergisi iadesi sadece, şu anda, mevcut
sistemde ihracat teslimlerinde veya indirimli orana tabi ürünlerin teslimlerinde kullanılan bir
yöntem. Biz şimdi diyoruz ki: “İhracat olmasa da indirimli orana tabi bir işlem olmasa da on iki
ay içerisinde giderilemeyen bir vergi yükü varsa devlet bunu iade eder.” Çalışmaları yaparken
gördük, İngiltere’de bu bir ayda iade ediliyor. Yani ocak ayında yüklendiniz KDV’yi, bir ay
sonra gittiniz, o KDV yükü üzerinizde kalmış, devlet size KDV’nizi iade ediyor. Biz de şaşırdık
“Bir ayda acaba bu şekilde iade edilebilir mi?” diye ama sistem orada çalışıyor. Yani burada
“İade etmeyeceğim.” demekle sistem çalışmıyor. Bugün “sahte belge, muhteviyatı itibarıyla
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yanıltıcı belge” dediğimiz birçok meselenin arkasında aslında bu yaklaşımlar da var. Biz
burada ne yapıyoruz? On iki ay içerisinde iade edilmezse iadenin önünü açıyoruz.
Ekonomideki imkânlarımızı ve mali imkânlarımızı değerlendirerek bu süreyi üç aya kadar
indirme konusunda Maliye Bakanlığına yetki alıyoruz yani mükellefin lehine olmak üzere
süreyi daha da erkene çekmenin önünü açıyoruz."
[Data_2017_2018]

39.!!!!
"Küçük işletmelerimiz için bir uygulama getiriyoruz, hasılat esaslı KDV iade sistemi. Sistemi
basitleştiriyoruz. Bugün basit usulde de var benzeri bir sistem. Bu, otuz üç yıla ait bir
uygulama değil. Bugün İngiltere’de bu sistem var yani modern vergi sistemlerinde küçük
işletmeler lehine her zaman için basitleştirici, kolaylaştırıcı uygulamalar var. Bu getirdiğimiz
sistemde küçük işletmeler satarken de alırken de belgesini almak zorunda. Satarken de
alırken de KDV’sini ödemek ve KDV’sini beyan etmek zorunda, tahsil etmek zorunda. Bu
bakımdan, sistemde bir götürü vergileme yapmıyoruz, sadece tahsil edilen KDV ile indirilen
KDV arasındaki denge üzerinde vatandaşın lehine bir belirleme yapıyoruz. Dolayısıyla, burada
hiçbir şekilde indirim KDV’yle ilgili bir belgeden vazgeçtiğimiz yok, indirim KDV’yle ilgili olarak
belge düzenini ortadan kaldıracak bir sistem yok. Birçok sektörde -bunlar özellikle hizmet
sektörleri- gerçekten bu tür bir yükümlülük mükellefleri tam tersine başka yanlışlara
gitmekten kurtaracak. Bunu da sahadaki çalışmalarımız sırasında gördük"
[Data_2017_2018]

40.!!!!
"BURCU KÖKSAL (Devamla) – Bu “NBŞ” denilen zehir kanser, kısırlık, obezite gibi çok ciddi
hastalıklara yol açıyor. Avrupalı bunu tüketmiyor, Amerikalı bunu tüketmiyor. Kotalar çok
düşük, hatta İngiltere ve Fransa’da sıfır ama siz Türkiye’de bu zehri bize yedirmek istiyorsunuz
ve ben de buradan diyorum ki: Ülkemde, tarlamda, soframda GDO ve NBŞ istemiyorum.
Binlerce yurttaşımız, milyonlarca yurttaşımız Türkiye’de haykırıyor. Artık buna bir kulak
verin."
[Data_2017_2018]

41.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, şaşkınlık içinde değilim çünkü Anayasa’ya aykırı kanun
hükmünde kararnameler, Anayasa’yı aşan kanun hükmünde kararnameler, yasalara açıkça
aykırı düzenlemeler Adalet ve Kalkınma Partisinin son dönemde sıkça başvurduğu yöntem.
Mecliste, gün geliyor zorbalığı, gün geliyor İç Tüzük tanımazlığı, kanun tanımazlığı önümüze
getiriyorsunuz.
Bugün yapmaya çalıştığınız şey, bir grup önerisiyle İç Tüzük’ü değiştirmektir. Eylemli bir İç
Tüzük ihdası yapıyorsunuz ama bunu İç Tüzük değişikliğiyle değil, grup önerisiyle yapmaya
çalışıyorsunuz…. Üst sınır yirmiyle sınırlıdır, onu değiştirebilirsin diyor. Siz diyorsunuz ki:
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Şimdi bu üst sınır yirmiyi biz üç dakikaya indireceğiz. Böyle bir hakkınız yok, hep söylüyoruz.
Bir: Yazılı kural var. İki: İngiltere Parlamentosundan başlamak üzere bazı uygulamalar…
Yerleşik uygulamalar yazılı kurallardan güçlüdür. Bununla ilgili, Meclis kütüphanesinde,
Meclisin geçmiş dönem genel sekreterleri, Kanunlar Kararlar Daire başkanları cilt cilt kitap
yazmış ve yerleşik uygulamanın gücünden bahsediyor. Meclis Başkan Vekiline verilen görev,
Meclisi bu İç Tüzük'e ve yerleşik uygulamalara uygun şekilde yönetmektir. Bugün getirdiğiniz
teklif hem yerleşik uygulamalara hem İç Tüzük'e açıkça aykırıdır. Bunu Başkanın işleme
almaması son derece doğaldır. Bunu işleme aldığı takdirde… Aklınız alıyor mu, yirmi dakika
beş dakikaya inecek, on dakika üç dakikaya inecek. Beyefendi, bu kadar bonkör davranmayın!
Sayın Elitaş, İç Tüzük’ümüzün katili, bu yirmi dakikayı bir dakikaya indirin! (CHP sıralarından
alkışlar)"
[Data_2017_2018]

42.!!!!
"Baktığımızda, Türkiye’de durum böyleyken, örnek olarak Avrupa ülkelerinden İngiltere’de
polisin 2017 yılında sıktığı kurşun sayısı sadece 7. Peki, neden? Çünkü polis silah taşımıyor.
Terör olayları artınca araştırma yapıyorlar ve öncelikle polislere soruyorlar “Silah istiyor
musunuz?” diye, yüzde 90’ı diyor ki: “İstemiyoruz.” Orada copla, kelepçeyle bu tür olaylara
müdahale ettikleri için de silahlanma olmuyor. Ancak bizde maalesef çok fazla. Bir de bunun
üzerine 15 Temmuzdan sonra çıkarttığınız 696 sayılı KHK’yle, terör olaylarını önleme
bahanesiyle, teröristlere karşı -ki tamamen muğlak bir ifade- savunma yaptığını iddia eden
kişilerin, savunma yaptığını varsayarak bir ceza dahi almasını engelliyorsunuz. Bunun yanında
-defalarca sorduğumuz- gene 15 Temmuzdan sonra 106.740 adet silah kayıp ve hâlâ
bulunabilmiş değil."
[Data_2017_2018]

43.!!!!
"MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – …bunların 7 bininin lisansüstü, 4 bininin ise
lisans öğrencisi olduğunu anlattı. Yine, Amerika’daki Harvard Üniversitesinin öğrenci sayısının
22 bin dolayında olduğunu, bunun 17 bininin lisansüstü, 5 bininin ise lisans öğrencisi
olduğunun altını çizen Akbulut: “Harvard ve MIT’nin öğrenci sayısına ve dünya
sıralamalarında üst sıralarda yer almasına bakılırsa bunun bir anlamı var. Dünya genelindeki
trend de üniversitelerin çok büyümesine izin verilmemesi yönünde. Fransa’da da büyük
üniversiteler bölündü.” Akbulut “Üniversitelerin bölünmesini destekliyorum.” diyor,
“Dünyadaki örneklerini incelediğimizde, üniversitelerin yönetilmesinde ideal öğrenci sayısının
20-25 bin olduğunu düşünüyorum. Bir üniversite öğrencisi 50 bin, 100 bin gibi rakamlara
ulaşmışsa bu üniversitenin yönetiminin oldukça zor olduğu ortadadır. Bu yönetmek değil,
kendi hâline bırakmaktır. Üniversitelerimiz, dinamik olmak, dünyayla yarışa girip iyi yerlere
ulaşmak ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki makul oranda küçülmeleri lazım, daha
doğrusu bu kadar da büyütülmemeleri gerekir.” diye de not koyuyor…. Bakın, önümde Oxford
Üniversitesi var, 1096’da kurulmuş, öğrenci sayısı 23.195. Cambridge Üniversitesi 1209’da
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kurulmuş, öğrenci sayısı 18.389. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 1921’de kurulmuş, 2.209
öğrencisi var…. Stanford Üniversitesi 1891’de kurulmuş, 15.845 öğrencisi var. MIT 1861’de
kurulmuş, 11.177 öğrencisi var.... Harvard... Princeton Üniversitesi 1746’da kurulmuş, 7.955
öğrencisi var; Imperial College of London, Birleşik Krallık’ta, 1822’de kurulmuş, 15.857
öğrenci; Chicago Üniversitesi, 1890’da kurulmuş, 13.525 öğrenci; Zürih Federal Teknoloji
Üniversitesi, 1855’te, 19.800 öğrenci..."
[Data_2017_2018]

44.!!!!
"İYİ PARTİ GRUBU ADINA YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) –Değerli milletvekilleri, geçen
haftadan sonra ben üniversite parçalanmasının erteleneceğini düşünmüştüm ancak gündeme
tekrar getirilmiş olması gerçekten ilginç… Şimdi üniversite dediğiniz yer çok farklı bir yapıya
sahip olmak zorunda. Orası lise mezunu gibi mezun veren ama ülkede kaldırım
mühendislerini çoğaltan bir yapı içerisinde olmamalı. Üniversiteler ülkenin geleceğine,
gelişmesine ışık tutan eğitim birimleri olmalı. Ancak, sadece İstanbul Üniversitesini bunun
üzerinde konuşacak olursak Cerrahpaşayı, birkaç tanesini ayrı bir yere almakla neyi
amaçlıyorsunuz? Neyi değiştireceğinizi düşünüyorsunuz, daha mı kaliteli eğitim vereceğinizi
düşünüyorsunuz? Aslında kalite, üniversitenin sayısından çok, öğretim üyesinin kalitesine
bağlıdır. Siz neden sizin zaman zaman ortaya koyduğunuz, Fatih döneminden beri süregelen
bir üniversite olarak nitelendirilen -düşünün ki İngiltere’de Oxford, Cambridge, Harvard gibi
birtakım üniversitelerde bunlar yapılmaz- İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversiteyi, köklü ama
klasik bir üniversiteyi sistem içerisine sokacağız diye değişik bir biçime getiriyorsunuz?
Hâlbuki bunun yerine, illa ki kuracaksanız, İstanbul Üniversitesini parçalamak yerine yeni
üniversite kurun ama bunu yaparken şunu yapmanız lazım: Bir üniversite sadece binadan
ibaret değildir, binayı yapmanın ötesinde içine koyacağınız öğretim üyelerinin kalitesiyle
ölçülür o üniversitenin değeri."
[Data_2017_2018]

45.!!!!
"Bu çerçevede, Komisyon öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
temsilcilerini, Dışişleri Bakanlığı üst düzey elemanlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerini, müze ve kazı heyeti yöneticilerini,
müzayedecileri, kısaca yurt içinde konuyla ilgili bütün muhatapları dinledi; daha sonra
İstanbul’a gidilerek müze mekânları ziyaret edildi ve buradaki önemli muhataplarla
görüşüldü; ardından da özellikle önemli kaynak ülkeler konumunda olan Almanya,
Danimarka, Fransa ve İngiltere’deki hem müze yöneticileri hem de kamu görevlileriyle, bu
çerçevede UNESCO temsilcileriyle de faydalı görüşmeler gerçekleştirildi."
[Data_2017_2018]
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46.!!!!
"BÜLENT TURAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, MİT tırlarıyla ilgili mesele bir gazetecilik
faaliyeti değildir, ısrarla söylüyorum değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bavul ticareti,
bavul haberciliğidir. Eğer gazetecilikse şunu sormak istiyorum size: Neden 500 kilometre yol
gitti o tırlar sonra durduruldu? ... Neden durdurulduğu anda kameralar ve malum kameralar
oradaydı? Neden durdurulduktan sonra bunlar haber yapılmadı da seçime bir hafta kala, tam
bir buçuk yıl sonra bu haber yapıldı? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bir zamanlar -taşeron
gazeteciler vardıbavullar içerisinde onlara verilirdi, bugün başkalarına veriliyor. Ama Mustafa
Kemal’in kurduğu partiye… Öyle bir örgütün yanında olmak, altında, üstünde, yanında olmak,
inanın, beni üzüyor... Bir daha söylüyorum: Mustafa Kemal’in partisi, doksan yıllık CHP’nin
paralel örgütle yan yana anılmaya başlanmış olması benim değil, sizin sorununuz. Bunu
çözecek olan sizsiniz. (CHP sıralarından gürültüler)... Bir şey daha söyleyeyim: Bu kadar
samimiyseniz… Bakınız, Güneş gazetesi haber yapmış, diyor ki: “Aydın Doğan’ın onursal
başkanı olduğuyla ilgili fotoğrafın başındaki kepten dolayı on iki yıl dava açıldı, on iki yıl.
Ağzınızı açtınız mı? ... İngiltere, Amerika, Almanya …hepsinin örneği var. Her ülkede casusluk,
vatana ihanet suçtur, suçtur, suçtur! Size rağmen suçtur. Ne derseniz deyin... Bunun dışında,
aynı şey Almanya’da oldu. Vaktim yok, ayrıntıya girmeyeceğim. Almanya’da da casusluk
faaliyetleri için gazeteciler ceza aldı, Amerika’da da aldı, İngiltere’de de aldı. (sf. 157)."
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır): 64’üncü Hükûmet Programı’nı “eğitim”
başlığı açısından incelediğimizde ise eğitimde özelleştirmelerin, piyasacı uygulamaların,
eğitimin ticarileştirilmesinin hız kesmeden devam edeceğini açıkça görüyoruz. ... kısacası
eğitimin temel ve kronik sorunlarından hiçbirinin çözümüne ilişkin tek bir paragrafın yer
almadığını görüyoruz. Net bir şekilde ifade edebiliriz ki bu sorunların başlıcası cumhuriyetin
kuruluşundan beri yok sayılan ana dilde eğitim hakkıdır. Günümüzde dünya ülkeleri
incelendiği zaman Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin
olduğu; İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Almanya, Çin, Hindistan, Rusya gibi birçok ülkede ana
dilde eğitim ve öğretim yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise ana dilde eğitim hâlâ yasaktır.
Türkiye, ana dilde eğitimin bir hak olduğunu savunan uluslararası metinlerin birçoğunda ana
dilde eğitimle ilgili maddelere ya çekince koymuştur ya da bu metinler hiç imzalanmamıştır.
Hükûmet programında, temel bir insan hakkı olan ana dilde eğitim hakkını yok sayan AKP
iktidarı bugüne kadar yaptığı uygulamalar ile halkın talebini seçmeli ders ya da özel liselerde
birkaç dersin ana dilde verilmesi aldatmacası ile ötelemeye çalışmaktadır. Bunu özellikle
Kürtler için, Kürtlerin kendi ana dili taleplerini reddeden bir yaklaşım olarak ele alıyoruz (s.
184-185)."
[Data_2015-2017]
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48.!!!!
"Bütün dünyada kömüre dayalı santraller tartışılırken biz hâlâ ithal kömüre dayalı santraller
yapımında ısrarcıyız. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’imizin ilçelerinden Bandırma’da ithal
kömüre dayalı termik santral yapılmasıyla ilgili ÇED bilgilendirme toplantısına katıldım. Halkın
istemediği, çevreye, doğaya, havaya, suya vereceği zararlar ortada iken ve 2013 yılında
dönemin AKP milletvekili tarafından “Artık sonsuza kadar rafa kaldırılmıştır.” denilen projenin
üzerinde bu kadar ısrarla durulmasının nedenini ve ısrarı anlayamıyoruz. Tıpkı bizim gibi
elektrik üretiminin üçte 1’ini kömür yakıtlı santrallerden üreten İngiltere 2025 yılına kadar
kömür yakıtlı santrallerinin tamamını kapatacağını daha birkaç hafta önce açıkladı. Yerli ve
yenilenebilir enerji potansiyelimizin toplam tüketimimizin 3 katı olduğunu biliyoruz."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"MEHMET HABİB SOLUK (Devamla) – Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliğinde 100 milyon/taşıt
kilometredeki can kaybı 3 civarı, İngiltere’de 1 civarı, İskandinav ülkelerinde sıfır civarı, benim
ülkemde ise 2003’te 5,72. 2014’te gelinen nokta ise 102 milyar 900 milyon hareketliliğe
rağmen can kaybımız 100 milyon taşıt/kilometrede 2,17’ye düşmüştür, 2023 hedeflerinde
bunu 1’in altına çekmek en büyük hedefimizdir."
[Data_2015-2017]

50.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU– Bir başka çocuğun ifadesi şöyle: “Sokağa çıkma yasağı var, okulumuza
gidemiyoruz. Okulumuzda bir şey yok, öğretmenlerimiz gitti. Biz öğretmenlerimizi çok
özlüyoruz. Onlar hep rüyalarımıza giriyor. Canım çok sıkılıyor. Öğretmenimiz bize ders
anlatırdı. Bize biber gazı sıkmasınlar, gözlerimiz çok acıyor. Şimdi de silahlar atılıyor,
uyuyamıyoruz. Küçük kardeşim geceleri çok ağlıyor, 4 yaşında, annem susturamıyor. Sokağa
çıkmamayı kaldırsınlar. Okuluma gitmek istiyorum, sokaklarda top oynamak istiyorum,
korkmak istemiyorum.” 8 yaşında bir çocuk söylüyor bunları. Siz, otuz beş yıldır çözülmemiş
bir sorunu, İspanya, İngiltere, Filipinler nasıl çözdüyse öyle çözeceksiniz. Bunun başka bir yolu
yok. (s. 631)."
[Data_2015-2017]

51.!!!!
"DRİS BALUKEN – İspanya’da 17 özerk bölge var. İran 30 “…”a(x) ayrılmış, 30 eyalet var ve bu
eyaletlerden birinin adı da Kürdistan Eyaleti. İsviçre Konfederasyonu 26 bölgesel yönetimden,
kantondan oluşuyor. İşte, üniter modeli örnek aldığımız Fransa’da bölgesel yerel yönetimlere
muazzam yetkiler tanındı, o bölgesel yerel yönetimlere karşı da il özel yönetimlerine ve
belediye yerel yönetimlerine muazzam yetkiler verildi. İtalya 20 adet idari bölgeye ayrılmış.
Kazakistan’da 14 ayrı eyalet ve özel statüye sahip 2 şehir var. Kırgızistan 7 idari bölgeye
ayrılmış. Farklı kıtalardan örnek veriyorum ki bu taleplerin korkunç olmadığını her birimiz
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görebilelim. Pakistan 5 eyalet ve 17 ilden oluşmuş. Romanya’da eyaletler, kentler ve
komünler biçiminde 41 eyalet ve işte, sayıları muhtelif olan birtakım yerel örgütlenme
modelleri var. Rusya da 85 federal birimden oluşuyor ki bu federal birimlerin içerisinde de
cumhuriyetten tutalım, federal şehirlerden özerk “…”(x) kadar çok değişik yönetim modelleri
var. Tacikistan idari açıdan yine 4 ayrı otonom bölgeye sahip. Yani örnekleri çoğaltabiliriz,
Finlandiya’da, Danimarka’da, İsveç’te, Kanada’da, Birleşik Krallık’ta, bütün bu saydığım
ülkelerin birçoğunun da gerek kişi başına düşen millî gelir gerek kalkınma ve refah seviyesi
açısından Türkiye’yle mevcut olan pozisyonlarını da her birinizin mutlaka gözden geçirmesi
gerektiği kanaatindeyiz.(s. 789)."
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"GARO PAYLAN – Bugün baktığımızda, Kürt halkının yüz yıldır kendi kimlik ve yönetim anlayışı
anlamında demokratikleşme talepleri var ancak bunlara da bugün -tekrar maalesef diyorum2015 yılında tekrar tankla, topla cevap veriliyor. Şimdi, evrensel standartlarda bir önerimiz
var, tekrar dillendiriyoruz: Demokratik özerklik. Bunu biz keşfetmedik. Bakın, pek çok ülke bu
faşizan dönemlerden geçtiler. İspanya, İngiltere, Yunanistan, pek çok ülke bu faşizan
dönemlerden geçti. Bazı ülkeler iç savaşa girdiler, Yugoslavya parçalandı. Nihayetinde
vardıkları yer demokratik özerklikti. (s. 951)."
[Data_2015-2017]

53.!!!!
"İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demin de herhangi bir
sataşmaya mahal vermeden meseleyi aktarmaya çalıştım. Meselenin adı “Kürt meselesi”dir.
Bu sorunu kabul etmeden, bu sorunun çözüm yöntemiyle ilgili bir netleşmeye varmadan
sorunu çözmek mümkün değildir. 1925 yılından, Şeyh Sait önceliğindeki itirazdan başlayarak
Ağrı, Zilan, Dersim, Diyarbakır Cezaevinden Roboski’ye kadar bu ülkede yaşanan bütün
katliam tarihlerinin ve bütün itiraz süreçlerinin sebebi çözülmeyen Kürt sorunudur; PKK de bu
çözülmeyen Kürt sorununun bir sonucudur. Bu Kürt meselesini çözmeden 10 defa PKK’yi
bitirseniz, 11’inci defa yeniden bir halk isyanıyla karşılaşırsınız. Bütün dünyada bu meseleler
nasıl çözülmüşse bu ülke de bu meselelerini öyle çözmek zorundadır. İspanya ETA örneğine
bakın, İngiltere IRA örneğine bakın, Filipinler Moro örneğine bakın, Kolombiya FARC örneğine
bakın; sayısız örnekleri burada verebiliriz. Dünyada son isyancıyı öldürünceye kadar, imha
edinceye kadar halka mal olmuş bir isyan sürecini tamamen bitirmek, tamamen o sorunu
çözmek gibi akıl dışı bir yöntemle sonuca gidildiği görülmemiştir."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) – Sayın Başkan, dünyanın her yerinde tehdit ve hakaret
suçtur. Sizlere Avrupa’dan birkaç örnek vermek istiyorum: Facebook’ta Merkel’i ölümle tehdit
eden bir Alman mahkeme tarafından iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiltere’de
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Twitter üzerinden milletvekiline tehdit ve hakaret mesajı gönderen kişi cezaya çarptırılmıştı.
Danimarka Halk Partisi milletvekili Twitter’dan Müslümanları tehdit ettiği için ceza almıştı.
Her gün istisnasız Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve yılın ilk günü çıkan sayısındaysa aleni
olarak hakaret ve tehditlerini sürdüren Sözcü gazetesini kınıyorum. Basın ve ifade özgürlüğü
tehdit ve hakaret etme özgürlüğü değildir. (s. 37)."
[Data_2015-2017]

55.!!!!
"Türkiye’ye özgü bir durum değil, bütün dünyada böyle olduğu için tekrar bu rasyonel akla
gitmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bakın, İspanya ETA, İrlanda-İngiltere IRA, Filipinler Moro,
Güney Afrika ANC… Yani dünyanın neresine bakarsanız bu tarz meseleler konuşarak, diyalogla
masada çözülür, bizim söylediğimiz şey budur. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz.
Bütün dünyada dört aşamalı yol haritası izleniyor."
[Data_2015-2017]

56.!!!!
"MHP GRUBU ADINA FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) - Türkiye’yle Çin arasında dış
ticaret hacmi 2013 itibarıyla 28 milyar dolara, bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak
gerçekleşmiştir. 2009 yılı itibarıyla bu artış yüzde 100’e yakındır. Bu sebeplerle, kurulacak
Asya Altyapı Yatırım Bankasının önemli fırsatlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye’nin yararına olacaktır. Zaten globalleşen dünyada
bu gelişmelere de kayıtsız kalmak mümkün olamamaktadır. Nitekim, söz konusu bankanın
kuruluşunun ilanından hemen sonra, ABD, bankaya muhalif olduğunu açıklayarak üye
olunmaması çağrısı yaptığı hâlde, birçok Batı ülkesi uzun süre bekledikten sonra bankaya
kurucu üye olarak başvurmuştur. Bunlardan Avusturya 500, Danimarka 369, Finlandiya 310
milyon dolar yatırmıştır. Almanya 4 milyar 484 milyon civarında sermaye koymuştur,
İngiltere’nin koyduğu sermaye 3 milyar civarındadır ve diğer birçok Batı ülkesinin önemli
miktarlarda sermaye koyduğu göz önüne alındığında, bankanın gelecekte önemli işlevler
yürütmesi beklenebilir.
Avrupa ülkeleri finans sisteminin değişim ve dönüşümünden uzak kalmak istememişlerdir,
Asya’da gerçekleşecek projelerden ülkesi ve şirketleri açısından azami fayda sağlamayı
amaçlamaktadırlar. Ekonomik anlamda belirli bir büyüklükteki bazı Avrupa ülkelerinin Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa gibi- peş peşe üye olmaları, bankanın kurulmasına karşı
çıkan ABD’nin baskısının önünü almış gibi gözükmektedir"
[Data_2015-2017]

57.!!!!
"Türkiye’ye getirileri ne olabilir? Türkiye’nin bankaya kurucu üye olarak başvurmasında
İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin üyelik başvurusu yapması etkili olmuştur. Söz konusu
banka Türkiye’yi Asya ülkesi olarak kurucu üyeliğe kabul etti. Türkiye, Asya Kalkınma
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Bankasından farklı olarak Batılı ülkelerle aynı statüde bulunmayacaktır. Asya Kalkınma
Bankasında bölge dışı üye statüsüne ve binde 5’lik oy gücüne sahip Türkiye, bu bankada bölge
ülkesi olarak kabul edildi, Avrupa ülkeleriyse bölge dışı kurucu üyeler olarak kabul edildi. Asya
ülkesi olarak yer almak, kuruluş aşamasında Türkiye’ye önemli maddi yükümlülükler
getirecektir. Bankanın ekonomik büyüklükleri oranında paylaşılan yüzde 75’lik oy gücü Asya
ülkelerinde bulunmaktadır. Türkiye, bankanın hisse paylaşımı yapılmasında ilk 10 ülkenin
hemen arkasından yüzde 2,6 payla 11’inci sırada yer almıştır."
[Data_2015-2017]

58.!!!!
"HDP GRUBU ADINA FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Şimdi, bugün kabul etseniz de
etmeseniz de halkın önemli bir bölümü, iktidar partisine oy veren seçmenlerin de bir bölümü
dâhil olmak üzere barış, müzakere masasına geri dönülmesini istiyorlar. Gerçekten insanlar
bunu istiyorlar. Çünkü buna terör, terör diyerek bir yere varamıyoruz, yıllardır varamadık,
yine varamayacağız. Ben, yine, tanıdığım birisinin dün yazdığı bir yazıdan size örnek vermek
istiyorum. İngiltereİrlanda sürecini dün anlatan Chris Stephenson İrlanda’nın hikâyesini
anlatırken İrlanda ve İngiltere’nin yirmi beş yıl kaybettiğini, binlerce insanın öldüğünü ve
Türkiye’nin zaten bu kayıpları yaşadığını, aynı noktaya dönülmemesini ifade ediyor. “Kuzey
İrlanda’da silahların nihai gömülüşü, barış anlaşması, yeni anayasanın yasalaşması, Katolik
azınlığa eşit temsil hakkını garantileyen özerk hükûmetin kurulmasından tam dokuz sene
sonra oldu.” diyor. Yani, karşılıklı bir güven ortamından, bazen de güven bunalımından geçmiş
bir süreç. Kuzey İrlanda bugün cennet olmadı ama eşitlik ve insan hakları mücadelesi politik
ve sivil alanda silah kullanılmadan devam ediyor; evet, silah kullanılmadan devam ediyor. (s.
228)."
[Data_2015-2017]

59.!!!!
"İngiltere, efendim, Romalılardan başlayarak Norman istilası da görmüş, Roma istilası da
görmüş, Cermen istilalarını da görmüştür ama hiçbiri etkili olamamış. Cermen
kabilelerinden… “Anglosakson” dememizin nedeni de o. Bakın, Angluslar, Saksonlar, Juteslar geçen gün bir iki tanesini saydım, 20’nin üzerinde sayabilirim- bunlar bir araya gelip içinde
merkez güç olan Anglosaksonlar etrafında birleşerek bugünkü İngiltere’yi kurmuşlardır yani
“England” demişlerdir, aslında “Cermen”dir. Yani, England “Land of Anglus” demek, tamam
mı? Buradaki İngiltere böyle oluşmuştur, yoksa tek bir soya, tek bir etnik gruba bağlı değildir.
(S. 316)."
[Data_2015-2017]

60.!!!!
"Bütün dünya örneklerine bakılabilir. Klasik terörle mücadele söylemleriyle, savaş
yöntemleriyle bu meselelerin çözüldüğü görülmemiştir. İsrail-Filistin Kurtuluş Örgütü,
İspanya-ETA, İngiltere-IRA, Filipinler-Moro, sayısız örnekleri çoğaltabiliriz. Bütün bu süreçlerin
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tamamından edinilen deneyimlerle yürütülen bir süreç dışında bu meseleleri çözmenin başka
bir mümkünatı yoktur. Yöntemle ilgili, metodojiyle ilgili eleştiriler olabilir, süreçte AKP, HDP
dışında Meclisin müdahil olması gerektiği, diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle,
kanaat önderleriyle paylaşılması gerektiğiyle ilgili eleştiriler yapılabilir. Bunların tamamını
anlayışla karşılıyoruz ama bu ülkede bugün yaşadığımız bu büyük yangısal sürecinde çözüm
sürecinin tekrar canlandırılması dışında herhangi bir çözüm seçeneğinin olmadığını ifade
etmek istiyoruz. Burada, çözüm süreciyle ilgili konuşan herkes, o dönemdeki yöntemlerle ilgili
var olan eksiklikleri, yetersizlikleri giderecek şekilde yapıcı öneriler sunarsa, bunun bütün ülke
açısından, bütün halklarımızın demokratik geleceği açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. (s.
85)"
[Data_2015-2017]

61.!!!!
"Şimdi, sizin davet ettiğiniz ve bizim de sizden milletvekilleriyle beraber ziyaret ettiğimiz
İrlanda’da, İngiltere’de, Güney Afrika’da birçok örneğe gittik, yurt dışına yakında
arkadaşlarınız da gitti, bizler de gittik, görüştük"
[Data_2015-2017]

62.!!!!
"Şimdi, gerçekten bu yüce Mecliste elbette ki demokrasiyi hepimiz biliyoruz. En basit, en kısa
tabiriyle insanların, halkın kendi kendini idare etme yoludur. Bunların da teknik olarak
tanımları farklı olabilir: Başkanlık, yarı başkanlık, güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da
İngiltere Parlamentosunda olduğu gibi bir monarşi yani anayasal bir monarşi de olabilir ama
bugüne kadar özellikle muhalefet bir şey söylediği zaman sürekli... Ve hepimiz Anayasa’dan
gücümüzü alırız. Burada yasama yetkisi bizde. Yasama da, yürütme de, yargı da Anayasa’daki
kanunlardan gücünü alarak faaliyette bulunur. Biz bunu göz ardı ederek, özellikle Sayın
Cumhurbaşkanıyla ilgili bir iki eleştiri olduğu zaman “O halk tarafından seçilmiş bir
Cumhurbaşkanı, dokunulmaz, söylenmez, eleştirilmez...”"
[Data_2015-2017]

63.!!!!
"Şimdi, nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri’nin Parlamentosunda kürsüye çıkılınca, bizim
amiyane ifade ettiğimiz 72 millet, her biri bir milleti vurgulayarak mı başlıyor konuşmasına?
Hayır. Amerika Birleşik Devletleri’nin âli menfaatleri ve Amerikalı olmanın onuruyla
kendilerini ifade ediyorlar. Bu, Almanya Parlamentosunda da böyle; aşağı Bavyeralı olarak,
yukarı Bavyeralı olarak bir ifade şekli yok. Bu, İngiltere Parlamentosunda da öyle; “Ben
Normanlar adına, ben Vikingler adına konuşuyorum.” diye bir ifade tarzı yok ama her ülkenin
âli menfaatlerini koruyan, kollayan anayasal birtakım ilkeler vardır, bunlar teminat altına
alınmıştır bizdeki gibi."
[Data_2015-2017]
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64.!!!!
"Bakın, bir örnek vereceğim, somut bir örnek. 1990’lı yıllarda Amerika’da “Yüce Gerçek” diye
bir tarikat vardı. Aslen Japon menşeli bir tarikattır. Efendim, bu tarikat sarin gazıyla eylem
yapan bir tarikattır. Şoko Asahara diye bir lideri vardır. 1990’lı yıllarda Amerika’da 84 kişiyi
onların “compound” dedikleri bir mekâna kıstıran bir tarikat lideri. Amerika’nın FBI güçleri
dediler ki: “Masum insanları esir alamazsınız, canlı kalkan yapamazsınız, onları bırakmak
zorundasınız.” Bırakmadılar. İkinci, üçüncü uyarıdan sonra liderleriyle beraber 80 küsur kişiyi
orada Amerika Birleşik Devletleri’nin FBI güçleri yok etti.
Şimdi, buna benzer, yine, IRA örgütünden bahsediyoruz ki bu IRA örgütü, inanın,
eylemlerinden önce haber vermeyi dahi dikkate alan bir örgüt olmasına rağmen, İngiltere’nin
MI6 dediğimiz dış ilişkilerden sorumlu istihbaratı bir IRA örgütünü, cani bir katili ta
Cebelitarık’a kadar takip etti, Cebelitarık’ta infazını yaptı. Niye? Çünkü bir suç işlemişti. (s.
789)."
[Data_2015-2017]

65.!!!!
"MEHMET EMİN ADIYAMAN: Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye’de de önemli bir sorun olan
Kürt sorununun çözümü noktasında, idari ve siyasi olarak Anayasa’nın durumunu ve yıllardır
sorun üreten idari yapının gözden geçirilmesi gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu
görmekteyiz. Yaşanan süreci ve hepimize acı veren, otuz yıldır birçok insanımızın canına ve
milyarca dolar ekonomiye mal olan Kürt sorununun çözülebilmesinin, bir çözüme
kavuşmasının ve demokratik bir cumhuriyete ve demokratik bir ulusa ortak vatanda
ulaşabilmemizin örnekleri, modelleri dünyada çoktur.
Bakın, İrlanda’da yıllarca benzer sorunlar yaşandı ama İngiltere, yıllarca, bastırmacı, şiddetle,
inkârla sorunun devam edemeyeceğini, bir şekilde bu sorunun çözülmesi, müzakereyle ve
demokratik yöntemlerle sonuca ulaşmasının yolunu buldu ve Kuzey İrlanda sorununu,
hepinizin bildiği gibi, çözüme ulaştırdı.
Yine, Kolombiya’da yıllardır devam eden FARC gerillaları ile Kolombiya Hükûmeti arasında,
yine binlerce insanın ölümüne neden olan süreç giderek barışa, giderek demokratik çözüme
ulaşmaktadır. (s. 66)."
[Data_2015-2017]

66.!!!!
"CEMAL OKAN YÜKSEL – …yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu söyler: “Eğer bir gün
duyarsanız ki Recep Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir.” Ben demedim.
Şimdi, rivayetlere ve Wikileaks belgelerine göre İngiltere Kraliçesi’ni, Monaco Prensi’ni servet
olarak geride bırakıp en zengin liderlerden biri olduğuna göre… (s. 102)."
[Data_2015-2017]
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67.!!!!
"KAMİL AYDIN: Demokrasiler öyle, üç günde, beş günde, üç yılda, on yılda, yüz yılda olan işler
değil. Bunları zaman zaman ifade edeceğiz. Bizim görevimiz, doğruyu bilgiye, belgeye
dayanarak ifade etmek. Bakın, bizden önce birçok konuşmacı gerçekten, çok eski etimolojik
tanımlarından başlayarak demokrasiyi tanımladılar. Batı demokrasilerine de baktık. Bu en eski
Batı demokrasilerinden birisi Anglosakson geleneğidir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bakın, 1215
yılında Magna Carta ilan edilmiş. Magna Carta nedir? Bizim bugün anladığımız kadarıyla yani
bu Parlamento o güne gitse, Magna Carta’yı demokrasi adına tartışacak olsa Magna Carta’nın
bugünkü koşullarda demokrasiyle hiçbir alakası yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir
monarşik yapı var, onun karşısında, monarşik yapı içerisinde -Orta Çağ’dan bahsediyorum- ne
var? Belirli bir hiyerarşi var, kral ve kralın kullandığı lordlar, baronlar ve aşağıya doğru
götürebilirsiniz. Bakın, adına “demokrasi” diyoruz ama serüveni nasıl başlamış: Tebaa hiç yok,
insanlar yok, sadece kral var ve kralın görev verdiği sınıflar var yani feodal bir yapı var. Bu
feodal yapı diyor ki: “Bu kral her isteğini bize yaptırıyor ama bizim hiçbir hakkımız yok,
parlamentomuz yok, bize herhangi bir şey sormuyor.” Bu istekten doğan bir parlamenter
geçişe adımdır Magna Carta yani yine elit bir kesimin, feodal bir yapının da kralın yanında hak
alma, pozisyon alma serüvenidir ve bu, bütün Batı demokrasilerinde olduğu gibi, tedrici bir
gelişim sürecidir, gelişerek bugün, bakıyoruz ki hâlâ daha az gittik uz gittik. İngiltere’nin
demokrasi yapısına bakıyoruz, tanımı aynen şudur: Anayasal bir monarşidir, iki tane
parlamentosu var; Lordlar Kamarası ayrıdır, Avam Kamarası ayrıdır. Ama bu gelişim
sürecinde, hiçbir zaman yapıya ihanet etmeden, yapıya bağırmadan, hainlikle suçlamadan,
ötekileştirmeden, tam tersine “Yapıyı daha ne kadar geliştirebiliriz, eksiklerimizi ne kadar
tamamlayabiliriz, nerede sıkıntılar var, oraları nasıl çözebiliriz.” noktasında, demokrasiler
(buraya kadar s. 175) aynen canlı bir organizma gibi kendini geliştirerek, büyüyerek,
genişleyerek, kucaklayarak bir süreç yaşar. Ama maalesef, saygıdeğer milletvekilleri, burada
gerçekten, bu tür örneklerimiz var. Bunu sadece Anglosakson geleneğinden örnek verdim, en
uzak olduğu için, en eski olduğu için, Fransız’a getirirsek 1789’dan bu tarafa alır, anlatırız,
biliyorsunuz zaten (s. 176)."
[Data_2015-2017]

68.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Amerika Birleşik Devletleri -ister Bush olsun, ister Clinton olsun,
ister ondan sonra gelen Obama olsun- Orta Doğu projesinde, Orta Doğu politikasında hiçbir
değişiklik yapmamıştır. Efendim, İngiltere’de büyük bir yönetim değişikliği olmuştur 1991’de;
muhafazakârlar gitmiş, Tony Blair Başkanlığında İşçi Partisi gelmiştir ama Orta Doğu
projesinde uygulamada hiçbir değişiklik yapmamıştır Büyük Britanya. Ama bizde nedense
birinin yaptığını bozmak bir geleneğimiz… Hâlbuki bizim paradigmamız var. Kurucu irade
demiş ki: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Allah aşkına, bunun neresinde eksik var, neresinde
kusur var? Ben soruyorum yüce Meclise: Ne istiyoruz? Bu paradigmaya “Yurtta sulh, cihanda
savaş” mı diyeceğiz ya da “Cihanda savaş, yurtta sulh.” ya da “Hem cihanda savaş hem yurtta
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savaş” mı diyeceğiz? Neresini beğenmediysek bunu paydaşlarla bir araya gelip bir an önce
oluşturalım (s. 640)."
[Data_2015-2017]

69.!!!!
"O dönemin savaşın yürütücülerine bakın hiç kimse o savaşa sahip çıkma cesaretini
gösteremiyor. Tony Blair defalarca İngiliz kamuoyundan özür diledi “Biz aldatıldık, Irak’la ilgili
yanlış bilgiler bize verildi.” dedi. Bush’la ilgili herhâlde çok fazla bir şey ifade etmeme gerek
yok ama Amerika, Irak’taki o savaş sürecinden ilk fırsatta hemen askerini geri çekip bölgede
işte sizin Hükûmetinizin de olduğu gibi kendisine âdeta taşeronluk yapan, jandarmalık
yapacak olan güçlerin arayışına girdi.
Şimdi, ortada böyle bir tablo varken, biz, hâlâ, 1 Mart tezkeresinde niye onay vermemişiz de,
niye Irak’ta oluk oluk akan Müslüman kanına ortak olmamışız diye bir tartışma yürütüyoruz."
[Data_2015-2017]

70.!!!!
"Şimdi, bu aralar çok moda ulus devleti linç etme siyaseti. Sevgili Hocam, affınıza sığınarak
söylüyorum: Dünyada, Avrupa’da ulus devlet yapısı Fransız İhtilali’yle başlamadı. Bakın, ulus
devletin temelleri ta Rönesans’a kadar gider. Orta Çağ’dan bıkan Avrupa’da uluslaşma süreci
ta o dönemde başlamıştır. Onun için, İngilizler “Anglikan Kilisesi” demiştir, yani kilise İngiliz
kilisesi, dini millileştirmiş neredeyse Avrupa. Erasmus onun için İncil’in Latinceden,
Yunancadan çevirilerini, Avrupa dillerine çevirilerini savunmuştur."
[Data_2015-2017]

71.!!!!
"Onun için, üniversitelileşme süreci Orta Çağ’dır, Fransa’da da öyledir, İngiltere’de de öyledir,
Almanya’da da öyledir. Göttingen öyledir, Oxford öyledir, efendim, Sorbonne öyledir. Burada
da eğitim dili o halkın diline çevrilmiştir, artık bu üniversitelerde Fransızca, İngilizce ve
Almanca eğitim dili olacaktır."
[Data_2015-2017]

72.!!!!
"MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Geçici istihdam arttıkça güvenceli, kadrolu çalışma da
giderek azalıyor. Kiralık işçi alan firmalar ya da kamu sektörü kadrolu çalışanlarını işten
çıkarıyor. Almanya’da 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yeni istihdamın yüzde 53’ü
geçici istihdam büroları tarafından yapılıyor ve geçici istihdamla şirketler kadrolu çalışanları
işten çıkarmaktadır. Geçici istihdamla çalışanlar aynı işi yapıyor olsalar da daha düşük ücret
almaktadırlar. KEİG raporuna göre İngiltere’de esnek çalışanlar aynı işi yapan tam zamanlı
çalışanlara göre saat ücretinin sadece yüzde 68’ini alabilmektedir. Türkiye gibi zaten
kadınların aynı işi yapan erkeklere göre çok daha düşük ücret aldığı ülkelerde, geçici esnek
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istihdam, ücretleri daha da düşürecektir ve kadının mağduriyetini daha da artıracaktır. Ayrıca,
özel istihdam bürolarının, iddia edildiği gibi, başta söylediğimiz gibi çok yeni istihdam alanları
da açmaktan uzaktır. Mevcut iş gücü piyasasındaki boşluklara, örneğin, askere giden
çalışanın, doğum yaptığı için işten ayrılan kadının yerine istihdam edildiği için yeni bir
istihdam alanı oluşturmuyor, geçici bir istihdam alanı oluşuyor ve işe dönmeyle o tekrar
eskiye dönüyor. Dolayısıyla, istihdamın garantilendiğini söyleyemeyiz. (s. 974)."
[Data_2015-2017]

73.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) –Değerli milletvekilleri, bakınız, bu ortamların, Suriye’de,
Irak’ta ortaya çıkan ortamın bir sonucu terör örgütlerinin artık ittifak ve iş birliği yapabiliyor
olmasıdır. Bunun etkisini sadece Türkiye’de görmüyoruz, bunun etkisini Fransa’da görüyoruz,
bunun etkisini İngiltere’de görüyoruz, bunun etkisini Amerika Birleşik Devletleri’nde
görüyoruz, bunun etkisini dünyanın çeşitli yerlerinde görüyoruz. O nedenle, bu, iştahları -bu
ortamdan dolayı- kabaran terör örgütlerine yönelik hem küresel ölçekte hem ülke genelinde,
ülke ölçeğinde ciddi bir yeknesaklığa ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Dikkat ederseniz, gelişmiş
ülkelerde bir terör olayı ortaya çıktığı zaman, meydana geldiği zaman o ülkelerdeki kamu
sektörü, özel sektör, sivil toplum, bütün siyasi mekanizmalar yekvücut oluyor, tek vücut
oluyor ve ona karşı çıkıyor, siyasi rekabet anlayışlarını ve politik farklılıklarını başka
zeminlerde gündeme getiriyorlar ve orada kıyasıya mücadele ediyorlar. Ama, terör söz
konusuysa burada “ama”sız, “fakat”sız, “ancak”sız bir duruş var, bu duruşu bizim milletimiz
fazlasıyla hak ediyor (s. 1216)."
[Data_2015-2017]

74.!!!!
"ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi
elbette terör sorunu. Şu anda bazı illerimizin bazı ilçelerinde bölücü terör örgütü teröristleri
tarafından hendekler kazılmış, barikatlar kurulmuş, bombalı düzenekler kurulmuş, elinde silah
bulunan teröristler buradan askere, polise, kamu binalarına ve sivil vatandaşlara karşı
otomatik silahlarla, roketatarlarla, el yapımı bombalarla saldırı düzenliyor, saldırılar yapıyor.
İşte, ambulans çağrıldığında, bakıyorsunuz, ambulans şoförü veya oradaki ebe, hemşire
öldürülüyor, infazlar yapılıyor. Dünyanın demokratik, hukuk devleti olan hangi ülkesi bir
mahallesinde gayrimeşru, gayrihukuki bir biçimde teröristlerin hendek kazması ve orayı
kurtarılmış bölge ilan etmesini görür, buna ses çıkarmaz. Bir tane demokratik, hukuk devleti
gösterin ki böyle bir minvalde, böyle bir durumda sessiz kalsın. Bütün egemen devletler,
bütün hukuk devletleri hukuk içinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Amerika da,
Almanya da, İngiltere de ülkemizin bazı yerleşim yerlerinde olduğu gibi terör eylemleri ve
bununla alakalı çalışmalar olduğunda hangi tutumu onlar sergilerse Türkiye de aynı tutumu
sergiliyor. Şu anda şiddeti yapan kim? Kanı akıtan kim? Şimdi, burada durup dururken bu kan
akıyor mu? Şimdi, şu anda baktığınızda, diyelim ki terör saldırıları yok, sanki Türk Silahlı
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Kuvvetleri veya güvenlik güçleri, hiç kimse yok, kendi kendine bir tarafa doğru kurşun atıyor,
oralara operasyon düzenliyor. Peki, bu kadar asker, polis niye şehit oluyor?"
[Data_2015-2017]

75.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI – Değerli arkadaşlar, AK PARTİ’nin başarısını bu ülkede aslında iki
yüz yıllık tarihsel hikâyeden gelen bir yay gibi düşünün. Bunun arkasında, hepimizin
çocukluktan, gençlikten -sizlerin, bizlerin- bu ülkenin tarihine, bu ülkenin geçmişine, bu
ülkenin yaşadıklarına dair özlemlerimiz, hayal kırıklıklarımız, beklentilerimiz, ümitlerimiz
vardır. Ben çocukken derlerdi ki: “Bizim İtalya’ya yetişmemiz için yüz elli yıl lazım, bizim
İngiltere olmamız için iki yüz yıl lazım.” Hatırlarsınız, aşağı yukarı burada aynı yaşta
olduklarımız bilirler ama bütün bunlar, elbette, bir taraftan, acaba gerçekten bir gün
Avrupa’daki bu ülkeler gibi olabilir miyiz, gerçekten bir gün bizim insanlarımız da tıpkı Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi yüksek hayat standartlarında yaşayan, güzel, müreffeh, modern
şehirlerde hayatlarını sürdüren, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamanın huzurunu
hisseden, bütün bunlarla birlikte hayatına devam eden bir ülke olabilir miyiz, bu umudu
herhâlde hepimiz taşıdık."
[Data_2015-2017]

76.!!!!
"EDİP SEMİH YALÇIN: Sizlerin de yakinen bildiği gibi, AK PARTİ, 2002 ve 2007 seçim
bildirgelerinde parlamenter sistemin devamından yana olduğunu ilan ederken, sonradan
başkanlık sistemini tartışmaya açmıştır. (s. 123). ... Değerli arkadaşlar, dünyada pek çok
başkanlık sistemi örneği -sizlerin de yakinen bildiği gibi mevcuttur. Afganistan’dan Sudan’a,
İran’dan Brezilya’ya, Uganda’dan Arjantin’e kadar elli civarında ülke başkanlık sistemiyle
yönetilmektedir. Latin Amerika’daki başkanlık sistemleriyse diktatöryal özellikleriyle,
maalesef, öne çıkmaktadır. Yine, dünyada parlamenter modelle yönetilen demokratik ülke
sayısı başkanlıkla yönetilenden daha çoktur. İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Hindistan,
Avustralya gibi ülkeler parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkelerdir. Ayrıca, herhangi bir
ülkedeki demokrasinin seviyesi ile başkanlık sistemi arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu
gösteren hiçbir delil, hiçbir bilimsel veri yoktur. (s. 124)."
[Data_2015-2017]

77.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bakınız, AB’ye üye ülkelerden size bazı örnekler vermek istiyorum:
Avusturya, hükûmet öneriyor, devlet başkanı atıyor yani kurul üyelerini hükûmet öneriyor,
devlet başkanı atıyor. Bir başka ülke Birleşik Krallık; burada yine hükûmet ve başbakan teklif
ediyor, Kraliçe atıyor değerli (buraya kadar sf. 157) arkadaşlar. Bir başka ülke İsveç; kurul
üyelerinin tamamını hükûmet atıyor. Danimarka; kurul üyelerinin tamamını sadece adalet
bakanı atıyor değerli arkadaşlar. Bir başka önemli ülke Hollanda; adalet bakanı öneriyor, Kral
tarafından atanıyor (s. 158).

31

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
…
Bir başka önemli ülke Finlandiya; adalet bakanı tarafından atanıyor. Elbette bazı ülkeler var;
örneğin İtalya gibi, örneğin İspanya gibi, örneğin Almanya gibi. Bu ülkelerde de meclisin
atadığı kurul üyeleri var, hükûmetin atadığı kurul üyeleri var, bir de devlet başkanının atadığı
kurul üyeleri var yani bu üçlü yapı var ama ülkelerin çoğunluğuna baktığınızda ya hükûmet
atıyor ya da devlet başkanı atıyor. Dolayısıyla, bu kurulun yapısını eleştirmek çok anlamlı değil
diye düşünüyorum.
Önemli olan şudur değerli arkadaşlar: İşlevsel bağımsızlıktır. Biz hep bunu söylüyoruz, Avrupa
Birliği de bunu söylüyor. O atama gerçekleştirildikten sonra o kurumun kendi içindeki işlevsel
bağımsızlığıdır. Avrupa Birliği için de esas olan budur, işlevsel bağımsızlıktır."
[Data_2015-2017]

78.!!!!
"Gelelim İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundaki yapı da keza
eleştiriliyor. “Bu Hükûmet ve Cumhurbaşkanı tarafından kurul üyeleri atanıyor.” şeklinde bir
eleştiri geliyor. Şimdi, bununla ilgili olarak size örnekler vermek istiyorum değerli arkadaşlar:
Hollanda, kurul üyelerini adalet bakanı atıyor; İsveç, bakanlar kurulu atıyor; Fransa,
ombudsmanı cumhurbaşkanı atıyor, üyeleri ise ombudsman seçiyor; Almanya, aile bakanı
atıyor; Birleşik Krallık, ilgili devlet bakanı atıyor. Oradaki devlet bakanı, bir anlamda bizim
bakan yardımcılığımıza eş değer olan bir makamdır. Şimdi, Avrupa Birliği ülkelerindeki
örnekler bunlar. Bu atamalar gerçekleştiriliyor ses çıkmıyor ama Başbakanın ve
Cumhurbaşkanının ataması eleştiriliyor. (s. 158)."
[Data_2015-2017]

79.!!!!
"MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Türkoloji araştırmalarının merkez ülkesi
konumunda olan Türkiye’de ciddi bir Türkoloji kütüphanesi, bilgi ve belge arşivi maalesef
yoktur. Oysa gerek oryantalizm çalışmalarında gerekse bu kapsamda değerlendirilen Türkoloji
çalışmalarında, başta İngiltere olmak üzere ve Amerika’da çok önemli merkez kütüphanelerin
olduğunu ve bizlerin hâlâ temel kaynaklarımızı gidip oralardan almak durumunda kaldığımızı
görüyoruz."
[Data_2015-2017]

80.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZKAN YALIM (Uşak) – Evet, Sayın Ulaştırma Bakanım, benim sorularım
sizlere olacak. ilk önce sizleri tebrik ediyorum, neden? Birkaç dalda şampiyonluk ödülü
alacaksınız yakında. Bunlar nedir? Birincisi: İlk önce tebrik ederim, İzmit Körfez Geçiş
Köprüsü’nü bitirmek üzeresiniz, bitirdiniz ve de altı yıl önceden fiyatını belirlediniz. Fiyatı tam
tamına 35 dolar artı KDV yani 41 dolar, bugünün parasıyla 120 TL. Bakın, buna örnek olarak,
dünyada 6-7 tane ülkede yaklaşık aynı uzunluktaki köprülerin fiyatları: Türkiye’de İzmit
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Köprüsü 2.682 metre. Bakın, Danimarka’da 6.790 metre var, ücreti 35 dolar; Norveç’te 1.380
metre var, 25 dolar; Japonya’da 3.911 metre var, 20 dolar; İngiltere’de var, 7 dolar;
İngiltere’de 1 tane daha var, aynı şekilde 7 dolar vesaire gidiyor; hatta 2 ülkede de ücretsiz;
İsveç’te 1.687 metre var, ücretsiz ve de Güney Kore’de 2.260 metre var, o da ücretsiz.
Bundan dolayı, dünyanın en pahalı köprü geçişi ücretinden dolayı sizi tebrik ediyorum. 41
dolarla yani 120 TL’yle şu anda dünyanın en pahalı köprü geçiş ücretinden dolayı şampiyon
oldunuz; bunu özellikle belirtiyorum. (s. 454)."
[Data_2015-2017]

81.!!!!
"Yani diğer taraftan, belirtmiş olduğunuz bu silahların bırakılması meselesi… Keşke elimizde
olsa da hemen bugün bıraktırsak ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bunun dünyada bir
yol yöntemi var. Bakın, Türkiye Filipinler-Moro sürecinde üçüncü gözdü, ara bulucuydu. Ben
size öneriyorum, orada izlenen yolu getirin buraya, birlikte hayata geçirelim. Hiç kimse buna
karşı çıkmaz. Bu bütün dünyada nasıl yapılmışsa, Kolombiya’da, İngiltere’de, İspanya’da,
dünyanın farklı ülkelerinde, öyle yapalım. Ama hadi silahları bırakın dediğimiz anda ya da siz
dediğiniz anda bırakılma koşulu olmuş olsa zaten bunları konuşmak zorunda kalmayacağız. (s.
907)."
[Data_2015-2017]

82.!!!!
"CHP GRUBU ADINA GÜRSEL EROL (Tunceli) – Bakın, sayın milletvekilleri, eğer terör sorununa
yalnızca Hükûmetin sorunu olarak bakarsak ve yaklaşırsak ve yalnızca Hükûmet politikası
olarak bu sorunu görürsek bu soruna çözüm üretme şansımız çok zayıf ve bu sorunla ilgili
kaygılarımız, endişelerimiz devam etmeye başlar. Bu mesele bir Hükûmet sorunu değildir. Bu
sorun, adını ne koyarsak koyalım, terör sorunu, Kürt meselesi, Kürt sorunu, adını ne
koyarsanız koyun, bu sorun ulusal bir sorundur ve büyük devletlerin yaşadıkları ve
önemsedikleri siyasetle ilgili ulusal politikaları vardır. Mesela Almanya’da, iktidar kim olursa
olsun endüstri politikası değişmez, İngiltere’nin yurttaşlık politikası ve hukuka olan bağlılık
politikası asla değişmez, Hollanda’nın tarım politikası değişmez, bunun gibi, Japonya’nın
eğitim politikası değişmez. Yani bizim terör meselesine bakış açımız, yalnızca bir siyasi
partinin bakış açısıyla veya bir hükûmetin bakış açısıyla yorumlanarak çözüm getirilme arzusu
ve isteği son derece yanlıştır. Bu mesele, bir ulusal meseledir ve biz, bu meseleye ulusal bir
değer yargısıyla ve açısıyla bakmak zorundayız. Sorunun temel çözümü de budur. Bu sorunun
çözüleceği yer de Parlamentodur yani kuruluş değerlerimiz ve üniter devlet yapımız asla ve
asla tartışılmadan, Parlamentoda her şeyi konuşabilmeliyiz, her şeyi tartışabilmeliyiz. (s.
915)."
[Data_2015-2017]
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83.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA: Değerli milletvekilleri, şehir ve ilçe merkezlerine yuvalanan
teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi, patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların
kaldırılması, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için topyekûn mücadele
etmekteyiz ve bu mücadelede, değerli arkadaşlar, bütün siyasi partileri de yanımızda görmek
arzusundayız. Nasıl ki Avrupa’da, Fransa’da bir saldırı olduğunda, İngiltere’de saldırı
olduğunda, Amerika’da saldırı olduğunda “ama”sız, “fakat”sız, “ancak”sız bütün siyasi
partiler, siyasi anlayışlar topyekûn, sivil toplum örgütleri, bütün ulus bir arada oluyor ve
dimdik karşı duruyorsa bu konuda Türkiye’de milletimiz bunu fazlasıyla hak etmektedir, böyle
yapmayanlara da hesabını milletimiz sandıkta elbette sormaktadır, hukukun soracağı ayrı
tabii. (s. 994)."
[Data_2015-2017]

84.!!!!
"ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) – Onun dışında, nükleer
santraller hemen soruldu. Bugün 100’den fazla inşaat hâlinde nükleer santral var. İngiltere
dâhil, Avrupa’nın birçok ülkesi dâhil, kendi ülkelerinde, topraklarında nükleer santral inşa
ediyorlar. Bugün deniyor ki Fukuşima… Evet, Fukuşima’da kaza oldu. Sonra? Japonya bütün
santralleri kapadı.... Aralık ayı itibarıyla durdurduğu santrallerin hepsini tekrar faaliyete
geçirip elektrik üretimine devam ediyor....Bugün, Norveç, İsveç, Finlandiya, Baltık ülkeleri
dahi… Bakın, İsveç elektrik ihtiyacının yüzde 40’tan fazlasını nükleerden, Finlandiya yüzde
35’ten fazlasını nükleerden, Fransa yüzde 70’ten fazlasını nükleerden karşılamaktadır. (s.
181)."
[Data_2015-2017]

85.!!!!
"CHP GRUBU ADINA KADİM DURMAZ (Tokat) – Değerli milletvekilleri, şeker fabrikalarını
özelleştirmek demek ülkemiz insanını mısır şurubuna mahkûm etmek demektir. Nişasta bazlı,
içeriğinde GDO bulunan mısır şurubunun insan sağlığını tehdit etmesine rağmen, ülkemiz
yüzde 50’ye yakın, kotayı yükseltecek bir yapıyı tesis ediyor. Bunu artırma yetkisi ise hiçbir
sivil toplum örgütünün görüşünü almadan sadece Hükûmete bırakılmış. Bu oran Almanya’da
yüzde 1,9, Polonya’da yüzde 3, Fransa, İngiltere ve Hollanda’da ise sıfırdır. Tekrar ediyorum:
Bu oran bizde yüzde 50’ye yükseltilebiliyor. Ne yazık ki Avrupalılar daha az tatlandırıcıyla
bizden daha az hastalanacakken Türk halkı yoksulluğa mecbur bırakıldığı gibi, hastalığa da
mecbur bırakılıyor. Birçok diyet üründe ve işlenmiş gıdalarda bulunan mısır şuruplarının
obezite, karaciğer yağlanması, diyabet ve kanser riskini yükselttiğini, kalp krizine bağlı
ölümleri artırdığını bilmeyen yoktur. Öyleyse şeker fabrikalarını kapatalım, bol bol özel
hastane yaptıralım. (s. 254)."
[Data_2015-2017]
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86.!!!!
"LEVENT GÖK (Ankara) – Dünyanın pek çok yerinde Türkiye’deki soruna benzer çok ciddi
çatışmasızlık ortamları yaşanmıştır ve bu sorunların çözümünde diğer ülkelerdeki liderler,
muhalefet partilerini, toplumu bilgilendirmek ve meşru ortamlarda bu sorunu çözmek
açısından gayret sarf etmiştir. Örneğin İngiltere’deki IRA sorunu böyle çözülmüştür, Güney
Afrika’da Mandela’nın tekrar hapishaneden çıkıp Cumhurbaşkanı seçilmesi böyle bir süreçten
sonra olmuştur. Şimdi, böyle bir sorunu çözmeye kalkan bir parti öncelikle samimi olacaktır,
gerçekçi olacaktır ve giremeyeceği angajmanlarda bulunmayacaktır. Böyle bir devasa sorun ki ülkemizdeki Kürt sorunundan bahsediyorum- bir siyasi partinin kendi kişisel, siyasal
konjonktürüne göre bir gün bu tarafa evrildiği, yarın öbür tarafa evrildiği bir çözümle
çözülebilecek boyutta değildir yani bu bir siyasi partinin boyutunu aşar ve bir siyasi partinin
de kişisel ikbali uğruna ne harcanacak sorundur ne de bu işe başlanıldığı zaman geri
dönülecek bir sorundur. Böyle bir süreç başladığı zaman “Çözüm süreci başladı, anaların
gözyaşı dindi.” gibi iddialı söz söyleyen iktidar partisinin bugünlerde herhâlde halka
söyleyeceği bir şeyler olmalı. (s. 283)."
[Data_2015-2017]

87.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KAMİL AYDIN (Erzurum) – Bir de parlamenter sistemde bir gelenek
vardır. Biliyorsunuz, Batı demokrasilerinin en köklüsü İngiliz Parlamentosudur. İngiliz
Parlamentosunda bir gelenek vardır, biz de onu iyi kötü uygulamaya çalışırız. Şahsım adına
söylüyorum, hepinizi tenzih ediyorum, ben bu Parlamentoya gelirken bir şeyler öğrenme
güdüsüyle de geldim ve icra etmeye çalışıyorum çünkü Avrupa’daki eğitim projelerinden bir
tanesi de “…”(x) diye, yaşam boyu öğrenme. Bizim, Allah’a şükür, kültürümüz de onu
söylüyor. Biz yaşadığımız sürece öğreneceğiz. Ben de bazen önlere gelip oturuyorum,
diyorum ki: Gerçekten şu konuşmalardan bir şeyler not edeyim, öğreneyim. Olmuştur da her
gruptan, her arkadaştan öğrendiğimiz bir şeyler olmuştur, o vesileyle öne otururum. İngiliz
Parlamentosunda bunun formel bir adı vardır. Öne oturanlara: “…”(X) derler yani önde
oturan. Onun işlevi nedir biliyor musunuz? Saygıdeğer grup başkan vekillerinin yanında ve
arkasında yer alırlar ki: “Gündemde önemli bir şey varsa not alayım, cevaben bir şeyler
hazırlayayım, ben de bir şeyler söyleyeyim, pür dikkat olayım.” Bir de “…”(X) dedikleri
arkalarda oturanlar vardır. Onlar da: “Efendim, gündemle benim şimdilik alakam yok, öne
geçip sıkıntı yaratmaktansa arkaya geçeyim sadece genelde ne yapılıyorsa, ben de
alkışlanacaksa alkışlayayım, efendim, reddedilecekse reddedeyim.” Şimdi, maalesef bizde bu
biraz ters uygulanıyor. Sanki arkadan bir şey söylenecekmiş gibi ya da öndeki provoke
etmeye, protesto etmeye çalışıyor. Bu, hakikaten bizim yüce Meclisimizin insicamını birazcık
zedeliyor diye düşünüyorum. (s. 287)."
[Data_2015-2017]
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88.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) – Ulusal Biyogüvenlik Yasası
yürürlüğe girdiğinden bu yana, genetiği değiştirilmiş organizma, GDO’yla ilgili tartışmalar
yoğunlaşmakta, Bakanlık tarafından ne yazık ki kamuoyuna gerekli bir şekilde açıklama
yapılmamaktadır. Tokluk hissi vermeyen ve kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer
yetmezliğine kadar birçok kronik hastalığa yol açtığı ileri sürülen nişasta bazlı şeker, daha
doğrusu, mısır şurubu Fransa, Hollanda ve İngiltere’de yasaklandı, Türkiye’de ise tüketim
rekoru kırıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bilim adamları obezite ve obeziteye bağlı
hastalıkların artışını mısır şurubuna bağlayınca, üretim yüzde 10’dan yüzde 2’lere
düşürülmesine rağmen, Türkiye’de olan yüzde 10’luk üretim kotası yüzde 15’e çıkmıştır.
Bunun tek nedeni ise nişasta bazlı şekerin pancara göre ton başına 250-300 dolar daha ucuz
olmasıdır. Her ne kadar daha ucuz görünse bile neticede sağlık sorunlarıyla bunun birkaç
mislini ödemekteyiz. Avrupa ülkelerinde kişi başına nişasta bazlı şeker tüketimi 1-1,5 kilo
olmasına karşılık, Türkiye’de bu, 6 kilodur (s. 322)."
[Data_2015-2017]

89.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Son on üç yılda savunma sanayisi
sektöründe yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdik. Tersine çalışan bir sistemi düzene soktuk.
Yabancı firmalar yerine yurt içi firmaları ana yüklenici olarak belirledik. Savunma sanayisini
üretim ağırlıklı bir yapıdan tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya dönüştürdük. Artık kendi
tasarımlarımız olan, adını bizim koyduğumuz sistemler söz konusu. Dünyanın en büyük ilk 100
savunma firması arasına 2 Türk firmasını soktuk. Savunma harcamaları yönüyle, Türkiye’nin
savunma harcamaları sanıldığının aksine dünya ortalamasının altındadır. Hatta, NATO’nun
tavsiye ettiği yüzde 2 sınırının da altındadır. Türkiye’nin, bundan sonraki süreçte, savunma
yönetimi, askerî teşkilat ve savunma sanayisi olmak üzere 3 ana alanda kapsamlı bir savunma
reformuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hızlı ve etkin çalışan bir tedarik ve lojistik sistemi
kurmalıyız. Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını ve fon yönetimini
sadeleştirmeliyiz. İngiltere’deki DE&S, Almanya’daki BWB, Fransa’daki DGA benzeri bir
yapılanmayı düşünmeliyiz. (s. 329)."
[Data_2015-2017]

90.!!!!
"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Tarihin büyük kırılma
noktalarında büyük salgın hastalıklar veya önemli devlet adamları kadar karasaban, tekerlek,
üzengi, pusula, barut, matbaa, teleskop, lokomotif veya bilgisayar gibi ürünlerin icadı da yer
alıyor. Hemen her dönemde bilim ve teknolojide liderliği üstlenen toplumlar diğer toplumlara
galebe çalıyor, üstünlük sağlıyor. Mısırlıların tarımsal refahlarını artırmalarının, Yunanlıların
zeytinyağı ticaretinden büyük gelir elde etmelerinin, Osmanlıların Balkanları hâkimiyet altına
almalarının ve nihayetinde İstanbul’u fethetmelerinin veya İngilizlerin Sanayi Devrimi’yle
birlikte ciddi bir arz fazlası oluşturmalarının arka planında bilim ve teknoloji alanındaki
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üstünlükler yatmakta. Sayılarını daha da artırabileceğimiz bütün bu örnekler bize şunu
gösteriyor. Bilim ve teknoloji alanında lider bir ülke hâline gelmeden dünyanın önde gelen
ülkelerinden biri olmak muhaldir, mantık dışıdır. Unutmayalım (buraya kadar s. 366) ki
bundan yüz yıl sonra tarih sayfalarında nasıl yer alacağımızı bugün attığımız adımlar tayin
edecektir. Bu açıdan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesini görüşürken aynı
zamanda tarihî bir sorumluluğu da yerine getirdiğimize inanıyorum. Zira, Bakanlığımızın
çalışmaları sadece bugünü değil yarını da yakından ilgilendiriyor. Daha fazla bilgi üretmemiz
ve ürettiğimiz bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürecek mekanizmaları kurmamız
Türkiye’nin tarih sahnesinde yeniden zirveye yükselmesi anlamına gelmektedir. (s. 367)."
[Data_2015-2017]

91.!!!!
"Hükûmet programına bakarsanız, Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakan olduğunda burada
açıkladı, o zaman da partimiz adına eleştirme fırsatı bulmuştum, der ki: “Türkiye’yi esasen
yatay kentlerle öreceğiz.” Fakat gerçek rakamlara bakarsak göreceğiz ki 417 adet gökdelenle
Türkiye, Avrupa’nın 1’inci gökdelen ülkesidir. Bu bakımdan Almanya’dan 2 kat, Fransa’dan 2
kattan fazla, İngiltere’den de 2 kata yakın fazla sayıda gökdelen sahibidir. Bunun nedeni son
derece basittir, kent arazisinin rant kaynağı olarak doğrudan doğruya özel ellerde
toplanmasına el veren bir kentleşme stratejisi kaçınılmaz olarak kentlerin yukarıya doğru
gitmesine yol açacaktır. Dolayısıyla beyhudedir bütün bu hedeflerden söz etmek, bütün bu
gelişme doğrultularından söz etmek."
[Data_2015-2017]

92.!!!!
"HÜLYA NERGİS (Kayseri) –Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun artışına,
ekonomik ve sosyal problemlere bağlı olarak yargıya intikal eden uyuşmazlık sayısı da
artmıştır. Yargı mensupları büyük iş yükü altındadır. Bu kapsamda, adaletin etkinliğini
artırmak için uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden önce dostane yollarla çözümlenmesinin
önemi anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu kurum 160’tan fazla ülkede
uygulanmaktadır.(s. 925).
Ara buluculuk, tarafları bir araya getirerek onların birbirini anlamalarını ve bu suretle
çözümlerini üretmelerini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin başlatılarak tarafsız ve
bağımsız bir üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen dostane çözüm yoludur. Bu sistem Amerika
Birleşik Devletleri’nde elli yıldır, Avrupa ülkelerinde kırk yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki
uygulamada, söz gelimi İngiltere’de yıllık 1,5 milyon hukuk davasından yüzde 3’ü
mahkemelerde, yüzde 97’si dostane çözüm yöntemleri olan ara buluculuk, sulh, uzlaşma ve
tahkim gibi yöntemlerle çözülmektedir.(s. 926)."
[Data_2015-2017]

37

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

93.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MUHARREM ERKEK (Çanakkale) –Değerli milletvekilleri, parlamentoların
3 temel görevi vardır: Birincisi, yasa yapmak; ikincisi, yürütme organını, hükûmeti
denetlemek; üçüncüsü de bütçe hakkıyla bütçe yapmak ve kesin hesabı görmek. Bütçe hakkı,
parlamenter sistemlerle özdeşleşmiş temel ve kutsal bir hak. Magna Carta’ya kadar
dayanıyor, o kadar köklü. İngiltere’de lortlar kralın yakasına yapışıp “Bizden aldığın vergileri
harcarken bundan sonra bizimle paylaşacaksın, bize de soracaksın.” dediği anda, işte, bütçe
hakkı doğmaya başladı ve parlamenter sistemin temelleri de yavaş yavaş atıldı. Evet, bugün
İngiltere’de, hepimizin bildiği gibi, yazılı bir anayasa yok ama öyle köklü bir demokrasi var ve
parlamenter sistemle bütün sorunlarını çözüyor. (s. 325)."
[Data_2015-2017]

94.!!!!
"Tabii, böyle olursa ne olacak? Bir spor kültürümüz olacak.
Bir arkadaşım bana anlattı: “İngiltere’de okumaya gittim, kafeteryada bir kızı beğendim,
yanına yanaştım, ‘Beraber bir şeyler içelim mi?’ dedim. Bana sordu: ‘Hangi sporları
yapıyorsun?’” İşte, o anlayışı biz Türkiye’de yerleştirebilirsek, o psikolojiyi yerleştirebilirsek ve
spor kültürünü Türkiye’de yerleştirebilirsek, insanlarımıza spor yaptırabilirsek daha iyi
düşünen, daha sağlıklı bir topluma kavuşmuş oluruz arkadaşlar. (s. 643)."
[Data_2015-2017]

95.!!!!
"HAYDAR AKAR (Kocaeli) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kişisel verileri koruma kanunu
üzerinde görüşüyoruz. ...Yani, kısacası şunu söylemeye çalışıyorum: Siz bu verileri nasıl
koruyacaksınız? 17’nci maddesinde insanın yaşam hakkı güvence altına alınmış olan
Anayasa’yla siz insanın yaşam hakkını koruyamıyorsunuz, İnsanların verilerini nasıl
koruyacaksınız diye soruyorum. Niye soruyorum? Bakın, “siber güvenlik” diye bir olay var,
sadece bunu kanunlaştırmaya çalışıyoruz, verileri korumaya çalışıyoruz, kanunlarla korumaya
çalışıyoruz ama arkada başka bir dünya var. Siber güvenlik, bir sanal ortam var. Bu sanal
ortamdaki problemleri çözmeden, siber güvenlikle ilgili tedbirleri almadan sizin bu kanunu
çıkarmanız hiçbir şey ifade etmez. Niye etmez? Geçen gün Emniyet Genel Müdürlüğündeki
veriler çalındı; onunla ilgili de açıklama yaptılar, “Eski veriler.” dediler. Ya, verinin eskisi, yenisi
olmaz, veri veridir. Eskisi de benim bütün bilgilerimi muhafaza ediyor, yenisi de bütün
bilgilerimi muhafaza ediyor. Bunun altında yatan temel gerçek, devlet kurumlarında hatta
özel sektörde de siber güvenlikle ilgili yeterli önlemlerin alınmamış olması. Gelişmiş ülkelerde,
Amerika’da bu işe 1999 yılında başlanmış, yine İngiltere’de 2003 yılında başlanmış, İtalya’da
2002 yılında başlanmış, siber güvenlik kurulları kurulmuş ve yılda en kötü 2 toplantı
yapıyorlar. Bizde bu olay -tarihini yanlış söylemeyeyim2013’te başlamış ilk kez, siber
güvenlikle ilgili 75 maddeli bir taslak hazırlanmış, 7 ana başlık altında toplanmış, 95 tane alt
başlığı var; hiçbiri yerine getirilmemiş bir iki kalem dışında. Şimdi, bununla ilgili tatbikatlar da
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yapılması da gerekiyor. Sadece 2011 yılında 1 tatbikat yapılmış, 20 tane devlet kurumu bu
tatbikata alınmış, 16 tanesi tatbikattan geçememiş. (s. 585)."
[Data_2015-2017]

96.!!!!
"ŞENAL SARIHAN (Ankara): Sayın Başkan, sevgili kâtip üye arkadaşlarım, Meclisimizin
emekçileri ve değerli milletvekili arkadaşlarım; galiba Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tasarısı’yla ilgili sona gelmiş bulunuyoruz. ...
Şimdi, ben, birkaç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına, bu konuya ilişkin karara çok
kısaca değinmek istiyorum. Amann İsviçre Kararı, 26 Mart 1987 tarihini taşıyor. Diyor ki bu
kararda (buraya kadar s. 603) “Mahkeme bir kamu mercisinin bir bireyin özel yaşamıyla ilgili
bilgilerini saklamasını 8’inci maddeyi ihlal olarak kabul eder ve bunun kullanılıp
kullanılmaması dahi sorun değildir.” (s. 604).
Yine, 1978 tarihli, oldukça eski tarihli bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı son derece
önemli ve ilginç, der ki: “Terörle mücadele eden devletler, yıkıcı unsurları gizlice gözlem
altında tutabilirler ancak taraf devletler, bu gerekçeyle kişilerin özel yaşamına müdahale
etme, kişisel bilgilerine ulaşma konusunda her türlü tedbire başvuramaz. Devlet, demokrasiyi
savunma gerekçesiyle demokrasiyi sarsma, hatta yıkma hakkına sahip değildir.” der. Özellikle
bu son cümlenin, karardaki son cümlenin bizim kulaklarımızda kalması gerektiğini,
önümüzdeki günler için önemle sizinle paylaşıyorum.
Bir başka karar, daha yeni tarihli, 4/12/2008 tarihli, Marper İngiltere Kararı. Bu karar da
“Adalet sistemi, modern bilimsel tekniklerin kullanılması sırasında bir denge tesis edemiyorsa,
bu modern bilimsel tekniklerin kullanımı, eğer ölçülülük ilkesini de taşımıyorsa, 8’inci
maddenin ihlali vardır.” der. Buradan, bu olasılıkları, önümüzdeki günlerde bu yasayla ilgili
olarak, yasa çıktığı zaman, karşımıza çıkacak durumları sizlere iletmek ve paylaşmak istedim.
Eğer önümüzdeki süreç, insanların haklarının korunması yerine, koruma yerine biriktirme ve
kullanmaya doğru döndürürse bu tasarıyı, herhâlde başımız epeyce ağrıyacak demektir."
[Data_2015-2017]

97.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, öncelikli olarak biz bu tasarıyı hazırlarken birincisi Paris Prensiplerini;
ikincisi, yine uluslararası sözleşmeleri, Avrupa Birliği direktiflerini ve daha önce özellikle
ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılmış olan
tüm çalışmaların detayını alarak, bunları teker teker inceleyerek gerçekleştirdik.
Ayrıca, bir başka çalışma daha yaptık: Avrupa Birliğinde insan hakları konusunda, ayrımcılık
konusunda ve ulusal önleme mekanizması olarak nasıl bir yapı vardır, bu yapılar nasıl ve ne
şekilde işlemektedir, bunları da teker teker gözden geçirdik ve bunun neticesinde özellikle
ayrı ayrı kurulan yani “insan hakları kurumu”, “ayrımcılık kurumu”, “ulusal önleme
mekanizması” gibi ayrı ayrı yapıların tek bir çatı altında toplanması hâlinde daha etkin
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çalıştıkları ve özellikle yetki kargaşasına neden olan hususların ortadan kaldırıldığını gördük.
Bunun örnekleri de, işte, İngiltere’de olduğu gibi, Hollanda’da olduğu gibi, Fransa’da olduğu
gibi biz de bu yapıyı, hem insan hakları konusunda hem ulusal önleme mekanizması alanında
hem de ayrımcılıkla mücadele konusunda tek bir çatı altında bir kurum oluşturmaya yöneldik.
Bunun çok daha etkin, çok daha verimli bir yapıda olacağını düşünüyoruz."
[Data_2015-2017]

98.!!!!
"Buradan şunu çok açıklıkla ifade edeyim: Avrupa Birliği bünyesinde birkaç ülke hariç
ülkelerin tamamında kurul atamaları ya Hükûmet tarafından oluyor ya da ilgili devlet başkanı
tarafından oluyor veya ilgili bakan tarafından oluyor. Size birkaç tane örnek vermek istiyorum:
Belçika, Bakanlar Kurulu (buraya kadar s. 162) atıyor; Danimarka, Çalışma Bakanı atıyor –
devam ediyorum- Avusturya, Federal Hükûmet atıyor; yine İsveç, Hükûmet tarafından atama
yapılıyor -devam ediyorum- Hollanda, Adalet Bakanının tavsiyesi üzerine Kraliyet
kararnamesiyle atama yapılıyor; Almanya, federal hükûmet tarafından atama yapılıyor;
İngiltere, yine, Kadın ve Eşitlikler Bakanlığı tarafından atama yapılıyor; Fransa, Fransa
Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılıyor; Estonya, Sosyal İşler Bakanı tarafından atanıyor.
Buna benzer ülkelere baktığımızda hükûmet tarafından bu atamaların gerçekleştirildiğini
görüyoruz.
Burada Avrupa Birliğinin özellikle ifade ettiği husus şudur: İşlevsel bağımsızlıktır, yani bu
kurum kurulduğu zaman kurumun işlevsel olarak bağımsızlığını sürdürebilmesidir. Bu
çerçevede de yasaya baktığımızda çoğulcu bir yapı içerisinde kurulun oluşturulması özellikle
zikredilmiş durumdadır. Bu çoğulculuktan kastımız, elbette ki toplumun değişik kesimlerini
kapsayan bir yapıda olması önem arz etmektedir (s. 163)."
[Data_2015-2017]

99.!!!!
"BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) – Hak ihlali yapan Hükûmete karşı, kendisini oraya atayan,
göbekten Hükûmete bağlı bir kurum hak savunuculuğu yapacak, öyle mi? Bunu ülkede kime
anlatırsanız güler. İnsan hakkı ihlalleri devlet kaynaklı ihlallerdir. Şimdi, biz devlet kaynaklı
ihlallerin ortadan kaldırılması görevini tümüyle devletin resmî kurumlarına teslim ediyoruz.
Kurulların oluşumuna ilişkin örnek verdiğiniz Avrupa ülkeleri, Belçika, Danimarka, Hollanda,
İsveç, Almanya, İngiltere ile bizim ülkemizin demokratik standartlarının da aynı seviyede
olduğunu düşünüyor musunuz? Bu Avrupa ülkelerinin hak ihlali sayısı ile ülkenin hak ihlali
sayısı arasında nasıl bir oran, nasıl bir fark var haberiniz var mı? Sadece mevzuat çıkarmakla
hak ve özgürlükleri koruyamazsınız. Bu mevzuatın uluslararası kriterlere uygun kullanılması
gerekmektedir. Yine, bu uygulamanın uluslararası kurumlar tarafından yakından izleneceği
aşikârdır."
[Data_2015-2017]
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100.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – Bir başka eleştiri konusu da bu üçlü yapının
yani insan hakları, ayrımcılık ve ulusal önleme mekanizmalarının tek bir kurum altında
oluşturulmasının yanlış olduğu yönündeydi. Biz bu çalışmaları yaparken özellikle Avrupa Birliği
ülkelerinde etkin olarak çalışabilen ve gerçekten kayda değer mesafe kateden kurumlara
baktığımızda, özellikle insan hakları kurumu ile ayrımcılıkla mücadele kurumunun bir arada
olduğu yapıların çok başarılı olduğunu gördük -İngiltere’de olduğu gibi, Hollanda’da olduğu
gibi- ve bu çerçevede böyle bir yapıyı öngördük. Bu yapıların da son derece başarılı olduğunu
özellikle ifade etmek isterim. (s. 296)."
[Data_2015-2017]

101.!!!!
"Burada kurul üyeliklerinin çoğulcu bir yapıda oluşturulacağı temel ilke olarak yasa tasarısına
konmuştur ve bu çerçevede Bakanlar Kurulunun seçeceği 6 üye, yine insan hakları alanında
çalışan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bu alanda uzman olan kişilerin başvuruları
veyahut sivil toplum kuruluşlarının teklifleri neticesinde Bakanlar Kurulu tarafından
atanacaktır.
Avrupa örneklerine baktığımızda değerli arkadaşlar, Avrupa’da 3 ülke hariç tüm ülkelerde bu
kurula atama, hükûmet veya ilgili bakan tarafından yapılıyor, bunu özellikle vurgulamak
istiyorum. İsveç’te hükûmet tarafından atanıyor, Hollanda’da Kraliyet kararnamesiyle
atanıyor… (s. 296).
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, Sayın Bakan gerekçeyi okuyor.
BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – …Almanya’da hükûmet tarafından,
İngiltere’de başbakan tarafından atanıyor. Dolayısıyla, biz bu ilkelere riayet etmeye çalıştık. (s.
297)"
[Data_2015-2017]

102.!!!!
"MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın kaldığı
yerden ben devam etmek isterim. Sayın Bakan dedi ki: “Bu insan hakları kurulunu İsviçre’de,
İngiltere’de bakanlar kurulu atıyor.” Sayın Bakan, size verilen o bilgiler… İnsan hakları konseyi
belirliyor, bakanlar kurulu sadece atıyor; insan hakları konseyi önce onu belirliyor. Yani keşke
önce bunu da, bu cümleyi de söylemiş olsaydınız. Yani o, büyük bir eksiklikti. (s. 298)."
[Data_2015-2017]

103.!!!!
"Bakın, bir Göbeklitepe diyoruz, Göbeklitepe tarihin sıfır noktası, insanlığın başladığı yer ve ilk
yapıtlardan birisi. Bundan tam beş bin yıl daha genç olan Stonehenge’e İngiltere’de yılda 10
milyon turist gidiyor. Ya, benim Urfa’mda bu olaylardan dolayı bütün oteller satılığa çıkmış
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arkadaşlar. Burada bizim birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Başka Urfa yok, başka
Türkiye yok, başka Diyarbakır yok arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Onun için,
Urfa’nın 11 Nisan 1920’de göstermiş olduğu bu birlik ve beraberliği bizim bugün hepimizin
göstermesi gerekir, bunu mutlaka ve mutlaka sağlamamız gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2015-2017]

104.!!!!
"AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, Meclisin değerli üyeleri; kapısında protestocular
bağırırken “Geçen hafta iyi başlamadı.” diye söze girdi İngiliz Başbakanı David Cameron.
Türkiye’de hiçbir basın mensubunun izlemediği davada ise Babek Zencani, yüzüne okunan
idam hükmünü dinlerken ağlıyordu. Panama belgelerinin önemli bir kısmında yasal olmayan
hiçbir şey yoktu. Mesela İngiltere Başbakanı David Cameron’la ilgili belge böyleydi. Cameron,
babasının açtığı off-shore hesabına kendi parasını koymuş ve bundan 19 bin sterlin
kazanmıştı, yani 76.660 lira. Sterlin olarak evinin bodrumuna saklasaydı bu miktarı eğer,
paralel, dikdörtgen, kare, kim basarsa bassın bunu kaybetmekte bir zorluk çekmezdi. Peki,
İngiliz halkı ne istiyordu Cameron’dan, neden kıyamet koparıyorlardı biliyor musunuz? Adı
geçen 19 bin sterlini seçim öncesi seçmenlerine bildirmediği için. İzlanda’da durum farklıydı.
İzlanda Başbakanı hakkında, off-shore hesaplarında usulsüz işlem yaptığı ortaya çıktı, aşağı
yukarı İzlanda nüfusunun tamamı yollara döküldü ve İzlanda Başbakanını istifa etmek zorunda
bıraktılar (s. 857)."
[Data_2015-2017]

105.!!!!
"CHP GRUBU ADINA LEVENT GÖK (Ankara): Bir tek kişinin, yalnızca kralın hakları olduğu
düşüncesine, ilk önce “Magna Carta” adı verilen 1215 tarihli İnsan Hakları Bildirisi içinde yer
alan bir bildirgeyle karşı çıkılmıştır. O zaman İngiltere’yi yöneten Yurtsuz John’a karşı, halk
değil ama derebeyler ve onun yanındaki sınıflar krala karşı bir mücadele vererek kralla eşit
yargılanma ve vergi toplamada adaleti sağlayan bir anlayışı savunmuşlar ve dünyada ilk defa
anayasacılık hareketlerine örnek gösterilmek üzere, 1215 tarihli Magna Carta ilan edilmiştir.
Bu temel bir bildirge olarak tarihimizin sayfalarında durmuş, soylular, feodal beyler de -daha
işin içinde halk yoktur- kendilerinin krala karşı birtakım hakları olduğunu talep etmişlerdir.
Daha sonra, Kral II.Charles zamanında, İngiltere’de 1679 yılında Habeas Corpus “Bedenim
benim olsun” isimli haklar bildirisi talep edilmiştir. Nitekim, daha sonra bunlar daha da
gelişmiş, 1689’da İngiliz Haklar Bildirgesi kral dâhil herkesin yasalar önünde eşit olduğunu ya
da yasaların kral dâhil herkese uygulanabilir olduğunu ilan etmiştir."
[Data_2015-2017]

106.!!!!
"Buradan nereye varmak istiyorum? Bugün, İngiltere kurulurken, ta 1215 yılında Magna
Carta’dan başlayan bir süreçle, 1679 Habeas Corpus, 1689 İngiliz Haklar Bildirgesi gibi çok
önemli bildirgeler ve burada sayamadığım çok daha fazla bildirgeler ortaya çıkarak
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İngiltere’nin demokrasi tarihini tarif etmiştir. İngiltere bugün kurulduysa ve yazılı bir
anayasası yoksa, işte, bu sekiz yüz yıllık büyük bir birikimin üzerine inşa edilmiş ve bu büyük
birikim bir devlet olarak, İngiltere devleti olarak ortaya çıktığında, herkesin artık üzerinde
karar kıldığı, üzerinde artık tartışmaya dahi gerek duyulmayacak bir mutabakat sağlanmıştır."
[Data_2015-2017]

107.!!!!
"İngiltere devleti dediğinizde, yazılı anayasası yoktur. Yazılı anayasası yoktur ama herkes
orada ne uygulanması gerektiğini iyi bilir, herkesin aklında, fikrinde o fikirler vardır; öyle
olması gerektiği, yüzyıllarca süren mücadeleler sonunda kabul edilmiştir, bunun paha
biçilmez bir değeri vardır ve “devlet” dediğiniz İngiltere devleti böyle ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, İngiltere’de, geriye dönüp de İngiltere’nin kurucu iradesini değiştirmeye kalkmak,
tartışmak söz konusu dahi değildir."
[Data_2015-2017]

108.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MURAT BAKAN (İzmir) –Bunalımların, intihar olaylarının en çok olduğu
bir meslek grubundan söz ediyoruz. Bir emirle ölüme giden, şehit olan, gazi olan kolluk
kuvvetleri çalışırken kimsenin aklına gelmiyor. Anası babası sıvasız evlerde oturan bu yoksul
halk çocuklarından Avrupa standartlarında hizmet bekliyoruz fakat haklarını vermeye gelince
kendi standartlarımızı uyguluyoruz. En önemlisi, sendikal hakları yok. İngiltere, Almanya gibi
Avrupa’daki bazı ülkelerin polis sayısı ile ülkemizdeki polis sayısı aşağı yukarı aynıdır.
Avrupa’da 250 bin polis olan bir ülkede 100 binin üzerinde üyesi olan polis sendikaları var,
bizde ise sendikalı polis sayısı sadece 10 bin civarındadır."
[Data_2015-2017]

109.!!!!
"Oysa biz ne önerdik? İçişleri Bakanının üniversitelerimizden önereceği adaylar yerine en eski
üç hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından, Adalet Bakanının yerine ise Barolar Birliğinin
önereceği adaylar arasından yine Bakanlar Kurulu seçsin dedik. Aslında olması gereken, bu
kurumların önerisiyle, kamuoyunda da tartışılarak Parlamentoda nitelikli çoğunlukla
seçilmesidir bu tür kurumların. Ancak biz gerek Komisyonda gerek Mecliste bir uzlaşı
sağlayabilmek adına böyle bir öneri getirdik ancak 7 üyeden sadece 2’si dahi Hükûmetin
mutlak kontrolü altında olmadığı için siz bu uygulamaya karşı çıktınız. Böyle mi ileri
demokrasiyi oluşturacağız? Milliyetçi Hareket Partisi sayın konuşmacısı “Avrupa’da yok.”
dedi, aslında İngiltere’de tam burada kuracağımıza benzer bir komisyon var, “Polis Şikâyetleri
Bağımsız Komisyonu” ismi, kısa adıyla “IPCC”. Güvenlik kurumlarında hiç çalışmamış 11 kişi
olmak üzere 15 kişiden oluşuyor ve 100’ün üzerinde bağımsız uzman personel bu kuruma
destek oluyor. Bu şekilde kamuoyu desteğini ve güvenini kazanan kurul üyeleri tam bağımsız
olarak daha öz güvenle hareket ediyor. Bizim de bu yasanın bizim istediğimiz şekilde
çıkmasından muradımız budur zaten. (s. 282)."
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[Data_2015-2017]

110.!!!!
"Şimdi, tabii ki meseleye objektif bir gözle bakılırsa, bir ülkede barajlardan tutun,
hidroelektrik santrallerden tutun, köprülerden tutun tünellere kadar aklınıza ne geliyorsa,
demir yollarına kadar, zaruri ve olması gereken yatırımlar yapılacaktır. Bakın, burada bir
parantez açıyorum, zaruri yani mecburi ve olması gereken. Fakat bunun da tam karşısında bir
duruş var. Nasıl yapılacaktır bunlar? İşte esas tartışma konusu budur. Dünyanın demokraside
en gelişmiş ülkeleri olan -yani şu anki mevcut Batılı demokrasileri kastediyorum- İsveç,
Norveç, Danimarka’dan tutun, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye kadar otoyollar da vardır,
tüneller de vardır, santraller de vardır. Ama, soru şu: Vardır ama nasıl vardır? Hangi şartlarda
vardır? Doğayla, ekolojiyle, toplum yararıyla, sıhhatli bir yaşamla bunların ilişkileri nelerdir?
İşte esas tartışılması gereken konu budur. Yoksa, Türkiye’de tıpkı vahşi kapitalizmin hiçbir
sınır tanımayan yöntemleriyle, yatırım yapıyorum adı altında her tarafı yakıp yıkan bir
mantığın karşısında, hiçbir alternatif üretmeyen, sadece itiraz eden marjinal bir yaklaşım da
vardır. Ben şahsen ikisinin de taraftarı değilim. Şimdi, doğru bir yatırım nasıl olur ve
Türkiye’de yapılan yanlışlıklar nedir, dilim döndüğü kadar bunları anlatacağım ve Sayın Orman
Bakanının da bu konuyla ilgili sorumluluğunun altını çizmeye çalışacağım (s. 554)."
[Data_2015-2017]

111.!!!!
"Sonra, yüce Meclisimize şunu söylemek isterim: Bu öyle büyük bir devrim falan değildir, bu
öyle büyük bir işsizlik ve kölelik getirecek bir hadisenin adı falan da değildir, çok net
söylüyorum. Bunun Avrupa’da ortalaması 1,6’dır yani kayıtlı istihdamın 1,6’sıdır, Amerika’da
2,1’idir, Japonya’da yine yüzde 2 oranındadır; en fazla, hiçbir kısıt gelmeyen -yani 4+4 gibi,
bizim gibi- iş hacminin artmasında herhangi bir kısıt gelmeyen İngiltere’de, herhangi bir kısıt
olmayan, tamamen serbest bir anlayış içerisinde geçen İngiltere’de ancak yüzde 3,9’dur. Şunu
ifade etmek istiyorum ki: Bir taraftan her birimiz bunun sorumluluğunu yaşıyoruz. Tarım
işçileriyle ilgili yani tarımla ilgili, kasa üzerinde giden, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan,
akşam hastalanan çocuğunu hastaneye bile getiremeyen bir insana burada bir derman
buluyoruz. (s. 820)."
[Data_2015-2017]

112.!!!!
"Alim Tunç: Değerli milletvekilleri, bu tasarının kanunlaşmasının ülkemize, ekonomimize ve
çalışanlarımıza hem refah hem mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yine, alt komisyonda
bir sivil toplum kuruluşumuzun temsilcisi, orada, kendisinin İngiltere’ye dil öğrenmeye
gittiğini ve bu geçici istihdam bürolarından faydalanarak öncelikle orada çalıştığını, daha
sonra o ofiste hukuku bitirdiğini ve orada avukat olarak çalıştığını örnek olarak vermişti.
İnşallah, ülkemizde de öğrencilerimiz bu konuda……çalışarak, bunun gibi istihdam
bürolarından faydalanarak ülkemizde de işsizliğin önlenmesi; hem üniversitede
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okuyanlarımızın, gençlerimizin hem de çalışanlarımızın yasal güvence altında çalışmaları bu
tasarıyla sağlanacaktır."
[Data_2015-2017]

113.!!!!
"Efendim, fiilî durum ile hukuki durum arasındaki ilişkiyi ifade eden gerek iki yüz elli yıllık bir
geçmişi olan Amerika’daki başkanlık sisteminden ve gerekse sekiz yüz yıllık bir İngiltere
parlamenter sisteminden örnek vermek gerekirse şunu görmekteyiz, çok somut bir örnek
vereceğim: Efendim, Bill Clinton’ın, Amerika’daki bireysel bir hatasından dolayı yüksek yargı
karşısında kendini savunup ve Amerikan toplumundan özür dilemesini çok iyi hatırlıyoruz.
Yine, 1997 yılında, İngiliz İşçi Partisi Başkanının kazandığı seçim sonrası -bizim de taklit
etmeye çalıştığımız- meşhur balkon konuşması yaparken aşağıda kendi özel aracı için trafik
polisleri ceza yazarlar ve buna herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu da çok tipik bir
örnektir.
Değerli milletvekilleri, bu örnekleri sizlerle neden paylaştık? Demokratik yönetim
sistemlerinde en temel kural erkler ayrılığıdır yani yasama, yürütme ve yargı arasında mesafe
söz konusudur. Çünkü demokrasi yasama, yürütme ve yargısıyla kurallı bir yönetim biçimidir.
Bu kurallar manzumesinin de kendine varlık bulduğu yer, Anayasa’da ve onun ışığında
çıkarılan kanunlar ve tüzüklerdedir. Yani Anayasa’dan, kanunlardan, kurallardan ve
tüzüklerden fiilî durumlar oluşur. Demokratik sistemlerde önce fiilî durum, sonra fiilî duruma
kılıf olabilecek kanunlar gelmez; tam tersi, fiilî durumlar kanunlardan güç alır ve öyle hareket
eder. Fakat bizim son zamanlardaki yürütme uygulamalarımızda “Ben istediğimi yaparım, her
ne kadar Anayasa’daki kurallara göre seçilmiş olsam da şimdi Anayasa bana uymak zorunda.”
demek demokratik bir tutum ve davranış olarak izah edilemez. (s. 707)."
[Data_2015-2017]

114.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Bunu kınadığımızı her seferinde söyledik ama
dediğim gibi, sesimizi duyurmak mümkün olmadı kınadığımız şiddete karşı. Bugün bir kez
daha söylüyorum: Evet, her türlü şiddete karşıyım ama sadece bu naif söylemle savaşı
durdurmak mümkün değil. Kırk yıldır bu savaşı sadece terör diyerek kimse durduramamış;
İngiltere’de de durdurulamamış, Portekiz’de de durdurulamamış, İspanya’da da
durdurulamamış, ara buluculuk için gittiğiniz (buraya kadar s. 848) Filipinler’de
durdurulamamış. Türkiye’de de bunun yolu müzakeredir; bütün halk, o “iradesi” dediğiniz
halk bunu istiyor çünkü iki buçuk yıllık o sessizlik ve insanların gerçekten barış içinde yaşadığı
döneme geri dönmek istiyor. (s. 849)."
[Data_2015-2017]
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115.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bizler tükettiğimiz enerjiye ne kadar ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz.
Ancak enerjide dışa bağımlı olmaktan da kurtulmak istiyoruz. Bizler “İstemezuk”çu değiliz.
Bizler üretim sevdalısı sanayici iş adamlarıyız, halka hizmet için buradayız. Teknoloji olarak
bizden çok ileride olan Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin
nükleer enerji konusunda payını son yirmi yılda giderek düşürdüklerine dikkatinizi çekmek
istiyorum. (s. 346)."
[Data_2015-2017]

116.!!!!
"Burada şunun da altını bir çizmek lazım: Burada sayısız uluslararası raporlar var, bilgiler var,
evraklar var. Bütün dünyada -İngiltere, Amerika- birçok rapordan bahsediyoruz. İşte,
geçtiğimiz gün Amerika’yla ilgili bir raporda Amerika’daki illegal kullanılan yıllık elektrik
rakamı için bahsedilen rakam 6 milyar dolar yani kaçak olarak elektrik kullanımı 6 milyar dolar
ve bu tüm sistemdeki faturadır. İngiltere’de milyar poundlardan bahsediliyor. Avrupa’nın
birçok ülkesinde de var bu rakam. Kimi ülkede biraz daha çok, kiminde biraz daha az ama bu
rakam tamamıyla ve tamamıyla tüm sistem içerisinde devam ediyor (s. 542)."
[Data_2015-2017]

117.!!!!
"TACETTİN BAYIR: Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifinde içimizi belki en çok yaralayacak
olan, bu nükleer tesislerin kurulmasında kıyı ve sahillere, zeytinlik sahalara girilmesinin önünü
maalesef sonuna kadar açıyor bu yasa. Nükleer enerji tesislerinin yükseleceği bölgelerde haklı
direnişi ve yerinde uyarıları hiç dikkate almıyorsunuz, tıpkı Çeşme Ovacık’ta RES’ler için
kesilen ağaçlara ve köylülerin yaptıkları eylemlere (s. 566) kulağınızı tıkadığınız gibi
kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Teknoloji olarak bizden çok daha ileride olan Amerika, Almanya,
Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkeler nükleer enerjinin toplam enerji kaynakları
içerisindeki payını son yirmi yıldır giderek düşürmüşlerdir. Japonya 2023 yılının sonuna kadar
tüm nükleerlerini kapatmayı planlamaktadır. Biz ise dünyayı sanki yeniden keşfetmişiz gibi
nükleer enerjiyi bir popüler enerji kaynağı gibi topluma sunmaya çalışıyoruz (s. 567)."
[Data_2015-2017]

118.!!!!
"Dünyadaki büyük ve güçlü ülkelerin yaptığı işlerin başında, başka ülkelerde yaptıkları eğitim
yatırımlarını görüyoruz. İspanyolların Cervantes Enstitüsü, Almanların Goethe Enstitüsü,
İngilizlerin British Council Enstitüsü, Amerikalıların yine yıllardan beri ülkemizde de hizmet
verdiği Robert (s. 319) Kolejleri bunun örnekleri arasında. Yıllardır bu enstitüler aracılığıyla
kendi devletlerinin desteğinde kendi kültürlerini öğretiyorlar. Güçlü ülkelerin aynı zamanda
diğer toplumlarla ve ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek için kullandıkları en önemli diplomasi dışı
alan eğitim ve kültür alanında görülmekte. İşte, Maarif Vakfımız da dilimizi, kültürümüzü,
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ayrıca sahip olduğumuz kadim insani değerleri dünyanın her coğrafyasına taşıyacak olan bir
kurum olarak yurt dışında hizmet verecektir. (s. 320)."
[Data_2015-2017]

119.!!!!
"Şimdi, efendim, diğer önemli bir husus da, gerekçe hazırlanırken yine bizi endişelendiren
örnekler yazılmış. Çok çalakalem, ön hazırlıksız, hep beraber istişare sonucu hazırlamadığımız
için, maalesef konu uzmanlarına hiçbir şey sorulmadığı için Batı’dan birtakım örnekler
gerekçeye yazılmış. Ne? Amerikan kültürü, İngiliz kültürü, Fransız kültürü gibi birtakım
örneklerden yola çıkarak. Bunlar, hakikaten kurumların, resmî kurumların gölgesinde açılan
uluslararası, efendim, bilgiyi, kültürü, sanatı, edebiyatı yayan kurumlardır ama bunlar
devletinden, devletin âli menfaatlerinden kopuk değildir. Şimdi, biz de bunu hazırlarken,
efendim dün, geneli üzerinde konuşurken iktidar partisi adına konuşan değerli milletvekili
ilginç şeyler söyledi.
Şimdi, saydım size “İngiliz Kültürü, Fransız Kültürü, Amerikan Kültürü dernekleri var, vakıfları
var; biz de buna benzer bir yapı içerisinde olacağız.” denildi ama sayın konuşmacı inanın,
sürekli, mütemadiyen Türkiyelilerin kültürünü, değerini bir yerlere götürecek… Şimdi, ama
karşılığında örnek olarak verdiğiniz vakıfların adı, efendim, Amerikalıların vakfı, Almanyalıların
vakfı, Fransalıların vakfı değil ki, İngiliz Kültür, Amerikan Kültür, Fransız Kültür vakıfları. Bari
adını doğru koyun. Yani, “maarif” -Allah aşkına- neyi hatırlatıyor bize? Mademki bu yurt içi ve
yurt dışında soy ve akraba topluluklarını da içine alacaksa niye “Türk eğitim”, “Türk kültür”
diye bir üst başlık kullanamadık? Daha önceleri yapamadıklarınız gibi… Efendim, bir içeriğin
parçası olan Mevlâna, Yunus Emre diyoruz ama Mevlâna, Yunus Emre ve Farabi’nin olduğu
büyük havuzun genel adı “Türk kültürü”dür. Dolayısıyla, biz eğer üzüm yemeyi amaçlamışsak
soydaşlarımızla, akraba topluluklarla etkinlik coğrafyamızda, medeniyet iklimimizde neden
böyle çok spesifik, basit, herkesin itiraz etmeyeceği evrensel bir söylem arkasına
düşmüyoruz? Bakın, “British Council” demişler, “Amerikan Kültür” demişler değil mi? Niye biz
“Türk kültür” demiyoruz? “Türk eğitim kurumu” ya da “vakfı” demiyoruz? Bunu bu şekilde
yapmakta fayda var. Ama, bugüne kadar bunu TİKA üzerinden yapamadık ki, Mevlâna
üzerinden yapamadık ki şimdi bu Maarif Vakfı üzerinden yapalım (s. 430)."
[Data_2015-2017]

120.!!!!
"Yani bu ülkede hâlâ Kürtçe ana dilde eğitim hakkının olmaması, Kürtçe dışında Çerkezce,
Arapça, işte Rumca, Ermenice, diğer bütün dillerde ana dilde eğitim hakkının olmaması,
büyük bir utanç kaynağıdır. Yani dünyanın bütün devletlerine baktığımız zaman, bakın, sadece
Birleşmiş Milletlerdeki 194 ülkeden 113 ülkenin tamamında, birden fazla resmî dil gerçekliği
var. İspanya, İngiltere, İsveç, Almanya, Çin, Hindistan, Güney Afrika, hangi kıtaya ve hangi
ülkeye bakarsanız bakın, bu ana dilde eğitimin önündeki engelin ne kadar çağ dışı olduğu
anlayışı önünüze çıkar. Demin Millî Eğitim Bakanı sorulara cevap verirken “Biz seçmeli ders
hakkını getirdik.” diyor. Bu, özrü kabahatinden beter bir açıklama. Bir halka “Kendi ana
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dilinde seçmeli ders eğitim hakkını tanıdık.” demek yapılabilecek en büyük hakarettir. “Siz ne
hakla yasaklıyorsunuz? Ne hakla o yasakları bir an önce kaldırıp anayasal güvence altına
almıyorsunuz?”a cevap vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla, bu yaklaşım terk edilmeden, ana dille
ilgili söylemiş olduğunuz hususların hiçbir inandırıcılığı olmadığını burada ifade etmek
istiyorum."
[Data_2015-2017]

121.!!!!
"Değerli milletvekilleri, millî bir eğitim modeli şart. Eğitim modelinde millî bir bakış açısı da
şart ve millî şuurun öğretilmesi en önemli şartlardan bir tanesi. İşte, millî eğitim sisteminin
temelini oluşturması gereken kelime “millî” kelimesidir. İki örnek vermek istiyorum: Alman
okullarında Alman müfredatıyla yetişen öğrenciler iyi bir Alman milliyetçisi olarak okulu
bitirmektedirler. İngiliz okullarında İngiliz (s. 485) eğitim sistemiyle yetişen öğrenciler, özlem
duyarak “Büyük Britanya” demektedirler, bu hayalî kurmaktadırlar. Türk eğitim sistemi ve
Türk eğitim modeliyle yetişen bir Türk gencinin de mutlak ve mutlak ecdadının şanını,
şerefini, geçmişini bilen, millî, manevi değerlerini taşıyan birer birey, iyi birer Türk milliyetçisi
olarak mezun olması gerekmektedir. İşte burada okullarda kullanılan eğitim materyallerinin
önemi ortaya çıkmaktadır. Millî eğitimin okullarında kullanılan müfredat kitapları Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından denetlenmeli ve bunlarla ilgili yaptırımlar ve düzenlemeler yapılmalı. (s.
486)."
[Data_2015-2017]

122.!!!!
"MHP GRUBU ADINA BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Dünyanın bütün büyük devletleri, dışarıda
kurmuş oldukları, eğitim faaliyetlerini yürüten vakıf ve derneklere kendi adlarını vermektedir;
Tarsus Amerikan Koleji, İngiliz Kültür, Amerikan Kültür, Alman Lisesi gibi. “Maarif Vakfı”
dediğimiz zaman Türkiye’de bile birçok insan maarifin ne demek olduğunu anlamakta
zorlanıyor. Yurt dışında Maarif Vakfının kime ait olduğunu insanlara anlatmakta güçlük
çekeceğimiz açık ve nettir. (s. 520)."
[Data_2015-2017]

123.!!!!
"BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İnsan varsa sermaye vardır, insan varsa üretim vardır, iyi
yetişmiş insan varsa güçlü ekonomi vardır. AK PARTİ hükûmetlerinin temel önceliği hep
insana yönelik yatırımlar olmuştur. Eğitim alanındaki teknolojik ve idari yenilikleriyle dünyada
örnek alınan bir ülke olan Türkiye, yaptığımız yatırım ve hamlelerle eğitimde çığır açmaya
devam edecektir. Biz, sosyal ve ekonomik kalkınmada sahip olduğumuz en önemli zenginliğin
insan kaynağımız olduğunu biliyoruz. Kanunlaşacak olan Türkiye Maarif Vakfının tek bir gayesi
olacak, insan yetiştirmek, Türkiye’yi tanıtarak dilimizi ve kültürümüzü, sahip olduğumuz insani
değerleri dünyanın her coğrafyasına taşımaktır.
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Peki, Türkiye Maarif Vakfının dünyadaki örnekleri nelerdir? British Council Birleşik Krallık
Hükûmeti tarafından 1934’te, Goethe Enstitüsü Almanya Hükûmeti tarafından 1951’de ve
Cervantes Enstitüsü İspanyol Hükûmeti tarafından 1991’de kurulmuştur. Bu kurumların
kuruluşunun ortak özelliği, dilini, kültürünü ve ülkelerini tanıtmaktır. (s. 694)."
[Data_2015-2017]

124.!!!!
"Dolayısıyla, bir başka ülke de Türk eğitimini talep ederse, bu vakıf vasıtasıyla biz Türkiye’nin
kültürünü, eğitimini ve değerlerimizi… Bu, Türkiye’yi büyütecek bir şey. Bunun -dediğim gibiyurt dışındaki uygulamaları, İngiliz’in var, Amerika’nın var herkesin var. Eğer büyük devlet
olma iddianız varsa, kendi devletinizin etkinliğini, kendi bulunduğunuz kültür coğrafyasının
dışına da taşımak istiyorsanız mutlaka buna katılmanız lazım. Bu, kültürel etkinliklerle olur;
işte, Yunus Emre Vakfı ondan dolayı kurulmuştur. Bu, eğitimle olur; işte, Türkiye Maarif Vakfı
bundan dolayı kurulmuştur."
[Data_2015-2017]

125.!!!!
"BÜLENT TURAN (Devamla) – Ama siz istemediğiniz kişilere bir yargı kararı verilince başka
davranıyorsunuz, sevdiklerinize olunca başka davranıyorsunuz. Olmaz, yargı faaliyeti yargı
faaliyetidir. Beğenmezseniz itiraz edersiniz, kavga ederiz, konuşur, tartışırız onları da. Ama
sabahtan beri kaç arkadaş söz aldı? Arkadaşlar, sizin “basın özgürlüğü” diye ifade ettiğiniz
mesele Fransa’da da, İngiltere’de de var, benzer davalardan hüküm giyen insanlar var. O
mesele, terörle ilgili yapılan bir adım, işlem. Abdullah Öcalan’ın yazarı olduğu bir gazete,
manşetleri okusam korkarım, öyle bir gazete. Siz bunu burada savunma hâline giriyorsunuz.
(s. 834)."
[Data_2015-2017]

126.!!!!
"Paris’teki, Belçika’daki, 2014’te İngiltere’deki olaylar, bütün bunlar demokratik ülkelerin
gerekli görmesi hâlinde, kamu güvenliğini tehdit altında görmesi hâlinde askerlerini,
ordularını nasıl göreve davet ettiğini hepimize gösterdi. Ben başka örnekler de verebilirim.
Mesela, Amerika’da Ferguson olaylarında ulusal muhafızlar göreve çağrıldı. Yani bir polis 18
yaşındaki bir genci öldürmüş, olay da bu. Buna karşı bir tepki var toplumda, ulusal muhafızlar
göreve çağrıldı ve olağanüstü hâl ilan edildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ondan daha önce
2011 yılına gittiğimiz zaman Wall Street’i işgal eylemi vardı."
[Data_2015-2017]

127.!!!!
"HÜSEYİN KOCABIYIK (Devamla) – 1973 yılında Fransa’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği
teröristlerce basılıyor. Oturuyor Fransa hemen terörle mücadele tedbirleri geliştiriyor...
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Okurum, burada var dosyası. Ben sizin gibi öyle havadan gelmiyorum.Ondan sonra, 1974’te,
İngiltere Terörü Önleme Geçici Yasası çıkartıyor, sonra bir yasa daha çıkartıyor; Kuzey İrlanda
Olağanüstü Koşullar Yasası. 1977’de, 1987’de ve 1991’de bu yasaları revize ediyor. Yani
“İngiltere’de İngiliz Hükûmeti ile İrlanda, IRA oturdu, anlaştı.” falan buraya tatlı masallar
olarak anlatılıyor bunlar. O seviyeye gelinceye kadar o İngiliz devleti, İngiliz Hükûmeti terörle
mücadele yasaları çıkartmış bir yığın. Bir barış olduysa bu çabalar sayesinde o noktalara
gelindi. Bunları bilelim. (s. 1005)."
[Data_2015-2017]

128.!!!!
"Gerçekten, biz burada bunları konuşurken bütün dünya bizim burada, Türkiye’de işlenen ağır
suçları tartışıyor ama biz başka bir şeyi tartışıyoruz. Bugün yasayla ilgili kürsüye gelen farklı
partilerden sayın hatipler güvenlik-özgürlük dengesinden söz ettiler, ayrıca Fransa örneğini,
İngiltere örneğini ve uluslararası anlamda askerin, kolluk gücünün nasıl şehirlere davet
edildiğini ifade ettiler. Vallahi, biz de Türkiye’nin bir Fransa ve İngiltere olmasını çok arzu
ederiz ve bunu savunuyoruz da. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik yolunda her türlü konuda,
bununla ilgili parti olarak görüşümüzü ve desteğimizi sunduk. Ama, ne yazık ki bu kanun
tasarısıyla ilgili biz ne Fransa’yız ne İngiltere’yiz ne de başka bir Avrupa ülkesiyiz. Sadece bu
yıl, binlerce sivil insan... 3 aylık bebekten doğmamış bebeğe (s. 1051) kadar, anne karnında
öldürülen bebekten annesiyle beraber öldürülen çocukların olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz
ve bunların hiçbirinin soruşturulması yapılmadı."
[Data_2015-2017]

129.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Turist sayısındaki azalmadan kaynaklı bir sorundan bahsedilmekle
birlikte aslında Türkiye’de turist sayısının görece yüksek olduğu 2013 yılında yabancı turist
başına harcama yıllık 749 dolardır. Oysa bu rakam Avustralya’da 5 bin, ABD’de 1.881,
Almanya’da 1.267, İtalya’da 872, İngiltere’de 1.241 dolardır. Türk turizmindeki sorunlar turist
sayısıyla ölçülemeyecek kadar derindir. Bugün yaşadıklarımız ilk rüzgârda çatırdayan bir
yapıdır. Türkiye turizmde daha fazla zaman kaybetmeden bir dönüşüm sürecine girmelidir;
büyük şehirlerde ve benzeri merkezlerde kongre, sergi ve toplantı turizmine, kırsal alanlarda
kırsal turizme, sağlık merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde sağlık turizmine, tıp turizmi ve
termal turizme yönelmelidir diyor, teşekkür ediyorum. (s. 28)."
[Data_2015-2017]

130.!!!!
"MURAT EMİR (Ankara) - Değerli arkadaşlar, getirdiğiniz sağlık düzeni son derece hastalıklı bir
sağlık düzeni oldu. Sağlıkta Dönüşüm Programı, aslında, insanlarımızın sağlığının özel
sektörün kâr hırsına terk edildiği bir düzendir. Bakın, bugünkü düzende ortalama bir kişinin
yıllık polikliniğe başvuru sayısı yüzde 8,2’dir. (s. 232).
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Bu son derece yüksek bir rakamdır. Yani insanlar hastanelere başvuruyorlar ama nitelikli
sağlık hizmeti alamadıkları için bir daha başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu hem kaynakların
israf edilmesi anlamına geliyor hem de insanlarımızın sağlık kalitesinin ve sağlık bakım
hizmetinin niteliğinin sürekli olarak düşmesi anlamına geliyor. Mesela, acile bizde, yılda 100
milyon başvuru oluyor, 78 milyonuz; İngiltere’de 25 milyon başvuru oluyor, nüfusu 50 milyon.
Artık, siz oradan Türk insanının nasıl acil servise yönlendirildiğini değerlendirin. (s. 233)."
[Data_2015-2017]

131.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Fransa’da da oluyor, Belçika’da oluyor, İspanya’da oluyor,
İngiltere’de oluyor ve bu olaylara karşı parlamentoları birlikte hareket ediyorlar. (s. 640)."
[Data_2015-2017]

132.!!!!
"Türkiye, Sayın Altay’ın da işaret ettiği üzere, birçok Avrupa ülkesi gibi terörün hedefidir ve
terörle onlar nasıl mücadele ediyorsa öyle mücadele etmektedir. Sayın Altay önergelerinin
gerekçe bölümünde, DAEŞ ve PKK terör örgütünün büyük çaplı eylemlerini sıralamış. Evet, bu
eylemler, burnunun dibinde iki bölünmüş ülkeden onlarca terör örgütüyle aşağı yukarı bin
kilometrelik bir sınır hattında gelip Türkiye’yi vuruyor. Peki, söyler misiniz Fransa’yı niye
vuruyor bu terör, Belçika’yı niye vuruyor, İngiltere’yi niye vuruyor? Kaldı ki, gururla ifade
etmeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Hükûmeti bunca mukayeseli zorluklara rağmen,
içerideki kronik terör faaliyetlerine rağmen, hem DAEŞ terörüyle hem de PKK terörüyle çok
etkili bir biçimde mücadele edebilmektedir."
[Data_2015-2017]

133.!!!!
"Bakın, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği eğer 367’nin altında bir oyla kabul
edilseydi, referanduma gidilecekti. Türkiye’ye 3 milyon insanın kabul edilmesi,
dokunulmazlıklardan daha mı az önemlidir arkadaşlar? Şimdi, bakınız, İngiltere’de
referandum yapıldı ve oradaki konu neydi biliyor musunuz? İngiltere’ye yerleşecek insanlarla
ilgiliydi. O yüzden, İngilizler “AB’ye hayır.” dediler. Şimdi, burada, televizyonlarda karşımıza
çıkıp hiçbiriniz tartışma cesareti gösteremiyorsunuz. Geliyorsunuz kapalı kapılar arkasında ya
da birtakım “doçent”, “profesör” görünümlü AKP sözcülerini öne sürüyorsunuz, bizi muhatap
etmeye kalkıyorsunuz. (s. 1091)."
[Data_2015-2017]

134.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL – Avrupa Birliği ülkelerinden bakın İtalya, Fransa, İngiltere,
belki -dördüncü ülkeyi hatırlayamadım- İspanya, bu 4 ülkede arkadaşlar, varlık barışı
düzenlemeleri oldu yani bugün ülkeler vatandaşlarının yurt dışındaki varlıklarını ülkeye
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getirmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. Bunda garipsenecek bir durum yok ve Türkiye
de diğer ülkelerin yaptığı gibi kendi vatandaşlarının yurt dışındaki kazançlarını, varlıklarını
Türkiye’ye getirmelerini teşvik etmek üzere bir yasal düzenleme yapıyor. Dolayısıyla, bunu
başka ülkelerin de yaptığını, bunun da normal bir şey olduğunu kabul edelim. Burada
herhangi bir şekilde sanki dünyada hiç kimse yapmıyor da bir tek bu düzenlemeyi Türkiye
yapıyor gibi bir düzenleme var. Daha iki gün önce Endonezya’da buna (s. 1170) benzer bir
varlık barışı kanununu Parlamentodan geçirdi. Bugün sermaye global olarak dolaşıyor. Türk
vatandaşlarının da yurt dışında birtakım faaliyetlerden elde ettikleri kazançları var, birtakım
varlıkları var. Bu varlıklarını Türkiye’ye getirmelerini sağlamak üzere yaptığımız düzenleme
hepimizin destek olması gereken bir düzenlemedir diye düşünüyorum (s. 1171)."
[Data_2015-2017]

135.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Biz biliyoruz ki birçok medeni ülke benzer
düzenlemeleri geçmişte, yakın zamanda da yapmıştır; Türkiye de diğer ülkelerin yaptığı
uygulamalara benzer bir uygulamayı yapmaktadır. Baktığımız zaman, yakın zamanda İtalya,
Yunanistan, İngiltere, İspanya, Endonezya, Rusya, Belçika, Almanya gibi ülkeler bu tür
düzenlemeleri yaptılar; yurt dışındaki vatandaşlarına ait varlıkların ülkelerine getirilmesini
sağlayacak paketler düzenlediler. Ayrıca, tekrar tekrar vurgulamak gerekirse, diğer
vekillerimizin sorularında da işaret edildi, “Bu şekilde, yurt dışındaki varlığını getiren kişilere
hiçbir sorgu ve sual yok, mutlak manada bir koruma sağlanıyor.” şeklindeki değerlendirmeler
de doğruyu yansıtmamaktadır. Tekrar tekrar, üstüne basa basa söylüyorum, açıkça madde
okunursa maddede çok net bir şekilde görülecektir ki burada yapılan düzenleme şunu ifade
ediyor: Herhangi bir kişi, yurt dışından getirmiş olduğu varlık nedeniyle veya bu varlığı
getirmiş olmaktan dolayı yapacağı bildirimden dolayı herhangi bir soruşturmaya ve
kovuşturmaya tabi olmayacak. Bu kişiyle ilgili ulusal mevzuatımızda veya uluslararası
mevzuatta öngörülen başka bir nedenden kaynaklanan bir bilgi, bulgu, emare, soruşturma
yapılması gereken bir durum varsa hiçbir şekilde bu düzenleme onun önünde bir engel
oluşturmamaktadır (s. 102)."
[Data_2015-2017]

136.!!!!
"Değerli milletvekilleri, Anayasa’nın 148’inci maddesini okuyup 121 ve 122’nci maddelerini
görmezden gelenler, kararnamelerle her şeyin yapılabileceğini düşünüyor olabilirler, yani
kararname yetkisinin sınırsız olduğu düşüncesinde olabilirler. Hani, parlamentoların beşiği
kabul edilen İngiltere’de, meşhurdur, işte, “Kadından erkek, erkekten kadın yapma dışında
Parlamentonun her yetkisi var.” diye böyle, ironik bir tarif yapılır. Galiba, son dönemde
Türkiye’de de kararnameler böyle okunuyor. Siz 121, 122’nci maddeleri nasıl anlıyorsunuz,
nasıl yorumluyorsunuz demiyorum çünkü yorumluk bir şey bile yok ortada. Ancak, olağanüstü
hâlin amacı ölçüsünde, sınırlarına bağlı kalmak (s. 68) şartıyla kararname çıkarılacağı
Anayasa’da çok net biçimde yazılmış ama buna rağmen, eğer siz bir çizgi film kanalını
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darbeyle ilişkilendirerek kapatıyorsanız, bunu da ancak hayal gücünüzün genişliğine
yorabiliriz. (s. 69)."
[Data_2015-2017]

137.!!!!
"AYDIN ÜNAL (Devamla) - Avrupa şunu demiş, PKK bunu demiş, yok efendim, Avrupalı basın
örgütleri Türkiye’ye şu eleştiriyi yapmış, bu sıralamayı yapmış… Bunların hiçbiri umurumuzda
değil. Biz, terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bunu Fransa yapıyor, Almanya yapıyor, bunu
İngiltere yapıyor, bunu Amerika Birleşik Devletleri acımasızca yapıyor. Biz de terörle
mücadelemizi bu şekilde, kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Basın özgürlüğüne “evet” ama
teröre destek veren, şiddeti öven ve hatta terörün içinde yer alan birtakım basın organı
görünümündeki kuruluşlara da asla taviz vermeyeceğiz. (s. 664)."
[Data_2015-2017]

138.!!!!
"Ben burada baktım, gerçekten, bu programda olması gereken tedbirler ne diye, meslekten
ihraç edilenler ve edileceklerle ilgili hiçbir düzenleme öngörülmüyor. Bu sıkıntılı, keşke buraya
girseydi. Buna herhâlde bütçede bir şekilde ne yapmak lazım? Bakmak lazım. Bir diğeri:
Almanya’da 23 hâkim 1.000 kişiye, bizde 11 hâkim, savcı… Bunların bağlı personeli orada 1
hâkim, savcıya 3 düşüyor, bizde düşüyor 4-5, neyse. İngiltere’de euro olarak ortalama miktar
38,1 euro kişi başına adli yardım, bizde sadece 1,3. Hakikaten garip gureba, fakir fukara bu
düzende hakkını aramakta sıkıntı çekiyor. Ben yüce heyeti saygıyla selamlıyorum ve
önergemize destek vereceğini umut ediyorum. (s. 741)."
[Data_2015-2017]

139.!!!!
"Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kaba bir yöntemle kadına özgü bütçe ayrılması ya da
kadın ve erkek için eşit bütçe harcanması anlamına gelmemektedir. Diğer ülkelere
baktığımızda, örneğin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede en başarılı ülkelerden biri olan
İsveç'te ayrı bir Eşitlik Bakanlığı bulunmakta olup bu Bakanlık cinsiyet eşitliği kıstasını diğer
bütün bakanlıkların uygulamasının da garantörü durumundadır. İngiltere'deyse bütçe
görüşmelerinde her türlü ekonomik, sosyal, kültürel alan cinsiyete dayalı bir analizle rapor
edilmektedir ve bu analizler sonucunda, örneğin, istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95'i
kadınların istihdamının artırılması için kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra, 12 Avrupa
ülkesi daha 2003 yılında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarını kabul ederek
uygulamaya geçirmiştir. Türkiye'deyse sadece kısıtlı sayıdaki projeler dışında bir gelişme
olmadığı ortadadır. Oysaki kadın odaklı bütçelemenin yerel yönetimlerde uygulanması
yerelden inşa edilecek cinsiyet eşitliği perspektifi açısından önceliklendirilmelidir."
[Data_2015-2017]

53

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

140.!!!!
"Gazi Meclisimiz 28 Haziran 2016 tarihinde kabul edilen yasayla ve Resmî Gazete’de
onaylanarak Maarif Vakfı Kanunu’muz yürürlüğe girmiştir. Günümüzde dünyanın her
köşesinde okul açmış olan Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bu işi Türkiye Maarif Vakfı
benzeri yapılanmalarla gerçekleştirmektedir. Alman Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Ajansı
bu tarz çalışma biçimiyle dünyada binlerce okula ulaşmıştır. Bizim de hedefimiz Maarif Vakfı
vasıtasıyla 170 ülkede değil, 193 ülkede hizmet vermektir. Bizim gibi kadim kültüre sahip bir
ülkenin dünya sahnesine bırakacağı en derin iz insan yetiştirme sürecine talip olmakla
mümkün olacaktır."
[Data_2015-2017]

141.!!!!
"Adli Tıp Kurumunun yeniden yapılandırılmasını da bir görev olarak almamız gerektiğini ifade
etmek istiyorum. Adli muhasebe gerek adli tanıklık anlamında gerekse hata, hile gibi birtakım
işlemlerin ortaya çıkarılması noktasında önemli görev ve işlevleri olan bir çalışma alanı ve bu
uygulama başta Anglosakson ülkelerinde, ABD’de, Kanada’da, Avustralya’da, İngiltere’de olan
bir uygulama. Biz, biliyorsunuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkardık.
Bu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aslında benim tasvip etmediğim, çoğu zaman da
birçok yönüyle eleştirdiğim Anglosakson hukuk sistemine uygun bir denetim yapısını getirdi.
Eğer öyleyse, burada, Adli Tıp Kurumunun da bu yapıya uygun olarak yeniden
yapılandırılmasını, bu yeniden yapılandırılma içerisinde de adli muhasebeyi hatta adli
muhasebe mesleğini de düzenleyecek yasal düzenlemeleri yapmamız gerektiğini ifade etmek
istiyorum."
[Data_2015-2017]

142.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Şimdi, bir Maarif Vakfı kurduk, Maarif Vakfı kurulurken burada o
tartışmaları hatırlıyorum. Bu tür yurt dışındaki eğitim bağlamlı birtakım hizmetleri sunan
bazen resmî kurumlar vardır, bazen de gayriresmî yani “governmental” ya da
“nongovernmental” dedikleri kurumlar üzerinden yapılır. Bunun çok tipik örnekleri vardır;
isterseniz Bakanlığa bağlı olarak yaparsınız, isterseniz Alman Kültür gibi, Fransız Kültür gibi,
Amerikan Kültür gibi, DAD gibi, Goethe gibi enstitüler üzerinden yaparsınız. Şimdi, biz böyle
bir vakıf kurduk ama iddiamız şuydu: Yerli ve millî ama vakfın önüne bir “Türk” kelimesi
koyamadık ya şu Mecliste. İtiraz ettik, önerge verdik parti olarak, dedik ki: “Gelin, Türk Maarif
Vakfı diyelim.” İngiliz yüksünmemiş, Fransız yüksünmemiş, Amerikalı yüksünmemiş; biz niye
yüksünüyoruz? Bunu böyle yapalım ki dışarıda bu hizmeti rahat verelim. Kim adına veriyoruz?
İşte, FETÖ gerçekten farklı isimler adı altında gitti oraya, nüfuz etti ve orada en fazla bize
zarar verecek birtakım eğitim faaliyetlerinde bulundu. (s. 102)."
[Data_2015-2017]
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143.!!!!
"Diğer taraftan, sessiz sedasız, İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde de Kıbrıs görüşmeleri devam
ediyor. Baktığınız zaman da Türk tarafı ile Rum tarafı bir görüşmenin içerisinde, ara verildi ve
kısa süre sonra da tekrar bir araya gelecekler. Türkiye’nin de garantör devlet olduğu bu
görüşmeleri Yunanistan Parlamentosu kendi parlamentosunda görüşüyor, İngiltere görüşüyor
ancak bir tek Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu bundan bihaber. Baktığımızda,
Dışişleri Bakanı sessiz, Başbakan sessiz, Cumhurbaşkanı sessiz, buradaki Parlamento da
bihaber. Ne oluyor orada? Aslında, bunları bilmek de hepimizin hakkı diye düşünüyoruz. En
azından Dışişleri Bakanı gelip bir kapalı oturum ya da bir açık oturumda Kıbrıs’ta neler
olduğunu bize açıklasa memnun oluruz. (s. 453)."
[Data_2015-2017]

144.!!!!
"EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın
sorunudur, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülen ortak, toplumsal bir
sorundur. Yapılan bir araştırmaya göre, 15 yaşından itibaren mevcut, eski partneri veya diğer
erkekler tarafından en çok şiddete maruz kalan kadınların oranı Danimarka’da yüzde 52,
Finlandiya’da yüzde 47, İsveç’te yüzde 46’dır. Bu da bize göstermektedir ki toplumsal cinsiyet
eşitliği indekslerinde başı çeken ülkelerde dahi kadına yönelik şiddetin bir sorun olmaktan
çıktığını söylemek mümkün değildir. Amerika’da her on beş saniyede 1 kadın eşi ya da erkek
arkadaşı tarafından dövülmekte ya da tecavüz edilmekte, İngiltere’de haftada yaklaşık 2 kadın
eşi veya erkek arkadaşı tarafından öldürülmekte, Bangladeş’te tüm cinayetlerin maktullerinin
yarısını eşi (s. 1012) tarafından öldürülen kadınlar oluşturmaktadır. Dünyanın dört bir
tarafında görülen bu şiddet olgusuna elbette duyarsız kalmamız mümkün değildir ve duyarsız
kalınmamıştır."
[Data_2015-2017]

145.!!!!
"Yine, o gün söylüyor: “Ha, burada bir şey vardır. Nedir o? Tam üyelikle ilgili bir garanti
yoktur.” Sayın Erdoğan’ın kendisi söylüyor, onun ifadesi. “Bizden öncekilere tam üyelik
verilmiştir ama ondan sonra, örneğin, İngiltere on bir buçuk yılda bitirebilmiştir müzakereleri.
Amacımız, tüm yükümlülükleri yerine getirmektir ve tam üye olmaktır. Önümüzde güçlü bir
dönem vardır, her türlü çabayı göstermeye hazırız. Amacımız, tüm yükümlülükleri yerine
getirmektir ve tam üye olmaktır. Önümüzde güçlü bir dönem vardır, her türlü çabayı
göstermeye hazırız. (s. 1085)."
[Data_2015-2017]

146.!!!!
"Peki, bu ne sonuç doğuruyor arkadaşlar? Dünyada yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’da
temel eğitimi bitiren bir öğrenci 40 bin kelime öğreniyor, Almanya’da 45 bin kelime
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öğreniyor, İngiltere’de 50 bin, Suudi Arabistan’da 13 bin, Türkiye’de 8 bin arkadaşlar. Çünkü,
eğitim sisteminin sürekli değişmesi, temel derslerin sürekli birbirini tekrar etmesi ve
gelişmemesi ve sistemin içindeki bu çarpıklık nedeniyle Türkiye’de, hem doğumuzdaki hem
batımızdaki pek çok okuldan pek çok temel eğitim öğrencisi çok daha düşük bir kelime
hazinesiyle çıkıyor."
[Data_2015-2017]

147.!!!!
"Bir de, nedense her üniversiteye ilahiyat fakültesi açıldı. Bir şey demiyoruz ama daha diğer
fakültelerin, diğer üniversitelerin ihtiyaçları dururken neden bu kadar çok fazla sayıda ilahiyat
fakültesi açılıyor, sosyal bilimlerde daha fazla bölümler açılıyor? Bizim teknik bilimlere
ihtiyacımız yok mu? Teknik bilimlerde daha fazla öğretim üyesine ihtiyacımız yok mu?
Dünyada daha fazla ilerlemiş Japonya gibi, Hindistan gibi –bilim alanında- Çin gibi, İngiltere
gibi, Amerika gibi ülkelerle sosyal bilimlerle mi karşı karşıya geleceğiz, onlarla yarışacağız?"
[Data_2015-2017]

148.!!!!
"Türkiye’de birçok mevzuda mesafe kat edildi, birçok konu kendi içinde bir düzene sokuldu
ancak maalesef, millî eğitim meselesi nitelikli insan yetiştirme, donanımlı insan yetiştirme
meselesi bir türlü halledilemedi. Dünyada hangi devlet ve hangi millet; Japonlardan
Almanlara, ABD’lilerden İngilizlere ve Fransızlara kadar eğer bir ilerleme kat etmişse önce
eğitim sistemini bir şeklü şemaile sokmuş. Bugün, sadece Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde
ortaöğretimde okuyan öğrencilerin üçte 2’si meslek liselerinde okuyor ama Türkiye’de,
maalesef, genç bir çocuğumuz 4+4+4’ten sonra bir dört sene daha okuyor, üst üste yıllarca
okuyor, üniversiteyi bitiriyor veya daha önce on iki sene ilk, orta ve lise eğitimini bitiriyor ama
hiçbir formasyon sahibi olmuyor, olamıyor."
[Data_2015-2017]

149.!!!!
"Gerçek şu ki doktora mezunu vermeden olmaz. Yıllık bazda doktoralı mezun sayısı
Almanya’da 25 bin -bizim 5 katımız- İngiltere’de 17 binin üzerinde -neredeyse bizim 4 katımızBrezilya’da 15 bin iken Türkiye’deki mezun sayısı olarak kayıtlara geçen bu 5 bin rakamıyla
nereye kadar yol alınır? Şairin “Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?” sözündeki gibi
hedeflerin gerisinde kalmışsak şaşırmamak gerek. (s. 322)."
[Data_2015-2017]

150.!!!!
"İngiltere ayrı, tipik bir örnektir: Roma Dönemi geçirmiştir ama bugün Roma dili yoktur,
Latince yoktur; Norman Dönemi geçirmiştir ama bugün Fransızca yoktur ama Cermen Dönemi
geçirmiştir, baskın kültür, egemen kültür rengini, tonunu vererek diğerlerini de etrafında
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toplamış ve İngilizceyi ana dil, ortak eğitim dili kabul etmiştir. Hatta öyle olmuştur ki bırakın
ikinci bir resmî dil, ikinci bir eğitim dili, eğitim öğretim amaçlı gidenlerin bile uymak zorunda
kaldığı bir şart hâline gelmiştir. Yani, ABD’ye gidiyorsanız, Almanya’ya gidiyorsanız,
İngiltere’ye gidiyorsanız eğitim dili olarak o ulusun resmî eğitim dilini kabul edip bu şartlarla
kabul ediliyorsunuz."
[Data_2015-2017]

151.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) – Şimdi, bakın, sadece İngiltere’nin başkenti Londra’da 300’ün
üzerinde şive var, ağız var. Gerçekten birbirleriyle konuşurken zor anlaşırlar ama bunların
hepsi İngilizcenin zenginliğidir. (s. 327)."
[Data_2015-2017]

152.!!!!
"GAYE USLUER: Şimdi, tek tipçiliğin karşısında çoğulculuk vardır. Birden fazla etnik grubun
olduğu, farklı mezheplerin olduğu ülkelerde bu iki tanım stratejik hâle gelmektedir. Bakınız
İngiltere’de, Kanada’da, Hindistan’da, İspanya’da demokrasilerde çoğulculuk vardır yani
orada hiç kimse demez ki “Sandıktan biz çıktık, sandıktan siz çıktınız.” Sizin göreviniz azınlığa
hükmetmek değildir, sizin göreviniz azınlığın haklarını korumaktır. (s. 359)."
[Data_2015-2017]

153.!!!!
"Bazı ülkeler harcamaların ve vergi gelirlerinin kompozisyonunu değiştirerek büyümeyi ve
gelir dağılımını destekleyecek maliye politikalarını gündemine almıştır. Başta Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere olmak üzere İtalya, Macaristan, Güney Kore gibi birçok ülke rekabet
gücünü artırmak için dolaysız vergi oranlarını düşürme, altyapı harcamalarını artırma
programları açıklamıştır. (s. 28)."
[Data_2015-2017]

154.!!!!
"Değerli milletvekilleri, dokunulmazlık demokrasinin ana esaslarından biri. Parlamenter
muafiyetler, dokunulmazlık ve sorumsuzluk olarak ikiye ayrılıyor, malumualiniz ve ana vatanı
İngiltere. Kralın milletvekillerinin önünü kesmemesi için başlayan çalışmalarda cezai yönden
muafiyet tanınmış ve dokunulmazlık demiş, dokunamazsınız ama hukuki yönden yapılan bir
haksız fiil varsa herkesin tazminatı ve dava hakkı var. (s. 51)."
[Data_2015-2017]

155.!!!!
"BAŞKAN – Kürsü sorumsuzluğu yine tanınmış bir haktır ve Mecliste söylediği sözlerden
dolayı, bunu dışarıda tekrar etmekten dolayı herhangi bir takibata uğranmaz. Fransa bunun
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tersidir. Fransa’da hukuki dokunulmazlık vardır, cezai dokunulmazlık yoktur, hukuki bakımdan
vardır. Ve biz İngiltere’deki sistemi seçtik ve bizim Anayasa’mızda cezai bakımdan
dokunulmazlık var. İyi de ilanihaye mi var? Hürriyetler sonsuz mu? Hukuk devleti, bir anarşi
devleti midir? Değil, olamaz, mümkün değil."
[Data_2015-2017]

156.!!!!
"BAŞKAN – Devam edeceğim konuşmaya, lütfen dinleyin. Şimdi, bu, sadece bizde değil,
mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde son yirmi yılda 27 Temsilciler Meclisi ve Senato
dokunulmazlığı kaldırıldı. Avustralya’da 5. Fransa’da rüşvet, yolsuzluktan 3 kişi, İngiltere’de 30
kişi yirmi senede. (s. 52)."
[Data_2015-2017]

157.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN TURAN (İstanbul) – Kendimize şu soruyu soralım: Batılı
demokrasilerde sınırsız basın özgürlüğü var mı; gazeteciler, medya çalışanları sınırsız bir
özgürlüğe sahip mi? İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, ABD ve daha birçok ülke, bağımsızlığını
ve güvenliğini sağlamak adına medyaya yasa düzeyinde birçok kısıtlama getirdiği gibi, medya
mensupları mevzuat dışına çıktıklarında polis tarafından çeşitli şekillerde tartaklanıyor,
mesleki materyallerine el konulup gözaltına alınıyorlar."
[Data_2015-2017]

158.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EDİP SEMİH YALÇIN (İstanbul) – Avrupa Birliği bir küresel projedir ancak
ulus devlet gerçeği karşısında bugün bu projenin geleceği tehlikeye girmiştir. İngiltere’de
Brexit’in ortaya çıkması ve İngiliz halkının AB’ye “hayır” demesinin arkasında da bu ulus
devlet olgusu vardır. Atatürk de millî devlet ve üniter yapının sırlarını keşfedip hayata
geçirmiş ama tamamlamaya ömrü yetmemişti. Onun attığı tohumlar kök salmış ve Türkiye,
yoluna çıkan bütün engellere, bütün antidemokratik inkıtalara, darbelere rağmen yoluna
devam etmesini bilmiştir. Bu arada, küreselleşmenin yol açtığı kutuplaşma ve millî yapılara
emperyalizmin mücadelesi aksi tesir icra etmiştir. Milliyetçiliğin ve muhafazakâr değerlerin
yükselmesine zemin hazırlayan küresel emperyalizm, ulus devlet yapılarının ve yerel üniter
mekanizmaların direnişiyle karşılaşmıştır. Batı dünyasının, kendi ürettiği evrensel değerler
yerine bunları istismar eden yeni sömürgecilik politikalarına yönelmesi, modern
demokrasilerin güçlü liderler rejimi ve otokrasiye evrilmesine de yol açmıştır."
[Data_2015-2017]

159.!!!!
"Peki, yerli? Yerli deyince kömür dedik. Kömürle alakalı şu resmi çok net görmemiz lazım:
Dünyada elektrik üretiminde yüzde 40’dan fazla bir kömür kaynağı söz konusu. Birincil enerji
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tüketimine baktığımızda bile kömür yüzde 30’larda. Bize birileri hep akıl veriyor, “temiz
enerji, Avrupa” falan diyor ama şu rakamları ben -insan nisyan ile malul- yine ifade etmem
lazım. Avrupa’nın elektrik üretimindeki kömür payı, Polonya yüzde 84, Almanya yüzde 45,
İngiltere yüzde 39, Romanya yüzde 38, Danimarka yüzde 34 -dünyaya dönelim- Çin yüzde 75,
Hindistan yüzde 73, Amerika yüzde 35. Peki, bizde? 15,5 milyar ton kömürümüz var, kurulu
gücümüzün en az bir misli daha yani 10 bin megavatın üzerine bir 10 bin megavat daha
yapabilecek kapasitemiz varken “Aman, yok.”, nereye dokunsak “Yok.”"
[Data_2015-2017]

160.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) – Çünkü kadınlar, Londra’da bir parkta yürüyüş
yapan kadını, genç kızı korkuttu diye yargılanan bir İngiliz’e İngiliz yargıç yedi yıl yedi gün
hapis cezası veriyor."
[Data_2015-2017]

161.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) – Diyor ki basın mensupları: “Ya, kadına elini bile
sürmedi, niye yedi yıl yedi gün, çok fazla değil mi?” Diyor ki: “Yedi gün, o genç kızı korkuttuğu
için ama yedi yıl, İngiliz kızlarını sokakta özgürce gezmeye korkuttuğu için.” (CHP sıralarından
alkışlar) Onun için, sevgili kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka, tarihi artık -gerçekten, samimi
söylüyorum- şu kafasında fesle gezen tımarhane kaçkınlarından öğrenmeyi bırakın, açın biraz
okuyun. Okuyun, tarih derslerle dolu. (CHP sıralarından alkışlar) İnanın, tarih derslerle dolu.
Ayşegül Terzilerin, Ebru Hanımların bu ülkenin sokaklarında özgürce gezebilmesi, bakın,
gerçekten söylüyorum, özgürce gezebilmesi bugünlerde mümkündü ama şimdi Ebru Hanım
bu ve diyor ki: “Ya, benim her yanım kapalıydı, bana niye saldırdılar? Şimdi, eğer bu ülkenin
sokaklarında kadınların özgürce yaşamasına engel oluyorsanız Sevgili Osman Bak, ben sana
bakmam, sen kendine bak kardeşim, boş ver. Ben konuşacağımı konuşacağım” (s. 1132)."
[Data_2015-2017]

162.!!!!
"SMET YILMAZ –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya çıkan bütün hatiplerin hepsi son
günlerde kamuoyunda çokça konuşulan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
sonuçlarından bahsetti. Bunlardan birisi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 uygulaması
ve sonuçlarıdır. ... Söz konusu programın sonuçlarına bakacak olursak: Tüm ülkelerin fen
okuryazarlığı ortalama puanı 465, Türkiye’ninki 425’tir. Fen bilimlerinde 2012’ye göre
Japonya’nın düşmüştür, Hong Kong’un düşmüştür, Kore’nin düşmüştür, İsviçre’nin
düşmüştür, İngiltere’nin düşmüştür, Almanya’nın düşmüştür, Finlandiya’nın düşmüştür,
Hollanda’nın düşmüştür, Belçika’nın, Avustralya’nın, Yeni Zelanda’nın, Fransa’nın,
Macaristan’ın, Lüksemburg’un, Yunanistan’ın, Romanya’nın, İspanya’nın, Litvanya’nın,
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Avusturya’nın, İtalya’nın, Çek Cumhuriyeti’nin, Polonya’nın, İrlanda’nın, Slovakya’nın,
ABD’nin, 25 ülkenin de düşmüştür (s. 165)."
[Data_2015-2017]

163.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HULUSİ ŞENTÜRK (İstanbul) –Değerli arkadaşlar, dünya pazarları
büyük oranda tek standart, tek belge yapılanmasına dönüşmüş olup OECD verilerine göre de
uluslararası ticaretin yüzde 80’i standardizasyon faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bu
gelişmeler ışığında standartlar artık ürün ve hizmetlerin küresel pazara girmesinde pasaport
işlevi görmeye ve dolayısıyla da küresel ekonomide stratejik bir rol almaya başlamıştır.
Almanya, Fransa, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar da standartların bir başka
boyutunu ortaya koymaktadır ki o da ülkelerin ekonomik büyümesinde standartlar çok büyük
bir rol oynamaktadır, hatta bu etkileri yüzde 25’lere kadar ulaşabilmektedir. Standartların bu
öneminden dolayı gelişmiş ülkelerde standardizasyon ve uygunluk faaliyetleri devlet
tarafından desteklenmekte, devlet tarafından stratejiler ve politikalar belirlenmekte ve
ülkeler arasında adına “standartlar savaşı” diyebileceğimiz kıyasıya bir rekabet
yaşanmaktadır. İşte, tam da bu rekabet ortamında ülkemizin tek millî standartlar kuruluşu ve
en büyük yerli ulusal uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü de
mücadele etmektedir. Enstitümüz, küresel rekabette daha güçlü olabilmek adına da 2011
yılından itibaren ciddi bir politika değişimi içine girmiş ve büyük hamleler gerçekleştirmeye
başlamıştır. Eskiden yılda 3-4 milyon yatırımı ancak yapabilen enstitü yerine, son beş yılda
250 milyon yatırım yapan enstitü ortaya çıkmıştır ki sadece 2015 yılında yapılan yatırım
miktarı bile 90 milyon lirayı aşmıştır."
[Data_2015-2017]

164.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) –Bakın, 2018’den itibaren bütün ülkeler artık
birbirleriyle bilgi paylaşımına başlıyorlar. Bugün her ülke ardı ardına bu tür düzenlemeleri
yapıyor. Türkiye olarak da böyle bir düzenleme yapmış olmamız zaman olarak doğru bir
düzenlemedir. Vatandaşlarımıza şu imkânı veriyoruz: Siz de çok iyi biliyorsunuz ki,
vatandaşlarımız farklı nedenlerle yurt içinde kazandıkları birtakım varlıkları yurt dışında farklı
alanlarda değerlendiriyorlar. Bu sadece Türk vatandaşlarına mahsus bir şey mi? Amerika
Birleşik Devletleri vatandaşları da yapıyor, İngiltere vatandaşları da yapıyor, Fransa
vatandaşları da yapıyor. Dolayısıyla, ülkeler kendi vatandaşlarının varlıklarını ülkelerine
çekmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. (s. 920)."
[Data_2015-2017]

165.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUŞ (İstanbul) – (ETA örneği ile başıyor)Bakın, bugün, çok
defa atıf yapılan AB ülkelerinin çoğunda terörle mücadeleye yönelik çok sert yaptırımların
olduğu yasalar mevcuttur. İngiltere’de 1974 yılında IRA terör örgütüne yönelik terörle
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mücadele yasası çıkarılıyor. Bu yasayla, herhangi bir adli makam kararı olmadan terörle ilgili
şüpheli görülen kişilere yönelik içişleri bakanlığının tasarrufuyla yirmi sekiz güne kadar gözaltı
işlemleri uygulanabiliyor, bu süre yargı kararıyla kırk beş güne kadar çıkarılabiliyor. İçişleri
bakanına ve polise sadece şüphe unsuru oluşması kaydıyla her türlü temel hak ve hürriyeti
kısıtlama yetkisi veriliyor. İçişleri bakanı, terörizme karıştığına inandığı ulusal ve uluslararası
örgütleri terörist örgüt ilan etme yetkisine sahip. Terör örgütüne aidiyet veya terör örgütüne
davet suç olarak tanımlanmıştır. Terör örgütü üyesi veya destekçisi olduğu şüphesini
uyandıracak şekilde giyinmek, bu örgütlerin simgelerini taşımak veya göstermek suç olarak
kabul edilmiştir. Terör örgütü ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın terörle ilgili finansman
sağlamak veya para toplamak, terör amaçlı bilgi toplamak ayrıca suç olarak kabul edilmiştir.
Bu yasaya göre, terörü teşvik eden ve kışkırtan örgütler teröre karışan örgütler olarak kabul
edilmiştir. Yasaya göre, terör eylemleri işlenmesine ilişkin her türlü eylemi hangi seviyede
olursa olsun idare edenler suçlu sayılmaktadır. (s. 686).
Değerli milletvekilleri, yine pek çok örneğin verildiği Fransa’daki OHAL uygulamalarına biraz
bakalım."
[Data_2015-2017]

166.!!!!
"Bakın, emekçilerle ilgili, emeklilerle ilgili… Dünyada, emekli olduktan sonra yaşam koşulları
en kötü olan bir ülkeyiz. Hepiniz görüşmüşsünüzdür, bir Fransız’ın, bir İngiliz’in ya da bir
Alman’ın emekli olduktan sonra bir maaşıyla dünyada seyahat ettiğini ve yaşamını çalışmadan
idame ettirdiğini ama Türkiye’de -genelde bir karikatür gösterilir- bizimkiler ya sokakta simit
satıyor ya limon satıyor ya da ikinci bir iş bulmakla zamanını geçiriyor. Çünkü verdiğiniz ücret
bir emeklinin kendi yaşamını idare ettirmesini sağlamıyor. (s. 1002)."
[Data_2015-2017]

167.!!!!
"ENGİN ALTAY - Bakın, dinleyen arkadaşlar var sizin içinizde, onlara saygılı olun. Hollanda’da,
Belçika’da, İngiltere’de de saraylar var, bakın, bir de Orta Doğu ülkelerinde var saraylar.
Gelişmiş ülkelerde, refah seviyesi yüksek ülkelerde, demokrasinin kökleştiği ülkelerde saraylar
sembolik, parlamentolar güçlüdür. Biz şimdi hep beraber şuna karar vereceğiz: Saraylar
sembolik, parlamentolar güçlü mü kalsın? Yoksa parlamentolar sembolik, saraylar mı
güçlensin? Bu kadar basit bir mesele, bu kadar basit bir mesele. (CHP sıralarından alkışlar)
Ben bu Meclisin kendini bir güç zafiyeti, bir aciz noktaya indirgeyerek saraya ya da başka yere
-Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi bence mümkün değil de- başka bir noktaya güç
devşireceğine inanmıyorum. (s. 305)."
[Data_2015-2017]
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168.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL: Birincisi şu: Anayasa’ya göre kimsenin önceden izin almadan, eğer OHAL de
ilan edilmemiş olsa, gösteri yapma hakkı var, basın açıklaması yapma hakkı var. Beyaz
Saray’ın önünde gösteri yapanlar, basın açıklaması yapanlar Amerikan demokrasisinin
onurudur, gururudur. İngiltere Parlamentosunun önünde özgürce protesto yapanlar İngiliz
demokrasisinin onurudur, gururudur. Almanya’da Alman büyük Parlamentosunun önünde
basın açıklaması, kitlesel eylemler yapanlar, kendilerini “Bundestag”a zincirleyenler Alman
demokrasisinin onurudur. Dün 1,5 kilometre Meclise yaklaştırılmayan, toplumun anayasa
hakkını haykırmaya gelmiş avukatların, baro yönetim kurulu üyelerinin, baro başkanlarının
gaz yemesi Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasisinin ve AKP demokrasisinin ayıbıdır, utancıdır,
rezilliğidir. (s. 358)."
[Data_2015-2017]

169.!!!!
"RUHİ ERSOY (Osmaniye) –(Gazetecilik tartışılıyor) Basın özgürlüğü ve basınla ilgili, elbette ki
düşünce, ifade ve toplumun kendisini ifade etmesinin alanı olarak gördüğümüz bir güç unsuru
olarak değerlendiriyoruz ama basın özgürlüğü ile millî güvenlik arasındaki ilişkiyi de mutlaka
dengeye katmak durumundayız çünkü güvenlik-demokrasi, güvenlik-özgürlük ilişkisi içerisinde
dünyanın gelmiş olduğu yeni durum, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, pek çok
Avrupa ülkesinde de düşünce özgürlüğü adına bunlar yapılmıyor arkadaşlar. Bakın, şu kadarını
söyleyeyim, 2005 yılında Londra’da bir metro istasyonu patladığında, o dönemde alınan
güvenlik tedbirlerinin yoğunluğu şikâyet konusu oldu ve o dönemin gazeteleri, yazarları,
düşünürleri bunun dünya başkenti olan Londra için turizm açısından sıkıntı getireceğini
söylediğinde, Londra Emniyet Müdürü “Bu, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun, İngiltere’nin
bir devlet politikasıdır.” dedi ve konuyu orada kapattı, gazeteciler de bunu tartışma meselesi
bile yapmadı. Memleketin maalesef bir şekliyle asimetrik kuşatma altında yaşadığı şu
günlerde, olağanüstü terör örgütlerinin kuşatmasında olduğu bu günlerde, biz basın
özgürlüğü, haber alma hakları konusunda elbette ki meselelere yaklaşacağız fakat bunu
yaparken de güvenlik ilişkisini çok iyi gözetmemiz lazım. (s. 400)."
[Data_2015-2017]

170.!!!!
"ENGİN ALTAY: Değerli milletvekilleri, cumhuriyet kaygısı değil, cumhuriyet dediğiniz her
yerde var. Bizim buradaki kaygımız, bizim için cumhuriyetimizi anlamlı kılan, onun
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliğidir; bizim kaygımız buradadır. Bu
getirdiğiniz teklif ne 1808 Sened-i İttifakta ne 1839 Tanzimat ne 1856 Islahat Fermanı ne 1876
Kanun-i Esasiye, Birinci Meşrutiyet ne 1908 İkinci Meşrutiyet, daha Türkiye dışına çıkalım, ne
Medine Vesikası ne Magna Carta ne İngiltere Haklar Sözleşmesi ne Birleşmiş Milletler Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ne 1921 ne 1924 ne 1961 ve maalesef ne de 1982,
beğenmediğimiz 12 Eylül darbe anayasasından bile bu toplumu ve ülkeyi daha geri götürecek
bir tekliftir. Anayasaları anlamlı kılan da hak arama güvencesinin varlığıdır, temel hak ve
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özgürlüklerin teminat altına alınması ve yargı bağımsızlığıdır. Getirdiğiniz teklif bütün bunları
ortadan kaldırmaya müsait bir tekliftir. (s. 470)."
[Data_2015-2017]

171.!!!!
"ENGİN ALTAY (Devamla) – An itibarıyla, siyasetçilerde mesele şudur: Bizler bugünden değil,
yarından sorumluyuz; dünküler de bugün yaşadıklarımızdan sorumludur. Bakın, siyasetin
böyle bir ritüeli vardır. Bugün dünün sonucudur, yarın da bugünün sonucu olacak. Değerli
milletvekilleri, terör kamplaşma ve kutuplaşmadan beslenen bir illettir. Huzur içinde bir
yaşam istiyor isek terörün kamplaşma ve kutuplaşmadan beslenmesinin önündeki bütün
kanalları kesmek herkesten önce bu Meclisin görevidir. Parlamenter sistemi güçlendirmek 80
milyon insanımıza yapabileceğimiz en büyük hizmettir, en büyük iyiliktir. Bu çatı altında
milletin emanetine sahip kalmak bizim asli görevimizdir; aksi, emaneti gölgelemektir. Bütçe
hakkını ortadan kaldırmak, denetim yetkisini daraltmak, kanun koyma yetkisine ortak koşmak
Türkiye Büyük Millet Meclisini sembolikleştirmektir. Dün söyledim, Hollanda’da, Belçika’da,
İngiltere’de de saraylar var, şatolar var... O gelişmiş ülkelerde saraylar ve şatolar semboliktir,
Parlamento aslolandır. Millî irade Parlamento’dur, sarayda, şatoda millî irade olmaz ama kimi
Orta Doğu ülkelerinde, Orta Asya ülkelerinde, Uzak Doğu ülkelerinde, kimi Afrika ülkelerinde
de şatolar, saraylar var, parlamentolar da var ama oralarda da parlamentolar semboliktir,
saraylar ve şatolar kuvveti temsil eder. Fark şudur: Bir tarafta, birinci örnekte refah ve huzur
vardır, ikinci örnekte zulüm ve azap vardır. (s. 471)."
[Data_2015-2017]

172.!!!!
"Zira, tek ya da çift Meclisli parlamenter rejimler incelendiğinde, Türkiye’de Parlamentoda
temsil rakamlarının dünya örneklerinin gerisinde olduğu görülmektedir. Avrupa ülkeleri baz
alındığında, Parlamentonun çok daha düşük seviyede, eksik temsil edildiği düşünülebilir.
Rakamlara bakacak olursak, mevcut durumda Türkiye’de, ortalama 140 bin vatandaşa 1
milletvekili düşerken, Yunanistan’da 30 bin, İsveç’te 26 bin, Macaristan’da 28 bin vatandaşa
bir vekil düşmektedir. Ülkemize benzer yüksek nüfusa sahip ülkelerden Almanya’da 131 bin,
Fransa’da 113 bin, İtalya’da 97 bin, İngiltere’de 96 bin kişiye 1 milletvekili düştüğü
görülmektedir. Üstelik bu ülkelerin halkın oyuyla seçilen ikinci meclisleri veya senatoları
bulunmaktadır. (s. 473)."
[Data_2015-2017]

173.!!!!
"ALİ CUMHUR TAŞKIN (Mersin) – Türkiye’de bir sistem sorunu olduğu bütün kesimlerce
aşikârdır. Parlamenter sistemin, bizim siyasi anlayışımız, Türkiye’de seçmen tercihleri dikkate
alındığı zaman bize uymadığı açıktır. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi devletlerin
sistemlerine baktığımızda hiçbirinin sistemleri birbirine benzemez çünkü bu devletlerin
sistemleri kendi siyasi geçmişleri ve millî anlayışları çerçevesinde şekillenmiştir. Bu sebeple,
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yüz elli yıllık anayasa geçmişimizin neticesi olarak Genel Kurula gelen millî anayasa değişim
paketi, milletimizin istikbalini, ekonomik ve siyasi istikrarını sağlama yolunda en önemli bir
metindir. Özellikle darbe kültürünü ortadan kaldırabileceğimiz önemli bir eşiğin arifesindeyiz.
Özellikle kırk yıldır darbe anayasasını değiştirme sürecinde bir yol haritası çizmenin ve bu
noktada doğru istikamette ilerlemenin AK PARTİ olarak ana hedefimiz olduğunu ifade eder,
Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (s. 528)."
[Data_2015-2017]

174.!!!!
"ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bakın, farkında mısınız, bu anayasal değişikliğe kamuoyunda
entelektüel destek sıfır, hiç kimse entelektüel düzeyde bir savunma yapamıyor. Ülkenin
olağanüstü koşullardan geçtiğinden bahsediliyor, “çift başlılık” deniliyor, tarihimize uygun
olduğundan bahsediliyor falan ancak arkadaşlar, hangi ülkenin kadim tarihinde demokrasi
var? Demokrasi, bir çağdaş dönem rejimidir. Bugün neredeyse tüm Batı demokrasilerinin
tarihinde mutlak monarşiler vardır. Bugün İngiltere’nin, İsveç’in, Almanya’nın, tarihsellik
iddiasıyla, önerdiğiniz gibi bir rejime geçeceğini düşünebilir misiniz? Ülkelerin tarihsel
yolculuğu ilkel olandan çağdaş olana doğrudur, ancak bu şekilde ilerleme olur, bu şekilde
insanlar daha özgür, mutlu ve müreffeh yaşarlar. (s. 428)."
[Data_2015-2017]

175.!!!!
"BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gergin anlar yaşıyoruz.
Parlamento pratiğinde zaman zaman gergin anlar yaşanabilir ama önemli olan daha sonra
suhuleti hâkim kılabilmektir. İngiltere Parlamentosunda kral ya da kraliçe Avam Kamarasına
girmez, böyle bir gelenek yerleşmiş. Bunun sebebi, İngiltere’de Avam Kamarasının, Meclisin
“Kral giremez, hükümdar giremez.” diye bir kanun çıkarması değildir, böyle bir kural yoktur.
Eski zamanlardan birinde hükümdar Avam Kamarasına girmek istediğinde Parlamento yüksek
sesle “Kral giremez, hükümdar giremez buraya.” diye bağırmıştır ve o günden sonra hiçbir
İngiltere hükümdarı Avam Kamarasına girmemiştir. Böyle bir gelenek yerleşmiştir (s. 615).
(Türkiye'de de bunu yapmamız gerekiyor mealinde devam ediyor konuşma)"
[Data_2015-2017]

176.!!!!
"Bir yandan Cumhurbaşkanı, bir yandan Başbakan, muhalefet partilerini terör örgütlerinin
adını ana ana aktarmaktadır. Sizler iktidara geldiğinizde “Terör nasıl çözülür?” diye yurt dışına
heyetler gönderdiniz. İngiltere de çok büyük olasılıkla size “Biz, terör örgütünün adının
televizyonlarda geçmemesi için kesin kurallar koyduk.” demiştir. Çünkü terör örgütlerinin
reklamı yapılmaz ama medya aracılığıyla bunu yapmaktasınız."
[Data_2015-2017]
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177.!!!!
"Dünyanın hiçbir ekonomisinin veya mali gücünün geri getiremeyeceği bir hususu bilgilerinize
arz etmek istiyorum: Bu bölünmüş yolları yaptık da ne oldu? 8,5 milyon civarında motorlu
taşıt var iken 52 milyar Türkiye’deki hareketlilikte, 100 milyon taşıt/kilometredeki can
kaybımız 5,72’ydi. Şu (s. 75) anda 113 milyar hareketlilik, 20 milyon motorlu taşıt ve can
kaybımız 2,17. Bu, gelişmiş ülkelerde, İngiltere’de özellikle 1 civarında, İskandinav ülkelerinde
sıfır civarında. 2023 hedeflerimiz inşallah gerçekleştiğinde bizim hedefimiz de 1’in altına
girmektir. (s. 76)."
[Data_2015-2017]

178.!!!!
"Bu, Parlamento iradesini yok sayan bir anlayışın Türkiye’yi hangi uçurumun kenarına
getirdiğinin çok somut ve açık bir göstergesidir.
Değerli arkadaşlar, bu tablo içerisinde bakacağız konuya. Milletvekillerinin milletvekilliği
yapma hakkı ve hukukuna bakarken de bu tablo içerisinde bakacağız. Parlamento hukuku
sadece yazılı kurallardan oluşmaz, parlamento hukuku parlamento geleneğinden de oluşur.
Parlamenter demokrasinin en köklü temsilcisi olan İngiltere’de yazılı bir anayasa olmadığı
hâlde, Parlamento, gelenekleriyle, teamülleriyle hiç tartışılmayan bir dokunulmazlık içerisinde
siyaset yapma hakkını yürütür. (s. 80)."
[Data_2015-2017]

179.!!!!
"Değerli milletvekilleri, hâkimlik ve savcılık mesleği bütün dünyada, özellikle de gelişmiş
ülkelerde oldukça saygın kabul edilen bir meslektir. (s. 76).... (ABD ve Fransa örnekleri)
Değerli milletvekilleri, kısaca İngiltere’den de bahsetmek istiyorum. İngiliz hukuk sistemini iyi
anlayabilmek için tarihin arka planını, yaşanan olayları, şahısları ve kurumları iyi bilmek
gerekmekle birlikte bu ülkede hâkim olabilmek gerçekten kolay değildir. Hâkimlik, çok üst
düzey ve saygı duyulan bir meslektir. Hatta hâkimlerin toplumun üst sınıflarından seçildiği,
genelde Oxford ve Cambridge mezunu oldukları yönünde eleştiriler de mevcuttur. En çok
para kazanan meslek grubunun “barristers” denen peruklu hukukçular olduğu da
bilinmektedir. (s. 77)... Değerli arkadaşlar, torpili adalet sistemine sokmayalım. Torpili adalet
sistemine sokarsak Allah muhafaza bu memleketin geleceğini bundan sonra daha da
karartmış oluruz diyorum."
[Data_2015-2017]

180.!!!!
"Bu kapsamda, sadece bu tepkilerin değil, 1963’ten beri devam eden Avrupa Birliğine tam
üyelik sürecimizin de ciddi anlamda yeniden ele alınması ve gözden geçirilmesi gerektiğini
buradan hatırlatmak istiyorum. Çünkü, burada bir çifte standart var, burada bir haksızlık var.
Bizim defalarca ifade ettiğimiz bir şey vardır, ilgili bakanlarımıza da burada söyledik, gelen
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heyetlere de söyledik; artık, elli dört yıla yaklaşan bir sürede bir türlü bitmeyen ama evliliğe
de gitmeyen bir nişanlılık ilişkisi gibi tasvir ediyorum ben bunu. Bunun artık, bir şekilde
sonlandırılması gerekiyor ya onlar gelip gerçek anlamda… Bizim yarımız kadar değil, yarımızın
yarısının yarısı kadar olmayan birçok ülkeyi tam üye olarak kabul edip bir tarafta sorunlu olan
Güney Kıbrıs kesimini dahi tam üye kabul edip bu sorunların bu hâle gelmesine yol açan bir
Avrupa Birliği iradesi var; bu konuyu ciddiyetle ele almak gerekir. Bununla birlikte yine
Gümrük Birliği Anlaşması’nı da eğer tam üyeliğe giden bir süreç yoksa masaya yatırıp bu
konuda da karşılıklı bir anlayış içerisinde bir çalışmaya gitmek gerekir. Örneğin, şu anda,
İngiltere’de de geçtiğimiz günlerde onaylanan Brexit sürecinden bazı derslerin alınması ve
kendi içlerinde yıllardır beraber oldukları ülkelerin bile birer ikişer bu sürecin dışına çıkmasını
da dikkate almamız lazım."
[Data_2015-2017]

181.!!!!
"RUHİ ERSOY: Değerli milletvekilleri, Trump’lı bir Amerika’yla başlayan, türbülansa giren bir
dünyada, Avrupa Birliğinden ayrılan İngiltere’nin, NATO’yu tartışma zeminine çağıran
Fransa’nın başta olmak üzere, dünya standartlarındaki geldiği noktada neoliberal politikaların
sonuç vermediğini, her ulus devletin kendi güvenlik politikasını kendi vatandaşlarını mutlu
etmek üzerine kurguladığını çok rahatlıkla görürsünüz.
Bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, devletimizin, milletimizin, kamu
bürokrasimizin ve sonuna kadar vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın gündelik yaşam
içerisindeki her türlü probleminin yerinde çözümlenmesini, huzurlu, güvenli bir şekilde,
memleketine, milletine bağlı bir şekilde, mutlu ve refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşamasını
istiyoruz. Bu kapsamda, dağa kaçırılan askerlerin hesabını ve bugün tehdit edilen bölgedeki
farklı siyasi partilerin durumunu ayrı bir dosya olarak açabiliriz. Bugün itibarıyla bölgede
hâkimiyet kaybeden terör örgütünün yeniden hâkimiyet kurmak üzere birtakım dayatmaları
ortaya koyarak farklı siyasi parti mensuplarının yöneticilerine ne tür zulümler yaptığı ortada.
(s. 34)."
[Data_2015-2017]

182.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün 16 Mart ve
maalesef, aslında hep katliamları anıyoruz ve bundan yorulduk. Umuyorum bir gün sadece
başarılarımızı, yaptığımız iyi şeyleri andığımız günlere ulaşırız. 16 Mart 1978’de İstanbul
Üniversitesinde bombalı ve silahlı saldırı sonucu 7 üniversite öğrencisi katledildi ve 41 öğrenci
de yaralandı ve o saldırının davası cezasızlıkla hâlâ aslında derinlerde, dehlizlerde saklı
duruyor. Aynı şekilde bugün Halepçe katliamının da yıl dönümü maalesef ve bu Enfal
operasyonuyla, altı yıl süren Enfal operasyonuyla başlayan sürecin sonu Halepçe katliamı ve
etkileri de yıllarca sürdü. O gazın, gazdan zehirlenenlerde daha sonra etkileri de yıllarca
sürdü. Aslında, Halepçe katliamı için “Orta Doğu’nun Hiroşiması’dır.” demek mümkün.
Katliamdan sonra İslam İşbirliği Teşkilatının 53 ülkesi toplandı ve onlar da sessiz kaldılar bu
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duruma. Zaten kimyasal gazlar da aslında Batı’dan temin edilmişti. Şimdi, bugün Kürdistan
bayrağını Türkiye’de göndere çeken Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten samimi ise Halepçe
soykırımını da Norveç, İsveç, İngiltere gibi tanımalıdır ve bütün partiler de aslında bu katliamı
kınamalı ve bununla ilgili bir karar almalıdır tıpkı Srebrenitsa, Hocalı gibi katliamlara
gösterilen duyarlılıkla diye düşünüyoruz. (s. 111)."
[Data_2015-2017]

183.!!!!
"SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Geçen gün koca Galatasaray Kulübünün açıklamış olduğu
toplam borcu 2,4 milyar TL yani eski parayla 2,4 katrilyon lira. Peki, bu kadar kötü nasıl
yönetilebiliyor, bu kadar borç nasıl oluyor? Mesela bir tanesini vereyim ben: Sneijder diye bir
futbolcusu var Galatasaray’ın, 6 milyon euro para kazanıyor senede, ödenen para. Yüzde 15
de vergi koyarsak etti 7 milyon. Ev parası, araba parası, uçak biletleri, 1 milyon da onu koysak
yıllık maliyeti 8 milyon euro. 4 yıllık kontrat 32 milyon euro. Paranın maliyetiyle beraber
bonservisi olmasa bile 35 milyon euro. Bunu da 4’le çarparsak 140 trilyon lira parayı bir
oyuncuya verirseniz ve bunun gibi birkaç tane daha hata yaparsanız bu borç da 2,4 milyar olur
ve ondan sonra da Maliye mecburen kulüpler batmasın diye onlara vergi kolaylığı sağlamaya
çalışır. Bu mantıkla yönetilen kulüplerimize -şu anda Digitürk’ün 600 milyon dolar yıllık
ödediği bir para var kulüplerimize- dünyada en çok para kazanan lig İngiltere Ligi’dir, 2,5
milyar dolardır yıllık, onu bile getirip verseniz gene bir şey yapamayacaklar bu yönetimle.
Çünkü devamlı şikâyet ediyorlar vergilerden Sayın Maliye Bakanım. Türkiye’deki vergi yüzde
15, İtalya’da yüzde 47, Fransa’da ve Almanya’da yüzde 50’nin üstünde. Peki, Almanya’da,
Fransa’da veya İtalya’da bu kadar borcu olan bir kulüp görebiliyor musunuz? Hayır,
göremiyoruz çünkü iyi yönetiliyor, sistem farklı. (s. 195)."
[Data_2015-2017]

184.!!!!
"Bunu sadece siyasallaştırmak ve tek bir siyasi partiye angaje etmek, bu anlamda bu konunun
siyasetin dolgu malzemesi olarak kullanılmak olduğunu, istismar edilmesi olduğunu
düşünüyorum. Bakınız, Danimarka’da kadına yönelik şiddet yüzde 52’dir, Finlandiya’da yüzde
47, İsveç’te yüzde 46, Hollanda’da yüzde 45 ne yazık ki, İngiltere’de ise yüzde 44’tür ne yazık
ki. Bu, tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya, okulda, sporda şiddeti konuşmak ve bununla
mücadele etmek zorunda ve güç birliği yapmak zorundadır. Bununla birlikte, bir örnek daha
vereyim dünyadan. Mesela, Londra’da ve New York’ta özellikle toplu taşımalarda kadına
yönelik istismarlarla ilgili ciddi mücadele kampanyaları başlatılmaktadır; bu, dünyanın
sorunudur. Hızlıca devam etmek istiyorum."
[Data_2015-2017]

185.!!!!
"Çağımız artık çok dilliliğin önem kazandığı bir dönem. Günümüzde, dünya ülkeleri incelendiği
zaman BM üyesi 194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere,
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İspanya, İtalya, İsveç, Almanya Çin, Hindistan gibi birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim
yapıldığı görülmektedir. Estonya, Macaristan ve Bulgaristan gibi birçok üniter devlet,
aralarında Türkçenin de olduğu çok dilli eğime geçmiş durumdadır. Halkların ana dillerini
sahiplenmek için verdiği mücadeleler sonucu kazanılan haklarla, bugün Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde,
Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Paktı’nda, UNESCO Sözleşmesi’nde, Ulusal Azınlıkların
Korunması Hakkında Çerçeve Sözleşmesi’nde ve buna benzer birçok uluslararası metinde ana
dilde eğitimin önemi vurgulanmakta ve hiç kimsenin ana dilini öğrenmekten alıkonamayacağı
belirtilmektedir."
[Data_2015-2017]

186.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Bir yapının örgüt olabilmesi için dünyada kriterler vardır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde kriter Dışişleri Bakanlığının kararlarıdır, İngiltere’de İçişleri
Bakanlığının kararıdır, Türkiye’de ise yargının kararıdır. Burada şikâyetler yapıldıktan sonra,
2005 yılında bu yapının örgüt olduğu noktasında bazı şikâyetler geliyor ve Yargıtay 5. Ceza
Dairesi bunlarla ilgili karar veriyor, diyor ki: “Hayır, burası bir örgüt değildir, radikal
İslamcıların dahi burayı hedef aldığı bir yapıdır.” Ardından, cumhuriyet başsavcısı itiraz ediyor.
2008’de karar veriyor Yargıtay Daireler Kurulu -herkes var orada- diyor ki: “Hayır, burası bir
örgüt değildir.” Buna rağmen, 2013 yılındaki 17-25 Aralıktan sonra iktidar partisi büyük bir
mücadele içerisine giriyor. Bir yandan “Haşhaşiler” diyor bunlara, bir diğer yandan bunlara
“paralelciler” diyor, “Paralel yapı oluşturmak istiyor.” diyor ama nedense Cumhuriyet Halk
Partisinin ve HDP’nin milletvekilleri buraya destek vermeye devam ediyorlar. (s. 796)."
[Data_2015-2017]

187.!!!!
"Gençlerimize bakalım, üniversitelerimize, onlar da dünyadan geri kalıyor sizin yüzünüzden.
Nasıl mı? Bakın, 183 tane üniversitemiz var şu anda, dünyada ilk 500’e giren sadece 5
üniversite var, 2’si de özel. Dünyada ilk 1.000 üniversite içerisinde sadece 10 tane
üniversitemiz var, sadece 10 tane üniversitemiz var. Sizin uyguladığınız politikalar bizi bu
noktaya getirdi. Bakalım dünyanın en iyileri içerisinde kimler var? En iyiler içerisindeki
üniversitelerin yüzde 23’ü ABD’den, yüzde 9’u Çin’den, yüzde 7,6’sı İngiltere’den. Bizim
üniversitelerimiz alan sıralamalarında yüzde 1,2’ye ancak girebiliyorlar, sizin yüzünüzden. Ben
size soruyorum: Bizim beynimiz diğer insanların beyninden daha mı az çalışıyor? Asla, sadece
iyi yönetilmiyoruz, sadece iyi yönetemiyorsunuz. Bizi daha iyi yönetmek mümkün, ülkeyi daha
iyi yönetmek mümkün (s. 586)."
[Data_2015-2017]

188.!!!!
"ORHAN SARIBAL (Bursa) – Birkaç örnek vermek isterim değerli milletvekilleri: Avrupa Birliği
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde protein üretimi kişi başına 70 ila 61 gramdır, bizde ise
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sadece 31 gram. Yine, dünyada, hemen yanı başımızdaki Yunanistan, Almanya, İngiltere,
Fransa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri kişi başına yılda 70 ile 80 kilogram arasında et kırmızı artı beyaz et- üretimi yaparken biz ne yazık ki 36 kilogram yapıyoruz ve bu 36
kilogramın da yüzde 60’ından fazlası beyaz et. Bunun karşılığı şuna denk gelmektedir: Onlar
kırmızı eti bizim 3 kat, 4 katımız tüketiyorlar; biz ne yazık ki 10 ile 12 kilogram arasında
tüketiyoruz. Bunun karşılığı neye denk geliyor? Eğer Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı
olmasa halkımız hemen hemen et de yiyemeyecek, iyi ki de varlar (s. 657)."
[Data_2015-2017]

189.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Biz, 24’üncü Dönemde yapılan kapsamlı Tüzük değişikliği
çalışmasına, tüm partilerin katılmasını esas alan, daha demokratik, denetim yollarını
kapatmayan, açan, şeffaflaştıran ve muhalefetin sesini kısmak yerine nitelikli tartışmaların
önünü açacak bir çalışmaya, usulüne uygun yapılacak bir davete grup başkan vekilleri
düzeyinde katkı vereceğimizi, o çalışmaların içinde olacağımızı hep söyledik ama geçen hafta
bir başka formatta başlatılan ve bir dayatma gibi görünen oradaki pozisyonumuzu tarif ettik.
Bugün Meclis Başkanlığı siyasi parti gruplarına çağrıda bulunup, İç Tüzük’ün mevcut
durumunu doğru tanımlayıp... Ki orada, örneğin, iç tüzükler yaşayan, canlı ve yazılan
metinden zaman içinde bağımsızlaşan uygulamalardır. İngiltere Anayasası, geleneklere
dayanan, bir tek kelimenin olmadığı bir anayasadır. Son olarak şunu söyleyeyim efendim:
“Bugüne uyumlaştırılacak demokratik bir İç Tüzük’e katkı vermeyiz.” diye hiç söylemedik.
Ama geçen haftaki çağrı ve sıkıştırıldığı pozisyona itiraz etmiştik. Onu ifade ediyorum. (s.
731)."
[Data_2015-2017]

190.!!!!
"SAİT YÜCE (Isparta) –Hiçbir sosyal sorun diğerinden küçük değildir. Elbette kadına şiddet de
ciddi bir sorundur. Yalnız bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde vardır.
Mesela Danimarka’da kadına yönelik şiddet yüzde 52, Finlandiya’da yüzde 47, İsveç’te yüzde
46, Hollanda’da yüzde 45, ne yazık ki İngiltere’de yüzde 44’tür. Bu, bütün dünyanın bir
sorunudur. Yine Londra’da, New York’ta özellikle (s. 753) toplu taşımalarda kadına yönelik
istismarlarla ilgili ciddi mücadele kampanyaları başlatılmıştır ve devam etmektedir. Bunlar
tabii oralarda var, bizde mazur görülecek hâli yoktur ama dünyanın genel, içinde bulunduğu
önemli bir sorundur (s. 754)."
[Data_2015-2017]

191.!!!!
"YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup
önerisinin aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi 5 Mayıs 2016 tarihli, geçen yılki bir grup önerisi. Grup
önerisinin gerekçesine baktığımız zaman, bazı tutuklamalardan bahsedilerek terör olayları
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sonrasında alınan yayın yasakları eleştirilmekte, MİT tırları soruşturması kapsamında
tutuklanan gazetecilerden bahsedilmekte ve bazı haberleri yapan gazetecilerin haberleri
yaptıkları için tutuklandıklarından ve yayın yasakları eleştirilerek medyaya baskı olduğundan
bahsedilmekte ve bu yöndeki iddiaların araştırılması istenmektedir. Grup önerisinde
bahsedilen terör olaylarına ilişkin yayın yasakları bir kere soruşturmanın selameti açısından,
delillerin karartılmaması açısından, kamu yararı ve kamu güvenliği açısından alınan yayın
yasaklarıdır. Bunların basın özgürlüğüyle bir alakası yoktur, Avrupa’da ve demokratik
ülkelerde, hukuk devleti olan her yerde bu tür yayın yasakları alınabilmektedir. Nitekim,
Fransa’da, İngiltere’de meydana gelen terör olaylarında da bu yasaklar alınmıştır, izin
verilenlerin dışında tek bir kare görüntü dahi yayınlayamamışlardır olaylardan sonra. (s.
935)."
[Data_2015-2017]

192.!!!!
"ORHAN SARIBAL (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle önerge sahiplerine
teşekkür etmek gerekiyor. Sayın Bakana da katıldığı için teşekkür etmek gerekiyor ama yine
de tarımın sorunları ya da mera sorunu bitmiyor, yeniden ele almak zorundayız, bilimsel bir
şekilde ele almak zorundayız. Bugün ülkede yaşanan kırmızı et meselesinin özü doğrudan
merayla ilgilidir. Dünyada mera kullanma oranı kırmızı ette yüzde 60’tır. Birkaç örnek vermek
istiyorum, İrlanda’da yüzde 97, İngiltere’de yüzde 83, Fransa’da yüzde 71, Hollanda’da yüzde
54 oranında mera kullanılarak kırmızı et üretimi sağlanmaktadır. Bizde ne yazık ki bu rakam
yüzde 14’le 20 arasındadır."
[Data_2015-2017]

193.!!!!
"SALİH CORA (Trabzon) – Endüstriyel futbolun temelini oluşturmak, bu manada bir marka
değeri ortaya çıkarmak adına sporda şiddetin sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmalıyız. Bugün
eğer İngiltere dünyanın en büyük futbol endüstrisine sahip bir ülkeyse, çıkarmış olduğu 9
şiddet yasası, statların yenilenmesi, taraftar kimliğinden müşteri yapısına geçilmesi ve tüm
kurumlarıyla birlikte olayı benimseyip polisiyle, savcısıyla, gazetecisiyle birlikte, taviz
vermeden ilkeli ve kararlı bir duruşla bunu başarmıştır. Biz de Hükûmet olarak ülkemizde
2005 ve 2011 yılında 2 önemli yasa çıkardık -Sporda Şiddet Yasası- ve bunları hayata geçirdik.
Ancak değişen şartlar içerisinde, uygulamadaki aksaklıklar da dikkate alınarak özellikle son 2
maçta yaşananlara baktığımızda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bunun için detaylı bir
rapor hazırlayarak yeni bir eylem planı ortaya koymalıyız. Tüm kurumlarımızla, basınımızla
kamuoyunun desteğini arkamıza alarak bunu gerçekleştirmeliyiz. Aksi durumda, 2024 Avrupa
Futbol Şampiyonası adaylık süreci tehlikeye girebilir, bu yolda en ufak riski göze alamayız. (s.
1160)."
[Data_2015-2017]
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194.!!!!
"Bu sanayi konusunda da öyle büyük düşünmemiz lazım. Şimdi, İngiltere’ye, Fransa’ya,
Almanya’ya bakıyorsunuz; İngiltere’de bin hektar işlenen arazi başına 87 traktör var,
Almanya’da 80, Yunanistan’da bile 92 traktör var, bizde 36 traktör var. Ya, bununla nasıl
övünelim? Ama böyle, büyük geliyor değil mi 70 bin rakamı? Değil, bunlar bizim daha büyük
düşünmemizi gerektiren şeyler. Onun için bu reform paketinde de böyle küçük
düşünülmemesi lazım, büyük düşünülmesi lazım, daha büyük düşünülmesi lazım; bunlar
yetmez. (s. 59)."
[Data_2015-2017]

195.!!!!
"HACI BAYRAM TÜRKOĞLU (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’mızın 120
ve 121’inci maddelerinde düzenlenmiş olan OHAL, devletin ve toplumun varlığını ortadan
kaldırma ihtimali olan iç savaş, ayaklanma, doğal afet ya da salgın hastalık gibi durumların
ortaya çıkması hâlinde yürürlüğe giren bir hukuki işlemdir. Nitekim, bu işlemin örneklerine
demokratik Batılı ülkelerde son dönemde fazlasıyla da rastlamaktayız. Fransa 2015’te, 130
kişinin ölümüne sebebiyet veren Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilan etti ve bu
OHAL Fransa’da tam beş defa uzatıldı. 12 Haziran 2016 günü Orlando’da bir gece kulübü
saldırısı sonucunda, Florida eyaleti Orange County’de olağanüstü hâl ilan etti. Brüksel’deki
saldırılar Avrupa’yı alarma geçirdi. Avrupa ülkelerinde görülmemiş bir şekilde olağanüstü hâl
ilan edildi. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri terör eylemi
korkusuyla güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. İşbu sebepten kaynaklı olarak bir
ülkeye “Terörle mücadele etme.” demek aslında “Dükkânı kapatıp git.” demektir çünkü
terörle mücadele etmemek terör örgütlerine teslim olmaktır veya onları hoş görmekle eş
değer bir düşüncedir. (s. 481)."
[Data_2015-2017]

196.!!!!
"Bakın, alternatif enerji devrimi nedir? İngiltere’de bir solar ev, bu ev arkadaşlar, kendi
enerjisini kendi üretiyor. Bu devrim, şu anda, dünyada, tabiri caizse bütün ülkelerin
gündeminde. Bizim gündemimizde ne var arkadaşlar? TÜBİTAK’ın başına hayvanat bahçesi
müdürü koyacağız, efendim, bizim için teknoloji “tweet” atmaktan ibaret olacak. (s. 749)."
[Data_2015-2017]

197.!!!!
"MURAT ALPARSLAN (Ankara) – vatanın savunması adına Kurtuluş Savaşı’nı yöneten,
bugünlere kadar pek çok badireyi atlatarak gelen ve nihayetinde belki de bu tarihin, bu
toprakların, bu vatanın, bu milletin o güne kadar gördüğü en kanlı, en vahşi, en kalleş darbe
teşebbüsüne ve işgal girişimine karşı, temsilini üstlendiği milletin iradesine ve egemenliğine
sahip çıkarak dimdik duran bir Gazi Meclisin üyesi ve mensubuyuz. Hiç tereddütsüz, bu
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Meclis, meşruiyetini ve egemenliğini milletten almaktadır ve çalışmalarında da milletin diliyle
konuşmak, milletin gözüyle görmek, milletin hassasiyetlerine dokunmak, milletin taleplerini
öncelemek durumundadır ve yine hiç tereddütsüz, bu çalışmalarını yaparken de bir kurallar
manzumesi içerisinde hareket etmektedir. Biz isterdik ki bu Gazi Meclisin İç Tüzük’ü dünya
parlamentolarına örnek olan ve parmakla gösterilen bir iç tüzük olsun. Ancak kırk dört yıldır
uygulanan ve başlangıçta kısmen Fransa ve belki de kısmen İngiliz parlamentolarından alınan
bir dizi hükümlerle ortaya çıkarılan bu İç Tüzük’le, yine Anayasa maddeleri, teamüllerle
birlikte oluşturulan parlamento hukukuyla bu Meclis idare edilmiş. Geride bırakılan kırk dört
yıl içerisinde yüz elli altı defa değişikliğe uğramış, madde sistematiği bozulmuş, kimi olmayan
maddeler, teamüller şeklinde uygulanmaya devam edilmiş. (s. 1040)."
[Data_2015-2017]

198.!!!!
"Fransa Parlamentosunun İç Tüzüğü’nde var. Orada ise bunu bir ferî ceza olarak düzenlemiş.
Geçici çıkarma cezası benzeri veya kınama cezası gibi bir ceza alındığı takdirde bu cezayla
birlikte otomatik olarak bir para cezasına da hükmedilmektedir. Yine, İngiltere
Parlamentosunda Avam Kamarasında var. Orada da bizdeki geçici çıkarmaya benzeyen men
cezası yani Genel Kurul toplantılarına girme engeli olan cezanın otomatik olarak para cezasını
da gerektireceğine dair bir düzenleme var. Bazı ülkelerde iç tüzük dışında düzenlemeler var.
Almanya’da etik hükümler ve ona bağlı olarak düzenlenen bir ceza hükmü olarak var iç tüzük
dışında. Dolayısıyla “Para cezası yok, nereden çıkıyor?” falan gibi değerlendirmeler yanlıştır.
Hem teorik olarak hem dünyadaki farklı parlamento uygulamalarına baktığımızda para cezası
var. Bizdeki düzenleme de onlara uygun bir düzenleme. (s. 152)."
[Data_2015-2017]

199.!!!!
"O günlerdeki komisyonlarda uzun sürelerle, sabahlara kadar, saatlerce konuşulması
münasebetiyle o günkü arkadaşlarımız bu değerlendirmeyi yapmış.
2013 yılındaki İç Tüzük Komisyonunun, o arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeyi esas alarak
biz de önce parlamenter sistemin uygulandığı İngiltere’yi, yarı başkanlık sisteminin
uygulandığı Fransa’yı, ardından tam başkanlık sisteminin uygulandığı Amerika Birleşik
Devletleri’ni ziyaret ettik. O ziyaretlerimiz sonrasında çalışmaların daha etkin, verimli ve
yasaya dönük, millete hitap eden, siyasetlerimize, ideolojilerimize değil, buradaki
çalışmalarımız sırasında, millete hitap eden nasıl (s. 346) yapılır diye bir İç Tüzük Komisyonu
kurduk. Toplamda 22 maddede anlaşamadık."
[Data_2015-2017]

200.!!!!
"İsmet Yılmaz: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede deniz haydutluğuyla mücadele
faaliyetleri, hâlihazırda NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı, Avrupa Birliği, ABD önderliğindeki
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Birleşik Deniz Kuvvetleri vesair ülkelerin kendi kontrolündeki gemiler vasıtasıyla olmak üzere
dört unsur tarafından yerine getirilmekte. Bu kapsamda orada sadece Türkiye yok; Japonya
var, Çin var, Rusya var, Hindistan var, Güney Kore var, Malezya var, Amerika var, İngiltere var,
Kanada var, Avustralya var, yaklaşık 30’dan fazla ülke orada bulunmakta. Dolayısıyla, o
ülkelerin orada bulunma gerekçesi ne ise, bilin ki onların o gerekçesinden çok daha fazlası
Türkiye için de söz konusudur” (sf. 213)."
[Data_2014-2015]

201.!!!!
"Hâlbuki, bugün adına “parlamenter demokrasi” dediğimiz sistemin temelleri 1215’te
“Magna Carta Libertatum” dediğimiz belgeyle atılmıştır. Bu belgeyle, İngiliz Kralı ilk kez
yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı haklar tanımıştır. Bu anlaşmayla, hukukun genel kuralları,
kralın arzusundan ve isteklerinden daha üstün bir yasa ilkesi hâline gelmiştir ve “Adil bir
mahkeme tarafından yargılanıp mahkûm edilmedikçe kimse hapsedilmeyecek ve mal ve
mülkünden yoksun bırakılmayacak.” hükmünü içermekteydi. Aradan kaç yıl geçti biliyor
musunuz? Sekiz yüz yıl geçti, hâlen aynı ilkeyi hayata geçiremedik."
[Data_2014-2015]

202.!!!!
"“Son yıllarda iktidar, sanat üzerinden eleştirel olmaktan çok baskıcı bir söylemle
konuşmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliği'nde yapılan
değişiklikle başlayan ve son olarak Devlet Tiyatrolarının özelleştirilmesi yönünde yapılan
açıklamalar kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır. Avrupa'nın kasaba ölçekli kentlerinde dahi
opera, tiyatro, bale salonlarına rastlanmaktadır ki bu da devlet desteğinin olduğunu
göstermektedir. Hiç şüphesiz, pahalı yapımların ülkenin her köşesindeki yurttaşa ulaşması için
devlet desteği çok önemlidir. Burada bahsi geçen "devlet desteği" mevcut iktidarların sanat
üzerinde bir baskı kurması anlamına gelmemektedir. Sanata devlet desteği, Avrupa'da
kurumsallaşmış yapılar aracılığıyla yapılmaktadır. İngiltere'de sanat, kazanılmış gelirler, devlet
yardımı, özel bağışlar ve sponsorluklar aracılığıyla finanse edilmektedir. Devlet, sanatı
desteklemek için bir kurum oluşturmuştur fakat kuruma müdahale etmemektedir. İtalya'da
ise sanata ilişkin yetkiler, devlet, bölgeler, il idareleri ve belediyeler arasında paylaşılmaktadır.
Toplam mali desteğin yarısı ise devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu örneklere bakıldığında,
devletin sanata desteğinin sadece ülkemize ilişkin olmadığı görülecektir. Devlet Tiyatroları
açısından sanatsal özgürlüğün ve mali esnekliğin sağlanması son derece önemlidir. Devlet
Tiyatrolarının mevcut durumunda yapılması gereken değişiklikler iktidarın değil, Devlet
Tiyatrosu yöneticileri, sanatçılar, kültür sanat dernekleri ve meslek birlikleri ile birlikte
alınması gereken kararlardır” (sf. 274)."
[Data_2014-2015]
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203.!!!!
"“Özelleştirmenin mucidi olarak bilinen İngiliz Margaret Thatcher'ın bile tiyatroları
özelleştirme kapsamına almaması, ayrıca Paris, Londra, Berlin ve Moskova'da tiyatroların
özelleştirilmesi gibi bir uygulamanın olmaması, dünya örnekleri açısından önemlidir. Hatta
Almanya'da bu konuda daha büyük bir hassasiyet olduğu, "polis, maliye ya da ordu
özelleştirilemeyeceği gibi tiyatro da özelleştirilemez." anlayışının hüküm sürdüğü basın yayın
organlarında konunun uzmanlarınca dile getirilmektedir. Konunun uzmanları, tiyatronun bir
"kamu hizmeti" olduğunu ve bu durumun sosyal devlet anlayışıyla da paralel bir uygulama
olduğunu belirtmektedir. Buradan yola çıkarak, "tiyatroların özelleştirmeye değil,
özerkleştirmeye ihtiyacı vardır." sonucuna varılmaktadır” (sf. 25)."
[Data_2014-2015]

204.!!!!
"Oktay Ekşi: “Saygıdeğer milletvekilleri, öyle bir ortamda sizin huzurunuza geldim ki
Türkiye’de bu meseleyi bizim görüştüğümüz tarihte ülkemizi yöneten Sayın Başbakan “Şu
anda Twitter denen bir bela var. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş
belasıdır.” diyor. Onun bir numaralı yardımcısı Sayın Bülent Arınç “Twitter denen rezalet” diye
çağımızın en önemli sosyal medya aracını nitelendiriyor. Böyle bir ortamda, bizim bugün
gazetelerde okuduğumuz habere göre, İngiliz Başbakanı David Cameron kendilerinin uzun
yıllardan beri en önemli yayın organı olan BBC’yi İngiltere’nin gururu olarak nitelendiriyor.
“İngiltere’nin gururu” dediği BBC, hepinizin anımsayacağı gibi, özellikle Falkland Savaşı
sırasında, yani ülkenin bir başka ülkeyle savaşta bulunduğu dönemde, yıllarda açıkça
Hükûmeti rahatsız edecek ama bağımsız yayınlar yaparak itibarına itibar katmıştı. Oysa
Türkiye’mizde Sayın Başbakanın sadece Twitter’dan, sadece sosyal medyadan değil, sadece
çeşitli gazetelerden de değil, özel sektörün elinde bulunan televizyon kanallarından da ne
kadar rahatsız olduğunu -az önce benden önce konuşan saygıdeğer milletvekili arkadaşımın
da değindiği gibi- 6 milyon oy almış bir muhalefet partisi liderinin sözlerinin o televizyon
kanalından yayınlanmasından bile rahatsızlık duyup sansür teşebbüsünde bulunduğunu
biliyoruz. TRT, bir önceki salı günü yani iki gün önce, ana muhalefet partisi liderinin
konuşmasını, yine burada sık sık dile getirilen yolsuzluklar konusuna geldiği zaman keserek
kamuoyuna aktardı yani gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasına alenen ve resmen karşı olan,
sosyal medyadan da davacı olan bir siyasi iktidar olarak maalesef ülkeyi yönetmektesiniz” (sf.
277)."
[Data_2014-2015]

205.!!!!
"Necdet Ünüvar: “Bu sadece Türkiye’nin yaptığı bir düzenleme de değildir. Bütün dünyada,
bütün gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde de yapılan düzenlemeler var. Yani
Almanya’sından İtalya’sına, İngiltere’sinden Amerika’sına, Fransa’sından Finlandiya’sına kadar
pek çok düzenleme var. Ben bunlarla ilgili gerektiği zaman detaylı bilgi de sunabilirim. Ama bu
düzenlemeler tabii ki o ülkenin kendi özgün koşullarına uygun şekilde de farklılık arz
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edebilmektedir.Dolayısıyla, bugün yapılan düzenleme, dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından onaylanan düzenleme de İnternet ortamında kişilik hak ihlallerini önlemek ve özel
hayatın gizliliğinin korunması, ki Anayasa’nın 20’nci maddesi bunu açık bir şekilde emreder,
bu anlamda yapılan bir düzenlemedir.” (sf. 585)."
[Data_2014-2015]

206.!!!!
"Erdal Aksünger: Sayın Bakanım, söylediğiniz konular da doğru değil. İrlanda örneğini verdiniz
Komisyonda, işte İngiltere örneğini verdiniz. Binlerce yer… Bazı kelimelerle ilgili konuların
yasak olduğunu söylediniz. Google’ın kendisinden… Ben bizzat kendim görüşüyorum, böyle
bir şey mevzubahis değil. Zaten 5651’in tamamen karşısında olduğumuzu Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin bize verdiği mahkûmiyet kararlarından dolayı da hepimiz biliyoruz.
8’inci maddedeki katalog suçları, bu memlekette neyin ceza hukuku içerisinde olup neyin
bürokratın elinde olduğunu siz tayin ettiniz yani yargıyı orada ortadan kaldırdınız."
[Data_2014-2015]

207.!!!!
"Lütfi Elvan: “Sayın Başkan, öncelikli olarak, Sayın Aksünger -Google’ın- İngiltere’de böyle bir
yasak olmadığına dair bir ifade kullanmıştır, benim böyle bir ifade kullandığımı, yasaklama
olduğunu ancak böyle bir hususun söz konusu olmadığını söylemiştir. Kendisine web sitesini
veriyorum ben, lütfen alsın. “Wikipedia.org” bölümüne girerseniz, orada, İngiltere’de 100 bin
tane kelimenin Google’da yasaklandığını ve arama yapamadığını görürsünüz, 100 bin kelime
ve bunlarda “yasaklanmıştır” veya “engellenmiştir” şeklinde ifade kullanılmıyor. Nasıl bir
ifade kullanılıyor? Sadece “bulunamamıştır” şeklinde ifade kullanılıyor. Evet, İngiltere’de
mahkeme kararı olmadan bu 100 bin kelime ve kavram Google tarafından engellenmekte,
engellenmesine rağmen, bu, sadece “bulunamamaktadır” şeklinde bir ifadeyle ekrana
çıkmaktadır. Bunun dışında, yine, İngiltere’deki Erişim Sağlayıcıları Birliği ve İnternet Gözlem
Vakfı kara liste oluşturabilmekte, bununla da mahkeme kararı olmaksızın bunların erişimi
engellenebilmektedir” (sf. 527-528)."
[Data_2014-2015]

208.!!!!
"ERDAL AKSÜNGER (İzmir) – Sayın Bakanım, şimdi, şöyle bir durum var: Sizin söylediğiniz 100
bin tane kelime, ben Google’dan aldım, Google’ın Türkiye Müdüründen aldım zaten bütün
hepsini. Yani orada sitelerin yazdığı şu olabilir: İngiltere’de metro operasyonu, metro olayı
olduktan sonra işi değiştirdiler güvenlik nedeniyle bazı şeyleri, mahkeme kararıyla bazı
konularla ilgili aramalar yasaklanmış olabilir. Ama bunun yüzde 90’ı çocuk pornosu, doğrudur,
çocuk pornosu, bunu kabul ediyorum. Başka bir konu değil zaten, dünyanın her yerinde
böyle. Ayrıca, İngiltere’de söylediğiniz bu ISPA normalde sizin dediğiniz gibi bir dayatmayla,
iktidarın veya oradaki Hükûmetin dayatmasıyla kurulmuş bir birlik değil, buradaki erişim
sağlayıcıları birliği gibi değil, kanun çıkartıp kurulmuş bir birlik değil. Bunu siz iktidar olarak
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zorla, kanunla kurduruyorsunuz, orada öyle bir şey yok. Burada sadece bir vakıf daha var,
tavsiye kararları alıyor, ISPA’e kendisi söylüyor bununla ilgili şeyi, her tarafta da bakın."
[Data_2014-2015]

209.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Adalet ve Kalkınma Partisi hem 23’üncü Dönem hem bu dönem çıkardığı
tüm kanunları, demokratikleşme adı altında ya da reform adı altında topluma sunmuştur.
Aslında, çıkarılan kanunların demokratikleşme adı altında topluma sunulmuş olması dahi,
Türkiye’nin demokratikleşemediğinin, Türkiye’de demokrasinin olmadığının somut
göstergesidir. Siz İngiltere’de, Fransa’da ya da Avrupa’nın diğer bir ülkesinde, İsviçre’de
parlamentonun çıkardığı kanunları, demokratikleşme kanunlarıdır diye topluma sunduklarını
gördünüz mü?” (sf. 142)."
[Data_2014-2015]

210.!!!!
"Ali Serindağ: Bakın, tüm demokratik ülkelerde gösterilerin çoğu parlamento binalarının
hemen yakınında yapılır. Niye yakınında yapılır? Çünkü parlamentoda bulunan
parlamenterlere o toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyenler seslerini duyurmak isterler
ama bizim mevcut kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 kilometreden daha yakın
mesafede siz toplantı yapamazsınız. Bununla ilgili bir düzenleme yok. Demokratikleşme gibi
bir kaygınız olsaydı, siz bunu öncelikle düzenlerdiniz. Bakın, İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde, düşünceler özgürce ifade edilsin diye parklar tahsis ediliyor, en geniş
parklar toplantılar için tahsis ediliyor, oysa siz, Türkiye’de, ağaç kesilen parka dahi
protestocuların girmesine izin vermiyorsunuz. Demokratikleşme diye bir kaygınız olsaydı, siz
bunu öncelikle değiştirirdiniz. O nedenle, bu yasanın demokratikleşmeyle, şununla bununla
ilgisi yok. Bu yasanın getiriliş amacı, daha doğrusu 2911 sayılı Yasa’nın değiştiriliş amacı demin de ifade ettiğim gibi- Gezi protestolarıdır. Gezi protestoları maalesef Hükûmetin
kimyasını bozmuştur ve Gezi protestolarının bir daha tekrar etmemesi için, benzeri
gösterilerin bir daha olmaması için Hükûmet kendine göre bazı tedbirler alıyor ama bunun
demokratikleşmeyle ilgisinin olmadığını öncelikle herkesin kabul etmesi lazım."
[Data_2014-2015]

211.!!!!
"Hasip Kaplan: “Evet, bir görüşme oluyor, çözüm için, barış için önemlidir, bunun da seçime
yansıması olmuştur. Bunu iktidar partisi olsun, Barış ve Demokrasi Partisi olsun, çözümde,
barışta ısrar edenler halktan güvenoyu almıştır, olur almıştır ancak bir şey unutulmasın,
önümüzde 2 seçim daha var, Cumhurbaşkanlığı var, 2015 genel seçimleri var arkadaşlar. Eğer
biz bu süreçleri yasal formatlara bağlamazsak, bizim Meclise sunduğumuz demokratikleşme
yasalarına göre bu görüşmeleri yasal bir çerçeveye oturtamazsak, Meclis kararına
dönüştüremezsek İrlanda’da IRA gibi, İngiltere Parlamentosu gibi ve daha başka
parlamentolar gibi, tıpkı İspanya gibi, İspanya’da ETA’yla yapılan görüşmeler gibi, tıpkı Güney
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Afrika gibi ve birçok ülkede olduğu gibi, kaynayan kazan Orta Doğu’da geleceğimiz hiç parlak
olmayacaktır arkadaşlar. Bunun bir tek yolu vardır, doğru tespit ve yerinde hukuk güvencesi,
yerinde demokrasi. Tek çözüm eşitlik, özgürlük ve adalettir arkadaşlar. Bunun dışındaki her
kapı diktatörlüğe açılır, her kapı zorbalığa açılır, her kapı baskıya açılır. Hele böyle
yetkilendirdiğiniz güçlerin kontrolü imkânsızsa tıpkı gladyo gibi, tıpkı kontrgerilla gibi, tıpkı
Özel Harp Dairesi gibi, tıpkı JİTEM gibi başını önünü alamayacağınız bir gücü kendi karşınızda,
kendi elinizle yaratmış olursunuz. Bizden hatırlatması ve biz böyle bir kanuna “hayır”
diyeceğiz” (sf. 107)."
[Data_2014-2015]

212.!!!!
"Beşir Atalay: Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, teknolojinin iletişim alanında
sağladığı yenilikler tüm ülkeleri ve istihbarat teşkilatlarını teknik istihbarat imkânlarından
azami ölçüde faydalanmaya sevk etmiştir. Zira, dış politika ve millî savunma konularında
teknik istihbarat toplama gayretleri insan istihbaratı kadar önem arz etmektedir. Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Çin, Avustralya, Kanada gibi bazı ülkelerin sadece teknik
istihbarat alanıyla iştigal eden müstakil teşkilatları bulunmaktadır. Fransa, Hollanda, İspanya,
İtalya ve Almanya’da ise ülkemizde olduğu gibi teknik istihbarat ve insan istihbaratı toplama
çabaları bir arada yürütülmektedir. Bu itibarla, 2012 yılında Genelkurmay Elektronik Sistemler
(GES) Komutanlığı Millî İstihbarat Teşkilatına devredilmiş olup bu kurumumuz “Sinyal
İstihbaratı Başkanlığı” adı altında MİT içindeki elektronik istihbarat üniteleriyle
birleştirilmiştir."
[Data_2014-2015]

213.!!!!
"Celal Dinçer: “Yasa teklifi üzerindeki görüşlerimi açıklamadan önce, salı günü bu çatı altında
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan menfur saldırıyı bir kez daha kınıyor,
lanetliyor ve birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: İlk olarak, seçimler öncesi basına
yansıyan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının “Muhalefet liderlerine saldırı yapılacağı”
şeklindeki beyanlarının ne anlama geldiğini burada dikkatinize sunuyorum. İkinci olarak;
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir güvenlik zafiyeti yaşanmaktadır. Meclis, yolgeçen hanına
dönmüştür; hırsızı, sabıkalısı, uyuşturucu bağımlısı dahi elini kolunu sallayarak Meclisin tüm
birimlerine girebilmektedir. Ben bir mülki idare amiri olarak İngiliz Parlamentosuna
girebilmek için bir buçuk ay sıra bekledim. Türk Parlamentosu bu kadar yolgeçen hanına
dönüştürülmemelidir. Üçüncü olarak; demokrasinin mabedi olan Meclis çatısı altında bir ana
muhalefet liderinin korunamamasındaki ihmalin ve aymazlığın soruşturulması için Sayın
İçişleri Bakanını göreve davet ediyorum” (sf. 215)."
[Data_2014-2015]
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214.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Meclisin saygınlığını bozmamak her
milletvekilinin yapması gereken konudur. Gerek iktidar partisine mensup olanlar gerekse
muhalefete mensup olanlar buna azami dikkat göstermeliler. Zira dünyanın hangi ülkesine
giderseniz gidin, orada teamüllerin birçok anayasa maddesinin de yerine geçmiş olduğunu
görürsünüz. Özellikle, mesela, İngiltere’de yazılı olmayan anayasal maddeler vardır ve bunlar
uygulanır. Herhangi bir şekilde de hiç kimse tarafından bunlar değiştirilmez” (sf. 929)."
[Data_2014-2015]

215.!!!!
"Hasip Kaplan: “Dünya örneklerini tek tek okuyacağız. Bütün dünya örneklerinde var, çıkardık.
Şöyle bir baktım, nasıl oluyor bu? Elimdeki dünya örneklerine bir baktım, bu var, isim olarak
var, güvenlik ve istihbarat komisyonu, hepsinde var. Hollanda’da -bu örnekleri de
Hükûmetten aldık, ayrıca bir çalışma yaptık, ikisini de karşılaştırmalı olarak vereceğimParlamento İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komisyonu var arkadaşlar. 2 muhalefet partisi
en çok oya sahip olan iktidarla eşit oluşturuyor, bilginiz olsun. 9 üyesi bulunuyor ve bunların
alt komisyonları var. Birleşik Krallık’ta, İngiltere’de 9 üyelidir, bunların bir de alt komisyonları
var. Parlamentoda en büyük 2 parti genellikle var, onlardan oluşuyor. Şimdi dönüyoruz,
İspanya’ya bakıyoruz, İspanya çok farklı bir model, en demokratik denetim modeli, 2002’de
getirmişler; Gizli Fonlar Komisyonu var, istihbarat faaliyetlerinin üzerinde en etkili denetimi
yapan birim. Dönüyoruz, İspanya kanunlarına göre, hizmete özel ise gizlilik dereceli bilgiler
parti ve grup liderlerine verilir. Kişiye özel gizlilik derecesi bilgilere ise parti ve grup liderlerine
ilaveten Gizli Fonlar Komisyonu, Başbakan ve Parlamento sözcülerinin erişim hakları var.
Şimdi, geçiyoruz Fransa’da 8 üyeden oluşuyor, 4’ü muhalefetten. Amerika Birleşik
Devletleri’nde komite, kongre, temsilciler meclisi ve senato bir arada oluyor, 8 ve orada da
eşit bir şekilde, çoğunluk partisi 8, 7’de muhalefet partilerinden oluşuyor. Nasıl denetleme
yaptıkları yazılı. Şimdi ben buradan bunu çıkardıktan sonra bu teklifte 17 üyeli bir komisyon
öneriliyor arkadaşlar. Biz buraya araştırma komisyonu kurmuyoruz. Kimse kimseyle dalga
geçmesin. Biz buraya denetleme komisyonu kuracaksak denetleme komisyonu gibi olacak
işlevi, görevi, denetimi ve üye sayısı. Eğer siz muhalefeti yok sayıp 17’li araştırma komisyonu
gibi üyeleri dağıtırsanız” (sf. 943).

Bunun kurulması önemli. Bunun kurulmasını istemek bile Hükûmet adına… Bu adımı takdir
ediyorum ama böyle bir adımın yanlış bina edilmesinin üstüne biz Barış ve Demokrasi Partisi
olarak onay vermeyiz. Böyle bir yanlış olur mu arkadaşlar? Bir şey yapacaksanız tam yapın. Bir
komisyon kurmak istiyorsanız gereğini yapın. Şimdi siz gereğini yapamıyorsunuz, İngiltere’nin
M16’sı, 15’ine uymuyorsunuz, İsrail’in MOSSAD’ına uymuyorsunuz, Almanya’nın BND’sine
uymuyorsunuz, ABD’nin CIA’sına uymuyorsunuz, e kardeşim, Rusya’nın da KGB’si değişti
biliyorsunuz yeni isimler aldı federal ile ulusal farklı… Şimdi, AGİT’in, Avrupa Birliğinin,
Birleşmiş Milletlerin Cenevre merkezinde kurulu DCAF –büyük harflerle- merkezi var, bari
orada kontrol sistemine, silahlı güçlerin denetimiyle ilgili kurallara uyun. Yok. Avrupa Birliğinin
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1402 sayılı denetleme kararlarına uyun Parlamentonun. O da yok. Peki, siz neye uyarsınız?
Hukuka uymazsınız, sözleşmelere uymazsınız."
[Data_2014-2015]

216.!!!!
"Akif Hamzaçebi: “Geçen hafta ben “Diğer ülkelerde uygulama nedir?” şeklinde bir bilgi talep
etmiştim. Sayın Bakan bana bir bilgi notu iletti, diğer milletvekili arkadaşlarımla da bu notu
paylaştım, bazı ülkelerdeki uygulamalardan örnekler veriliyor. Bari bu dağıttığınız nottaki
örneklere uysaydınız. Örneğin, İngiltere’deki uygulamada bu komisyonun, İngiltere’deki
parlamentoda kurulan komisyonun başkanını hükûmet iki muhalefet partisinin görüşünü
alarak belirliyor. Hadi, gelin bu komisyonun başkanını iktidar ve 2 muhalefet partisi birlikte
belirlesin veya 3 muhalefet partisi birlikte belirlesin; getirin hadi, böyle bir öneriyi getirin. İşte
İngiltere, demokrasinin beşiği olan bir ülke ve İngiltere örneğini de bizlere vermişsiniz ama bu
örnekle ilgili bir adımınız yok burada. Diğer ülkelere bakıyorum, İspanya’ya bakıyorum, yine
kurumsal, ciddi düzenlemeler yapmışlar burada. İspanya dışında, Amerika Birleşik
Devletleri’yle kıyas kabul etmez zaten bunu hiçbir şekilde değerlendirmiyorum. Fransa, yine
parlamento denetimini, istihbarat birimleri üzerindeki parlamento denetimini en geç kabul
eden ülke olmakla birlikte yine Türkiye’nin ilerisinde, onlarla kıyaslanamayacak ölçüde
geride” (sf. 945-946)."
[Data_2014-2015]

217.!!!!
"Musa Çam: “Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de Kültür Bakanı Maria Miller 7 bin euro usulsüz
harcama yaptığı için istifa etti. Maria Miller ev alıyor ve ev alırken kullandığı kredi miktarını
doğru deklare etmediği nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı ve Başbakan Cameron da
istifasını kabul etti. Yine, Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Barry O'Farrell’in
3 bin dolar değerinde bir şarabı bir iş adamından hediye kabul ettiği ortaya çıktı ve Başbakan
“Şarabın fiyatının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum.” demesine rağmen kamuoyundan
gelen baskılar sonucunda Başbakanlıktan istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Fakat bizim
ülkemizde, Halk Bankası Genel Müdürünün ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar bulunuyor
ama istifa ediyor fakat arkasından da Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna atanıyor. Yani şöyle:
Ciğer, kediye emanet edilmiş oluyor.” (sf. 156)."
[Data_2014-2015]

218.!!!!
"Bizim ülkemizde tarımsal işletmeler ekonomik limitin altındadır genel manada, onun için
verimlilik düşmüştür, ekonomiklik git gide düşmektedir. Oysa dünyada tedbir alan ülkelerde,
Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal işletme büyüklüğünün 50 hektarın üzerinde olduğunu -yani
İngiltere, Fransa gibi ülkelerde 50 hektarın üzerinde, Almanya’da 45 küsur hektar, Amerika’da
çok daha üstünde bunun- ama bizim ülkemize geldiğinde 5,9 hektar” (sf. 354)."
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[Data_2014-2015]

219.!!!!
"Altan Tan: “Siz, oradaki 60 dönüm ve 70 dönüm ile Şanlıurfa’daki bir 60, 70 dönümü hangi
mantıkla aynı kategoriye koyuyorsunuz? Yani, birinci yanlış. Klasik bir halk tabiri var: Dakika
bir, gol bir. Sonra da “Biz bunu gördük ama bunu şöyle düzeltebiliriz.” diye bir ek madde
koyuyorsunuz, Bakanlar Kurulunu devreye sokuyorsunuz, Bakanlığın iznini devreye
sokuyorsunuz. Değerli arkadaşlar, yolu bu kadar uzatmaya gerek yok. İkinci bir mesele;
bugün, tarım arazilerinin büyüklüğüyle ilgili: Yine, bu rakamlar Almanya’da 45,7 hektar yani
457 dönüm, bizim halkımızın anlayacağı rakamlarla, 457 dönüm, Fransa’da 521 dönüm,
İngiltere’de 538 dönüm. Sizin Türkiye için düşündüğünüz bu rakamlar da yine ihtiyacı
cevaplamıyor, yine ihtiyacı karşılamıyor (sf. 369)."
[Data_2014-2015]

220.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 564 sıra sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi
saygıyla selamlıyorum. Biz, komisyonlarda söylediğimiz gibi, bu meseleye gerçekten bir millî
mesele olarak bakıyoruz. Bu, Türkiye’nin yıllardır süren, kanayan yarası çünkü arazilerimizin
küçüle küçüle bölünmesi neticesinde, ne yazık ki dünya çiftçisiyle rekabet edebilecek bütün
ortamlar, bütün şartlar ortadan kalkmış vaziyettedir. Şimdi, baktığımız zaman, Türkiye’de,
bundan dolayı, -küçük olduğundan dolayı- 2 milyon hektara yakın arazi kullanılamamakta, bu
da birçok verim kaybına neden olmaktadır. Dünyayla kıyasladığımızda, bugün 5,9 hektara
konu olan arazilerde çalışma yapılıyor. İşte Avrupa’ya baktığımızda, İngiltere’de 538 dönüm,
Fransa’da 521 dönüm, Almanya’da 457 dönüm gibi rakamlar ortaya çıkıyor. Şimdi, şundan
bahsetmek istiyorum: Tabii, bunlar, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumun vahametini
ortaya koyuyor. Bakan komisyonda yaptığı sunumda da bunlardan dolayı -hem
kullanılamayan arazilerden dolayı hem verimli olmamaktan dolayı- yıllık 17 milyar dolar gibi
bir kayıptan bahsediyor, her yıl. Şimdi, her yıl 17 milyar dolar kayıpsa… On iki yıldır bu ülkeyi
ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yönetiyor, son yedi buçuk, sekiz yıldır da Sayın
Tarım Bakanımız bu ülkenin Tarım Bakanı; ben gene de teşekkür ediyorum bu yasayı getirdiği
için ama bu yasa eksik bir yasa” (sf. 372)."
[Data_2014-2015]

221.!!!!
"Mehdi Eker: “Önümüzdeki tasarı, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili, Türk tarımının geleceğiyle ilgili
ve gerçekten son derece de önemli ve çok uzun yıllar boyunca birikerek gelişen bir sorunu
çözmeyi hedefleyen çok temel bir tasarı. Bu, politik mülahazaların da dışında, siyasi partilerin
kendi politikalarının da dışında ulusal bir mesele, hepimizin geleceği bu. Çünkü değerli
arkadaşlar, dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde bizdeki gibi bir toprak rejimi yok. Bakın,
İngiltere’de en büyük kardeşe devrediyorlar, arazi bölünmüyor, ortalama işletme büyüklüğü
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53,8 hektar, Fransa’da 52,1 hektar; kardeşlerden biri diğerlerine piyasa değerinden bedelini
ödüyor. Ben şeylerini de söylüyorum yani gelişmiş ülkelerdeki rejimi nedir bu işin, onlar nasıl
çözüyorlar, tarih içerisinde nasıl çözmüşler. Almanya’da 45,7 hektar, kardeşlerden biri
diğerine az bir tazminat ödüyor. İspanya’da 23,8 hektar, ehil olan mirasçıya devrediliyor.
İtalya’da ehil olan mirasçıya devrediliyor. ABD’de 181,8 hektar ortalama işletme, ortalama
çiftlik yani ve bedeli karşılığı satılıyor. Türkiye’de ise 5,9 hektar. 5,9 hektar benim ülkemdeki
ortalama işletme büyüklüğü yani 59 dönüm. Avrupa’daki biraz önce saydığım ülkeler
içerisinde bize en yakın olanı, bize 4 kat fark atıyor. Şimdi, biz onlarla rekabet edeceğiz” (sf.
373)."
[Data_2014-2015]

222.!!!!
"Değerli arkadaşlar, Alman Cumhurbaşkanı bir arkadaşından ev alma gerekçesiyle 500 bin
avro borç para aldı diye istifa etti, istifa etmek zorunda kaldı. Alman dedi ki: “Biz birbirimize
bedava, karşılıksız bir çay ikram etmiyoruz, 500 bin avroyu neye karşılık aldın?” İstifa etti.
Yine, daha bir ay evvel bir İngiliz milletvekili danışmanına Mecliste 40 avroluk bir yemek
yedirdiği için istifa etti. Şimdi, dünyada böyle, İslam tarihinde böyle. Vahşi kapitalizm sizleri
esir aldı. CHP her seferinde kalkıp diyordu ki: “Bunlar şeriatı getirecek, devleti
İslamileştirecek.”"
[Data_2014-2015]

223.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunlarla ilgili çok söylenecek şey var. Ancak,
Başbakana da bir sözüm var. Başbakan Victoria Dönemi’nin İngiltere’sinden rakamlar
vereceğine -hangi mühendis vermişse onu yanlış vermiş- bugünün İngiltere’sinden rakamlara
açıp baksın. Eğer 1850 Victoria Dönemi’nde o rakamlara bakıyorsa ona ben Emile Zola’nın
Germinal adlı romanını okumayı tavsiye ediyorum. Fransa kırsalında yer altı maden
ocaklarında işçilerin nasıl isyana koştuklarını okumasını öneriyorum” (sf. 65)."
[Data_2014-2015]

224.!!!!
"Araştırmalara göre dünyadaki toplam kara para tutarı 700 milyar ile 1 trilyon dolar
arasındadır. Bu tutar yaklaşık olarak her yıl 100 milyar dolar artmaktadır. Yine dünya kayıt dışı
ekonomisinin 7-8 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Kayıt dışı
ekonominin GSMH'ya oranı USA'da yüzde 12,5, İngiltere'de yüzde 13,5, Japonya'da yüzde 12,
İtalya'da yüzde 26'dır. Bu oranın ülkemizde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olduğu iddia
edilmektedir."
[Data_2014-2015]
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225.!!!!
"Değerli milletvekilleri, şimdi, aslında istinaf mahkemelerinin kurulması bugün görüşmekte
olduğumuz… Ona girmeden önce şunu söyleyeyim: Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde tarihî
birtakım değerler ortadan kaldırılmaz. Yani İngiltere’yi düşünün, Magna Carta’yı düşünün.
Magna Carta yani halka özgürlük ve hürriyet veren ilk anayasal hükümler İngiltere’de bugün
bile aynı şekilde geçerlidir. Ne zaman ortaya çıkmıştır Magna Carta? 13’üncü yüzyılda. Yani
13’üncü yüzyılda ortaya koydukları bir ilkeyi bile İngilizler tarihe olan saygıları, gelenekleri -ve
millet- ve tarih yazmak istedikleri için günümüze kadar getirirler. Hâlbuki biz 6 Mart 1868’de
kurulmuş olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliyeyi bile -yani bugünkü anlamda söyleyecek olursak
Yargıtay’ı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İkincisi: Yine aynı şekilde 10 Mayıs 1868’de
kurulmuş olan Danıştay; yine aynı şekilde onu kaldırmaya çalışıyoruz” (sf. 95)."
[Data_2014-2015]

226.!!!!
"Bekir Bozdağ: Değerli milletvekilleri, istinaf, esasında bizim hukukumuza yabancı bir
müessese değildir. 1879 yılından 1924 yılına kadar istinaf uygulanmıştır, 1924 yılında
yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye’de bugüne kadar pek çok hukukçu, Yargıtay ve hukuk
fakültelerinde araştırma yapan bilim insanları istinafın Türkiye için bir zaruret olduğunu,
kurulmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade etmişlerdir. 1932, 1963, 1977, 1978 ve
1993 yıllarında istinaf mahkemelerinin yeniden kurulmasına ilişkin kanun tasarısı taslaklarının
hazırlandığını görüyoruz, ancak bunlar hayata geçirilememiştir. Hükûmetlerimiz döneminde
bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı yasalaştırılmış, şimdi bölge
idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin adımı da atmaktayız. Bugün Almanya, Fransa,
İngiltere, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, Avusturya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan gibi
pek çok ülkede istinaf mahkemeleri varlığını sürdürmekte ve buralarda faaliyetlerde
bulunmaktadır"
[Data_2014-2015]

227.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Amerika Birleşik Devletleri’nde Pentagon’a bir kişi girmeye kalkışsa ne
yaparlar veya Başkanlık Sarayı’na birisi girmeye kalkıştığında, bırakın onu, duvarından
atlamaya kalkıştıklarında ne yaparlar? Yine, İngiltere’yi hatırlıyorsunuz, metroda bir şahsı bir
polis alnının çatından vurdu ve ardından dediler ki: “Bu adam suçsuzdu. Niye vurdunuz?”
Evet, gerçekten de suçsuzmuş adam ama polis şunu söyledi: “Kanunlara kim uymaz, ‘Dur.’
tabirimize kim uymazsa biz çeker vururuz.” dedi. Hiç kimse de itiraz etmedi. Şimdi, bir kişi
yasalar çerçevesinde” (sf. 921)."
[Data_2014-2015]
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228.!!!!
"Erdal Aksünger: “Burada yazıyor, diyor ki: “Sitelerin kapatılmaması üzerine yeni bir
düzenleme yapılması lazım, içeriğin engellenmesi lazım.” İçerik ne demek? İnternet’e
girdikleri zaman, gördükleri sayfada sakıncalı bir şey varsa bir mahkeme kararıyla
engellenmesi diye… İyi de daha önce “Bunları kanunlaştıralım, bunları engelleyelim.” derken
siz buna bir kanun getirdiniz, bunları önlediniz, sonra yerel seçimler sürecinde Recep Tayyip
Erdoğan meydanlarda konuşurken diyordu ki bu kanun çıktığı hâlde: “Biz Twitter’ı,
Facebook’u yasaklarız.” Ama ne zaman? 30 Marttan sonra. Neden öyle? Çünkü mevcut
kanunlar Twitter veya Facebook’u site olarak kapatmaya izin vermiyordu. Ne yapılması
gerekiyordu? Kanunda yeniden düzenleme yapılması gerekiyordu ama onu da bir kenara
bıraktım, bir hafta kala, kanunda yeri olmamasına rağmen, sosyal mecrayı, Başbakanın iki
dudağı arasından çıkan kelimelerle yasakladınız, kanunsuz iş yaptınız, kendiniz söylediniz.
Komisyonlarda beraber konuştuk. Bu ülkede Anayasa gerçekten ayaklar altına o gün alındı
yine tekrar, her zaman yaptığınız gibi. Sonra Erişim Sağlayıcıları Birliği kuruldu. Arkadaşlar,
dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok diyordum, İngiltere’yi örnek gösterdiniz,
İngiltere’deki örneğin bu olmadığını size ispat ettik."
[Data_2014-2015]

229.!!!!
"Peki, Kürtler bağımsızlığını ilan etsin, biz de bir şey demiyoruz. Kardeşlerimiz eğer birlikte
yaşamıyorlarsa tabii ki başlarının çaresine bakacaklar. Ama sen beş yıl zarfında bu kadar
manevrayı nasıl yaptın? İngiltere’nin, Amerika’nın, Rusya’nın elli yıllık, yüz yıllık öngörüleri,
politikaları varken sen beş yılda bu kadar şaşırdınsa, ne yapacağını bilmez bir hâle geldinse,
peki, senin dış politikan nerede? Hani yüz yıllık dış politikan, hani bin yıllık -öyle övündüğün
göğsünü gere gere- devlet geleneğin, devlet nerede?"
[Data_2014-2015]

230.!!!!
"Ercan Candan: Tabii, burada gözümüzden kaçan bir şey var: Geçen haftalarda bir kanun
çıkartmıştık biz, ne idi bu kanun arkadaşlar? Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair
Kanun. Neden bunun üzerinde duruyoruz? Şu nedenle: Aslında, Türkiye'de uluslararası bilimle
yarışamamamız, aynı zamanda inovasyona dayalı, icada dayalı ürünleri üretemememiz
temelde uluslararası yarışta olmamamızdan kaynaklanıyor. Bunun da temel nedenlerinden
biri sadece maaş değil arkadaşlar, bu -temel nedenlerinden biri- üniversitelerin döner
sermayelerinin ve üniversitelerin araştırma altyapılarıyla birlikte bir motivasyonun
olmamasından kaynaklanıyor. Aslında, bu kanun, aynı zamanda üniversitelerde ağır ağır yeni
bir değişimi de beraberinde getirecektir. Yani üreten öğretim üyesi kazanacaktır, aynı
Amerika’da olduğu gibi, aynı İngiltere’de olduğu gibi. Eğer bir şeyler üretebiliyorsanız
kazanacaksınız. Onun için, öğretim üyelerini bir tür üretime yönlendirmek, hizmet ve yeni
ürünlere yönlendirmek için bu kanun çok önemlidir, önümüzdeki günlerde bu artışlar aynı
zamanda öğretim üyelerimize de yansıyacaktır, tabii ki üretim yapanlar için. Bunun yanında,
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tabii, bu çıkardığımız kanunun üniversitelerdeki öğretim üyelerinin dünyaya da açılmasını
sağlayacağını biz bekliyoruz."
[Data_2014-2015]

231.!!!!
"Musa Çam: Değerli arkadaşlar, birkaç rakam vermek istiyorum sizlere. Bakın, dünyada 1375
yılından beri iş kazalarının kaydı tutulur ve Soma 650 yıldan beri dünyada yaşanmış en büyük
24’üncü maden faciası olarak kara tarihe geçti arkadaşlar. Almanya’da son büyük maden
faciası 1962 yılında oldu ve 299 maden işçisi yaşamını yitirdi. 1962 yılından beri, Sayın
Demiröz, Almanya’da maden kazası olmuyor. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) en son
2012 yılı verilerine göre, madencilikte önde gelen ülkeler arasında, çalışan işçi başına en
yüksek ölüm oranı Türkiye’dedir sayın, değerli arkadaşım. 2003-2012 döneminde Türkiye’de,
100 bin maden işçisi başına ölüm oranı 677 kişi Sayın Bakan Erdoğan Bayraktar, 677 kişi... Bu,
İngiltere ve Norveç’in 11 katı, Almanya ve Avustralya’nın yaklaşık 6 katı, Polonya ve İtalya’nın
yaklaşık 4 katı, Amerika Birleşik Devletleri’nin ise 2,5 katı düzeyindedir arkadaşlar."
[Data_2014-2015]

232.!!!!
"Naci Bostancı: “Şimdi, bu önergeye baktığınızda, sanki sadece Türkiye’den IŞİD’e giden
birtakım militanlardan bahsediliyormuş intibası edinirsiniz. Oysaki nerede bir savaş ve
çatışma var ise dünyanın birçok ülkesinden oraya çeşitli saiklerle giden insanlar olur; bir kısmı
macera duygusuyla gidebilir, bir kısmı geçmişte yaşadığı kolektif travmaları rehabilite etmek
için gidebilir, bir kısmı hayatının davasını bulmuştur, baştan çıkartıcı bir biçimde o sese cevap
verir ve koşarak gider. IŞİD’e de 81 ülkeden gidenler var, Türkiye de başlarda değil. Bakın,
Suudi Arabistan 2.500 kişiyle en başlarda, Tunus’tan 3 bin kişi gitmiş, Fas’tan 1.500 kişi gitmiş,
Cezayir’den 200 kişi gitmiş, Fransa’dan 700 kişi gitmiş, İngiltere’den 400 kişi gitmiş. Peki,
Türkiye’den kaç kişi gitmiş? Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’den de IŞİD’e katılan
insanların sayısı aşağı yukarı 400. Tabii, 1 kişi bile katılsa “Bu vatandaşımız, bu gencimiz niye
IŞİD’e katıldı?” diye düşünmek, anlamak ve bunun önünü kesmek durumundayız ama “IŞİD’e
400 kişi Türkiye’den katılmış, Türkiye IŞİD’in ortağı.” Böyle bir mantık çıkartmak
mantıksızlıktır. IŞİD’in ortağı, oraya 2.500 kişi gittiyse ve biraz da bölgeye ilişkin okumalarınız
varsa, aynı Selefî ekolden gelen Suudi Arabistan’ın yakın desteğini görmeniz gerekir, bu işte
rol alan ülkeleri görmeniz gerekir. Ama mesele, IŞİD’e kim destek veriyor, bunu anlamak
değil, IŞİD mevzusu üzerinden AK PARTİ’ye karşı laf söylemek olunca gayet tiyatrovari” (sf.
907)."
[Data_2014-2015]

233.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: “AFAD koordinasyonunda yaptığımız uluslararası yardım faaliyetleri
çerçevesinde 2012 yılında dünya genelinde ülke bazında en fazla yardım yapan 3’üncü ülke
olduk. Bu başarımızı 2013 yılında da aynen göstererek, 1,6 milyar Amerikan doları insani
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yardımla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından dünya 3’üncülüğümüzü
sürdürdük. Bu yardım miktarlarının gayrisafi millî hâsıla içindeki oranı açısından ise 2013
yılında yüzde 0,21’lik payla insani yardım alanında dünya 1’incisi olduk” (sf. 1254)."
[Data_2014-2015]

234.!!!!
"Ali Serindağ: Bunun başka örneğini vereyim: Daha yeni basında yer aldı, NATO zirvesine
katılan İngiltere Başbakanı Avam Kamarasında, zirvede konuşulanlarla ilgili Avam Kamarası
üyelerine bilgi veriyor ve Avam Kamarası üyelerinin o konuyla ilgili şüphelerini, sorularını,
sorduğu hususları yanıtlıyor ama biz, zirveye katılan Sayın Cumhurbaşkanının ne
konuştuğunu, kimlerle konuştuğunu, kimlerle ne konuştuğunu ancak basından
öğrenebiliyoruz, gazetelere yaptığı açıklamalardan öğrenebiliyoruz ve tabii, sadece gazetelere
yapılan açıklamalardan öğrendiğimiz için de soru soramıyoruz, tereddütlerimizi
gideremiyoruz ve ben eminim ki biz nasıl bilmiyorsak sizler de bilmiyorsunuz, hatta bir kısım
Hükûmet üyeleri de bilmiyor çünkü onlar da orada ne olup bittiğini ve neler konuşulduğunu
bilmiyorlar."
[Data_2014-2015]

235.!!!!
"1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılı açış
konuşması
Şunu ülkem ve aziz milletim adına büyük bir gururla ifade etmek isterim: Türkiye, 2013
yılında, acil ve insani yardımlarda, tüm ülkeler arasında, millî gelire oran olarak dünya 1’incisi,
miktar olarak da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından dünya 3’üncüsü
olmuştur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Alan el Türkiye artık veren el olmuş, bu alanda da
zirveleri yakalamıştır."
[Data_2014-2015]

236.!!!!
"Bu sorun yalnızca ülkemize özgü bir sorun değildir. Birçok ülkede, kimi zaman kültürel, kimi
zaman ulusal, kimi zaman ise toplumsal taleplerle silahlı isyan başlatan örgütlerle devletler
arasında uzun erimli çatışma dönemleri yaşanmıştır. Çatışma ve toplumsal ayrılıkları sona
erdirmek üzere, taraflar arasında müzakere yolları denenmiş ve İngiltere-IRA örneğinde
olduğu gibi, on üç yıl sürmekle beraber müzakere süreci silahların susmasını sağlamıştır.
İngiltere-IRA örneği yanında, İspanya ve Bask görüşmeleri, Latin Amerika'da Meksika ile
Zapatalar ve Guatemala ile URNG arasındaki müzakere süreçleri de önemlidir. Güney Afrika,
Asya ülkeleri barış süreçleri de dikkate alınacak örneklerdir. Bunun yanında, Kolombiya
Hükûmeti ile FARC arasında elli yıldır süren silahlı mücadelenin sonlandırılması için 5 Ekim
2012'de barış görüşmelerine başlanacağı taraflarca açıklanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki
çatışmaların, ölümlerin ve acıların son bulması, barışın sağlanması açısından fayda sağlayacağı
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düşüncesiyle, dünya ülkelerinin uzlaşma ve müzakere süreçlerinden yararlanma, ülkemizdeki
sorunun çözümü açısından yol gösterici olacaktır. Bu amaçla bir komisyon kurularak dünya
barış süreçlerinin araştırılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz” (sf. 995)."
[Data_2014-2015]

237.!!!!
"İsmet Yılmaz: “AFAD’ın 29 Eylül 2014 tarihli raporuna göre 220.623 Suriyeli ülkemizdeki 10
ilde 22 barınma merkezinde misafir edilmektedir, geriye kalan 1 milyondan fazla kişi
yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yerleşmiştir. Bu bağlamda yaptığımız harcamalar 4 milyar
dolara ulaşmıştır. İnsani vazifemizin gereği, ülkemize sığınmak durumunda kalan bölge halkı
için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Türkiye 2013 yılında acil ve insani yardımlarda tüm
ülkeler arasında millî gelire oranla dünyada birinci, miktar olarak ABD ve İngiltere’den sonra
dünya üçüncüsü olmuştur” (sf. 1023)."
[Data_2014-2015]

238.!!!!
"Gökhan Günaydın: “Asgari ücret için yaptıkları tanımlamayı söyleyelim. Sevgili arkadaşlarım,
Avrupa Birliğinin 28 ülkesinin 7’sinde zaten asgari ücret uygulaması yoktur, geriye kalan 21
Avrupa Birliği üyesi ülke içerisinde ise Türkiye asgari ücrette düzey açısından 13’ünün
gerisindedir. Şimdi, bir de Eurostat’ın bir istatistiğini vermek istiyorum. İktisatçılar bilir ki
önemli olan sadece fiyat değil, satın alma gücüdür. 100 metreküp doğal gazı satın alabilmek
için kişisel bütçenizin yüzde kaçını ayırıyorsunuz? İşte mesele budur. Bakın, bir Eurostat
istatistiği, Avrupa Birliği istatistiği: Sevgili dostlarım, bir İngiliz 100 metreküp doğal gaz için
bütçesinin yalnızca yüzde 1,6’sını kullanıyor, Alman ve Hollandalı yüzde 1,7’sini kullanıyor ve
İsveçli de yüzde 1,9’unu kullanıyor, bizim ortalama vatandaşımız yüzde 4,1’ini kullanıyor.
Şimdi, bu Eurostat istatistiği. Birazdan ben size gerçek verileri ortaya koyacağım, Türkiye’nin
gerçek durumunu sizlerle paylaşacağım. Kısaca, işsizliğin ve enflasyonun iki haneli rakamlara
çıktığı, dışa bağımlı ve sıcak paraya dayalı iktisat modelinizin çöktüğü bir zaman dilimi
içerisinde yurttaşa dünyanın en pahalı doğal gazını ve elektriğini kullandırıyorsunuz, üstüne
bir de zam yapmakta herhangi bir tereddüt görmüyorsunuz” (sf. 73)."
[Data_2014-2015]

239.!!!!
"Alpaslan Kavaklıoğlu: “Suriye’deki durum yaşadığımız dönemdeki en büyük insanlık krizi
hâline gelirken etkisini ülke olarak çok yakından hissetmekteyiz. Ülkemizdeki barınma
merkezlerinde misafir edilen ve şehirlerde kendi imkânlarıyla ikamet eden Suriyeli sayısı 1,5
milyonu aşmıştır. İnsani ve komşuluk vazifelerimizin gereği, ülkemize sığınmak durumunda
kalan bölge halkı için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Türkiye, 2013 yılında acil ve insani
yardımlarda tüm ülkeler arasında millî gelire oranla dünyada 1’inci, miktar olarak Amerika
Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra dünya 3’üncüsü olmuştur. Türkiye de bu sığınmacı
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baskısıyla tek başına mücadele etmekte ve uluslararası toplumun desteğini yeterince
görmemektedir” (sf. 273)."
[Data_2014-2015]

240.!!!!
"Halil Aksoy: “Şimdi, ülkeler bazında baktığımızda, bilimsel yayın sıralamasında Türkiye 20’nci
sıradadır, 306.926 bilimsel yayın yapılmış ama Hollanda gibi Konya büyüklüğünde ve nüfusu
da oldukça az olan bir ülkedeki bilimsel yayın sayısı 547.637’dir. Keza ABD’de 7 milyonun
üzerinde, Çin’de 2,5 milyonun üzerinde, Fransa’da ve Birleşik Krallık’ta 2 milyona yakın bir
rakamla bilimsel yayın yapılmaktadır. Türkiye bunların içerisinde İsveç gibi nüfusu oldukça az
olan bir ülkeden dahi sonra gelmektedir. Bu da göstermektedir ki Türkiye’nin bilimsel yayın
karnesi oldukça zayıftır."
[Data_2014-2015]

241.!!!!
"Keza üniversiteler bazında baktığımızda bilimsel yayın noktasında ilk 20’de biz yokuz. Belki ilk
100’ün içerisinde olabiliriz. Söz gelimi, bilimsel yayın konusunda… ABD’deki üniversiteler 14
tane, İngiltere’deki üniversiteler 4 tane, Kanada’da 1 tane, Japonya’da 1 tane üniversite
vardır ama Türkiye, bu 20 ülke arasında yoktur” (sf. 302)."
[Data_2014-2015]

242.!!!!
"Süleyman Çelebi: “Şimdi, muhtemelen biz bu önergeyi konuşacağız ama bir kez daha bu
önergeyi konuşurken, yarın bir kaza olursa -Allah korusun- çıkıp bu kürsüden kimse
konuşmasın artık. Bu kürsüden onların artık konuşma hakkı olmaz, onun üzerinde de artık
kimse ağıt yakmasın çünkü biz şimdiden uyarıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın, İngiltere’de on
beş yılda -altını bir daha çiziyorum, on beş yılda- ölen insan sayısı Soma’da bir günde ölen
insan sayısı kadardır. On beş yıldan bahsediyorum” (sf. 1119). .........."
[Data_2014-2015]

243.!!!!
""Değerli arkadaşlarım, şimdi, AKP Hükûmeti döneminde iş kazaları 1,5 kat ve iş kazası oranı
25 kat artmış. Şimdi, bunları görmeyeceğiz, efendim, diyeceğiz ki: Bütün bunlar, işte, bunların
ölmeleri Allah’ın takdiridir, buradan kaynaklanıyor. Ya, Allah’ın takdirini anlıyoruz da
Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, diğer ülkelerde Allah başka bir şey mi takdir ediyor? Bu
işi Allah’a da havale etmeniz bir o kadar yanlış değerli arkadaşlar. Allah’a havale ettiğiniz işleri
anlıyoruz ama en azından, bu işi Allah’a havale etmeyin. Bu işteki sorumluluğunuzu bilin, ona
göre davranın” (sf. 1120)."
[Data_2014-2015]
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244.!!!!
"Ahmet Duran Bulut: “İşte, kazalarda hayatlarını kaybeden, maden kazalarında ömürlerini
kaybeden insanlarımız hakkında bahsederken imkânsızlıklardan bahsediliyor. Oysaki ülkenin
kaynaklarını biraz hovardaca harcayan şu bakanlıkların şatafatlarına bakıyorum, aldıkları
arabalara bakıyorum, arabaların fiyatlarına bakıyorum, dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde
böyle bir şatafat yoktur. İngiltere’yle kıyaslayın, Almanya’yla kıyaslayın, resmî araç sayısı
itibarıyla dünyada Türkiye en ön sırada. Sayın Cumhurbaşkanı yemine bir geldi,
Mercedeslerini sayamadım. Böylesine bir sayı içerisinde şunu ifade etmek istiyorum: Muaviye
bir saray yapmış, çok muazzam bir saray, hırsının, ihtirasının kalesi. Ebuzer’e sormuş, nasıl
beğendin mi sarayımı? “Vallahi kendi paranla yaptıysan israftır, milletin parasıyla yaptıysan
haramdır.” Demiş” (sf. 1148-1149)."
[Data_2014-2015]

245.!!!!
"Ali Öz: “Uluslararası standartlarla Türkiye’yi karşılaştırdığımız zaman, Türkiye’de özellikle
2002 yılından sonra her yere bir üniversite kurma alışkanlığınızın altyapısı tamamlanmadığı
için Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda sayısal olarak çok önde görülüyor gibi de olsak kalite
yönünden onlardan geri kaldığımızı herkesin bilmesi gerekir. İngiltere 64 milyon nüfusuyla 32
tıp fakültesine sahip, Almanya 81 milyon nüfusuyla 36 tıp fakültesine sahip, Fransa 63 milyon
nüfusuyla 47 tıp fakültesine sahip, Yunanistan 11 milyon nüfusuyla 7 tıp fakültesine sahip.
Türkiye’deki durumla karşılaştırdığımız zaman, Türkiye’de tıp fakültelerinin sayısı son
zamanlarda özellikle çığ gibi artmış, 86’ya ulaşmış. Biz, gerçekten, sağlık enstitüleri kurma,
aynı zamanda da Sağlık Bakanlığına bağlı bir üniversite açma noktasında hızlı bir şekilde
ilerlerken ülkemizin gerçekliğinden, ülkemizde yaşanan sorunlardan biraz uzak olduğumuzu
da hepimizin görmesi ve buna katılması gerektiğine inanıyorum” (sf. 1468)."
[Data_2014-2015]

246.!!!!
"Abdullah Nejat Koçer: “Türkiye’nin insani yardım konusunda dünyada ABD ve İngiltere’den
sonra 3’üncü ancak gayrisafi millî hâsıla oranıyla 1’inci durumda olması çifte standartlı
dünyanın yüzüne vurulan en önemli gerçektir. Türkiye’nin insani yardımlardaki bu önemli
başarısından dolayı, başta Hükûmetimiz olmak üzere, AFAD, Kızılay ve TİKA’ya teşekkürü bir
borç biliyorum. Türkiye’de en fazla sığınmacıyı üç yıldan bu yana misafir eden Gaziantepli
hemşerilerime de burada yürekten teşekkür etmek istiyorum” (sf. 133)."
[Data_2014-2015]

247.!!!!
"Kadir Ökmen Öğüt: Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bu tasarı -genel
gerekçesinde- kanserle etkin mücadele kılıfı altında sunulmuştur ancak asıl yapılmak istenen,
buzdağının altındaki kısmıdır. Amaç, 6 farklı enstitü kurmak ve bu enstitüleri bir başkanlığa
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bağlamaktır. Tasarıyla üniversitelerin akademik işleyişine ve vakıf üniversitelerinin yönetim
yapısına müdahale edilmektedir. Zira, kurulması planlanan Türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı
yeni bir teşkilat öngörmektedir. Elbette bilim üretiminin salt üniversitelerde olamayacağı,
bunun dışında araştırma enstitüleri gibi kurumların da bu konuda büyük bir destek sağladığı
yadsınamaz bir gerçekliktir. Nitekim, dünya üzerinde de örnekleri mevcuttur. ABD’de
National Institutes of Health, İngiltere'de National Institute for Health Research devlete az ya
da çok bağlı yapılanmalara örnek olarak verilebilir. Bunun yanında, Fransa'da Enstitü Pasteur
gibi bazı kurumlar devletten bağımsız dernek veya vakıf yapılanması içinde yer almaktadır.
Bunların bazılarının kısmi olarak devletten fon kullanması, kısmi olarak da özel kaynaklardan
beslenmesi yönetim özerkliğini hiçbir şekilde değiştirmemektedir. Zira, siyasi kimliği bulunan
hiçbir kimsenin az önce saydığımız bu yabancı kurumların idari teşkilatında aktif rolü olmadığı
gibi, bu kurumların yöneticilerinin atanması da genelde rekabete açık ilanlarla
gerçekleşmektedir."
[Data_2014-2015]

248.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) –En son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Burada 3 parti de
anladığım kadarıyla bu tezkereye “Evet.” diyecek. Yanlışım var mı? Üçünüz diyeceksiniz. O
zaman size önerim, oraya Türk Silahlı Kuvvetleri gidecekse önce çocuklarınızı gönderin,
bedelli peşinde kimse koşmasın. Dikkat edin, Hollanda Kralı, İngiltere Kralı, genelkurmay
başkanı bilmem kim Afganistan’a, Pakistan’a, bilmem nereye oğlunu asker olarak
gönderiyordu. Burada generallerin çocukları, siyasilerin çocukları, zenginlerin çocukları
bankamatikten teskere alıp gelip bu Mecliste hamaset nutukları atıyor. Yazık, yazık, yazık! Bir
kere gerçeği öğrenin, ne var burada yani bir öğrenin bakayım. Mademki Mali’ye, Afrika’ya
Türk Silahlı Kuvvetleri gidecek, gelin içinizdeki, uhdenizdeki neyse onu yazın bu tezkereye.
Öyle, NATO istemiş de, Avrupa Birliği istemiş de, Avrupa Birliği üyeliğimiz güçlenecek de, biz
de göndersek oraya birkaç asker bir şey olmaz da, çok iyi olacak da... Libya’da olmuştu o. Hani
demiştiniz ya “Libya’ya kimsenin müdahalesi olmayacak.” Fransa’nın o zamanki
Cumhurbaşkanı Sarkozy çıktı “NATO gidecek.” dedi, bizim Hükûmet hemen “Tamam, bizim
gemiler de geliyor yola.” dedi. Böyle bir dış politika olur mu arkadaşlar ya?..."
[Data_2014-2015]

249.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Tabii, diğer bir konu Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılmak istenen
değişiklikler meselesidir. Bu konu çok tartışıldı.... bu yaptığımız düzenleme bu olumsuzlukların
ve ortaya çıkan kötü uygulamanın sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönüktür. Makul şüphe
konusu Kıta Avrupası’nda da aynı şekilde var, “basit şüphe”, “makul şüphe” oralarda da
görüyoruz. Almanya’da “iz ve emarelerle desteklenmiş tahmin ve basit şüphe” var,
Avusturya’da “basit şüphe” var, İngiltere’de “makul bir neden olduğu zaman” var, İtalya’da
“basit şüphe” var yani pek çok ülkede de “basit şüphe” olduğunu görüyoruz. Makul şüphe, o
basit şüpheye göre daha yoğunlaşmış bir şüphedir” (sf. 755)."
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[Data_2014-2015]

250.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: Yine bu sahada, bu sahada hamam var hamam, hamam. Sauna var, SPA
var, buhar odaları var, sinema salonları var. Bu lükse, bu şatafata ne gerek vardı? Bu Hükûmet
sözcüleri diyor ki, ne diyor biliyor musunuz bunu açıklarken? Zamanım daralıyor. Efendim, bu
Türkiye'nin itibarıymış… Şimdi, merak ettim Türkiye'nin itibarı açısından, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Beyaz Saray ne kadarmış biliyor musunuz? 132 odalı ve 5 dönüm. Bizim bu
sarayın olduğu yer ne kadar? 460 dönüm ve bin odalı yani Amerika’daki Beyaz Saray’dan 72
kat daha büyük. Şimdi, bizim dünyadaki itibarımız 72 kat daha mı ilerledi? İngiltere’deki
Kraliyet Sarayı’ndan 7 kat daha büyük, daha mı ilerledi? Almanya Başbakanı Merkel’in
Başkanlık konutundan 2 bin kat, Almanya’dan 2 bin kat daha mı bizim itibarımız ilerledi?"
[Data_2014-2015]

251.!!!!
"Levent Gök: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce Genel Başkan Yardımcımızın ifade
ettiği kanun teklifi önemlidir, değerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin bir kanayan
yarasını teşkil eden, doğuda, güneydoğuda pek çok ölümlere ve insan kaybına neden olan
Kürt sorunuyla ilgili olarak gerçekçi bir çözümden yanadır. Bu konuda partimizin çok uzun
yıllardan beri temel konularda ürettiği fikirler parti programında ve bildirgeler hâlinde yer
almıştır. Bu konu, bütün dünyada çatışmasızlık örneklerine baktığınız zaman, iktidarın
muhalefete bilgi vermek, onun desteğini almak ve en geniş konsensüsü oluşturmak suretiyle
çözülmüştür. İngiltere’ye baktığınız zaman IRA örneğinde, Güney Afrika’ya baktığınız zaman
Mandela’da ve dünyanın pek çok yöresinde böyle sorunların, devasa sorunların çözüm
merkezi iktidarın ve muhalefetin ortak duygu ve düşüncelerinin bir noktada buluşmasıyla
gerçekleşmiştir. Bu konuda biz samimi olarak çok ciddi önerilerimizi ortaya koyduk ve
Cumhuriyet Halk Partisi diğer başka ülkelerdeki örneklerde görülmediği kadar da iktidar
partisine bir kredi verdiğini, açık destek verdiğini ama belli şartları olduğunu da ifade etmiştir.
O şartlarda, Genel Başkanımız iktidar partisine seslenerek “Söz veremeyeceğin angajmanlara
girme. Süreci şeffaf yürüt. Kamuoyunu ve özellikle ana muhalefeti bilgilendir.” diyerek belli
görüşlerini ifade etmiştir” (sf. 586)."
[Data_2014-2015]

252.!!!!
"Hasan Ören: “Bugün, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Avustralya’da, Amerika’da,
Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de iş güvenliğiyle, iş sağlığıyla ilgili bütün her şey yapılmış;
madencilerle ilgili, madene inen her insanla ilgili önlemler alınmış ve Dünya Madenciler Günü
dünyanın her tarafında kutlanıyor ama ne yazık ki Türkiye’de kutlamak mümkün değil.
İsterdim ki, yakama bir gül koymak. Böyle, siyah, matem havasında bir Dünya Madenciler
Günü’nün Türkiye’de yaşanmasına vesile olmamanızı isterdim. Ne yazık ki, 301 gencimiz
maden kazasında vefat ederek…"
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[Data_2014-2015]

253.!!!!
"Mehmet Emin Dindar: “Türkiye, artık, yardım alan değil yardım veren el olan bir ülke
durumuna girdi. AFAD, Türkiye’nin ortak gücü olarak, dört kıtada, deprem, sel, kıtlık, kuraklık,
yangın, iç karışıklık ve benzeri nedenlerle Endonezya’dan Suriye’ye, Irak’tan Somali’ye, BosnaHersek’ten Filistin’e, Myanmar’dan Afganistan’a kadar 40’tan fazla ülkede yardım çalışmaları
yaptı. Duhok ile Zaho arasında, İŞID zulmünden mağdur olan insanlarımıza 25 bin kişilik çadır
kent kurdu. Bugün, Türkiye, 1,6 milyar dolarla ABD ve İngiltere’den sonra en fazla insani
yardım yapan 3’üncü ülke konumundadır” (sf. 296)."
[Data_2014-2015]

254.!!!!
"Faruk Çelik: “Sendikalaşma Oranı Kanada’da yüzde 27, Meksika’da yüzde 13,6; İngiltere’de
yüzde 25, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 10,8 ama saydığım bu rakamların tümü, işçi,
memur birlikte. Türkiye’de ne kadar? İşçi, memur birlikte yüzde 18,3” (sf. 574)..."
[Data_2014-2015]

255.!!!!
"Sedef Küçük: “Peki, birkaç yandaş dışında sanatçıların, sivil toplum örgütlerinin, kapatılmak
istenen bu kurumların bu kadar karşı çıktığı bu tasarıda neden bu kadar ısrar edilmekte?
Öncelikli neden pek tabii ki muhalif sanattan duyulan korku, diğer neden ise her şeye olduğu
gibi sanat kurumlarına da bir kâr-zarar meselesi olarak bakmak. Oysa sanat, eğitim kadar
önemlidir. TÜSAK benzeri kurumların başka ülkelerde de olduğu savunması gelebilir.
Doğrudur, İngiltere’de ve Avusturya’da da benzeri sanat kurumları var. Var olmasına var ama
bu kurumların amacı sanata devlet denetimi olmaksızın devlet desteği vermek, bizdeki gibi
“Parayı ben veriyorum, o hâlde düdüğü de ben çalarım. Benim istediğim şeyleri söyleyenleri
abat ederim, istemediğimi söyleyenleri de cezalandırırım.” gibi bir mantık yok."
[Data_2014-2015]

256.!!!!
"Nihat Zeybekçi: “Diğer taraftan, Türkiye, gelişmesini, büyümesini sağlarken, refahını
artırırken, millî gelirini artırırken, gelir dağılımında da adaleti sağlıyor. Gini katsayısını Türkiye
0,40’a indirdi. Evet, burası yeterli değildir ama ben size şunu söyleyeyim: Amerika Birleşik
Devletleri’nde de 0,38, İngiltere’de 0,39 -biraz önce bir arkadaşımız söyledi Meksika’yla aynı
diye- Meksika’da 0,48; aramızda devasa bir fark var” (sf. 110)."
[Data_2014-2015]
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257.!!!!
"NİHAT ZEYBEKCİ (Devamla) – Türkiye, durmaksızın yoluna devam ediyor. Türkiye, bugün,
bakın, birilerini rahatsız ediyor. Hani var ya o “kültür coğrafyası” dediğin zaman mangalı
karşıdan görünce böyle üfleyerek mangalı devirenler, bugün Orta Asya coğrafyasında,
Kafkaslarda ve ecdadın bize emaneti olan coğrafyada Türkiye –bakın, bu rakam çok önemlimillî gelirine oranla kültür coğrafyasında dünyada bir numaralı bağışçı ülke hâline geldi. Öyle
lafla olmuyor o işler, öyle lafla o bayrak o coğrafyada dalgalanmıyor...Türkiye -rakam olarak
söylüyorum- rakam olarak ABD ve İngiltere’den sonra dünyada 3’üncü sırada ve artırmak için
de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."
[Data_2014-2015]

258.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre tarımda ortalama işletme büyüklüğü
Türkiye’de 6 hektardır. Aynı rakam Avrupa Birliğinde 27, İngiltere’de –söz gelimi- 54,
Fransa’da 52, Almanya’da 46, İspanya’da 24, ABD’de ise 181’dir. Buna, Türkiye’deki
işletmelerin sahip olduğu arazinin çok parçalı oluşu da eklendiğinde bir facia ile karşı karşıya
olduğumuz da görülmelidir. Sadece parçalanmadan kaynaklanan kayıp arazi miktarı 2 milyon
hektardır” (sf. 73"
[Data_2014-2015]

259.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Bu taşıt araçlarıyla ilgili olarak, her sene bu eleştiriyi yapıyoruz. Mesela, bu
sene de 8.900 taşıt aracı ilave olarak alınıyordu, Komisyonda buna 100 küsur daha ilave ettik;
9 bin küsur taşıt aracı alınacak sadece bu sene. Ya, Fransa’da, İngiltere’de, baktım özellikle,
Japonya’da -onların nüfusları bizden daha fazla, daha gelişmiş ülkeler ve kendileri otomobil
motorundan itibaren üreten ülkeler- 9 bin, 10 bin taşıt aracı var devlette, kamuda en fazla.
Biz bir yılda 9 bin taşıt aracı alıyoruz. Bizde şu anda 95 bin."
[Data_2014-2015]

260.!!!!
"Hurşit Güneş: “Değerli arkadaşlar, size bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: Cumhuriyet tarihi
boyunca hiç saray yapılmamıştır. Saraylar sadece Osmanlı Dönemi’nde yapılmıştır;
Dolmabahçe Sarayı, Yıldız, Beylerbeyi, Çırağan… Fakat bunların hiçbiri kaçak saray kadar
debdebeli bir saray olmadı, padişahlar bile daha mütevazı bir hayata sahipti, Batı’nın kralları
ve diktatörleri de öyledir. Bakınız, örnek vereceğim, 1703 yılında inşa edilen İngiliz Kraliyet
Ailesi’nin yaptırdığı meşhur Buckingham Sarayı’nın kaç odası var biliyor musun? 775. Fransız
İmparatoru, şaşaa düşkünü XVI. Louis’in yaptırdığı Versay Sarayı’nın oda sayısı ise 700 ve
kaçak sarayın da dörtte 1’i kadar."
[Data_2014-2015]
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261.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, silahların eşitliğini sizler kaldırdınız. Bizde düello geleneği yok
biliyorsunuz, kuzeylilerde vardır. En son 1820’de, İngiltere Başbakanını birisi düelloya
çağırmıştı. Başbakanla karşılıklı hâle gelmişlerdi fakat silah ateşlememişti. O zaman Başbakan
şeref kuralları gereği silahı çekmişti. Bizim gelenekte şeye baktım, Çetin Altan bir yazı yazmış,
diyor ki: “Bizde pusu kurma geleneği var.” “Nasıl pusuya düşürdüm.” derler ya. Bu cemaatHükûmet olayında da pusuya düşürme olayı geçen 17 Aralık, şimdi de 14 Aralık. Bilmiyorum;
kim, ne, nasıl şey edecek, bilemiyoruz” (sf. 319)"
[Data_2014-2015]

262.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Memur emekli aylığı, burada da 377 liradan yine, 1.312 liraya çıkmış ve
yüzde 248’in üzerinde bir artış söz konusu. Dolayısıyla, tabii ki imkânlarımızın artınca bu
maaşlar da artacak. Bu çok açık ve net olarak… Ama İngiltere’de kişi başına millî gelir takdir
edersiniz ki Türkiye’nin çok çok üstündedir. Dolayısıyla, o çerçevede bakmak lazım bu
maaşlara” (sf. 518)."
[Data_2014-2015]

263.!!!!
"İdris Baluken: Meclis Başkanlığına da ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Burada, bu
süreçle ilgili tereddüdü olan bütün milletvekillerini, bir planlama dâhilinde, benzer sorunların
yaşandığı ülkelere göndermenizi özellikle tavsiye ediyoruz. İspanya ETA, İrlanda-İngiltere IRA,
Kolombiya FARC, Güney Afrika ANC, pek çok örnek var. Bütün bu ülkeler nasıl bu sorunu
çözmüşse burada tereddüdü olan milletvekillerinin de o ülkelere gidip gerekli olan bilgileri
almasını özellikle sizden talep ediyoruz. Biz çözüm sürecinde sürecin hızlandırılması, dengede
giden bisikletin düşmemesi için hızla pedalların çevrilerek nihai hedefe ulaştırılması
gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için dünya örnekleri dışında başvurabileceğimiz önemli bir
referansımız daha var."
[Data_2014-2015]

264.!!!!
"“Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadına özgü bütçe ayrılması ya da kadın ve erkek
için eşit bütçe harcanması anlamına gelmemektedir. Diğer ülkelere baktığımızda, örneğin
eşitlik bakanlığının bulunduğu İsveç, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede en başarılı
ülkelerden biri olduğu görülmektedir. Her bakanlığın kendi politikalarının belirlenmesinde
cinsiyet eşitliği politikaları esas alınmaktadır. İngiltere’de ise bütçe görüşmelerinde her türlü
ekonomik, sosyal, kültürel alan cinsiyete dayalı bir analiz ile rapor edilmektedir ve bu analizler
sonucunda örneğin istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95’i kadınların istihdamının
artırılması için ayrılabilmektedir” (sf. 551)."
[Data_2014-2015]
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265.!!!!
"Ali İhsan Yavuz: “Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı hakkında şahsım
adına söz almış bulunuyorum... Tasarıda kavramların tanımları açık bir şekilde yapılmış, iç ve
dış güvenlik görevlisi ve hizmetlerinin görev ve faaliyet alanları netleştirilmiştir. Hâlen ceza
infaz kurumlarında uygulamada var olan müdahale birimlerinin yasal tarifi yapılmaktadır. Bu
birimde görev yapacak personelin yakın savunma, mesleki müdahale yöntem ve teknikleri,
orantılı güç kullanımı, zor kullanma öncesi kriz yönetimi gibi konularda uzmanlaşması ve farklı
kurumlarda da görev almaları çerçevesinde faaliyet yapılması düzenlenmiştir. Bu statüsüne
hukuki nitelik kazandırılmıştır. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, çağdaş infaz sistemi
uygulanan birçok ülkede, mevcut olan müdahale birimiyle alanında uzmanlaşma, olaylara
müdahale, akılcı olma, etkili, orantılı güç kullanma amaçlanmaktadır. Bu ve benzeri anlamda
birçok hükmü ihtiva etmesi bakımından gerçekten yeni bir infaz sistemi teşekkülü anlamına
gelecek bu yasa tasarısının siz değerli milletvekillerinin oylarıyla kanunlaşmasını ve hayırlı
olmasını diliyor, bir kez daha yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.” (sf. 588)."
[Data_2014-2015]

266.!!!!
"Dilek Akagün Yılmaz: “Bunun yanında, benim biraz önceki görüşmemden sonra cezaevleri
infaz koruma memurları derneklerinden beni aradılar ve onlar şunu söylediler, dediler ki: “Siz,
cezaevlerinde özellikle izleme kurullarının daha etkili ve yetkili olması gerektiğini
söylüyorsunuz. Biz de bunu söylüyoruz. Cezaevlerindeki güvenlik görevlilerinin işkenceci gibi
gösterilmesine biz şiddetle karşı çıkıyoruz. Biz sendikalaşmak istiyoruz, sendika yoluyla bu
izleme kurullarında var olmak istiyoruz ve ceza infaz koruma memurlarının üzerindeki bu
örtüyü artık kaldırmak istiyoruz, bu iftirayı kaldırmak istiyoruz. Her meslek grubunda yanlış
yapanlar olabilir ama biz, bu bize dönük şiddet uygulayan, işkence yapan görevlilerdir imajının
artık ortadan kaldırılmasını istiyoruz.” Hatta İngiltere’den bir örnek verdiler. Bir toplantıya
katıldıklarında İngiltere’den şu örnek verilmiş: Ceza infaz koruma memurlarının sendikaları
var ve devletle, devletin baskısıyla orada koruma altında olan, devletin aslında sahiplenmesi
gereken hükümlü ve tutukluların arasındaki sorunlarda bu ceza infaz koruma memurlarının
sendikalarının çok önemli bir işlev addettiğini ve onların arasındaki uzlaşmayı sağladığını
açıkça belirttiler. Yani, özellikle bu cezaevlerindeki izleme kurullarında sendikaların olması,
gardiyanların kurduğu sendikaların olması çok önemli bir şey. Onlar özellikle bunu talep
ediyorlar, diyorlar ki: “Bizim üniformamız var diye emniyet sınıfına alınmıyoruz ama sendika
da kurulmasına izin verilmiyor. Ya emniyet sınıfına alınalım ya da eğer emniyet sınıfında
değilsek, o zaman normal memursak sendikalaşma hakkımız verilsin. Cezaevlerindeki
huzurun, cezaevlerindeki rehabilitasyonun ne olduğunu o zaman göreceksiniz.” Ve bu konuda
ısrarla taleplerini dile getiriyorlar.” (sf. 626)."
[Data_2014-2015]
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267.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, AK PARTİ tutturmuş, “İlla ben başkanlık sistemini getireceğim.” İyi,
getirin kardeşim, Amerika’daki gibi 50 tane eyalet olsun Türkiye’de. Sizi tutan yok. Bölge
parlamentoları olsun, yine sizi tutan yok. Almanya’da 17 eyalet var, İtalya’da var, İspanya’da
var, Belçika’da var, İngiltere’de var, gelişmiş ülkelerin hepsinde var. Onların “devlet payı”
denen bir hakları var. Yani maden bir yerde çıkıyorsa, o madenin çıktığı yere mutlaka bir gelir
bırakması lazım."
[Data_2014-2015]

268.!!!!
"Hasip Kaplan: “Bak, açıkça söylüyorum, bir hukukçu olarak -bak, Sayın Tunç da burada, Şahin
de burada mı- bütün hukukçularınıza söylüyorum: Yargının başına Millî Savunma Bakanını
koyacaksınız, HSYK’nın başına Adalet Bakanını koyacaksınız. Yahu, yargının başına bir Orman
Bakanını koymadığınız kaldı ha, bir Orman Bakanı eksik. Orman kanununa döndürdünüz
arkadaşlar, olmaz. Kuvvetler ayrılığını, Antik Yunan’da, Roma’da, Montesquieu’nun meşhur
güçler ayrılığı teorisini, daha sonra günümüz demokrasilerinde, kadim 1215 Magna Carta’dan
bugüne İngiltere’de, Britanya’da, yarı başkanlık sistemini Fransa’da, başkanlık sistemini
Amerika’da, fren ve denge sistemini alt üst ediyorsunuz. Hem fren hem denge sizde olacak,
hem fren hem denge yok. Ya, siz Başkanlık sistemine karşı mısınız? Başkanlık sisteminde
kuvvetler ayrılığı var, siz kuvvetler birliğini getiriyorsunuz. Sizi burada anlamakta
zorlanıyorum” (sf. 301)."
[Data_2014-2015]

269.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, ana dilde eğitim bütün dünyada vazgeçilmez temel insan
haklarından biridir. Günümüzde dünya ülkeleri incelendiği zaman, Birleşmiş Milletler üyesi
194 ülkenin 113’ünde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç,
Almanya, Çin, Hindistan ve benzeri birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim yapıldığı
görülmektedir. Ancak, Türkiye Anayasası’nın 42’nci maddesine göre “Türkçeden başka hiçbir
dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve
öğretilemez.” denmektedir. ... Kürk halkının talebi özel liselerde birkaç dersin ana dilde
verilmesi de değildir; ana dil temelli çok dilli eğitim sistemi bu ülkede yaşayan tüm halkların
ortak dileği ve talebidir” (sf. 417)."
[Data_2014-2015]

270.!!!!
"Avni Erdemir: “Değerli arkadaşlar, evet, serbest kıyafet uygulaması da gensoru sebebi.
Arkadaşlar, velilere güvenelim, öğrencilere güvenelim, verecekleri kararlara saygı gösterelim.
Yönetmelik gayet açık, kararı öğrenciler ve veliler veriyor. Dünyaya bakalım, gelişmiş ülkelere
bakalım; tek tip kıyafet uygulamasını Fransa 1968’de, Almanya 1980’lerde, İngiltere
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1950’lerde terk etti. Okul dışında aynı mahallede, sokakta bir arada serbest kıyafetlerle
oynayan, arkadaşlık eden öğrencilerin okulda da serbest kıyafet giymelerinin ne sakıncası
olabilir? Serbest kıyafet uygulayan okullardaki öğrencilerin öz güveni, gözlerindeki ışıltı ne
kadar doğru bir iş yaptığımızı gerçekten gösteriyor” (sf. 427)."
[Data_2014-2015]

271.!!!!
"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2013 verilerine göre hektar başına pancar
verimi ülkemizde 53 tondur. Bu oran Fransa’da 85 ton, Almanya’da 64 ton, İngiltere’de 68
ton, Polonya’da ise 55 tondur” (sf. 98)."
[Data_2014-2015]

272.!!!!
"Tufan Köse: “Değerli arkadaşlarım, bu bir kahramanlık destanı değildir. Bu işin her şeyle
ilişkisi olabilir ama asla kahramanlıkla ilişkisi olamaz. Kahramanlık arıyorsanız, gideceksiniz,
Kuvayı millîye Destanı’nı okuyacaksınız; kahramanlık arıyorsanız Beşparmak Dağlarına
gideceksiniz, Gelibolu’ya gideceksiniz; kahramanlık arıyorsanız İnönü Savaşlarına gideceksiniz.
(CHP sıralarından alkışlar) Son Veziriazam Ahmet Paşa yüzme bilmeden stratejik derinliklere
daldı -ki bu derinliğin kökü 38 kilometre, benim evden Meclis kadar aşağı yukarı, çok uzak bir
yer değil yani Çankaya’dan çıkıyorsunuz, 38 kilometre sonra Çayyolu’na varıyorsunuz- şimdi
boğulmamak için sığ sulara çekilmeye çalışıyor. 38 kilometre ilerideki vatan toprağını
koruyamayacaksın sen, bunu da “kahramanlık” diye bu millete satacaksın, pazarlayacaksın!
Bunu Goebbels bile düşünmemişti. Senin stratejik derinliğin de yeni Osmanlıcılığın da
YPG’lilerin yardımıyla, hatta IŞİD’cilerin yardımıyla Suriye’nin Eşme köyüne gömülmüştür.
Bununla kalsa iyi -Genel Başkanımız diyordu “Tarihin gördüğü en çapsız Hariciye Nazırı.” diye,
şimdi icazetli olarak Başbakanlık yapıyor- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez toprak kaybı
yaşatarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yıldır sürdürdüğü onurlu dış politikasını da Suriye’nin
Eşme köyüne gömdünüz. Kahramanlık bunun neresinde? Bakın, arkadaşlar, İngilizler tam 12
bin kilometre ötede bulunan Falkland denilen bir kara parçasını işgalci Arjantin’e bırakmadı.
Sen neden bahsediyorsun, neyin kahramanlığından? 38 kilometre ilerideki vatan toprağını
terk ettin gittin, sen ya” (sf. 379)."
[Data_2014-2015]

273.!!!!
"ürk Hava Kuvvetleri, Türkiye, dünyadaki AWACS uçağına sahip 5 tane ülkeden bir tanesidir;
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Türkiye. Bizden sonra da Avustralya
inşallah havada uçar radar AWACS uçaklarını alacak” (sf. 56)."
[Data_2014-2015]
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274.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bakın, arkadaşlar, 25 bin uzman çavuş, 18 bin astsubay, 4.500
subay ve sayısı 50 bin olarak düşünülen sözleşmeli er. Bu düzenlemeleri yaptınız. 1990’ların
JİTEM’i var ve çözüm sürecinin bir başlığı adalet ve hakikatle yüzleşme komisyonu
kurulmasıdır. 1990’ların, bunların faillerinin açığa çıkarılması, derin devletin, cinayetlerin, köy
yakılmalarının, öldürmelerin... Eğer, doğru bir şey yaptığınıza inanıyorsanız, çıkarsınız bu
kürsüde “JİTEM vardır -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, üst yargıda, her yerde
geçiyor- bu yapılanma yanlıştır, biz de AK PARTİ Hükûmeti olarak bu tür yapılanmalara
karşıyız.” diye açık açık söylersiniz çünkü çözüm sürecinde gerçeklerle yüzleşme, tıpkı Güney
Afrika’da olduğu gibi, İngiltere’de olduğu gibi, İspanya’da olduğu gibi bir tarihsel gereklilik.
Diğer bir noktaya geçelim. Bu 1990’lı yıllar 2015’te sizin önünüze gelecek. Bu yaptığınız
düzenlemeleri yaparken bunları düşünmediniz."
[Data_2014-2015]

275.!!!!
"Nihat Zeybekçi: “Değerli arkadaşlar, 2014 Haziran ayından itibaren aldığımız
değerlendirmeye göre, euro dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti, 2014 Haziranından
bugün öğleye kadar. Aynı tarihte, 2014 Haziranından bugüne kadar Türk lirası yüzde 22,5
değer kaybetti. Aynı şekilde “dolar endeksli” dediğimiz euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, İsviçre
frangı, Avusturalya doları olmak üzere 6 ana para birimi dolar endeksli, 2014 yılı Haziran
ayından itibaren bugüne kadar dolar karşısında yüzde 23 değer kaybetti, Türk lirası da yüzde
22,5, yüzde 23 aralığında değer kaybetti. Bakın, bu bir dalgalanmadır. Dünyada dolar
karşısında diğer paralar değer kaybetmektedir. Burada Brezilya realinin yüzde 40’ın üzerinde
değer kaybettiğini… Onları klasmana almıyorum. Rubleyi değere almıyorum veya Arjantin
pesosunu değerlendirmeye almıyorum. Buna benzer paraları değil, muhatap aldığımız
paraları ben burada değer alıyorum” (sf. 795-796)"
[Data_2014-2015]

276.!!!!
"Naci Bostancı: “Şu milliyetçilik konusuna gelince -bu alanda çalışma yapmış birisi olarakmilliyetçiliği bir İngiliz oyunu olarak göstermek yanlış. İngilizler kendilerine de mi oyun
yaptılar? İngiliz milliyetçiliği var, Alman milliyetçiliği var, Fransız, İtalyan milliyetçilikleri var.
İngilizler mi yaptılar? İki yüz yıllık bir hikâye; bir tarafı kış, bir tarafı yazdır; bir tarafı kan döker,
barbarlıktır, bir tarafı toplumsal seferberlik sağlar, insanlara bu modern dünyada bir kimlik ve
anlam verir. Irkçılıkla milliyetçiliği karıştırmamak lazım. İnsanların bir kimliği var. Biz Yunan
değiliz, biz İngiliz değiliz, biz bu topraklarda bir milletiz arkadaşlar. Bu iki şeyi birbirine
karıştırmamak lazım” (sf. 63)."
[Data_2014-2015]
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277.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi, değerli arkadaşlar, kırmızı et çok önemlidir protein açısından, beyni
geliştirme açısından, beyindeki, vücuttaki gelişme açısından çok önemlidir. Ama Sayın Bakan
demin burada o kadar bol keseden attı ki sanki güllük gülistanlık, her şey dört dörtlük,
insanlar protein alıyor, kırmızı et yiyor ve de kırmızı et yiyecek parası var. Sayın Bakan, bakın,
KAMU-SEN’in araştırmasına göre, Avustralya’da 1 kişi bir yılda 142 kilo et yiyor, Amerika
Birleşik Devletleri’nde 1 kişi bir yılda 125 kilo kırmızı et yiyor arkadaşlar. Şimdi, Amerika’da mı
gelişme çok, Türkiye’de mi? Bakın, Almanya’da 82 kilo bir yılda, İngiltere’de 80 kilo.
Türkiye’de kaç kilo, biliyor musunuz? Türkiye için de buraya TÜİK’in rakamlarını getirdim ki
“Yok, öyle değil.” demesin diye. TÜİK’in verdiği rakamlara göre kırmızı ette toplam üretim 996
bin. Bunu 80 milyona böldüğünüz zaman yılda 12 kilo. Yani Amerika’da 1 kişi 125 kilo et
tüketirken, İngiltere’de 1 kişi 85 kilo et tüketirken Türkiye’de 1 kişi 12 kilo et tüketiyor. Yani,
Allah aşkına, kırmızı et proteini almayan çocuğun beyni gelişebilir mi? Amerika’daki çocuklarla
yarışabilir mi? İşte, sizin karneniz bu Sayın Bakan, buna bir cevap verin, TÜİK’in rakamları
bunlar” (sf. 273)."
[Data_2014-2015]

278.!!!!
"İzzet Çetin: “Yine doğum parasında, diğer ülkelerde çocuklar için doğumdan itibaren her ay
ta üniversite bitimine kadar, kimi ülkelerde 20 yaşına kadar, öğrenimde olmasa bile ailelere
verilen bu doğum paralarının, çocuk paralarının, bizde sadece bu seçime matuf bir şey
yapılıyormuş gibi 300, 400 ve 600 lira olarak bir defada verilecek olması ve bunun da büyük
bir maharetmiş gibi sunulması gerçekten büyük beceriniz. Yani diğer ülkelerde bu miktar bir
defada, örneğin Rusya’da 9 bin dolar. Fransa’daki, Almanya’daki, İngiltere’deki uygulamaların
yanına bizim yaklaşabilmemizin olanağı yok. Geçtiğimiz günlerde de söyledim, biraz evvel
Tarım Bakanı hakkında gensoru verdik ama Tarım Bakanı bile inek doğum yaptığı zaman
buzağıya 375 lira emzirme parası verirken bebeğe, anneye doğum parası diye 300 lira
verilmesi, sizin el yordamıyla, düşünmeden, araştırmadan bu tasarıları, teklifleri gündeme
getirdiğinizin somut göstergeleri” (sf. 301)."
[Data_2014-2015]

279.!!!!
"MUHARREM İNCE: Bir başkası; sayın milletvekilleri, büyük devletler sembollerle uğraşmaz.
Andımızla uğraşırsan sırada İstiklal Marşı gelir “Kahraman ırkım” diyor. Alman Millî Marşı da,
İngiliz Millî Marşı da, Amerikan Millî Marşı da hepsinin içinde ırkçı birtakım söylemler vardır
ama aradan yüz yıl, iki yüz yıl, üç yüz yıl geçince bir Fransız, bir Alman, bir İngiliz “Ya bunlar
çok modası geçmiş deyimler” deyip, bunları değiştirmek istemez. Bu, ancak bu toprağın
insanlarının aklına gelir. (CHP sıralarından alkışlar) Sembollerine dokunursan bu topraklarda
rahat yaşayamazsın. (s. 923)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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280.!!!!
"Mesela bu üniversitelerden bir tanesi, vermiş olduğumuz kanun tekliflerinden bir tanesi:
Şırnak’taki üniversiteye Anadolu’da yaşamış, Anadolu tarihinin, Mezopotamya tarihinin en
büyük din bilim adamı olan İsmail El Cezeri’nin isminin verilmesini önermişiz. Bin yıl önce
sibernetik bilimini keşfetmiş, robot icat etmiş kimdi derseniz, İngiltere’deki büyük müzede
Cezeri’nin mekanik sisteminin onlara, dünyadan giden bütün turistlere nasıl sergilendiğine
tanıklık edersiniz. Ama bu şahsa ilişkin olarak Türkiye’de herhangi bir işlem yapılmaz. İsmail El
Cezeri’nin isminin bir üniversiteye verilmesini teklif etmiştik. Ne zaman? 5 Haziran 2013’te.
Birleştirilmesi gerekiyordu, birleştirilmemiş olması İç Tüzük’ün 35’inci maddesine aykırıdır. (s.
977)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

281.!!!!
"CHP GRUBU ADINA AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN: Madem İç Tüzük konuşuyoruz, konuşmamın
sonuna gelirken, acaba milletvekilleri olarak, kadın ve erkek milletvekilleri olarak denetim
görevini de yeterince yapabiliyor muyuz? Gittiğimiz ülkelerdeki meclislere baktık, oradaki
milletvekili ya da senatörlerin nasıl çalıştıklarına baktık. Gördük ki örneğin, İngiltere
Parlamentosunda 1 dönemde 47 bin yazılı soru önergesinin 42 bini yanıtlanmış. Aslında
ayrıca, yazılı ve sözlü olarak İngiltere Parlamentosunda tam 100 bin soru önergesi verilmiş.
Fransız Parlamentosunda 28 bin yazılı soru önergesi verilmiş, bunların 17 bini yanıt bulmuş.
Bizim Parlamentomuzda ise geçen dönemde sözlü ve yazılı toplam soru önergeleri 22.500
civarında, bunun da ancak 13.500’ü cevap bulmuş yani 10 bin soru önergesine de cevap
verilmemiş. (s. 50)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

282.!!!!
"HASİP KAPLAN: Şimdi, burada şunu ifade etmek istiyorum: Seçim sathımailine girdiğimiz
bugünlerde, demokratikleşme paketini hepiniz izlediniz. Seçim barajlarından yakınan bir
Türkiye’de, seçim barajlarının kaldırılmasının tartışıldığı bir Türkiye’de Hükûmet dedi ki: “İki
sistem: Ya dar bölge ya daraltılmış bölge.” 40 katır mı, 40 satır mı yani hangisini istersiniz?
Şimdi, bu sistem başka ülkelerde var mı, dar bölge, daraltılmış bölge sistemi? Var tabii canım,
olmaz olur mu? Amerika’da var, Magna Carta’dan bu yana demokrasinin beşiği Londra’da,
İngiltere’de var. Var da kardeşim, oralarda güçlü sivil toplum örgütleri var; orada düşünce,
örgütlenme özgürlüğü var; orada adayın kendini ifade hürriyeti var; orada adayın tabandan,
örgütten, halktan temsil edilme imkânı var; orada medyanın özgürlüğü var; orada demokratik
kamuoyunun kontrol sistemi var. E burada ne var? Burada da liderin sultası var. Şimdi, bir de
liderin sultasıyla, fark etmez, iktidar-ana muhalefet, diğer partiler… Bizde bir sistem farklılığı
var, biz tartışıyoruz. Kadın kotasında dünyada fark atan bir partiyiz. Sistemimiz olarak lider
sultasına o kadar karşıyız ki bizde eş başkanlık sistemleri var biliyorsunuz, eş başkanlık
sistemini geliştiriyoruz. (s. 216)."
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[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

283.!!!!
"Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde de kamu binalarında gösteri yapmak yasaktır. Yine,
avukatların bilecekleri meşhur bir dava var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
“Appleby/İngiltere Davası” diye geçer. İngiltere’de, bir alışveriş merkezinde bir grup eylem
yapar, davalık olur, suçlu bulundukları için AİHM’e giderler; AİHM de “AVM’nin müdüründen,
sahibinden izin alınmaksızın yapılan bir gösteri yanlış olmuştur.” diye karar verir. Kaldı ki, biz
bir AVM’den bahsetmiyoruz; duruşmaların devam ettiği, mahkemelerin, işlemlerin devam
ettiği bir adliyeden bahsediyoruz."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

284.!!!!
"Yine çok ilginç: “Amerika Birleşik Devletleri’nde nişasta bazlı şeker üretimine kota
uygulanmamaktadır.” denilmiş burada. Oysa bendeki bilgilerde, Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüzde 2 nişasta bazlı şeker kotası var, Almanya’da yüzde 1,9 nişasta bazlı şeker
kotası var; Polonya’da yüzde 3, Fransa, İngiltere ve Hollanda’da yüzde sıfır kota
uygulanmaktadır. Sayın Bakanım, bu bilgiler inşallah sizin tarafınızdan yazılmamış,
gönderilmemiştir, bunların düzeltilmesini rica ediyorum. (s. 1099)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

285.!!!!
"Diğer konu başlığımız burslarla ilgili. Yurt dışındaki uluslararası öğrenci bursları çok önemli.
2001 yılında 9 bin dolayındaki başvuru 56 bine yükselmiştir. Türkiye’nin de bir eğitim üssü
olabilmesi için vakıfların da burs vermesi çok çok önemlidir, bu konuya dikkat çekmek lazım.
Çünkü Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da eğitimden elde edilen gelir, bu rakamlar
oldukça dikkat çekicidir. Dolayısıyla, Türkiye de bu konuda ciddi bir ivme kazanmıştır (s. 374)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

286.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: İnsan Hakları Kurumumuzla ilgili… Bu kurumumuz
yeni kuruldu, çalışmalarına başlayalı daha bir yıl olmadı ve çok verimli şekilde çalışıyor. 2013
yılı içinde, ekim ayı sonuna kadar kuruma ihlal iddiası içeren 748 başvuruda bulunulmuştur.
Kuruma yapılan başvurular incelenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmekte,
başvuru sonucu ve yapılabilecek diğer işlemler konusunda başvuranlar bilgilendirilmektedir.
Uzunca metin, ben onu okumuyorum ama yani bu kurumumuz hem uluslararası kuruluşlarla
Türkiye’nin muhatap kuruluşu olarak hem içeride kendisine verilen (buraya kadar s. 384)
görevleri yapmaktadır. Şimdi, burada “İşte, Paris Şartı’nı karşılamıyor.” gibi falan, bunlar çok
tartışıldı sayın milletvekilim, komisyonunuzda. Paris Şartı üyelerin atanmasını falan içermiyor.
İngiltere ve Fransa’da üyeleri bir bakan atıyor. Yani, bunları hepimiz biliyoruz ama üyelerin
vasfına bakın. Burada 7 üye nasıl? Bu 11 üyenin vasıflarına bakın. Hangi işleri yapmışlar?

100

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
Birikimlerine bakın. Yani, burada biz doğrusu bunların çalışmasından çok memnunuz. Ha, bir
de “Uluslararası akreditasyon yok.” diyorsunuz. Bakın, çok teknik bir bilgidir, akreditasyon
talebinde henüz bulunmadık çünkü onun şartı var: Bir yılınız dolacak, bir yıllık raporunuzu
hazırlayacaksınız, ondan sonra uluslararası akreditasyon için başvuracaksınız. Şu anda henüz
böyle bir başvuru olmadı ama gerek Avrupa Birliği muhtevasındaki kuruluşlarla gerek
diğerleriyle de ilişkileri sürmektedir (s. 385)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

287.!!!!
"Nasıl fişliyor? Çok ciddi, derin bir analiz yaparak sizin tüm inançlarınızı, siyasal yapınızı, özel
hayatınızı, sosyal hayatınızın hepsini, bütün hepsini istifliyor, depoluyor ve bir yerde bir
“database” tutuyor. Bakın, bu “database”i, aslında bu dataları Amerika’da, İngiltere’de,
Avrupa Birliğinde, Brezilya’da, Güney Kore’de tuttuğu için 250 milyon dolar ceza yemiş bir
şirketten bahsediyoruz. Peki, bu dataları ne yapıyor? Biz zaten devlet olarak veri güvenliği
yasasını çıkarmadığımız için Avrupa Birliğiyle bu sözleşmeyi zaten imzalayamıyoruz, kişisel
veri güvenliği ile ilgili. Peki, tamam, onları bir kenara koyuyorum da, bizim bununla ilgili geçen
sene sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte başlattığımız ve sekiz ay süren büyük mücadele
sonunda ceza kestiniz bu adamlara. Bu adamları niye göndermiyorsunuz, neden
göndermiyorsunuz? Kime data gönderiyor? Ben şunu iddia ediyorum: Bu adam ya casusluk
yapıyor ya da birilerine çalışıyor. Çok açık ve net söylüyorum bunu. (s. 478)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

288.!!!!
"1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya
tarumardı. Savaşın yıkıntıları, erozyonu, yıkımı, siyasal, sosyal travması önüne geçilmez bir
enkazla insanlığı karşı karşıya bıraktırmıştı. Ama buna rağmen, bugün dünyanın en gelişmiş
sekiz ülkesinden olan Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya bu enkazdan azami ölçüde nasibini
alan ülkelerdi. Bu ülkeler, o otuz yıllık zaman dilimi içerisinde hem dünyanın gelişmiş sekiz
ülkesinden biri olmayı başardılar ama aynı zamanda, sosyal devlet olmanın gereği olarak da
hiyerarşik olduğu kadar, dikey olduğu kadar yatay toplumsal refahı da, zenginliği de yayan bir
özelliğe, niteliğe de sahiptiler. Bu demek ki, toplumun zenginleşmesiyle birlikte devletin ve
sistemin gelişmesinin de mümkün olduğu gerçeğini bize hatırlatır. (s. 520)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

289.!!!!
"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ÖMER ÇELİK: Altan Bey çok önemli restorasyonlara ve bugün
yürütülen çalışmalara değindi. Kendisine tek tek o konularla ilgili bilgileri göndereceğim fakat
şu önemlidir: Çözüm sürecinin getirdiği noktada, Güneydoğu Anadolu’ya ve Doğu Anadolu’ya
çok büyük bir ilgi vardır. Biz özellikle tur operatörleriyle konuşarak buralara dönük olarak
yabancıların turistik ziyaretlerinin artması, buraya dönük yatırımların artması konusunda özel
bir perspektif geliştiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve
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Gelişim Bölgesi, Kuzey Van Gölü Selçuklu Turizm Merkezi, Doğu Karadeniz Projesi, Çoruh
Vadisi Projesi gibi projelere fevkalade önem veriyoruz. Buraya dönük olarak tabii ki kamu
kaynakları kısıtlı fakat geçenlerde bu işlerin başındaki bir şahısla konuşmamızda, kendisine
bugün İngiltere’de restorasyon için ne kadara ihtiyaç duyduklarını sordum, sadece kraliyetle
ilgili binalar için 50 milyon sterline ihtiyaç duyulduğu söylendi. Yani, bu, dünyanın hiçbir
yerinde yetmiyor. Türkiye gibi, Anadolu gibi medeniyetler havzası olan bir ülkede de buraya
ayrılacak her türlü kaynak kuşkusuz yetersiz hâle gelecektir. (s. 666)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

290.!!!!
"BENGİ YILDIZ: İstanbul’da, hatırlıyorsunuz, değerli arkadaşlar, Çağlayan Adliyesi ve Kartal
Adliyesi yapıldı. Sayın milletvekilleri bilir, bunlar, çokça eleştirdiğimiz Doğu Avrupa
ülkelerindeki o devasa devlet yapılarına benzeyen, ruhsuz yapılardır. Avukatlar tutuklandığı
zaman Twitter’dan şöyle bir şey gelmişti: “Keşke bu Çağlayan Adliyesinin temeline orayı
yaparken biraz da adalet harcı yerleştirseydiler.” diye söylemişlerdi. Gerçekten bu kadar
ruhsuz, bu kadar devasa binaların yapıldığı bir Avrupa ülkesi görmedim. Mesela, Belçika’da,
İngiltere’de birçok adliye binalarına girdim, tıpkı bir kutsal mekâna girer gibi tarihî, çok sessiz
binalardı gerçekten ve insanlar oraya girdiğinde bir mabede girer gibi girerdi, bu kadar bir
saygınlığı vardı. Şimdi, bizimkini kaç katlı yaptık? Bin tane penceresi var ve çoğunlukla damları
da akıtıyor, asansörleri çalışmıyor. Böyle adalet binaları yaparak adaleti hayata
geçirebileceğimizi düşünüyor ve buna göre de bir söylem içerisine giriyoruz. Şüphesiz,
adliyeleri bodrum katından çıkarıp daha iyi hizmet edilebilir yerlere taşımak iyidir ama
mesela, Millî Eğitim Bakanlığının okulları vardır, daha böyle geçmişten izler taşır, oraya
baktığında -gerçekten de dersin ki- geçmiş Osmanlı mimarisini andıran bir yapıyla
karşılaşırsın. Ama adalet binalarına baktığımızda soğuk ve gerçekten bir o kadar içindekilerin
de tabii ki adaleti de o şekilde gerçekleşiyor (s. 721)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

291.!!!!
"HÜSEYİN CEMAL AKIN: Yargıda problemleri süratle çözebilmek için Hükûmetimiz, yeni
müesseseleri sistemimize kazandırmıştır. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
nüfusun artışına; ekonomik ve sosyal problemlere bağlı olarak yargıya intikal eden uyuşmazlık
sayısı da artmıştır. Bunun sonucu olarak, yargı mensupları büyük iş yükü altındadır. Bu
kapsamda, adaletin etkinliğini arttırmak için mahkemelerin dışında, uyuşmazlıkların yargıya
intikal etmeden önce veya intikal ettikten sonra dostane yollarla çözümlenmesinin önemi
anlaşılmıştır ve dostane çözüm yolları da daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Birleşmiş
Milletler verilerine göre, bu kurum, 160’tan fazla ülkede vardır. Ara buluculuk, tarafları bir
araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini üretmelerini
sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirerek tarafsız ve bağımsız bir
üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen dostane çözüm yoludur. Bu sistem, Amerika Birleşik
Devletleri’nde elli yıldır, Avrupa ülkelerinde kırk yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki
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uygulamada, söz gelimi İngiltere’de, yıllık 1,5 milyon hukuk davasından yüzde 3,1’i yani 50
bini mahkemelerce çözülmekte, yüzde 96,5’i dostane çözüm yöntemleri olan ara buluculuk,
sulh, uzlaşma ve tahkim gibi yöntemlerle çözülmektedir. (s. 774)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

292.!!!!
"ALTAN TAN (Devamla) – Yirmi sekiz saatten bahsediyoruz arkadaşlar. Afet ve o yol böyle ova,
dümdüz ova. Yirmi sekiz saat! Üç saatten, beş saatten, altı saatten bahsetmiyoruz. Gece yarısı
arıyor vatandaş, sağ olsun, Şırnak Valimize ulaşabildim, konuştum. Sayın Vali oraya gittikten
dört saat sonra ancak geçiş verilebildi.
Şimdi, afet tamam, afet baş göz üzerine. İşte dönüyoruz başa, bu kadar trafiğin olduğu bir
yere demir yolu yapmamışsan, otobanları yapmamışsan, çözümlerini hazırlamamışsan afetin
arkasına sığınamazsın. Afet, baş göz üzerine; Allah’tan gelen, baş göz üzerine ama aynı kar
İngiltere’ye de yağıyor, Japonya’ya da yağıyor. Dümdüz ovadan bahsediyoruz bir de, 4 bin
kamyonu, 5 bin kamyonu her gün oradan götürmeye devam edersen çözemezsin, yarın zaten
arka arkaya İstanbul trafiği olur bu, zaten dönem dönem oluyor, bir hafta, on gün kamyonlar
bekliyor.(s. 168)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

293.!!!!
"Cari açık sadece Türkiye’ye münhasıran bir açık da değil. Bugün, Birleşmiş Milletlere kayıtlı
189 ülkenin 130’unda cari açık vardır ve cari açık rakamı, bilhassa ülkeler bazında baktığımız
zaman, çoğu ülke açısından katlanılamaz ve son derece büyük rakamlara ulaşmıştır.
Bu konuda, bakın, cari açıkla ilgili Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Hindistan,
Kanada, Avustralya, Brezilya, bu ülkelerin her biri cari açık veren ülkelerdir. Bunu söylerken
cari açıkla ömür boyu yaşamak zorunda olmadığımızı tekrar buradan ifade ediyorum"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

294.!!!!
"BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY: Değerli milletvekilleri, yine bizim için çok önemli bir konu
da ana dilde eğitimdir. Günümüzde dünya ülkeleri incelendiği zaman, Birleşmiş Milletler üyesi
194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç ,
Almanya, Çin, Hindistan, Rusya ve benzeri birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim yapıldığı
görülmektedir. Çok sayıda uluslararası belgede ana dilde eğitimin önemi vurgulanmakta ve
hiç kimsenin ana dilini öğrenmekten alıkonulamayacağı belirtilmektedir."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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295.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OSMAN TANEY KORUTÜRK: “Kendi başına fazla bir anlam ifade
etmeyen” diyorum çünkü biz dış temsilciliklerin sayısını alabildiğine artırırken aynı zaman
dilimi içinde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi birçok büyük
ülkede dış temsilciliklerin sayısını tasarruf ve iş rantabilitesi mülahazalarıyla azaltma cihetine
gittiklerini açıkladılar. Ama hiçbiri bunu dış politikada bir başarı ya da başarısızlık kıstası diye
takdim etmeye kalkışmadı. (s. 288)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

296.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KEMALETTİN YILMAZ: Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre,
ülkemizdeki ortalama tarım işletme büyüklüğü 6 hektardır. Bu, Avrupa Birliği’nde 27 hektar,
Fransa'da 52, İngiltere'de 54, Amerika Birleşik Devletleri’nde 181 hektardır. Diğer taraftan
ülkemizdeki işletmelerin arazilerinin çok parçalı olması gerçeği göz önüne alındığında durum
yürekler acısıdır. Bu çok parçalı işletme yapısı ve işletme büyüklüğü çok ciddi problem
yaratmaktadır. Acilen miras hukukunda değişiklik yapılarak konuya makul, mantıklı bir hukuki
çözüm bulunmalıdır. Bazı bölgelerde yapılan arazi tapulaştırmaları ile -bunu iddia ediyorlar,
çok çok söylüyorsunuz- kaç kişiye ve aileye tapu verilmiştir? Şahsen bunu da merak ediyorum.
Sayın Bakan cevap verirse memnun olurum. (s. 510)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

297.!!!!
"BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY: Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre tarımda
ortalama işletme büyüklüğü Türkiye’de 6 hektardır. Aynı rakamın AB ortalaması 27,
İngiltere’de 54, Fransa’da 52, Almanya’da 46, İspanya’da 24, Amerika Birleşik Devletleri’nde
ise 181 hektardır. Buna, Türkiye’deki işletmelerin sahip olduğu arazinin çok parçalı yapısı da
eklendiğinde nasıl bir faciayla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Sadece parçalanmadan
kaynaklanan kayıp arazi miktarı 2 milyon hektardır. Sınır kaybı, ulaşım zorluğu, mekanizasyon
maliyeti ve verim kayıpları dikkate alındığında, çok parçalı araziler ve arazi parçalanması
nedeniyle Türkiye’nin bir yılda uğradığı zarar yaklaşık 8 milyar TL’dir. Bu anlamda
toplulaştırma çalışmalarına mutlaka hız verilmelidir. (s. 521)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

298.!!!!
"BDP GRUBU ADINA MÜLKİYE BİRTANE: Değerli milletvekilleri, genel anlamda hazırlanan
bütçelerin tümünde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları yapılması
gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi ise bu konuda öncelik sahibidir ve
bu nedenle bütçesinin tamamının toplumsal cinsiyete duyarlı bir perspektifle hazırlanması
gerekmektedir. Diğer ülke örneklerine baktığımızda, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede
en başarılı ülkelerden birinin bir “Eşitlik Bakanlığı”nın mevcut olduğu İsveç olduğu
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görülmektedir. İsveç’te her bakanlığın kendi politikaları belirlenirken cinsiyet eşitliği
perspektifi esas alınmaktadır. İngiltere’de ise bütçe görüşmelerinde her türlü ekonomik,
sosyal, kültürel alanlarda cinsiyete dayalı bir analizle rapor edilmekte ve bu analizler
sonucunda örneğin istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95’i kadın istihdamına ayrılması için
ayarlanabilmektedir. Geçen yılki Bakanlık bütçesinin -yüzde 3,6- bu yıl yüzde 3,9 olması...
Herhangi bir artışın olmadığı gözler önünde. (s. 522)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

299.!!!!
"Bu problemi çözmek için Sayıştayla birlikte ortak bir komisyon kurduk ve bu komisyon şimdi
bakacak, eğer Sayıştayın Yönetmeliği çerçevesinde bundan sonra denetim yapılması
konusunda karar çıkarsa, biz oturacağız, buna göre kanun yani her türlü mevzuat değişikliğine
gideceğiz veya sistem değişikliğine gideceğiz ve bunu mümkün kılacak ne gerekiyorsa
yapacağız ama olur da Sayıştay, idare bazında bu mevcut sistemle mali rapor üretilmesi yani
bilanço, mizan vesaire üretilmesi noktasında diğer ülke uygulamalarına paralel olarak -bunun
istisnaları var, Avustralya, İngiltere gibi birkaç istisna var- “Bu raporlara artık ihtiyaç yoktur,
ben zaten diğer bütün denetimleri yapıyorum.” derse de zaten o zaman da ona göre
yönetmelik değiştirilir (s. 853)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

300.!!!!
"S. NEVZAT KORKMAZ: Bakın, Sayın Maliye Bakanının bir Avrupa geçmişi var yani asla bir
imada bulunmak istemiyorum, İngiltere’de yaşamış. Yani, parlamenter sistemin ocağı…
Parlamenter sistemlerde Sayın Bakan, bu hükûmetin denetlenmesi görevini parlamentolarda
kim yapar? Kesin hesap komisyonu yapar. Kesin hesap komisyonu İngiltere’de kime teslim
edilmiş? Muhalefete teslim edilmiş. Niye bu gerçeği bugüne kadar hiç dillendirmeniz? İç
Tüzük çalışmalarında biz bunu -Sayın Elitaş, siz de oradaydınız- defalarca dile getirdiğimizde
neden umacı görmüş gibi saçlarınız diken diken oldu? Bakın, her tarafta yapılan doğrular,
işinize gelmediği zaman görmüyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz. Ama sizin bu metal
körlüğünüz millete çok şey kaybettiriyor, bunun hesabını kim verecek? (s. 907)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

301.!!!!
"Sayın Maliye Bakanı, bu talebi karşılayacak mısınız? Yoksa “Bak, vergileri artırırız.” mı
diyeceksiniz. İhtiyaç olan personel alımları için vergileri artırmakla tehdit eden AKP
Hükûmetinin kendisi ise israf içinde ve saltanat sürmektedir. AKP Hükûmeti, vatandaşa talkını
vermekte kendi salkımı yutmaktadır. İsrafın en fazla görüldüğü alanlardan birisi kamuda taşıt
kullanımıdır. Kamudaki taşıt israfı başka ülkelere bakılınca daha net bir şekilde görülmektedir.
İngiltere’de 12 bin, Japonya’da 10 bin, Almanya’da 11 bin, Fransa’da 9 bin kamuya ait taşıt
bulunmaktayken Türkiye’de bu rakam 90 binler düzeyindedir. (s. 922)."
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[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

302.!!!!
"AB üyesi olursanız yapmanız gereken iş bellidir arkadaşlar. Almanya’da Cumhurbaşkanı
Christian Wulff, yolsuzluk ve dostlarından para almakla itham edilince istifa etti. Fransa’da
Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac hakkında vergi kaçırmak suçundan soruşturma açıldı, ilgili
bakan istifa etti. İngiltere Enerji Bakanı, hakkında soruşturma açılınca istifa etti. İtalya
Kalkınma Bakanı, hakkında soruşturma açılınca, bu yolsuzluk iddiaları ortaya çıkınca istifa etti.
Bu listeyi uzatmak mümkün ama ortak nokta belli arkadaşlar. Soruşturma yapan emniyet
müdürlerini, savcılarını görevden almak yok. Bu görevlilerle ilgili onlara “Siz yetkinizi,
görevinizi kötüye kullandınız.” diye soruşturma açmak yok. Suçlananlar, herhangi bir
yolsuzlukla itham edilenler milletinden özür dileyip boynunu büküyor, erdemli bir davranış
sergileyip istifa ediyorlar. O savcılar ve emniyet müdürleri de birtakım yolsuzlukları ortaya
çıkarttıkları için terfilerini alıp görevlerine devam ediyorlar. (s. 100)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

303.!!!!
"ADİL ZOZANİ: Ayrıca, 44’üncü maddeye askerî ve güvenlik harcamalarının mutlak surette
denetim altına alınacağı bir ifadenin, bir fıkranın eklenmesi gerekecek. Bunun için bir
düzenlemeye ihtiyaç var, yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Hazır bir komisyon kurulmuşken bu
komisyon bu alanda da bir çalışma yapmak durumundadır.
Ayrıca, mevcut hâliyle Sayıştay raporlarını Plan ve Bütçe Komisyonunda sağlıklı değerlendirme
olanağı yoktur. Dünyadaki diğer örneklerini inceleme, yerinde görme fırsatımız oldu. Mesela
İngiltere’de bu iş nasıl işliyor? Sayıştay raporlarını, devletin harcamalarını kontrol eden ayrı
bir komisyon var ve o komisyonun başkanlığını da iktidar partisi mensubu bir milletvekili
yapmıyor, muhalefet partisi mensubu bir milletvekili yapıyor. Bizim de burada benzer bir
düzenlemeye ihtiyacımız vardır. Ya Plan ve Bütçe Komisyonunun içerisinde -bir alt komisyon
marifetiyle- Sayıştay raporlarını değerlendirecek yeni bir komisyon kurulacak ya da ayrıca bir
ihtisas komisyonuna ihtiyaç vardır. Sayıştay raporlarının Meclise sunulma süresini geriye
çekmek durumundayız. Bütçeyle birlikte Sayıştay raporlarını aynı komisyonda değerlendirme
olanağı mevcut değildir. (s. 181)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

304.!!!!
"Türkiye bir hasta üssü olmalı, bunu başarmalıyız çünkü dünyanın her tarafında, özellikle
İngiltere’nin, Amerika’nın, bazı ülkelerin önemli bir gelir kaynağı."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

106

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

305.!!!!
"Kemal Kılıçdaroğlu: “Değerli arkadaşlar, hukuk ve özgürlük ve tutukluluğun bu aşamaya
gelmesi yeni bir olay değil aslında, yeni bir olay değil. Tipik bir örnek vereceğim değerli
arkadaşlarım. Belki milletvekilleri yüzünden biraz daha geniş bu ülkeye bakmış oluruz ve
demokrasi nereye geldi hep beraber gözden geçirmiş oluruz. 2 üniversite öğrencisi “Parasız
eğitim istiyoruz.” diye pankart açtılar, on altı aydır içerdeler, tutuklu yargılanıyorlar; daha
hâkimin huzuruna çıkacakları, ne olacakları belli değil. Bana dünyanın herhangi bir
demokrasisinden örnek gösterin, Fransa, İngiltere, Amerika, nereyi isterseniz; pankart açtı
diye 2 üniversite öğrencisini on altı ay hapse atan bana bir demokrasi örneğini gösterin. (CHP
sıralarından alkışlar) Birisini silahla tehdit etti mi? Hayır. Molotofkokteyli attı mı? Hayır. Camı
pencereyi kırdı mı? Hayır. Vatandaşı dövdü mü? Hayır. Ne istiyor? Parasız eğitim. Ee, bende
istiyorum parasız eğitim, arkadaşlarım da istiyor parasız eğitim, eminim sizler de istiyorsunuz
parasız eğitim. İmkân olsa hiç para almayız, bütün çocuklarımız parasız okur. Bunu istemek ne
zamandan beri demokrasilerde suç olmaya başladı arkadaşlar?” (sf. 136)."
[Data_2011-2013]

306.!!!!
"“Dünyada Japonya ve Amerika başta olmak üzere İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka,
Almanya ve İtalya balıkçılığa çok önem vermekte, kurdukları modern filolarla bol miktarda
balık avlamakta ve ekonomilerine önemli girdiler sağlamaktadırlar. Ülkemizde ise amatör ve
kıyı balıkçılığı yapılmaktadır. Sadece kıyı balıkçılığının yapılıp açık deniz balıkçılığının
yapılmaması ülkemizin açık denizlere uzak olmasından kaynaklanmaktadır” (sf. 2449."
[Data_2011-2013]

307.!!!!
"“Öncelikle bir genel görüşme ile sorunların mecliste çözümü için adım atılması sağlanmalıdır.
21. Yüzyılda çağdaş demokratik bir toplum olabilmenin ön koşullarından biriside eşit
yurttaşlık, ana dil serbestisi, kültürel çoğulculuk, zenginliğimizi teşkil eden farklılıklara saygı
temelinde geliştirilmelidir. Bunun için düşünce örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, siyasi
partiler ve seçim rejimi dâhil birtakım adımların atılması sağlanmalıdır. Çatışma süreçleri
yaşamış, İngiltere-IRA, Güney Afrika siyah-beyaz çatışması, Ortadoğu da Filistin-İsrail
görüşmeleri, İspanya-ETA deneyimlerinden yararlanılması gerekmektedir. BDP olarak bugüne
barışçıl ve demokratik çözümün Mecliste olmasını savunduk. Sorunun basit bir asayiş
meselesi olmadığı, Kürt meselesi olduğu; artık hamaset nutukları, intikam söylemi ve silahla
çözülemeyeceği anlaşılmıştır” (sf. 634)."
[Data_2011-2013]
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308.!!!!
"Muharrem İnce: “1930’dan 2011’e Almanya nereye geldi, İtalya nereye geldi, İngiltere
nereye geldi, Türkiye nereye geldi? Oraya bakacaksınız. 2011 ile 1930 kıyaslanmaz. Sayın
Metiner, hâlâ o dönemden çıkamamışsınız” (sf. 370)."
[Data_2011-2013]

309.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Ben biraz evvel Suriye ve İsrail’le ilgili sormuştum, Libya ile ilgili de sormak
istiyorum. Libya’da Türk yatırımları yaklaşık 25 milyar dolar. Bu politik riskleri garanti altına
alan bu MIGA’daki kapsam var mıdır Libya’daki yatırımlarımızda? 25 milyar dolarımız heba mı
oldu? Yani, Libya’da farklı bir sistem geldi, demokrasi getireceğiz diye Kaddafi’nin aşağıya
indirilmesine katkıda bulunduk, demokrasinin hiç konuşulmayacağı bir sistem geldi.
Komşularımızın ciddi düşmanı hâline geldik: Bakın, Suriye yavaş yavaş dikiliyor. Rusya’yı ikna
etmiş, Çin’i ikna etmiş, İngiltere üzerinden Avrupa Birliği ülkelerini de ikna ediyor. Suriye’ye
karşı yaptırım gücümüz bizim sadece Suriye’yle kötü ilişkileri sürdürebilen bir ülke hâline
geldik; düne kadar kardeş, bugün kalleş bir ülke konumuna geldik."
[Data_2011-2013]

310.!!!!
"Oktay Ekşi: “Sevgili arkadaşlarım, parlamentonun itibarını parlamento korur. Parlamentoyu
itibarlı hâle getirmenin en iyi örneğini verenlerden biri ve parlamento tarihinin ilk kurumu
olan İngiliz Parlamentosu, 1542’den itibaren, bir milletvekilinin haksız yere tutuklu olmasına
itiraz edilmesinden itibaren milletvekillerini hapse göndermekten alıkoyabilmiştir” (sf. 560)."
[Data_2011-2013]

311.!!!!
"“Yasama meclisleri rutin olmayan ve kendilerine has çalışma yöntemlerinden dolayı, diğer
kamu kurumlarından çok daha etkin, hızlı ve esnek idari teşkilatlara sahip olmak
durumundadırlar. Bu gerçek, gelişmiş Batı demokrasilerinde köklü ve oturmuş geleneklere
sahip yasama meclislerine bakıldığında açıkça görülmektedir. Ülkemize yakın nüfusa ve
milletvekili sayısına sahip Avrupa ülkelerine bakıldığında, TBMM idari teşkilatından oldukça
küçük idari yapılara sahip oldukları görülmektedir. Örneğin; İngiltere'de Avam Kamarasında
1.750, Almanya Federal Meclisinde 2.400, İtalya Temsilciler Meclisinde 1.900, Fransa Ulusal
Meclisinde 1.300, İspanya Temsilciler Meclisinde 300 civarında personel çalışmaktadır. Bu
küçüklük sadece personel sayısında değil aynı zamanda hiyerarşik kademe ve idari birim
sayısında da görülmektedir. Yine birkaç örnek vermek gerekirse, Fransa ve İngiltere
parlamentolarında (Başkan hariç) en üstten en alta iki, İtalya, Yunanistan ve İspanya'da üç,
Almanya'da dört hiyerarşik kademe bulunmaktadır”."
[Data_2011-2013]
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312.!!!!
"Ali Ercoşkun: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, 5 Haziran 1945 tarihinde
onaylanan 4749 sayılı Kanun’la, 7 Aralık 1944 tarihli Chicago Milletlerarası Sivil Havacılık
Anlaşması yürürlüğe girmiştir fakat yürürlüğe giren bu anlaşmada ticari hakların
düzenlenmesi konusunda bir mutabakata varılamamış, dolayısıyla ticari hakların ikili
sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi gereği doğmuştur.
Hükûmetimiz, bu çerçevede, 11 Şubat 1946’da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere
arasında imzalanan Bermuda Anlaşması’nı örnek alarak, ülkemizin konumunu ve uluslararası
hava trafiğinin ülkemiz üzerinden gerçekleşmesinin sağlayacağı çıkarları göz önünde tutarak
bugüne kadar birçok ülkeyle hava ulaştırma anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalar aynı
zamanda millî sivil havacılığımızı teşvik etmekte ve kalkındırmaktadırlar. Ülkemizin yaptığı bu
anlaşmalar Bermuda tipine uygun olup esas olarak çerçeve anlaşması niteliğindedir ve
karşılıklılık esasına dayanmaktadır. (sf. 188)"
[Data_2011-2013]

313.!!!!
"Enver Erdem: “Bölgesel güç olmanın ikinci şartı da bölgesel ekonomik güç olmaktır. Dünya
ekonomik büyüklüğü içerisinde Türkiye ekonomisinin büyüklüğü maalesef istenen büyüklükte
değildir. Dünya ekonomisi içerisinde yüzde 0,5’lik bir büyüklüğe sahiptir. Gayrisafi millî
hasılası 15 trilyon dolar olan Amerika Birleşik Devletleri, 6 trilyon dolar olan Çin, 5,5 trilyon
dolar olan Japonya, 3,5 trilyon dolar olan Almanya, 2,5 trilyon dolar olan İtalya, İngiltere…
Bunların yanında henüz 1 trilyon dolara varmamış ekonomik büyüklüğüyle Türkiye’nin
bölgesinde ekonomik bir güç olduğundan da bahsetmek maalesef mümkün değildir.
Ekonomik açıdan bölgesel güç olmanın diğer şartları da bölgesinde ortak pazar konumunda
bir ülke olmak gerekmektedir. Türkiye’nin bölgesel güç olması, elbette ki Türk milliyetçileri
olarak en çok bizim istediğimiz, bizim arzuladığımız bir konudur” (sf. 345)."
[Data_2011-2013]

314.!!!!
"Emin Çınar: “Büyük devlet olmak, bölgesel ya da küresel güç olmak istiyorsak, enerji
alanlarında dışa bağımlılıktan kurtulmalı, kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak zorundayız.
Bunun için de bir an evvel yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklenmeli ve güvenli
nükleer enerjiye geçmeliyiz. Bugün dünya üzerinde 440 nükleer santral bulunmaktadır.
Bunların yüzde 23’ü Amerika Birleşik Devletleri’nin himayesindedir. Avrupa’daki santral sayısı
151’dir. Fransa elektrik üretiminin yüzde 78’ini nükleer santrallerden sağlamaktadır. Yine
Avrupa Birliğinde nükleer enerjide elektrik üretimi payı Belçika’da yüzde 60, Almanya’da
yüzde 35, İspanya ve Finlandiya’da yüzde 30, İngiltere’de yüzde 28,6’dır. Peki, bizde durum
nedir? 2004 yılı Kasım ayında dönemin Enerji Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi
Güler, toplam 5 bin megavat gücündeki üç nükleer reaktörün inşasına 2007 yılında başlanıp
2012 yılında hizmete açılacağını ifade etmiştir. Bugün, burada, 2012 yılının bütçesini
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görüşmekteyiz, maalesef bundan bir eser yoktur. Şimdi diyecekler ki: “Biz ihaleyi yaptık,
Danıştay bozdu.” Rusya ile anlaşma imzalayıp, bir kanunla Mersin Akkuyu Nükleer Santrali işi
Ruslara verilmiştir. Bu konuda Atom Enerjisi Kurumunun resmî görüşünün ne olduğu
bilinmemektedir. Yapılan bu anlaşmanın içeriğinde neler vardır, belli değildir. Ne aşamaya
geldiğinden ne yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne de aziz Türk milletinin bir bilgisi vardır
ancak bu işin ülkemize pahalıya mal olacağı bütün enerji çevreleri tarafından ifade
edilmektedir” (sf. 771)."
[Data_2011-2013]

315.!!!!
"Mehmet Ali Okur: “Standardizasyon kavramı, küreselleşen dünyada ülke sanayi ve
ticaretinin gelişmesini, uluslararası pazarda rekabet şansının artırılmasını sağlayan en önemli
stratejik araçlardan biridir. Günümüzde Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi
gelişmiş ülkeler güçlü standardizasyon altyapıları sayesinde dünya ekonomisinde söz sahibi
olmuşlardır” (sf. 905)."
[Data_2011-2013]

316.!!!!
"rtuğrul Günay: Bundan daha önemli, 2007’de Yunus Emre enstitülerinin kurulması
konusunda bir yasa çıkmıştı. Bakınız, hep söylüyorum, Türkiye'de Cervantes Enstitüsü vardı,
Goethe vardı, İngiliz Kültür vardı, Amerikan Kültür vardı, Fransız Kültür vardı. Ne zamandan
beri? Şu Mecliste bulunan herkes kendisini bildiğinden beri neredeyse. Ama bizim elli yıldan
beri Avrupa’da yurttaşlarımız vardı, Avrupa’da bir Türk kültür merkezi yoktu. Türk kültürünü
öğretecek, dilini öğretecek, oradaki, Türkiye'deki gelişmeleri anlatacak, hem oradaki Türk’e
hem Türkiye'yi öğrenmek isteyenlere, yoktu. Şimdi, şu anda, ben en son geçen ay Bükreş ve
Köstence Yunus Emre Kültür Merkezlerini açtım, on sekiz oldu. Dünyada, Avrupa toprağında,
Afrika toprağında, Asya toprağında on sekiz tane Yunus Emre Kültür Merkezi açtık ve 2012 yılı
sonuna kadar Berlin dâhil olmak üzere, Paris dâhil olmak üzere, Moskova dâhil olmak üzere
inşallah
bu sayıyı yirmi beşe çıkaracağız. Dünyada yirmi beş tane en az, bu yılın sonuna kadar Yunus
Emre Kültür Merkezi olacak. (sf. 1012)"
[Data_2011-2013]

317.!!!!
"Aydın Ayaydın: “Ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanan kayıt dışı ekonomi sorununun en
önemli unsurlarından birini de kayıt dışı istihdam oluşturmaktadır. Kayıt dışı ekonominin
sonuçlarında görüldüğü gibi, kayıt altına alınamayan bir istihdam devletleri önemli bir
gelirden yoksun bırakmaktadır. Nitekim ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin gelirleri Avrupa
ülkelerinin çok çok altında kalmaktadır. Kayıt dışı istihdamın daha önemli sonucu ise
çalışanların düşük ücretlerle, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kalmasıdır.
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Kayıt dışı istihdam oranı İngiltere’de yüzde 2, Almanya’da yüzde 6, Polonya’da yüzde 14,
Romanya’da yüzde 21, Bulgaristan’da yüzde 30 iken Türkiye’de yüzde 44 düzeyindedir.
Maalesef ki kayıt dışı istihdam sorunu, dünyanın 16’ncı ve Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi
olmakla övünülen ülkemizde işte böyle çok ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır” (sf.
278)."
[Data_2011-2013]

318.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Pardon, Sayın Güven Sak’ın yorumuna gelince, gelir idareleri, vergi
idareleri dünyanın hangi ülkesinde tamamen bağımsızdır? İngiltere’de Maliye Bakanlığının
içindedir, Amerika’da Hazine Bakanlığının içindedir. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Gerçekten,
birçok gelir idaresinin yapısını da inceledim, bunu inceleyen birçok çalışma da var. Tamamen
bağımsız olan bir gelir idaresi yok. Gelir idarelerinin hemen hemen tamamı Maliye
Bakanlıklarının bünyesindedir. Ha, bunlar mali anlamda, idari anlamda birtakım geniş
yetkilere sahipler. Biz de Gelir İdaresinin bu türden yetkilerle donatılması için gerçekten
çabaladık” (sf. 424)."
[Data_2011-2013]

319.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Yine sorulan sorulardan bir tanesi, masum insanların yani uzun süreli
olarak gözaltında tutulmasıyla ilgilidir. Biz hiçbir vatandaşımızın, yani masum vatandaşımızın
bir gün dahi tutulmasını tasvip etmiyoruz ama şu anda tabii ki bir süreç yaşanıyor. Bu süreç
kısmen yargılamanın hızlandırılmasıyla ilgilidir. Tabii ki bütün ülkelerde… Mesela ben
İngiltere’yi çok iyi biliyorum. Bırakın bir savcı, bir hâkim kararı bile olmadan polis çok uzun
süreli olarak gözaltına alabiliyor. Yani Türkiye’deki uygulamalar Avrupa müktesebatından da
çok farklı değil ama ben yine söylüyorum: Masum vatandaşlarımızın bir gün dahi -eğer
masumlarsa- tutulmasını biz tasvip etmiyoruz” (sf. 522)."
[Data_2011-2013]

320.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Şimdi, ben de on yedi yıl kamuda çalıştım. Sürekli olarak, kamuya girdiğim
günden ayrıldığım güne kadar biz sürekli olarak “Tasarruf, tasarruf…” dedik, tasarruf peşinde
koştuk. Yani çok büyük bir israf var. Bakın, İngiltere’de, Japonya’da 10 bin-12 bin araç sayısı,
bizde 86 bin. Bir anormallik var bunda değerli arkadaşlarım. Kamu personeline daha fazla
vereceğiz, bunlardan da tasarruf edeceğiz. Bunu yapmamız lazım. (sf. 635)"
[Data_2011-2013]
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321.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Değerli arkadaşlar, bakın, İngiltere’de şu son birkaç aydır, takip
ediyorsunuz, 18 tane gazeteci gözaltına alındı, evet, İngiltere’de. İngiltere’de demokrasi yok
mu? Var ama suç işleyen gazeteci de olsa, başkası da olsa” (sf. 657)."
[Data_2011-2013]

322.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Sayın Bakan demin söyledi, İngiltere’de 18 tane gazeteci tutuklanmış.
Değerli arkadaşlarım, işte, o 18 tane tutuklanan gazetecilerin tutuklanmasının nedeni, polise
rüşvet vererek, para vererek, gayri yasal, gayriahlaki, gayri hukuki dinlettirme
yaptırmalarından dolayı tutuklanıyor. Bizim ülkemizde ise yasa dışı dinleme yapanlar
tutuklattırılmıyor, yasa dışı dinlemeye bakan hâkim ve savcılar görevden alınıyor Sayın Bakan.
Arada böyle bir fark var, bunu niye açıklamıyorsunuz burada. (sf. 663)"
[Data_2011-2013]

323.!!!!
"Oktay Vural: “Asgari ücretler… Yani, asgari ücretler dünyada şudur budur diyerek benzinle
ilgili birtakım mukayeseleri veriyorsunuz. Bakın, ben size vereyim Sayın Bakan: Asgari ücretli
bir kimse İngiltere’de bir asgari ücretle 214 kilogram peynir alabiliyorken Türkiye’de 54
kilogram alabiliyor. Tereyağı: İngiltere’de 210 kilogram alırken Türkiye’de 33 kilogram alıyor.
Pirinç: İngiltere’de 1.031 kilo alıyor, Türkiye’de 286 kilo alıyor” (sf. 970)."
[Data_2011-2013]

324.!!!!
"Musa Çam: Şimdi, değerli arkadaşlar, peki asgari ücret bizde bu kadar. Geçtiğimiz günlerde
bütçe görüşmeleri yapılırken AKP sözcüsü, burada, 002’den günümüze kadar olan süreç
içerisinde çok büyük atılımlar gerçekleştiğini, yıldız bir ülke olduğunu söyledi ve değişik
ülkelerden de burada örnekler verdi ama şunu vermeyi de unuttu: Almanya’da asgari ücret
1.300 Euro, İngiltere’de asgari ücret 1.086 Euro, Avusturya’da 1.400 Euro, İrlanda’da 1.462
euro, Fransa’da 1.365 euro, İspanya’da 748 euro, Yunanistan’da 877 euro, Portekiz’de 565
euro, İtalya’da bin euro ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs’ta 1.500 TL arkadaşlar, bizde ise demin
söylediğim gibi 730 lira arkadaşlar."
[Data_2011-2013]

325.!!!!
"Ali Özgündüz: “2009 verilerine göre Almanya’da 100 bin kişiye 24 hâkim, İngiltere’de 17,
Yunanistan’da 29 hâkim düşerken, Türkiye’de yalnızca 9 kişidir. Bu durum göstermektedir ki,
Türk hâkim-savcıları âdeta doğaüstü varlıklar gibi uyumadan, dinlenmeden görevlerini
yapmaya çalışmaktadırlar. Ve bu 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ne yazık ki
hâkim-savcılarda bir iyileştirme yapılmadı” (sf. 895)."
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[Data_2011-2013]

326.!!!!
"Demir Çelik: “Eğitim destek evlerinde, sağlık evlerinde, ana ve çocuk sağlık evlerinde
yapılanlara binaen 16 belediye başkanının, 100 belediye meclis üyesinin, 24 il genel meclis
üyesinin tutuklandığı, binlerce Kürt siyasetçinin KCK operasyonuyla tutuklu bulunduğu,
Türkiye genelinde milyonlarca dosyadan kaynaklı milyonlarca insanın bu yasakçı, men edici
zihni algıdan hareketle suçlu ve sanık noktasına getirildiği bir Türkiye fotoğrafını niye
görmüyoruz, niye görmek istemiyoruz? Bize düşen, yasak ve menleri çoğaltmak mıdır;
halkları, kimlikleri, kültürleri özgürleştirip onların doğal mecrası içerisinde büyümesine fırsat
vermek midir? Düşününüz bir çocuğunuz annesinden doğduğunda ilk öğrendiği kelime
“anne” ve “baba”ysa o kelimeyi doğduğu annenin ana diliyle telaffuz etmek, dile getirmek
durumundayken, ben bir Kürt olarak yedi yaşına kadar Türkçeyi bilmiyordum ama dayatılarak
olmuyordu. Bunun adı, Sayın Başbakanımızın Almanya’da söylediğine benzer asimilasyondur.
O da bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu hep beraber ortadan kaldırmak gibi bir görev
varken ve Anayasa’yı biz 2007’den bu yana 3’üncü defadır değiştirmenin çabası içerisinde
oluyor olmamızın anlaşılır bir yanı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere yüzyıllardır
anayasasını değiştirmedi. Değişmesi gereken toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamaya
dönük özgürlükçü zihniyetlerdir. Bunu sağlayabilirsek, biz, bu toplumun geleceğine bir şey
vaat etmiş oluruz diye düşünüyor, saygılar sunuyorum” (sf. 51)."
[Data_2011-2013]

327.!!!!
"İsmet Yılmaz: Anılan bölgelerde, Hint Okyanusu’nda meydana gelen deniz haydutluğu ve
silahlı soygun eylemleri ile uluslararası toplumca mücadele edilmesine cevaz veren Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresi son olarak 22 Kasım 2011 tarihli ve 2020
sayılı Karar’la bir yıl daha uzatılmıştır. Bu Karar’da özellikle teşekkür edilmekte, Çin orada,
Hindistan orada, İran orada, Japonya orada, Malezya orada. “Bizim orada ne işimiz var?”
diyenler bu ülkelerin de orada ne işinin olduğunu açıklamak zorundadırlar. Kore orada, Rusya
Federasyonu orada, Suudi Arabistan orada, Yemen orada, İngiltere
orada, Fransa orada, Yunanistan orada, Hollanda orada, Almanya orada, İtalya orada, Belçika
orada, İsveç orada, İspanya orada ve Amerika orada."
[Data_2011-2013]

328.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Bakın, bugün Sayın Ali Babacan’ın demeci var: “Avrupa’nın birçok yerinde
hapis cezası yok.” diyor. Yanlış bir ifade bu. Çekin karşılıksız çıkması demek, Avrupa’da, bugün
Almanya’da, bugün İngiltere’de dolandırıcılık suçu ifa eder, çekini ödemeyen insan
dolandırıcılık yapmıştır. Zira Avrupa’da da çek “Bankada olan paramı buyurun gidin, çekin.”
anlamındadır. Bankada parası olmayan adamın çeki kesmesi bir dolandırıcılık eylemidir” (sf.
724)."
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[Data_2011-2013]

329.!!!!
"Mahmut Tanal: “İyi hukukçunun kaynağı iyi hukuk eğitimi ve kaliteli öğrencidir. Hukuk
fakülteleri hızla artarken 2010 yılından bu yana, aşağı yukarı şu anda net rakam belli
olmamakla birlikte, ben 64 diye biliyorum ama eğer yanlışsa özür dilerim, Sayın Bakan bunu
düzeltsin, vakıf üniversitelerinde araştırma görevlileri derslere girmekte, bu da aynı zamanda
hukuk eğitiminin kalitesini düşürmekte. Türkiye’de birinci sınıf bir hâkimin brüt yıllık kazancı
18.251 euro iken bu miktar İngiltere’de 105 bin euro, Belçika’da 59 bin euro, Fransa’da 36 bin
euro, İspanya’da 49 bin euro, Yunanistan’da 51 bin euro. Türkiye’de mahkemelerin kendi
bütçesi yok. Mahkemelerin bütçesi Adalet Bakanlığında yer almakta, bu Bakanlıkça
denetlenmekte, başsavcıların eliyle yönlendirilmekte, bu durum yargı bağımsızlığını
zedelemekte” (sf. 109)."
[Data_2011-2013]

330.!!!!
"Burhan Kuzu: “Değerli arkadaşlar, bir de biraz da dünyadan bahsedeyim size. Dünyada öyle
şeyler var, ben doğru demiyorum ama yani bunları anlatacağım ister istemez. Akademik
kimliğimle en azından “Bunlar doğru.” demiyorum yani bunları getirelim diye bir iddiam da
yok. Mesela İngiltere’de ve İrlanda’da uygulanan bir yöntem: Yılın 170 gününün çalışmasını
hükûmete veriyorlar, 20 gününü muhalefete veriyorlar, uygulanmış bu. Fransa, Yunanistan,
Portekiz’de komisyonlarda komisyon başkanları temsil ediyor gündemi belirlemede.
Düşünün, 18 komisyon başkanı başkanlık divanı toplantısında bulunuyor, hükûmet, bir nevi
iktidar olarak düşündüğünüz zaman… Yine, bir tasarı konusunda, mesela İngiltere’de şu an
uygulanan bir model: Diyelim ki tasarı burada görüşülüyor ya da bir teklif görüşülüyor, 100
vekil ayağa kalktı “İş uzadı” diyerek, 1 vekil teklif edip 100’ü ayağa kalkarsa hemen görüşme
kesilip oylamalara geçiliyor. Bizde de biliyorsunuz bir temel yasa formülü var. O temel yasa
formülünde de yine benzer bir tablo var. İyi ki o temel yasa çıkmış, arkadaşlar, bugün, emin
olun, otuz maddelik bir yasa -ben önergeleri bir kenara bırakarak söylüyorum- diyelim ki dört
saate bitebiliyorsa o olmadığı zaman kırk üç saatte bitiyor, 10 kat orada zamandan bir
tasarruf var” (sf. 230)."
[Data_2011-2013]

331.!!!!
"Sırrı Sakık: Aslında bugünkü savcıların MİT’ten rövanş almasının tek nedeni, Kürt sorununun
barışçıl bir şekilde çözülmesine karşı bir direnç sergiliyorlar. Eğer gücünüz yetiyorsa gelin bu
direnci birlikte kıralım. Yani ben diğer muhalif partilerin bu mazeretini de kabul etmiyorum.
Gerçekten bunlar görüşebilmelidir, daha çok görüşmelidir. Oslo’da başlayan, Süleymaniye’ye
kadar gelen ve sonra da sekteye uğrayan bu görüşmeler tekrar görüştürülmeli ve
görüşmelidir ve bu insanlar da desteklenmelidir. Yoksa başka türlü biz sorunlarımızı
çözemeyiz. Bu ülkede siyasal iktidarlar da, savcılardan, kolluk kuvvetlerinden özellikle bu
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konuda bir talimat almak gibi bir zorunluluğu yoktur.... Dönün bakın İspanya’da, İngiltere’de
herkes bu şartlarda konuşmuş ve görüşmüştür."
[Data_2011-2013]

332.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi, burada, değerli arkadaşlar, bakın, örneklerini söyleyeceğim. Almanya’da,
Fransa’da, İngiltere’de ve daha birçok ülkede emeklilerle ilgili sendikalar var ve bu
sendikalarda insanlar haklarını arıyorlar. İşçilerin nasıl sendikası varsa, memurların varsa onlar
da haklarını arıyorlar ve savunuyorlar, o haklarıyla da daha iyi geçinecek şekilde bir ücret
alıyorlar. Bunu Türkiye niye yapmıyor? Bakın, İçişleri Bakanlığının açmış olduğu dava iptal
edildi. O davayı emekliler sendikası İnsan Hakları Mahkemesine götürdü. Şu anda İnsan
Hakları Mahkemesinde ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde uyum yasalarına göre İnsan Hakları
Mahkemesinde bu emeklilerin hakları verilirken biz bunu burada iptal ediyorsak, yarın, öbür
gün İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkında bir tazminat davası kararı verirse de lütfen
buna şaşırmayalım” (sf. 597)."
[Data_2011-2013]

333.!!!!
"Cevdet Erdöl: “İnternet kullanımıyla gelişmişliğin de ciddi bir paralelliğini görüyoruz. Özellikle
İngiltere’de yüzde 85, Güney Kore’de yüzde 83, Almanya’da yüzde 81, Japonya’da yüzde 80
vesair, Türkiye’de ise yüzde 40 civarında. Ama gelişmişliğimiz arttıkça İnternet kullanımı
artacak, İnternet kullanımı arttıkça da gelişmişliğimiz artacak. Birbirini tetikleyen unsurlardır.
Ama biz burada İnternet’i kullanırken çocuklarımıza ve gençlerimize mutlaka bunu bir
yüzmeyi öğretir gibi… Çocuklara boğulmadan yüzmeyi öğretmemiz lazım, ateşe elini
sürmeden ateşin yaktığını hissettirmemiz lazım, keskin bir ekmek bıçağıyla ekmeği keserken
elini kesmemesini öğretmemiz lazım, denize açılan bir kayıkta kayalıklara vurmadan karaya
yaklaşmasını öğretmemiz lazım. Burada da Millî Eğitime ve eğiticilere çok büyük önem ve
görev düşmektedir. İnternet başında uzun süre kalma bakımından Türkiye dünyada 3’üncü
sırada” (sf. 633)."
[Data_2011-2013]

334.!!!!
"“Yargının gerçekten bağımsız olması, yargının mali ve idari bakımdan bağımsızlığına bağlıdır.
Avrupa ülkelerinde bir hâkimin bir yılda bakması gereken iş yükü sayısı 200 iken, Türkiye'de
bir Hâkim yılda ortalama 1078, Cumhuriyet Savcısı da 1864 dosyaya bakmaktadır. Avrupa
Konseyi Etkin Yargı Komisyonu'nun verilerine göre, 100 bin kişiye düşen Hâkim sayısı;
Türkiye'de 9, Almanya'da 24,5, İngiltere'de 16,6, Yunanistan'da 28,4'tür. Türkiye'deki mevcut
14 bin 694 Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı kadrosunun 3 bin 275'i boştur. Boş kadroların
doldurulması halinde bile Türkiye'deki Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının iş yükünün AB
ülkeleri seviyesine inmesi söz konusu olmayacaktır” (sf. 213)."
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[Data_2011-2013]

335.!!!!
"Emine Ülker Tarhan: “Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesinde millete ve devlete karşı
suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde, 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında soykırım,
77’nci maddesinde insanlığa karşı işlenen suçlarda ve 78’inci maddesinin üçüncü fıkrasında
soykırım ve insanlığa karşı suç işlemek için örgüt kurma suçlarında zaman aşımı işlemez, bunu
biliyorsunuz. Askerî Ceza Yasası’nda da buna ilişkin bir hüküm var. Benzer hükümler Alman
Ceza Yasası’nda soykırım ve vasıflı adam öldürmeye ilişkin, İtalyan Ceza Yasası’nda,
Avusturya’da, hatta İngiliz müşterek hukukunda tüm suçlar için zaman aşımı kabul
edilmemekte. Bunun nedeni şu: Çünkü bazı suçlar vardır ki bireyler ve toplum üzerindeki
etkisi kuşaklar boyu sürebiliyor bunların. “Bunlarla yüzleşme” dediğiniz şey de, aslında,
aradan ne kadar zaman geçerse geçsin sorumluları yargılanabilir kılmak, “yüzleşme” denilen
şey bu” (sf. 597)."
[Data_2011-2013]

336.!!!!
"Ömer Dinçer: “Özel yeteneklerin geliştirilmesiyle ilgili grup başkanlığı, temelde işte bu yüzde
2’lik öğrenci grubunun tespiti ve teşhisinin yapılması, onların eğitimlerinin yaygınlaştırılması
ve eğitimlerinin, eğitime erişimin kolaylaştırılması, bu alanda görev alacak öğretmenlerin özel
olarak yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, yine bu alanda çalışacak personelin de özel, bu alanla
ilgili uzmanlıklarının ortaya konulmasıyla ilgili programları ve çabaları yürütecek. Tabii
özellikle bu çocukların hem tanınması, tanımlanması, teşhis edilmesi hem de eğitim
programlarının ortaya konulmasıyla ilgili, dünyada çok değişik modeller uygulanıyor. Bu
modellerin başında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya ve Kore
Cumhuriyeti gibi ülkelerde özel yetenekli bireyler için özel okul uygulaması yapılıyor. Bu
çocuklar seçiliyor, teşhis ve tanısı yapıldıktan sonra onlar özel okullarda eğitime tabi
tutuluyorlar. İngiltere, Macaristan, Slovenya, Avusturya, Rusya, Polonya gibi ülkelerde ise özel
okulların en dikkat çekici yanı daha çok güzel sanatlar alanına ağırlık vermeleri şeklinde ortaya
çıkıyor. Ağırlıklı olarak müzik, tiyatro, resim ve benzeri alanlarda üstün zekâlı çocuklardan
daha çok, aslında özel yeteneğe sahip olan çocukların eğitimine önem veren bir eğilim
olduğunu görüyoruz” (sf. 618)."
[Data_2011-2013]

337.!!!!
"Altan Tan: Sevgili arkadaşlar, kılık kıyafet, işte, kravatın mecburi olmaması, bunun da şöyle
bir gerekçesi vardır: Dünyada kendi millî kıyafetiyle kendi millî Meclisine giremeyen ender
milletlerden birisiyiz. İsrail Meclisinde Başbakan kafasına kipasını, takkesini takıp, gidiyor;
Araplar, Hindistanlılar, Pakistanlılar kendi millî kıyafetleriyle giriyor; İngiliz lortları peruklarıyla
katılıyor toplantıya. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum."
[Data_2011-2013]
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338.!!!!
"Erdoğan Bayraktar: “Bu yasa ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve afet riski
taşıyan binaların yıkılması ve de ülke genelinde güvenli ve yaşanabilir alanların oluşturulması
hedeflenmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, dünya nüfusunun yarıdan fazlası
kentlerde yaşıyor ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara, şehirli nüfusunun ise 6
milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hızlı şehirleşme birçok kentleşme sorunlarını da
beraber getirmiştir. Bu bakımdan, gelişmiş ülkeler dahi kentsel dönüşüm noktasında büyük
zorluklar yaşamaktadırlar. Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi gelişmesini tamamlamış
ülkelerde kentsel dönüşüm uygulamaları daha çok kent merkezlerindeki köhneleşmiş
alanların, çöküntü alanlarının veya sanayi alanlarının dönüşümüne ve yeniden fonksiyon
kazanmasına yönelik olup, bu tarzdaki dönüşümler bile önemli mali ve sosyal zorluklar
getirmektedir. İspanya ve Güney Kore... ” (sf. 306)."
[Data_2011-2013]

339.!!!!
"Aykut Erdoğdu: “Türkiye’nin çok ciddi yolsuzluk problemleri vardı, usulsüzlük problemleri
vardı ve bu, 1990’lı yılların sonunda iki büyük doğal afetle birleşerek bu ülkeyi çok ağır
ekonomik krizlerin içerisine soktu ve o dönem hükûmette olan Demokratik Sol Parti,
Milliyetçi Hareket Partisi siyasi bedelini ödemeyi göze alarak çok önemli yasalar çıkardılar,
bunlardan bir tanesi de Kamu İhale Kanunu’ydu. Kamu İhale Kanunu öncesinde 2886 sayılı bir
Kanun vardı, yolsuzlukların odağı hâline gelmek üzereydi, idarelerin elini bağlayan bir
kanundu ve idareler kurdukları özel fonlarla bu Kanun’dan kaçınmaya çalıştılar ve o dönem
devletin bütün bürokratları bir araya geldi, Dünya Bankasının, Dünya Ticaret Örgütünün,
Uluslararası Para Fonu’nun da uygulamalarını örnek alarak yeni bir kanun çıkardılar. Bu
sürekli değiştirdiğimiz kanun var ya değerli arkadaşlar, Almancaya çevirin Almanya’da
yürürlükte, İngilizceye çevirin İngiltere’de yürürlükte ama on yıldır yapılan bu değişikliklerle
ekonomiklik, etkinlik, verimlilik gibi ve yolsuzlukla mücadele gibi bütün mekanizmaları altüst
oldu. Şimdi yapacağımız değişiklikte dünyadaki limitin yaklaşık 10 katına çıkarıyor olacağız
danışmanlık ihalelerini. Bu danışmanlık ihaleleri basit olarak görülmesin, mesela, Dünya
Bankasının projelerinde çok önemli bedel ödedik biz bu danışmanlık ihaleleri için. Bu
danışmanlık ihaleleri öyle önemli ihalelerdir ki örneğin diyelim 10 milyar dolarlık bir Devlet
Demiryolu yatırımı yapacağınız zaman buna nasıl yapacağınıza işte bu danışmanlık ihaleleriyle
karar veriyorsunuz. Danışacağınız insanlar veya kurumlar da doğru dürüst olsun diye de ön
yeterlilik şartları koyuyorsunuz ve belirli istekliler arasında ihaleler yapıyorsunuz. Şimdi bu
değişikliğimizde tıpkı bir çöp alma ihalesi, çöp toplama ihalesi yöntemiyle bu yapılacak” (sf.
990)."
[Data_2011-2013]

340.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli arkadaşlarım, Deniz Feneri olayı bizim hukuk tarihimizde çok ciddi bir
hadisedir ve bu ciddi hadisenin örnek alınması gereken ve dijital delil üretmeyle de ilişkisi

117

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
bulunan bir olaydan bahsedeceğim. İngiltere’de böyle bir olay olmuştu. 1987 yılında bu olay
çözülmüştü. “Birmingham Six” denilen davada IRA savaşçısı zannıyla 6 İrlandalı öldürülmüştü
ve bunun faili olarak da bir pub’da görev yapan 6 kişiye polis sahte delil uydurmuştu. O sahte
delil uydurma işini İngiliz adaleti önünde sonunda ortaya çıkardı ve bu işi kökten çözebilecek
yasal tedbirleri aldı, bugün İngiltere’de böyle bir olay görülmüyor. Şimdi, bin altı yüz tane
sahte delil üretiliyor ve bin altı yüz sahte delil dijital ortamda belirli mahkemelerde
kullanılıyor ve bu insanlar çaresiz bir şekilde etrafa bakıyorlar. Ellerinden tutacak ne bir devlet
organı ne bir yargı makamı kalmış ve mektup yazıyorlar. Sayın Engin Alan’ın yazdığı mektup
burada, üç sayfadan ibaret. Okuduğumda yüreğime kızgın bir yağ damlası gibi içimde
hissettirdiği duygular yapıştı. “Arkadaşlar” adına yazıyor. “365 tane general, amiral, subay,
bunun 250’si tutuklu vesaire.” diyor. “Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum.” diyor,
“Kendim için hiçbir talebim yok.” diyor, “Çünkü ben Başbakanın Çanakkale’deki töreninde
ayağa kalkmadığım için oraya gönderilenim.” Diyor” (sf. 107-108)."
[Data_2011-2013]

341.!!!!
"Mahir Ünal: Gelişim düzeylerine uygun bir eğitim ancak ve ancak kademeli bir
eğitimle mümkündür. Almanya’dan İngiltere ve Amerika’ya kadar, gelişmiş ülkelerin
tamamında…İlkokul ya dört yıldır ya beş yıldır ya da altı yıldır.(sf. 184)"
[Data_2011-2013]

342.!!!!
"Afif Demirkıran: Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, eğer dünya bunun nimetinden istifade
ediyorsa biz de istifade edeceğiz ve Fukuşima kazasından sonra da öyle ifade edildiği gibi çok
fazla ülke de geri adım atamadı. Japonya kamuoyuyla, tabii haklı olarak, biraz tereddütlü
davranıyor. Bakın, Almanya bir karar aldı, o
kararı tekrar gözden geçiriyor. Fransa devam diyor, Belçika devam diyor. İngiltere “Ben yeni
santraller kuracağım, 2030 yılına kadar 80 tane daha büyük yeni nükleer santral kuracağım.”
diyor. (sf. 707)"
[Data_2011-2013]

343.!!!!
"Adil Kurt: “milyonluk Azerbaycan’da bir kitabın basılış tirajı 100 bindir, 75 milyonluk
Türkiye’de bir kitabın basılış tirajı 2 bin ile 4 bin arasındadır. 75 milyonluk Türkiye’de sadece
70 bin kişi sürekli düzenli kitap okuyucusudur. Bizdeki düzenli gazete okur sayısı oranı yüzde
22. Japonya’da bir yılda bir kişi 25 kitap okuyor, İsviçre’de 10 kitap okuyor, Fransa’da 7 kitap
okuyor. 75 milyonluk Türkiye’de bir kişi yılda kaç kitap okuyor, onu da sizinle paylaşayım:
Ortalama, on yılda 1 kitap okunuyor. Verileri devam ettireceğim: Japonya’da halkın yüzde
14’ü düzenli kitap okuyucusu, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 12 düzenli kitap

118

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
okuyucusu, İngiltere ve Fransa’da yüzde 21 düzenli kitap okuyucusu, Türkiye’de on binde 1
düzenli kitap okuyucusu” (sf. 950)."
[Data_2011-2013]

344.!!!!
"Binali Yıldırım: “Sayın Erdoğdu “Fakir ülkelerin kullandığı bir model.” dedi. Bu doğru değil.
Bildiğiniz gibi, Danimarka ile İsveç arasını bağlayan 15 kilometrelik Öresund Köprüsü yap-işletdevret modeliyle yapılmış bir projedir, 20 milyar dolarlık bir projedir. Bunun için sayısız
örnekler var. Fransa’da çok yaygın kullanılan bir modeldir. İngiltere’de, bırakın büyük
projeleri, okullar, hapishaneler, hastanelerin tamamı yap-işlet-devret modeliyle
gerçekleştirilmektedir. Bu model eğer doğru kullanılırsa çok” (sf. 225)."
[Data_2011-2013]

345.!!!!
"Turgut Dibek: “Değerli arkadaşlar, baktım, dünyada, Almanya’da bir yıl içerisinde futbol
maçlarını izleyen yaklaşık 45 milyon insan var. Yani 45 milyon vatandaş gidiyor, futbol
maçlarını izliyor, yıl içerisindeki maçları takip ediyor. İngiltere’de bu yaklaşık 39 milyon, 40
milyon gibi bir rakam. İspanya’da 35 milyon, İtalya’da 25 milyonun üzerinde, aynı şekilde,
Fransa’da da yine 25 milyon civarında vatandaş -insan, neyse- gidiyorlar orada futbol
maçlarını güzelce izliyorlar. Hiçbirinde böyle bir uygulama yok; elektronik bilet, elektronik
kart, böyle bir şey yok. Türkiye’de 8 milyon civarı -rakamlar öyle söylüyor, bilmiyorum yani
yanılmıyorsam, bana söylenen de o, doğrudur herhâlde, 8 milyon- bizim vatandaşımız futbol
maçlarını izlemeye gidiyor. Bu maçları izlemeye giden vatandaşlarımıza öyle güzel zorluklar
çıkarıyoruz ki” (sf. 746). Elektronik kart, elektronik bilet; aslında bu fişleme, başka bir şey
değil. Yani birkaç yüz tane holiganı tespit edeceğiz diye milyonlarca vatandaşı huzursuz
ediyoruz. İngilizlerin böyle bir derdi yok. Yani onlar 40 milyon, 45 milyon kendi vatandaşını
futbol maçına, bir şölene, orada güzelce stresini
atması için, hafta sonunu geçirmesi için davet ediyorlar. Onların böyle bir derdi yok.
Almanya’da yok, hiçbir yerde yok. İngiltere’de, baktım, yasaklı holigan sayısı 3 bin küsur kişi,
onlar maçlara giremiyor ama 40 milyon insan futbol maçlarını izliyor; böyle bir kart, böyle bir
elektronik uygulama yok (sf 746)"
[Data_2011-2013]

346.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Uzun tutukluluk sürelerine ilişkin düzenlemeler, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hâlâ yerinde
durmaktadır. Türkiye’de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre
tutukluluk süresi on yıla kadar çıkabilmektedir. Bu süre Avusturya’da iki yıl, Almanya’da altı
ay, İskoçya’da yüz on gün, Fransa’da dört yıl. Peki, tutukluların hüküm giyme oranı ne? Bu
oran Türkiye’de yüzde 50-60 civarında, yani 10 tutukludan 4’ü, 5’i suçsuz yere yatıyor. Diğer
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ülkelerde bu oran, Japonya’da tutukluların yüzde 99,9’u hüküm giymekte, Çin ve Kore’de
99,6’sı, Fransa’da 98,9’u, Almanya’da da 96,5’i, İngiltere’de 90,3’ü. Bu rakamlara göre
Türkiye’de tutukluların hüküm giyme oranı, çok vahim seviyededir. On yıllık AKP İktidarı
reform yapacaksa tutuklama rakamlarını hüküm rakamlarına eşitleyecek düzenlemeler
getirmelidir. Anayasa referandumunda Türk milletini aldatıp, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı
ele geçirip, üstüne biraz da adliye binası, cezaevi inşaatı ekleyip “yargı reformu” diye kasım
kasım kasılmak doğru bir anlayış değildir” (sf. 763)."
[Data_2011-2013]

347.!!!!
"Bu çalışmalara baktığımız zaman, gerçekten Türkiye'nin bulunduğu tabloyu görmemiz
açısından önemli bir imkân sunuyor. O da, şu anda Türkiye’de cezaevlerinde bulunan her 100
kişiden 27,8’i tutuklu, kalanı hükümlü. Bizden daha çok tutuklusu olan -oran itibarıylaülkeler: Yunanistan, Danimarka, Belçika, İsrail, Brezilya, İsviçre. Bizden daha iyi olanlar:
Avusturya, İsveç, Fransa, ABD, İspanya, Rusya, Almanya, İngiltere. Biz bunların, skalanın
ortasındayız. (792-793)"
[Data_2011-2013]

348.!!!!
"Recep Akdağ: “Değerli milletvekilleri, dünyayla ilgili olarak Türkiye’yle kıyaslayabileceğimiz
bir ülkeden örnek vermek isterim. İngiltere, özellikle bu konuda son yıllarda, son on yılda
ciddi çalışmalar yapmış, bunun sonuçlarını yayınlamış ve tedbirler almış bir ülke. İngiltere’de
1998 yılında sağlık çalışanlarına karşı 65 bin sözel ve fiilî saldırı olmuş durumda. Aynı ülkede
2001 yılında tekrarlanan bir çalışmada da bu olay sayısının yılda 84 bin olduğunu görüyoruz.
Şimdi, Türkiye’de artan şiddetten bahseden sivil meslek örgütleri ya da başka arkadaşlarımız
var, nitekim araştırma önergelerimizi veren değerli milletvekillerimizin, teklifleri veren değerli
milletvekillerimizin gerekçelerinde de bunlar var ama işin aslı Türkiye’deki kayıtlı vakalar bize
gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla “Şiddet arttı.”, “azaldı” ya da “aynı kaldı” tartışması üzerinde
durmayı ben bugünkü görüşmelerde doğrusu çok da yararlı bulmuyorum. Çünkü tek bir sağlık
çalışanı dahi şiddete maruz kalsın istemiyoruz, bunu kabul etmiyoruz. O zaman birlikte
tedbirlerimizi nasıl kuvvetlendireceğiz, bunları tartışmamız gerekiyor, bunların üzerinde
konuşmamız gerekiyor. Tekrar ifade ediyorum, İngiltere’de bir yılda, 2001 yılında 84 bin
vakadan bahsediliyor. Özellikle hemşirelerde bunun, bütün dünyada şiddetin biraz daha
yaygın olduğunu görüyoruz ve toplam şiddet muamelesinin üçte 1’inin de maalesef fiilî
şiddete vardığını görüyoruz” (sf. 1008)."
[Data_2011-2013]

349.!!!!
"Recep Akdağ: “İngiltere’deki sistemi biz mi kurduk? Dünyanın en sosyal sistemlerinden biri
olarak kabul ediliyor. Sayın milletvekilimiz belki burada yoktu ben anlattığımda; yılda 85 bin
sözlü ve fiilî şiddet vakası oluyor İngiltere’de. İngilizlerin kendi yaptıkları araştırma. Onun için,
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bu konuda istirham ediyorum değerli milletvekillerimize, polemiği ve siyasi kazanımı bir
tarafa bırakalım. Şiddet nereden gelirse gelsin, değerli milletvekilimizin söylediği gibi buna
karşı duralım. Birlikte nasıl mücadele edeceğimizi bu araştırma komisyonları vasıtasıyla tespit
edelim. Bizim mücadele usullerimize de komisyonlar baksın ve bunları geliştirelim” (sf.
1028)."
[Data_2011-2013]

350.!!!!
"Necdet Ünüvar: Tabii, şiddet değerli milletvekilleri, dün vardı, bugün de var, yarın da var
olacaktır. Sadece bugünün sorunu değildir, sadece Türkiye’nin sorunu da değildir. Biraz önce
Sayın Bakanımız İngiltere örneğinden ifade etti; Kanada’dan, Avustralya’dan, Amerika’dan,
Almanya’dan, Fransa’dan da rakamlar vermek
mümkündür ama sizleri rakamlara boğmak istemiyorum. Bakanlığımızın ve grubumuzun bu
konudaki araştırma komisyonu kurulmasındaki tavrı gerçekten
son derece cesur bir tavırdır çünkü en iddialı olduğumuz bir alanda tartışma yapabilmek her
iktidarın göze alabileceği bir cesaret değildir. (sf. 1038)"
[Data_2011-2013]

351.!!!!
"Haluk Ayhan: Şimdi, hizmeti satmak için gayret ediyor. Âdeta orası ihaleye verildi. Batı
ülkelerinde, İngiltere’de vesairede bu sistem uygulanıyor ama sistemin kendine göre neleri
var? Aşama aşama onları geçerken bir eleme yapıyor. O sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Ben
bunun tahsilini yaparken gidip bir de operasyon
geçirmiş bir arkadaşınızım. Yani bu, sizin söylediğiniz anlamda, meseleyi çözmüş değilsiniz. (sf.
1045)."
[Data_2011-2013]

352.!!!!
"Özgür Özel: “Sayın Bakan “Şiddeti mazur göstermeyin.” diyor -birtakım eleştiri- son derece
haklı. Ama şiddeti mazur göstermenin bir yöntemi de tam tersinden baktığınızda şudur:
“İngiltere’de de bu var.” demek aslında aynı şekilde şiddeti mazur göstermektir ve o kadar
yanlış bir meseledir ki. Oradaki hak arama bilincinden, hak aramanın önündeki engellerden,
suçun gizlenmemesi konusundaki toplumsal duyarlılıktan, geri bildirim mekanizmasının
etkinliğinden falan elbette bahsedeceğiz ama bir de suçun tanımından bahsetmek lazım.
Evrensel anlamda şiddet, dünyanın anladığı, İngiltere’nin anladığı anlamda “duygu ve
davranıştaki aşırılık” demek. İngiltere’de bir sağlık çalışanı, bir kişi kendisine sesini
yükselttiğinde oradan bir form çıkarıyor, “F7” denen formu ve orayı dolduruyor, hastanın
ismini, kendi ismini ve onu gönderiyor. Bu bir şiddet vakası olarak kayıtlara geçiyor. Oysa
bizde doktor kaçıyor, elinde sopayla kovalıyor, jandarma gidiyor, polis gidiyor, zor alıyor
elinden ama tutanaklara, kayıtlara geçmiyor. Sayın Bakanın bugünkü konuşmasında bu
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gizleme vakalarının üzerine gidileceğini söylemesi belki de en önemli ve destek olmamız
gereken en önemli kısım. Bizde, karnına bıçağı yemeden, kafada bir şey kırılmadan doktor
şiddet görmüş sayılmıyor. Sadece doktorlar değil sağlık alanındaki tüm çalışanlar, ambulansın
şoförüne kadar, Türkiye’de küfür yiyor, şiddet görüyor, bütün sağlık çalışanları” (sf. 1047)."
[Data_2011-2013]

353.!!!!
"Mevlüt Akgün: Bugün bilim ve teknolojideki gelişmeler, artan ulaşım ve iletişim olanakları,
ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerde beliren yeni yapılanmalar, uluslararası ilişkilerdeki
yoğunluk, sınırların neredeyse ortadan kalkması, uluslararası sermayenin güç kazanması
yabancı yatırımcılara mülk edinme hakkının tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Yabancı kişilere
taşınmaz mal ediniminin tanınması bugün modern dünyada doğal bir gereklilik olarak
görülmektedir. Ancak ülkelerce çeşitli nedenlerle sınırlandırma getirilmesi de o derece kabul
görmektedir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 No.lu Protokolü’nün 1’inci
maddesine göre de yabancı kişilerin mülkiyet hakkı kısıtlanabilmektedir. Avrupa Birliği
ülkelerindeki uygulamalara baktığımızda, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika,
Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yabancıların taşınmaz edinmesine genellikle herhangi bir
sınırlama
getirilmediği görülmektedir. Bunun dışında Danimarka, İrlanda, Avusturya, Portekiz,
Yunanistan, Polonya, İsveç, Estonya, Slovakya, Finlandiya gibi ülkelerde yabancılara taşınmaz
satışının kabul edildiği ancak değişik sınırlamalara tabi tutulduğu görülmektedir. Türkiye de,
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, yabancılara taşınmaz mal edinimini tanıyan ancak bazı
koşullarla sınırlandıran bir sisteme sahiptir (sf. 258)."
[Data_2011-2013]

354.!!!!
"Erdoğan Bayraktar: “Burada yaptığımız şudur: Öz güveni yüksek, Almanya gibi, İspanya gibi,
İngiltere gibi, Amerika gibi ülkelerin yapmış olduğu satışlar incelenmiştir. İngiltere’de
gayrimenkul satışları intifa hakkına bağlıdır, doksan dokuz yıllığına verilmektedir ama bir kısım
tapu da verebilmektedir. Tapu verilen yerlerde hiçbir şart yoktur. İntifa haklarında da yine
hiçbir şart aranmamaktadır. Almanya’dan, pasaportunuzu cebinize koyun, oturma müsaadesi
olsun olmasın, gidip oradan gayrimenkul alabilirsiniz. İspanya, son sekiz yılda 350 milyar dolar
gayrimenkul satışından” (sf. 265)."
[Data_2011-2013]

355.!!!!
"Şuay Alpay: 201 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Anayasa Komisyonuna
geldiğinde, bu konuda örnekler nedir, yurt dışındaki örnekler, özellikle Amerika, Almanya,
Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Estonya, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İsveç,
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İsviçre İtalya, Roma gibi 14 ülkenin bu konuda ne tür uygulamalar yaptığını arkadaşlarımızla
birlikte inceledik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bu ülkeler ne tür imkânlar tanıyor ve oy
kullanmayla ilgili hangi yöntemleri ve ilkeleri benimsemişler? (sf. 732)"
[Data_2011-2013]

356.!!!!
"Aylin Nazlıaka: “Doğrular söylenmiyor.” demiştim. Bir başka söylem de şöyle: “Gelişmiş
ülkelerde devlet eliyle tiyatro olmaz.” deniliyormuş. Şimdi ben bu konuyu hakikaten
araştırdım, merak ettim, birtakım sivil toplum örgütleriyle görüştüm, sanatçılarla bir araya
geldim, bazı kitaplar edindim, bu kitapları okudum ve birazdan size sayacağım ülkelerde
sanatın ve tiyatronun devlet eliyle desteklendiğini açıklayacağım. Bu ülkelerin gelişmiş ülkeler
olup olmadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İsveç,
Norveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Portekiz, Çin, Japonya… Liste daha uzayıp gidiyor ama
herhâlde dünyanın en güçlü on ekonomisini saydığımız için çok da devam etmeye gerek yok
diye düşünüyorum. (sf. 864-865) ... Avrupa’nın kasaba ölçekli kentlerinde dahi opera, tiyatro
ve bale salonlarına rastlanmaktadır ki bu
da aslında sanatın devlet eliyle desteklenmekte olduğunun çok önemli bir göstergesidir.
Sanata devlet desteği Avrupa’da daha çok kurumsal yapılar üzerinden yürümektedir. Örneğin
İngiltere’de devlet, sanatı desteklemek için bir kurum kurmuştur fakat bu kuruma asla ve asla
müdahale etmemektedir.
Yine, Sayın Başbakanın yeni döndüğü İtalya’da devlet sanata ilişkin tüm mali giderlerin yarısını
karşılamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da her yer yıkık dökükken ilk yapılan
binalar tiyatro ve konser salonları olmuştur değerli arkadaşlar. Yine, neoliberal politikaların en
vahşi uygulayıcısını yani Margaret Thatcher dönemini hatırlayın, o dönemde hemen hemen
her şeyi özelleştirmiştir fakat Margaret Thatcher tiyatrolara dokunmamıştır. Hatta ve hatta o
dönemde tiyatroların bütçesi yükseltilmiş, aksine, devlet desteği artırılmıştır. Yani özetle,
dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanata ve sanatçıya destek vardır. (sf. 865)"
[Data_2011-2013]

357.!!!!
"Sırrı Sakık: “Bakın, Avrupa’nın birçok ülkesinde baraj sıfır noktasında. Nerede? Fransa’da,
Hollanda’da, İrlanda’da, İngiltere’de, İspanya’da, Portekiz’de, Finlandiya’da, Kıbrıs Rum
kesiminde baraj sıfır noktada. Danimarka’da yüzde 2, Yunanistan’da yüzde 3 ve Almanya’da
yüzde 5 ve bizim ülkemizde yüzde 10’luk bir baraj uygulanıyor ve bunu demokrasinin
neresine yerleştirebiliriz? Nasıl bir demokrasiden bahsedebiliriz?” (sf. 906)."
[Data_2011-2013]

358.!!!!
"Müslim Sarı: “Şimdi, bu açıdan baktığımız zaman, Türkiye’de sigortacılık sektöründe ciddi bir
gelişmenin sağlanamadığını görmemiz gerek. Hakeza sigortacılık sektörünün dünyadaki yeri,
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Türkiye’deki sigortacılık sektörünün dünyadaki, diğer ülkelerdeki sigortacılık sektörüyle
karşılaştırmasını yaptığımızda da benzer bir durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.
Örneğin yine 2008 yılı rakamları: Maalesef Müsteşarlığın sayfasında en son bu rakamlar var.
Üretilen primlerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 0,21 olduğunu ve dolayısıyla
Türkiye’nin 36’ncı ülke olduğunu görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik
Devletlerinde bu oran yüzde 29, Japonya’da 11, İngiltere’de ise 10. 10’uncu ülke olan Güney
Kore’de bu rakam 2,27. 10’uncu ülkeyi vermemin özellikle sebebi, Sayın Başbakanın 2023
vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin en büyük 10 ekonomiden biri olma iddiasının
karşılaştırılabilir bir kıstasını bulmaktır. Mesela 20’nci ülke Rusya’da bu oran 0,91, 2008
yılındaki bizim rakamlarımızın 3-4 katı. Dolayısıyla sigortacılık sektörünün millî gelir içindeki
payının en az yüzde 3’lere kadar çıkartılmasının Hükûmetin önüne koyması gereken bir hedef
olduğunu düşüyorum” (sf. 934)."
[Data_2011-2013]

359.!!!!
"Sinan Oğan: Biz, bu önergeyi destekliyoruz çünkü Afganistan’a hiçbir şey yapılmamış, hiç
yoktan iyidir mantığıyla destekliyoruz ancak bu eksiktir. 2014 sonrasında –ki önümüzdeki
hafta Chicago’da NATO zirvesinde bu görüşülecektir- Karzai “4 milyar dolar her yıl bize
verilmesi gerekir.” diyordur. Bütün uluslararası güçler bunun pazarlığını yapıyor, İngiltere’si,
İtalya’sı, Fransa’sı, Afganistan’la ikili anlaşmalar yapıyor ve 2014 sonrasındaki pozisyonlarını
şimdiden sağlama almaya çalışıyorlar ancak maalesef bu konuda Türkiye’nin 2014 sonrasında
ne yapacağına dair bir stratejisinin olmadığını görmekteyiz. Türkiye'nin Afganistan
politikasının bu anlamda sadece askerin üzerinden yürütülen bir politika olmaktan öteye
gidemediğini de
görmekteyiz.... Türkiye’nin bu manada Afganistan’la olan bu anlaşması önemlidir ve bu
anlaşmanın desteklenmesiyle beraber Türkiye’nin 2014 sonrasında Afganistan’daki yönetim
üzerinde şimdiden oturup düşünmesi gerekmektedir. (sf. 335)"
[Data_2011-2013]

360.!!!!
"Ramazan Can: Bu noktada Adalet Bakanlığımızın çalışmaları gerçekten güzel oldu. Bürokrat
arkadaşlarımız da güzel çalıştılar. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerçekten mukayeseli
hukukta durum nedir, ne değildir kabilinden -Komisyon üyesi arkadaşlarımız- İtalya, Almanya,
İngiltere, Amerika’ya mukayeseli hukukta
durum nedir, ara buluculukta uluslararası platformda durum nedir, ne değildir; bunları da
gözlemleme durumumuz oldu. Önemli bilgiler ve tecrübeler edindik.(sf. 902-903)"
[Data_2011-2013]
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361.!!!!
"Ali İhsan Yavuz: “Ara buluculuk yöntemi konusunda muhalefet partilerinin eleştirilerinin
hiçbirine katılmamız mümkün değildir. Medeni dünya, özellikle ara buluculuk yöntemi olmak
üzere diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini her geçen gün daha da mühimsemekte
ve geliştirmeye çalışmaktadır. Hatta bazı ülkeler bazı uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce
tarafların ara buluculuğa başvurmasını zorunlu kılmıştır, örneğin, Almanya ve Yunanistan’da
durum budur. Bazı ülkelerde ara buluculuğa başvuru teşvik edilmektedir, mesela, İspanya,
İtalya, İngiltere’de de durum böyledir. Bazı ülkelerde ise -bu tasarıda olduğu gibi- ara
buluculuğa başvuru tamamen tarafların iradesine bırakılmıştır. Nitekim Fransa, Belçika,
Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan’daki düzenlemeler de bu yöndedir” (sf. 1055)."
[Data_2011-2013]

362.!!!!
"Bekir Bozdağ: Daha pek çok kanun var, hepsini saymayayım. Bizim hukukumuz buna yabancı
değildir. Esasında, geleneklerimiz de yabancı değildir. Toplumda pek çok konuyu Türk
âdetlerine, geleneklerine göre, büyüklerin esasında yargıya gitmeden kendi aralarında bir
araya gelip pek çok uyuşmazlığı çözdüğünü de yüce Meclisin pek çok üyesi bilmektedir. Tabii,
mukayeseli hukukta uygulanan bir yöntemi, demin de söyledik Brezilya, Kanada, İngiltere,
Yunanistan, Hollanda, Avustralya, Fransa ve İtalya’da bunun uygulandığını görüyoruz. Başka
ülkelerde de buna ilişkin uygulama var. (sf. 1059)"
[Data_2011-2013]

363.!!!!
"urgut Dibek: Şimdi, tabii burada ne kadar iyi niyet var? Avrupa’da –işte, arkadaşlarımız,
İngiltere’de gördükdenetimi kim yapıyor, eğitimi kimler veriyor, hükûmet, bakanlık ne kadar
işin içerisinde? Tamamen bağımsız bir hâle gelmiş ama bizde tamamen Bakanlığın vesayeti
içerisinde…(sf. 1119)."
[Data_2011-2013]

364.!!!!
"Erol Dora: “Bu ülke özgürlükler ve temel haklar konusunda 12 Eylül Anayasası’ndan çok
çekmiştir, Anayasa’dan kaynaklı mağduriyetler hâlâ devam etmektedir. Özgürlükleri sonuna
kadar savunan “ancak” bağlacıyla bir önceki cümlede söylenen özgürlüklerin hepsini geri alan
bir anayasa bizim anayasamız olmamalı. Anayasa tartışmalarında gözden kaçırılmaması
gereken en önemli husus anayasanın sihirli bir değnek olmadığını idrak etmekten
geçmektedir. Burada önemli olan zihinlerin değişimidir. Devlet zihinsel dönüşümlerde
demokratik bir hukuk devletine yaraşır bir şekilde rol almasını bilmelidir. Hepimizin bildiği
gibi, örneğin İngiltere’nin yazılı bir anayasası yoktur ancak ileri bir demokrasiyle yönetilmekte,
temel hak ve özgürlükler konusunda çağdaş kriterlere uygun davranmaktadır. Bu açıdan
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bakıldığında aynı zamanda bir zihniyet devrimi içermesi beklenen anayasa yazım çalışmaları
önündeki bütün engeller kaldırılmalı ve özgürlüklerin önü açılmalıdır” (sf. 1167)."
[Data_2011-2013]

365.!!!!
"Yılmaz Tunç: “Değerli milletvekilleri, Türkiye’deki cezaevlerinde bulunanların tutukluluk ve
hükümlülük oranlarına baktığımızda, 2000 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı hemen hemen
birbirine eşitti. 2001 yılında tutuklu sayısı hükümlü sayısını geçmiştir. 2006 yılında cezaevinde
bulunanların yüzde 37,5’u hükümlü, kalan yüzde 62,5’u tutuklu ve hükmen tutukludur. Bugün
gelinen noktaya baktığımızda, yargının hızlandırılmasıyla ilgili alınan tedbirler sayesinde
tutuklu sayısı hükümlü sayısının altına düşmüştür. Bugün cezaevinde bulunanların yüzde 28’i
tutuklu, yüzde 72’si hükümlüdür. Son yıllardaki pozitif gelişmeye baktığımızda,
cezaevlerindeki tutuklu oranları listesinde Türkiye yüzde 28,1’le birçok gelişmiş ülkenin
önünde yer almaktadır. Cezaevlerindeki tutukluluk oranında yüzde 41’le İsviçre başı
çekerken, onu sırasıyla yüzde 40,6’yla Hollanda, yüzde 37’yle Kanada, yüzde 35,8’le İsrail,
yüzde 35’le Belçika, yüzde 34’le Danimarka, yüzde 31,2’yle Yunanistan ve yüzde 29,4’le
Macaristan takip etmektedir. Dünyadaki tutukluluk oranı en düşük ülke sıralamasında ise
yüzde 15,3’le Almanya 1’inci sırada yer almaktadır. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, İspanya,
ABD, Avustralya, Fransa, İsveç, Norveç ve yüzde 28,1’le Türkiye takip etmektedir. Buna göre
Türkiye dünyada tutuklu sayısı en az olan ülkeler arasında 9’uncu sırada yer almaktadır” (sf.
54-55)."
[Data_2011-2013]

366.!!!!
"Vedat Demiröz: Kira sertifikaları hızla büyüyen bir piyasadır. 2012 yılında global piyasalarda
ihraç edilmiş olan kira sertifikalarının toplam hacmi 170 milyar dolardır. Malezya, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Bahreyn ve Kuveyt, bu piyasada başlıca
ihraççı ülkelerdir. Bu ülkelerin dışında, Batılı devlet ve şirketler de bu piyasada ihraç
gerçekleştirmişlerdir. İngiltere ve Fransa, kira sertifikası ihracı için yasal düzenlemeler
yapmaktadır. Türkiye'nin bu piyasada yer alması, dış finansman kaynaklarının
çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Hazine tarafından gerçekleştirilecek bir kira
sertifikası ihracı, ülkemizdeki özel sektör şirketleri açısından bir gösterge niteliği taşıyacak
olup bu piyasanın derinleşmesine katkı sağlayacaktır. (sf. 85)"
[Data_2011-2013]

367.!!!!
"Sadık Badak: “Bireysel emeklilik fonları kullanılabilir yurt içi tasarruflar açısından da önem
taşımaktadır. Bazı ülkelerde bireysel emeklilik fonlarının millî gelire oranları şöyledir:
Hollanda’da millî gelire oranı yüzde 134,9; İzlanda’da yüzde 123,9; İngiltere’de 86,6;
Japonya’da 25,2; ülkemizde ise bu oran sadece yüzde 2,3’tür. Görüşmekte olduğumuz yeni
düzenlemeyle bireysel emeklilik fonlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu yasayla, devlet
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katkı sistemi uygulandığında on yıllık süreçte fon büyüklüğünün 115 milyar liraya, katılımcı
sayısının da 11 milyon kişiye ulaşması öngörülmektedir” (sf. 260)."
[Data_2011-2013]

368.!!!!
"Ayla Akat Ata: “Tasarı ise idareyi evrensel hukuk ilkelerine ve iç hukuka uygun hareket
etmeye yönlendirmekten uzaktır. Bu tasarıyla, daha çok, etkisi ve görev alanı sınırlı, işlevsiz
bir kurum öngörülmektedir. Bu biçimiyle örgütlenen bir kurumun etkisinin kâğıt üzerinde
kalacağı açıktır. Uzmanlaşmayı temel almayan bu kurum ciddi bir etki yaratmayacaktır.
Uzmanlaşmanın sadece pratiğe bırakılarak öngörülmesi ciddi bir eksikliktir. Toplumsal
problemlerin derinlemesine ele alınması ve sağlıklı bir şekilde çalışma yapılması ancak
uzmanlaşmayla olur. İsveç gibi, bu kurumun ilk ortaya çıktığı ülkede kamu denetçiliği,
uzmanlaşma temelinde hayat bulmaktadır. Keza İngiltere ve Almanya’da da kamu denetçiliği
pratiği bu şekildedir” (sf. 309)."
[Data_2011-2013]

369.!!!!
"Belma Satır: Günümüzde bu kurum, aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve
Hindistan’ın bulunduğu yüzü aşkın devlette ülke, bölge, kent veya sektör itibarıyla hizmet
vermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış
uygulamalara karşı üye ülke vatandaşlarının haklarını korumak üzere ombudsman kurumunu
oluşturmuştur. (sf. 321)"
[Data_2011-2013]

370.!!!!
"Burhan Kuzu: “Değerli arkadaşlar, ombudsmanlık kurumu dediğimiz bu kurum, kamu
denetçiliği, genellikle küçük ülkelerde, nüfusu az, ülkenin toprak parçası çok fazla değil, yargı
birliğini kabul etmiş ülkelerde daha çok işliyor. Bu açıdan baktığınızda ülkemiz ombudsmanlık
kurumu bakımından çok uygun değil gibi gözüküyor ama Fransa örneğine baktığımız zaman
Fransa modeli bize çok benziyor. Onlar bunu ara buluculuk olarak işletiyorlar. Zannediyorum
ki ülkemizde de bu manada işler diye düşünüyoruz. Büyük ülkelerde var, Kanada’da da var,
İngiltere’de de var, o manada biz örnek olarak sayabiliriz… Pekâlâ, ombudsmanlıkla alakalı
ülkeler neleri ombudsmanın kapsamı alanında tutmuşlar ya da nasıl çalışma yöntemi var?
Şimdi, bazılarında tek ombudsman, kişi bazında, bizim de tercih ettiğimiz ya da uyguladığımız,
genel uygulama bu ama bazıları sektör bazında bu işi yapıyor. Mesela İngiltere’de baktığınız
zaman, işte sağlık alanı, adliye alanı, yerel alanlar gibi değişik alanlarda bu konuda
ombudsmanlar kurmuşlar. Bu, İngiltere’nin uyguladığı model. Fransa il bazında bu işi yapmış,
her ilde bunları yapmış yani bu konunun çok değişik versiyonları var, uygulama bakımından.”
(sf. 324)."
[Data_2011-2013]
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371.!!!!
"Muharrem Işık: “Burada tabii başka şikâyetçi olacağımız konular da olur. Örneğin deriz ki:
Şeker pancarını yok etmek için neden her sene nişasta bazlı şeker üretimini yüzde 35
arttırıyorsunuz? İnsanın sağlığını hiç düşünmüyor musunuz? Bugün Fransa’da, İngiltere’de,
Almanya’da nişasta bazlı şeker üretimi sıfır iken bizim ülkemizde her sene Danıştay’ın verdiği
kararlara rağmen, yürütmeyi durdurmak için verdiği kararlara rağmen her sene inatla neden
artırıyorsunuz? Hangi firmaları sevindirmek istiyorsunuz? Bunları da sormamız gerekir. Tabii
şeker pancarı demişken… Biliyorsunuz şeker fabrikaları özelleştirildi, bununla birlikte ben
Erzincan’da göçün olacağını düşünüyorum. Ayrıca bugün verilen bir kararla Çayırlı, Kemah ve
Kemaliye ilçelerinin adliyeleri de kapatıldı. Zaten bu insanların çoğunluğu fakir insanlar. 1
dönüm toprak almak için mahkemelerde uğraşan, kadastro ve tapu davaları açan insanlar.
Bundan sonra bunlar diğer bölgelere nasıl gidecekler, nasıl bu davaları takip edecekler, bunu
düşünmemiz gerekiyor. 3-5 tane memurumuz orada çalışmaktaydı, bunlar da başka yerlere
gidecekler. Dolayısıyla bu kararın da gözden geçirilmesini istiyorum” (sf. 505)"
[Data_2011-2013]

372.!!!!
"Ali Özgündüz: İnsan hakları ihlallerini inceleyip reformların sağlanması, bir daha bu ihlallerin
tekrarlanmaması yönünde somut olarak sonuç alıcı işlem yapması mümkün olmayacaktır
dolayısıyla ölü doğacaktır. Değerli arkadaşlar, dünyaya baktığımızda, Almanya’da,
Avustralya’da, İngiltere’de, Kanada’da, Hollanda’da, İrlanda’da, Norveç’te, Belçika’da askerî
ombudsman, ihtisas ombudsmanı görev yapmaktadır. Buradaki amaç, silahlı kuvvetlerin
bünyesindeki hukuk dışı uygulamaların emir komuta zincirinden bağımsız, Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına denetlenmesi, insan hakları ihlallerinin tekrarının önlenmesidir yani... (sf.
507)"
[Data_2011-2013]

373.!!!!
"Atilla Kart: “Değerli milletvekilleri, kamu denetçiliği günümüzde, bilindiği gibi, İskandinav
ülkelerinde ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
Türkiye’de de pekâlâ bu uygulama yapılabilir, yapılmalıdır. Burada önemli olan şudur: Kamu
denetçiliğinin amacına uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacak demokratik bir yapı,
demokratik bir iklim Türkiye’de mevcut mudur, değil midir; temel sorun burada
yoğunlaşmaktadır. Kamu denetçisinin siyasi iktidarın baskısı altında kalmadan, bağımsız ve
tarafsız bir şekilde hareket etme imkânı var mıdır, yok mudur; temel sorun burada
düğümlenmektedir. Bu temel gerçek etrafında konuyu, tasarıyı değerlendirmek, görüşmek ve
buna göre analiz yapmak gerekiyor. Tasarının temel zafiyeti burada başlıyor değerli
arkadaşlarım” (sf. 565)."
[Data_2011-2013]
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374.!!!!
"Uğur Bayraktutan: “Avrupa ülkeleriyle bunları karşılaştırdığımız zaman, değerli arkadaşlarım,
83 milyon nüfuslu Almanya’da 2010 yılında ölümlü iş kazası sonucu meydana gelen kayıp 519.
Düşünebiliyor musunuz? 83 milyon nüfuslu Almanya’da sadece 519 kişi 2010 yılında iş kazası
sonucu ölümle kaybediliyor. 64 milyon nüfuslu olan İngiltere’de ise 489 kişi iş kazaları
sonucunda hayatını kaybediyor. Yine 17 milyon nüfusu olan Hollanda’da iş kazası sonucu
2010 yılındaki ölüm sayısı 106. Bu konuda eğer bir rekortmen sıralaması yaparsak Avrupa’da
ne yazık ki 1’inciyiz, bunun dışında da dünyada 3’üncüyüz yani iş güvenliği açısından ne kadar
büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızı göstermesi açısından ilginç bir örnektir” (sf. 94)."
[Data_2011-2013]

375.!!!!
"Faruk Çelik: Şimdi “Amerika Birleşik Devletleri’nde nedir?” diye sorarsanız bunun karşılığı?
Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Birçok ülke
var ama İngiltere İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1974, Burkina Faso İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1985
tarihinde yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla, yasa tasarısının ismi üzerinde çok farklı
değerlendirmeler yapıldığı için bunları belirtmek ve aydınlığa kavuşturmak açısından ifade
etmek ihtiyacı duydum. Bunun dışında, işçi sağlığı yetki belgesi varsa işveren de bu yetkiyi
kullanabilir. Bu da AB uygulamaları çerçevesinde yapılan bir düzenlemedir (sf. 149)"
[Data_2011-2013]

376.!!!!
"Hamza Dağ: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı....... Burada, biraz önce,
muhalefet partisinden arkadaşlarımız da Kurul konusunda, Kurum konusunda seçimle alakalı
bazı eleştiriler getirdiler. Avrupa’dan, özellikle demokrasinin ön planda olduğu söylenen
ülkelerden birkaç örnek vererek bu konulara cevap vermek istiyorum. İngiltere’de, bütün
üyeler ve başkan, bakan tarafından atanmaktadır. Kurumun bütçesi bakan tarafından
belirlenmektedir. Bizim tasarımızda, Kurumun bütçesi bizzat Meclis tarafından verilmektedir.
Bu, ICC tarafından Paris Prensipleri ile tam uyumlu olarak kabul edilmiştir.
Fransa’da, bütün üyeler ve başkan, bırakın bakanlar kurulunu, bizzat başbakan tarafından
atanmaktadır ve başbakanın Fransa’daki yapısının da bizim Başbakanlık yapımız gibi
olmadığını hepimiz biliyoruz. Kurumun bütçesi, başbakanlık bütçesi içinde yer almaktadır.
Meclis tarafından başbakanlığa bir bütçe veriliyor ve başbakanlık bu bütçeyi kurula veriyor.
Bizse bizzat Meclis tarafından bütçeyi Kurula ayırıyoruz ve bu da yine ICC tarafından Paris
Prensipleri’yle tam uyumlu kabul edilmektedir. Bunun örnekleri çok daha, Avustralya’da,
Norveç’te artırılabilmektedir. (sf. 431)"
[Data_2011-2013]
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377.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …ama ona paralel bir de yeni bir kurum
kuruyoruz. Bu, değişik kurumlardan geliyor. Burada, biraz önce ifade ettim, Meclise bu görevi
veremiyoruz ama burada, işte, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Barolar Birliği gibi
kurumlara veriyoruz. Değerli arkadaşlar, şunu ifade edeyim: Tabii, Türkiye’de, belki ülkemizin
özelliği, samimiyetle bunu söylüyorum… Biraz önce Ayhan Bey ifade etti, “İnsan Hakları
Kurumunun üyelerini ilgili bakan atıyor.” dedi “İngiltere’de, Fransa’da da başbakan tek
imzayla, Bakanlar Kurulu değil.” (sf. 441)"
[Data_2011-2013]

378.!!!!
"Levent Gök: “Şimdi, gerçekten böylesine komik bir yaklaşımla yani bizleri ciddiye almayan,
sivil toplumu ciddiye almayan bir yaklaşımla karşılaşmanın derin üzüntüsünü o anda yaşadık
değerli arkadaşlarım. Şimdi, 7 üyeyi yani çoğunluğu zaten Bakanlar Kurulu belirleyecek, 2
üyeyi de Cumhurbaşkanı belirleyecek ve böylece bu kurul Paris İlkeleri çerçevesinde ve sivil
toplumun da arzuladığı ölçüde değişmiş olacak. Yani yazıklar olsun bu anlayışa değerli
arkadaşlarım. Bu gerçekten insan hakları mücadelesiyle alay etmenin tam tipik bir örneğidir.
Ben Sayın Başkanımızı da o gün kınadım burada. Sayın Başkanımızın hâlâ bu konudaki
açıklamalarını hayretle karşılıyorum. Bunların tamamını Paris İlkeleri reddediyor değerli
arkadaşlarım. Bakın, Avusturya’da, Danimarka’da, Portekiz’de bütün insan hakları kurulları
üyelerini parlamento seçiyor. Verilen örnekler İngiltere, Fransa… Türkiye'nin demokrasi
standardı İngiltere’yle bir midir değerli arkadaşlarım, Fransa’yla bir midir? Orada neye
bakıyorlar biliyor musunuz? Gerçekten kafaca etik olarak insan hakları alanında bağımsız
olsun, ona bakıyorlar. Yani öyle bir kişi olacak ki buna sağcısı da, solcusu da, hangisi bakarsa
baksın “Tamam, bu işte, insan haklarını korur.” diyecek şekilde seçiyorlar. Bizde öyle mi
oluyor? Hükûmetin yaptığı atamalara bakın, Cumhurbaşkanının yaptığı atamalara bakın,
hepsinin altından birer cemaat sesi çıkmıyor mu değerli arkadaşlarım? RTÜK’teki üyelerinize
bakın, Zahid Akman’ın durumuna bakın, Deniz Feneri’nin irtibatlı olduğu durumlara bakın.
Alıyorsunuz, şimdi, onları bir de ödüllendiriyorsunuz, her yerlere yerleştiriyorsunuz” (sf.
485)."
[Data_2011-2013]

379.!!!!
"Bülent Arınç: Devlet sırrına örnek vereceğimiz ülkeler var. “İngiltere’de ‘devlet sırrı’ kavramı
1911 tarihli Official Secrets Act ile düzenlenmiş.” deniyor. Aynı zamanda Belçika’da hüküm
var, Bulgaristan’da, Yunanistan Anayasası’nda; İtalya’da 241 sayılı Kanun’da var, 801 sayılı
Kanun’da bize benzer düzenlemeler var; Fransa’da idari dokümanlara erişim hakkında
kanunda bu hususlar var ve diğer ülkelerde de var. (sf. 648)"
[Data_2011-2013]
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380.!!!!
"İsmet Yılmaz: Bir başka husus: Yine bir sayın vekil “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasa
yoktur.” dedi. Yani “İnsaf!” demek lazım. Birleşik Devletler’de Gizli Sırlar Yasası, ilki 1889’da
çıkmış, 1911’de değişiklik, 1920’de değişiklik, 1939’da değişiklik, 1989’da değişiklik… ....
Kanada 1889 yılındaki İngiltere’nin kanununu almış, birçok değişikliklerle yine geçirmiş. Yine,
Avustralya’nın 1914 tarihli ceza hukukunun
yedinci bölümü resmî sırlarla ilgilidir. Yine, İngiliz hukukunun Deniz Disiplin Kanunu’nun…(sf.
711)"
[Data_2011-2013]

381.!!!!
"Sırrı Sakık: “Şimdi, dönün deyin ki: “Evet, bizim ülkemizde yargı bağımsızdır.” Buna kimse
inanmaz. Yargının gerçekten bağımsız olması için bu özel yetkili mahkemelerin ortadan
kaldırılması gerekir. Hele hele 12 Eylülün ürünü olan devlet güvenlik mahkemelerinin yerine
görev inşa eden yargının bağımsız olduğunu söylemek, 12 Eylülün ürünü olan o
mahkemelerin mantığıyla hareket etmekle eş değerdedir. Bakın, sevgili arkadaşlar, İngiltere,
demokrasinin beşiği diye bilinir. Orada dün bir olay gerçekleşti. Yıllar önce orada bizim gibi
sorunları olan bir İngiltere, IRA vardı. IRA militanı Martin denilen biri, bugün orada yerel
yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısıdır ve onlar da otuz yıl kavga ettiler ve bu bir gerilla
komutanıydı, kavgada bulundu ve dün el sıkıştılar. Kiminle? Kraliçeyle el sıkışıyor ve Kraliçenin
kuzeni o savaşta yaşamını yitiriyor ve dönün bakın, işte dün İngiltere’de bu gerçekleşiyor.
Burada otuz yıllık bir gerilla komutanı ile Kraliçe çok rahatlıkla el tutuşabiliyorlar. Şimdi,
bunun elinde silah, bunun elinde otuz yıllık bir mücadelenin ürünü olan kanlı bir dönemden
geliyor ama İngiltere’de… Ve açıklamasında şöyle diyor: “Biz bu dönemi geride bıraktık.
İngiltere’de acı dolu yıllar yaşandı, kan ve gözyaşıyla karşılaştık ama bugün artık onları çok
geride bıraktık, hep birlikte, geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz.” Şimdi, bunu söylüyor ve
bizim ülkemizde belediye başkanlarımızın elinde bir silah yok. Bunlar, yerel yönetimlerde halk
tarafından görev verilmiş ve belediye başkanıdırlar yani siz, biz ne kadar iradeysek, halkın
iradesiysek, bunlar da bir o kadar, bizden daha fazla oy alarak belediye başkanı seçilmişlerdir
ve bunlar içeridedirler. Zaten adil, adaletli bir dağılım yok. Hiç olmazsa bunların çıkıp, bir an
önce, bir an önce çıkıp halkın iradesini orada inşa etmeleri gerekir. Eğer bunları yapabilirsek
gerçekten biz geleceğimizi birlikte inşa edebiliriz ama bunları yapamazsak yani İngiltere’deki
bu tabloyu bu ülkede gerçekleştiremezsek ve biz bu hoşgörü kültürünü burada birbirimize
gösteremezsek ve bu ülkede emrinizde olan özel güvenlik yargıç sistemini devreye sokup
muhaliflerinizi susturursanız bu ülkede barış sağlanmaz. Bizim yapacağımız tek şey, hoşgörü
kültürünü bu Parlamentodan başlatıp Türkiye’nin dört bir tarafına yaymamız gerekir” (sf.
222)."
[Data_2011-2013]
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382.!!!!
"Hülya Güven: Ve yurt dışında intern hekimlere iki örnek vereceğim aldıkları maaşla ilgili
olarak. İngiltere’de 22.500 sterlin alıyor bir 6’ncı sınıf öğrencisi intern döneminde, İrlanda’da
ise 33 bin avro alıyorlar, bizde ise bu öğrencilerimiz nöbet tuttukları hâlde, hastalarla birebir
ilgilendikleri hâlde ve hatta öğrenciler artık öğrenci diyemeyeceğiz, demeyeceğiz- bu hekim arkadaşlarımız aynı şekilde diğer
hekimlere olduğu gibi şiddete maruz kalıyorlar. (sf. 308)"
[Data_2011-2013]

383.!!!!
"Sırrı Sakık: …İran militanının Kraliçe’yle nasıl resminin çekildiğini ve nasıl barış
için el uzattıklarını… …hep birlikte gördük, İngiltere’de bunlar oldu ama burada dönüp sadece
hakaretle bu iş olmaz. (sf. 86)"
[Data_2011-2013]

384.!!!!
"Özcan Yeniçeri: “Montesquieu diyor ki: “İngiltere’de bir insanın saçının sayısı kadar düşmanı
olsa, onun herhangi bir haksızlığa uğrama ihtimali yoktur.” Ben bunu bugünün Türkiye’sine
endeksleyerek söylersem, bugün Türkiye’de suçsuz bir kişi iktidarın hıncını üzerine çekmişse,
başındaki saçının sayısı kadar avukatı olsa haksızlıktan kurtulma ihtimali yoktur. Maalesef
durum buraya gelmiştir” (sf. 166)."
[Data_2011-2013]

385.!!!!
"“Tavukçuluk, Türkiye'de tarım kesiminin en güçlü sektörlerden biridir. Ülkemizde geçimini
tavukçuluk sektöründen sağlayan üretici çiftçi, yem, ilaç, yan sanayi, satıcı esnaf, nakliye,
pazarlama elemanı gibi insan sayısı iki milyona yaklaşmaktadır. Sektörün yıllık cirosu 3 milyar
dolar civarındadır. Üretim koşulları, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı olmakla birlikte,
ülkedeki piliç tüketimi gelişmiş ülkelerdeki tüketimin yarısı kadardır. Ülkemizdeki kişi başına
beyaz et tüketimi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile karşılaştırıldığında
hâlâ oldukça düşüktür. Kişi başına yılda tüketilen kanatlı eti miktarları ABD'de 47 kg;
Kanada'da 35 kg; İngiltere'de 28 kg; Fransa'da 26 kg; İspanya'da 25 kg; ülkemizde ise 17,5
kg'dır” (sf. 32)."
[Data_2011-2013]

386.!!!!
"Hülya Güven: “İktidar partisi olarak neler yapıyorsunuz? Üniversite öğrencilerini ele alalım.
Yurt ve burs koşulları nasıl, inceleyeniz. Nisan ayında tıp fakülteleri son sınıf öğrencilerine,
internlere en az asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması için kanun teklifi vermiştik. Neden
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biliyor musunuz? Artık başka Gülenay Aydın ölümlerini yaşamayalım diye. Gülenay, 19 Mart
2011’de Ankara Mamak’ta bodrum katında çok kötü koşullarda yaşadığı için karbonmonoksit
zehirlenmesi nedeniyle öldü. Üniversite öğrencilerimiz beslenme ve barınma sorunlarıyla
birlikte okuyup doktor olma, mühendis olma ya da bir meslek sahibi olma çabası içine
girmektedirler. Bugün İngiltere’de yıllık yaklaşık 22 bin sterlin alan bir intern hekime sizler
asgari ücretin altında bir maaşı layık görüyorsunuz” (sf. 254)."
[Data_2011-2013]

387.!!!!
"Mehmet Domaç: “Saygıdeğer milletvekilleri, sendikalar ilk olarak sanayi devriminin beşiği
olarak İngiltere’de ortaya çıktılar. İngiltere’de, 18’inci yüzyılda sendikalar devlet tarafından
tanındı. Fransa’da, 1871 yılında Paris’te işçiler yönetime el koydular. Hepiniz bilirsiniz bir Paris
Komünü oluşturdular ama çok sürmedi.1884 yılında sendikalar örgütlenme hakkı elde ettiler
Fransa’da, Almanya’da 19’uncu yüzyılın ortasında” (sf. 198)."
[Data_2011-2013]

388.!!!!
"Tufan Köse: “Peki, çok öykündüğümüz Almanya’da sendikalı işçi sayısı ne kadar? Sayı da
önemli değil işin esasında. Almanya’da 8 milyon 600 bin sendikalı işçi var, dünyanın en
gelişmiş 3’üncü sanayi ülkesi. Yetişkin nüfusa oranı bu sendikanın, sendikalaşmanın yüzde 12.
Keza İngiltere’de 7 milyon 559 bin, yetişmiş insan nüfusuna oranı yüzde 15, İtalya’da bu oran
yüzde 23, Belçika’da yüzde 32, İsveç’te yüzde 51 yani gördüğümüz gibi sendikalar ne
gelişmenin ne de kalkınmanın önündeki engeller değildir. Sendikalar, örgütlü toplumun,
örgütlü insanın, çalışan insanın örgütlü olmasının ülkenin de önünü açacağının bir
göstergesidir” (sf. 338-339)."
[Data_2011-2013]

389.!!!!
"Haydar Akar: “Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte
olduğumuz yasa Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu. Tabii, bu yasa bu isimle gelmedi ama
Sayın Bakan bu ismi koyunca sendika kanunu olduğunu düşünüyor herhâlde ancak biz bunun
bir sendika kanunu olduğunu düşünmüyoruz. Tabii, sendika kanunu deyince gelişmiş sanayi
ülkelerindeki sendikalaşmış işçi oranları, işçi sayıları akla gelir. Örnek verecek olursak,
Almanya’da 8 milyon 600 bin kişi, yine bu Alman nüfusuna oranı yüzde 12. Sendikalaşmış,
sendikalı işçi sayısından bahsediyorum. Yine gelişmiş ülkelerden, sanayisi gelişmiş ülkelerden
İngiltere 7 milyon 550 bin kişi, bunun da nüfusa oranı yüzde 15. İtalya’da ise 11 milyon 600
bin kişi ve bunun da nüfusa oranı yüzde 23. Peki, Türkiye’deki durum ne? 1980 yani 12
Eylülden önce iki buçuk milyon işçi vardı, bugün kayıtlı işçi sayısı 10 milyon yani yaklaşık 4 kat
işçi sayısı artmış. Yine bugün, sendikalı işçi sayımız 922 bin. Tabii, bu 922 bin kafaları
karıştırmasın, bu 922 binin tümü grev hakkına sahip değil sadece sendikalı işçi olarak geçiyor.
Bu da, Türkiye nüfusunun yüzde 8,94’üne karşılık geliyor. Peki, bu kadar sanayileşmiş
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olduğundan bahsettiğimiz bu ülkede sendikalaşma oranının, sendikalı işçi sayısının düşük
olması ne anlama geliyor? Ne anlama geldiğini şöyle açıklayayım, yine Türkiye İstatistik
Kurumunun verilerinde, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 949 lira, yoksulluk sınırı da 3.092 lira”
(sf. 459-460)."
[Data_2011-2013]

390.!!!!
"Ahmet Türk: “Şimdi, Sayın Başbakan tutarsızlık içinde. Bir tarafta ölüm oruçlarının müsebbibi
olarak bizleri gösteriyor, diğer tarafta bunların, işte yiyip içtiklerini böyle bir durumlarının
olmadığını, açlık grevinin de olmadığını söylüyor. Şimdi burada şüpheye düşüyorum, Sayın
Başbakanın acaba ruh hâli nedir? Bilirsiniz, lll. George, İngiltere’de, delirdiği zaman, yine
bürokrasiye, bakanlarına talimatlar veriyordu. Hyde Park’ta bir ağaca Prusya Başkanı olarak
sarıldığı zaman, o zaman da bunun ruh hâlinin bozuk olduğunu ve görevden alındı. Şimdi,
Sayın Başbakan zalim bir insan değil, dindar bir insan. Bu nedenle, onun bir zalim olduğuna
inanmıyorum ama ruh hâli bozuk” (sf. 190)."
[Data_2011-2013]

391.!!!!
"Muzaffer Yurttaş: “Şimdi, Sayın Konuşmacı üzümün fiyatını bilerek ya da daha önceki
fiyatları söyledi. Şu anda, 9 numara üzüm 3.100 liradır, 10 numara üzüm ise 3.250 liradan alıcı
bulmaktadır. Şimdi, sadece, biz üzümün fiyatını… Evet, üzümlü ekmek projesi benim
projemdir, çayın yanında üzüm yemek de benim projemdir. Bu, insanların üzüm yemesini
artırmaktır. Türk insanı ortalama 250 gram üzüm tüketirken İngiltere’de 1,8 kilo üzüm
tüketilmektedir. Evet, Türk insanının üzüm tüketiminin artırılması gereklidir” (sf. 734)."
[Data_2011-2013]

392.!!!!
"İdris Baluken: Şimdi siz dünyada yürüyen savaş süreçleriyle ilgili müzakere süreçlerinde
gözlemcilik yapacaksınız ama kendi ülkenizde müzakere lafını ağzına alanı bile hemen
mahkûm edeceksiniz, cezaevine atacaksınız, teşhir edeceksiniz, ölümle yüz yüze
getireceksiniz. Bu yaklaşımın bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Dünyada geçmişte de
benzer sorunların tamamı müzakere ve diyalog süreçleriyle çözüldü. İngiltere ile IRA
arasındaki savaş yüz yılın üzerinde sürdü, binlerce insan
hayatını kaybetti. Bugün yaşanan açlık grevleri süreci aynı şekilde IRA direnişçileri tarafından
ortaya kondu. .. İspanya-ETA süreci aynı şekilde, İsrail-Filistin Kurtuluş Örgütü aynı şekilde.
Bütün bu sorunların çözümü konuşarak, istişare ederek, müzakere, diyalog süreçlerini
işleterek oluyor.(sf. 39)"
[Data_2011-2013]
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393.!!!!
"Ahmet Baha Öğütken: Altını çizerek tekrar ediyorum, Kanun’un ruhunu iyi anlamak lazım.
Zaten dünyada kendi iç dinamikleriyle refaha ulaşmış ve dünyanın en büyük ekonomileri
arasına girmiş hiçbir örnek ülke yoktur. Bunu anlayabilmek için yurt dışı ile ülkemizi mukayese
etmemiz gerekir. İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin bu
konudaki yaklaşımlarını bir inceleyelim. Bu ülkelerin bakış açılarına konuşmamın sonunda
değineceğim (sf. 56) .......Yukarıda bahsettiğim bazı gelişmiş ülkelerde yabancıların mal
edinmesiyle ilgili olarak birkaç
ülkeyi konu almak istiyorum: Almanya’da yabancıların taşınmaz edinimine yönelik herhangi
bir yasal sınırlama yoktur. Belçika, İngiltere, İspanya, Hollanda yine aynı şekilde yabancıların
taşınmaz edinimi bakımından hemen hemen hiçbir kısıtlama getirilmediği ülkeler arasındadır.
(sf. 58)"
[Data_2011-2013]

394.!!!!
"Necdet Ünüvar: “Peki, niye bu çalışmalar çok fazla makûs bulmuyor? Şöyle basit bir eksik
var, o eksiği de Meclisimizin gidermesinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum: İngiltere’de çok
güzel bir örnek var, araştırma komisyonları çalışıyor -aynı Türkiye’de olduğu gibi- ve Avam
Kamarasına teslim ediyorlar, sonra Hükûmete gönderiyorlar. Hükûmet altmış gün içinde bir
memorandum veya görüş yayınlıyor, bildiriyor ve bu İnternet ortamında da hem de
parlamenterlere bildiriliyor. Ama Türkiye’de, çalışma yapıldıktan sonra Meclis Başkanlığına
veriliyor, yayınlanıyor, ilgili kurumlara gönderiliyor ama ilgili kurumlar herhangi bir şey
yapmakla veya bilgilendirmekle yükümlü değil. Esasında, bu basit ayrıntıyı biz giderirsek -Yani
Türkiye’de ne olabilir?- makul bir süre, altı ay içerisinde, her altı ayda bir Hükûmet veya ilgili
kurum Parlamentoyu veya Meclis Başkanlığımızı bilgilendirse… Ki birtakım çalışmalar da
yapılıyor gerçekten. Mesela bu şeyle ilgili size arz etmek isterim: Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından… Ki Bakan Hanım beni çağırdı -iki saatlik brifing verdim- ve şöyle bir yol haritası
belirlemiş yani hem önleme ve sosyal hizmet, tedavi ve rehabilitasyon ve arzla mücadele
konusunda bir yol haritası belirlemiş ama bu yol haritasından Parlamentonun haberi yok.
Hâlbuki Parlamento bundan haberdar edilse belki de böyle tekrar çalışılmış bir konuda
mükerrer yeni bir komisyonun kurulma zarureti olmaz” (sf. 387)."
[Data_2011-2013]

395.!!!!
"Birgül Ayman Güler: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizi “İçişleri Bakanı
yürütür” diye verdik, çünkü tartışmalardan hatırlayacaksınız, il özel idarelerinin kaldırıldığı 29
ilde mal varlığını, görevlerini, personelini, neyi var neyi yoksa kimlere verileceği konusunu
“İçişleri Bakanlığı kararlaştırsın” hükmü vardı. Bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söylemiştik
ama ne İçişleri Komisyonu ne de Genel Kurulunuz dikkate aldı. Ne yazık ki bir yerel idareden
görevlerin, kaynakların, personelin, hazineye, diğer bakanlıklara, merkezî idarede pek çok
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kuruluşa, diğer yerel yönetimlere devrine İçişleri Bakanlığı bürokrasisinin karar vermesi uygun
görüldü. Efendim, çalışmanın sonuna geldik. Hemen şunu hatırlatmakta yarar var: Bu
tasarıyla yaptığınız şey, 1974 yılında İngiltere’nin yaptığı bir şeydi. İngiltere, mülki büyükşehri
9 ilinde kurmuştu ve 80’li yılların sonunda kaldırdı çok çeşitli zararlarını gördüğü gerekçesiyle
kaldırmıştı. Başka ülkelerin deneyiminden yararlanarak bir hatadan kendimizi korumak
mümkündü. Bu tasarıyla beraber, 29 ilin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından
yüzde 6 paylar kesildikten sonra, Ankara’nın kasasındaki paydan pay alacak diğer 52 il, yani
Türkiye’nin yoksul 52 ili, zengin 29 ilini finanse edecek. Bu tasarıyla beraber, Türkiye’deki
bölgesel dengesizliklerin artmasından gerçekten çok endişeliyiz” (sf. 799)."
[Data_2011-2013]

396.!!!!
"Aykan Erdemir: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan on dört yıl önce yine bir kasım
günü Birleşik Krallık idam cezasını kaldırmış ve İngiliz ulusunu bu ayıptan kurtarmıştır. Türkiye
ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin idam cezasının barış zamanında kaldırılmasını
öngören 6’ncı Ek Protokolü’nü 2003 yılında, savaş ve savaş tehlikesi zamanında kaldırılmasını
öngören 13’üncü Ek Protokolü’nü ise 2006 yılında onaylamıştır. Ne acıdır ki bugün, kendi
sözünü ve imzasını reddederek idam cezasını hortlatma niyetinde olan bir Başbakanla karşı
karşıyayız. Erdoğan, Bali Demokrasi Forumu’nda “Kendimizi “check” etmemiz lazım.
Kendimizi tekrar adalet terazisine iyice yatırmamız lazım. Yatırmamız lazım ki bu insanlık
barışı, huzuru bulabilsin. Demiştir” (sf. 34)."
[Data_2011-2013]

397.!!!!
""İngiltere'de en iyi sporcu ödülünü bir jokeyin alabildiği düşünülürse ülkemizde jokeylerin
içinde bulunduğu durum daha net anlaşılacaktır. Yarış esnasında attan düşmeleri durumunda,
yaşamlarının geri kalan kısmını felç ya da vücutlarının her yerinde platinle geçirmek zorunda
kalan jokeylerin "Jokey Kaza ve Yardım Sandığı" bu anlamda özel bir önem taşımaktadır.
Ancak; bu sandıkta biriken
yaklaşık 270 milyon Lira'nın Bakanlık bünyesine geçirilmesi, jokeyler arasında büyük
tartışmalara neden olmuştur." (sf 38)"
[Data_2011-2013]

398.!!!!
"Necati Özensoy: İngiltere vatandaşına İngiliz denir, Fransa vatandaşına Fransız denir,
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına da Amerikan denir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti
devleti vatandaşına da Türk denir. Türklük bir etnisite kavramı değildir, Türklük bir kültür
kavramıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletini
kuran halka Türk milleti denir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla
bağlı olan herkes de Türk’tür. Bu vesileyle Anayasa’dan Türklük tanımını çıkarmak için
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çalışanlar beyhude çalışmaktadırlar. Buna Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halk yani Türk
milleti müsaade etmeyecektir. (sf. 413)"
[Data_2011-2013]

399.!!!!
"Oğuz Oyan: “Dünyada 1980 sonrası, Türkiye’de 86 sonrası, özelleştirmeler aracılığıyla da
borsaların sermaye derinliğinin sağlanacağı iddia edildi ve bu anlamda da İngiltere örneği
ilginçtir, gerçekten çok sayıda paydaş yaratıldı. Türkiye örneğine baktığınız zaman şunu
görüyorsunuz: 46 milyar dolarlık bir özelleştirme yapıldı 86’dan bu yana. Sadece yüzde 3’ü
bunun İMKB’de işlem gördü, satıldı, yüzde 16’sı halka arz olarak işlem gördü yani büyük
bölümü blok satış ve benzeri yöntemlerle değerlendirildi."
[Data_2011-2013]

400.!!!!
"Kemal Kılıçdaroğlu: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi
Hükûmetinin bir bütçesini daha görüşüyoruz. Bütçe hakkı, insanoğlunun mücadele verdiği ve
elde ettiği en önemli haklardan birisidir. 1215 yılında Magna Carta ile başlayan mücadele hâlâ
devam ediyor. Kralın vergi koyma yetkisini halkın temsilcilerine verme mücadelesidir bu
mücadele. O nedenledir ki mücadele başarıyla sonuçlanmış, sadece İngiltere’de beş yüz yıla
yakın bir mücadele yapılmış, 1789 Fransız İhtilali ile perçinlenmiş ve günümüze kadar devam
etmiştir. O nedenle, bütçe hakkı temel bir haktır, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. (sf.
352)"
[Data_2011-2013]

401.!!!!
"Daha çarpıcı bir şey vereceğim: On yıllık borçlanma… Aynı bankacı Amerika’da on yıllık
borçlanma yapsaydı faiz yüzde 1,62’ydi; Almanya’da 1,37, İngiltere’de 1,79; bizde on bir ayda
yüzde 20,8, dolar bazında getirisi var kamu kâğıdının.
Değerli arkadaşlarım, şimdi sormamız gerekiyor: Kriz nerede acaba? Nerede bu başarılı
ekonomi politikası? (sf. 358)"
[Data_2011-2013]

402.!!!!
"Semih Yalçın: Yarı başkanlık modelini, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, dertlere deva bir
sistem gibi sunmak doğrusu doğru değildir. ABD dışındaki ülkelerde, bu modelin
avantajlarından çok dezavantajları bulunmaktadır. Dünyada İngiltere,
Almanya, İtalya, Japonya, Hindistan ve Avustralya başta olmak üzere, Türkiye gibi
parlamenter demokrasiyle yönetilen ülke sayısı başkanlıkla yönetilenden çok daha fazladır.
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Ayrıca, herhangi bir ülkedeki demokrasinin seviyesiyle başkanlık sistemi arasında doğrudan
bir ilişki bulunduğunu gösteren hiçbir delil, hiçbir bilimsel veri yoktur. (sf. 13)"
[Data_2011-2013]

403.!!!!
"Naci Bostancı: “Elbette, bir ülkenin dili sadece bir kurumu marifetiyle zenginleşmez,
gelişmez. Ülkelerin dilleri ülkelerin zenginlikleriyle ve gelişmişlikleriyle ilgilidir. Mesela, Alman
felsefesinden bahsediyoruz, Marx Almanca yazmıştı. Alman felsefesinin arkasında 19’uncu
yüzyılda Almanya’nın büyük gelişmesi, tiyatrosunun canlılığı vardır. İngiliz ekonomi
politiğinden bahsederiz. Orada da yine, 15-16’ncı yüzyıldan bu yana İngiltere’nin canlı, siyasi,
ticari, iktisadi hayatı vardır. Fransa edebiyatı için de öyledir. Aklımıza hangi isim gelse,
Lawrence Durrell’den, İngiliz Robert Musil’e yahut da Albert Camus’a kadar, bunların hepsinin
arkasında zengin, güçlü ülkeler vardır. “Batı medeniyeti” dediğimiz, esasen o dilsel anlatım
repertuarı önemli ölçüde salonların ürünüdür, salonlar, kültür salonları” (sf. 130)."
[Data_2011-2013]

404.!!!!
"Altan Tan: “Değerli arkadaşlar, bugün, bakın -yine bunlar yani bakanlıkların kendi yazılarıbütün dünyada güneş enerjisine ve rüzgâr enerjisine ağırlık veriliyor ve buralarda yüzde 30
civarında teşvik veriliyor bunlara. Almanya’da -yani enerjisinin- yüzde 13, Avusturya’da yüzde
78, İngiltere’de yüzde 10, İsviçre’de yüzde 60, Portekiz’de de yüzde 39 enerji üretimi var.
Yani, bilmeyenlere diyorlar ki: “Bunlar yatırıma karşı. Bunlar istemiyorlar ki memleketin
elektriği olsun. Millet karanlıkta kalsın.” Kardeşim, bak, dünya nereden elde ediyor? Bak,
rakamlar var. Tabii ki elektrik olacak yani biz kalkıp da mum lambasında kalmayacağız;
sanayiye lazım, aydınlatmaya lazım, her şeye lazım bugün enerji. Dünya bugün, enerjiyi
tartışıyor, konuşuyor” (sf. 812)."
[Data_2011-2013]

405.!!!!
"Ancak, unutmayalım ki günlerdir bütçeyle ilgili görüşlerimizi ve düşüncelerimizi ifade
ettiğimizde, Türkiye ekonomisinin önemli kısıtlarından bir tanesi cari açık diye ifade ederiz ve
sonrasında da enerji açığının önemli olduğunu ifade ederiz. Doğrudur, bu ifadelerin hepsi
doğrudur fakat unutmayalım ki bugün ülkemizde çevreci mantığıyla bazı kesimler, sürekli
çevrecilik anlayışı içerisinde, çok farklı algılamalar doğrultusunda, bilerek veya bilmeyerek
âdeta çanak tutmaktadırlar. Gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda, Fransa’ya, ABD’ye,
İngiltere’ye baktığımızda, cari açığın azaltılmasında enerjiyi bizzat düşük maliyetle mal etme
çok önemlidir. Bizim için de nükleer enerji olmazsa olmaz koşulumuzdur. Bu manada da
Hükûmetimiz çok önemli çalışmaları sürdürmektedir. İnşallah, gelecekte de nükleer enerjiyle
ilgili…"
[Data_2011-2013]
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406.!!!!
"Muhammed Çetin: “Öte yandan, Bakanlığımız bu hizmetleri son derece kısıtlı bir kadro,
toplam 6 bin civarında memurla yürütmektedir. Aynı işi Fransa 15 bin, İngiltere 17 bin kişiyle
yapıyor. Bu itibarla, ülkemizin giderek artan diplomatik faaliyetlerini hakkıyla yerine getirmek
için, Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, diplomatik kariyer memurlarının
sayısının artırılması, dünya dillerinin öğretilme ve yurt dışı lisansüstü eğitim imkânı
sağlanması gibi önemli adımlar atılmaktadır. Bu düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin
ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. ” (sf.
244)."
[Data_2011-2013]

407.!!!!
"Erkan Akçay: “Bugün Türkiye’de 90.000 kamu taşıtı var; İngiltere’de 12.000, Japonya’da
10.000, Fransa’da 9.000 kamu taşıtı. 2013 bütçesinde yeni 7.492 adet taşıt alımı öngörülüyor
ve bu alınan araçların pek çoğu da makam aracı olarak kullanılacak ve bunların birçoğu da
maalesef kiralama yoluyla. Artık, bütçe kaynakları resmen har vurulup harman savruluyor ve
korkunç rakamlar: Aylık 1.140 liradan 10.860 liraya kadar varan, yıllık 220.000 liraya kadar
varan taşıt kiralamaları yapılıyor. Bu fahiş fiyata araç kiralayıp savurganlık yapanları utanmaya
ve bu uygulamadan vazgeçmeye davet ediyorum” (sf. 511)."
[Data_2011-2013]

408.!!!!
"İsa Gök: Kuvvetler ayrılığı ne? Bu, tabii üzüntüyle müşahede ettim. Ne beklenen siyasi
kişilikler ne medyanın önemli kalemleri, bu işe hâlâ ne el atmışlar ne açıklama yapmış
durumdalar. Oysaki kuvvetler ayrılığı son derece önemli. Ne demek? En iyi Montesquieu
açıklıyor, aynen Montesquieu’den okuyorum arkadaşlar: .... Tabii, bunu Montesquieu
bulmadı, bunun büyük bir hukuk felsefesi evrimi var. Geçmişe baktığınızda hukuk felsefesinde
Aristo’ya kadar giden bir tarihi var; Akinolu Thomas, İbni Haldun, Machiavelli, Jonh Bodin,
Hobbes, Jonh Lock, Jean Jacques Rousseau herkes var. Bu hep felsefe mi? Hayır. Evrensel
hukuk kaynaklarında bunlar vücut bulmuşlar; Hitit Kanunları milattan önce 3500 -Ahmet,
hukukçusun, bunu iyi bilmek zorundasın- Hammurabi Kanunları milattan önce 2500; bir
gücün engellenmesinden bahsetmişler hep, hep. Magna Carta, Hollanda Bağımsızlık Bildirisi,
Haklar Bildirisi, İngiltere İnsan Hakları Bildirisi 1689, Montesquieu’yla beraber, doğumuyla
aynı bunun. Virginia İnsan Hakları Bildirisi var, bakın, mademki her şeyde Amerika’yı örnek
alıyorsunuz. ... Fransa ...(sf. 702)"
[Data_2011-2013]

409.!!!!
"Veli Ağbaba: Birçok Batılı devletlerde, çağdaş hukuk sistemini benimsemiş devlette, “nefret
suçu” kavramı kabul edilmiş ve ceza mevzuatlarına girmiştir. Örneğin, ABD, İngiltere,
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Almanya, Fransa gibi ülkelerin yanında, AGİT katılımcısı 34’ten fazla ülkenin yasal
mevzuatında nefret suçları düzenlenmiştir. Oysa ülkemizde, nefret suçu olarak
adlandırılabilecek çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. (318)... Şimdi, önemle ifade etmek
isterim ki Türkiye çağdaş, demokratik bir hukuk devleti ise, AKP Hükûmeti ileri demokrasi
dersleri vereceğine, “nefret suçu” kavramını ceza mevzuatına yerleştirmelidir. Ayinesi iştir
kişinin lafa bakılmaz. Nefret suçu yasa tasarısı hakkında verilen kanun teklifini hatırlatmak
isterim. AKP’nin tutumu ne oldu? Bunu reddetmek oldu."
[Data_2011-2013]

410.!!!!
"Necati Özensoy: “Bakın, burada, basında veya televizyonda birçok tartışmalar devam ediyor
özellikle NBŞ’yle ilgili, “NBŞ yani nişasta bazlı şekerler sağlığa zararlı mıdır, değil midir?” İşte,
kimileri diyor ki: “Nişasta bazlı şekerler yüzyılın en büyük felaketidir.” Bununla ilgili gerçekten,
işte kanser yapma etkilerinden… “Nişasta bazlı şeker, hastalık ve ölüm saçıyor.” diye, bu
konularda iddia edenler var. Bakın, bunun yanında Fransa, Hollanda ve İngiltere nişasta bazlı
şekerin kullanımını yasaklarken bizde maalesef, ifade ettiğim gibi, Avrupa Birliği ortalaması
yüzde 2 olmasına rağmen, neredeyse yüzde 30’lar seviyesine çıkartıldı nişasta bazlı şeker
kullanım kotaları. Yani maalesef birtakım şeyleri hep maddi gözlerle, maddi konularla
kıyaslayarak ortaya koyuyoruz” (sf. 909)."
[Data_2011-2013]

411.!!!!
"Recai Berber: “Değerli milletvekilleri, özel sektörün santrallerinin üretimdeki payı on yıl önce
sadece yüzde 24 idi, 2015 yılına kadar, Enerji Bakanlığımız, yapılan bu çalışmalarla yüzde
75’lere kadar çıkarmak hedefindedir. Bunun için, bu husustaki geçiş süreci, özellikle bu geçiş
sürecinde yapılan düzenlemeler son derece önemlidir. Bu geçiş sürecinde, İngiltere’de, enerji
piyasasıyla ilgili kanunda 9 kez değişiklik yapılmıştır. Öte yandan, enerji üretim, dağıtım ve
pazarlama şirketlerinin, özel sektörün başarılı girişimleriyle maliyetlerin daha da aşağıya
çekilmesine ve gerçek anlamda rekabete dayalı ve verimli bir serbest piyasaya
dönüştürülmesine katkı sağlanmış olacak. Alternatif enerjiye ilişkin, Bakanlığımız her türlü
desteği, özellikle yenilenebilir enerjideki satın alma garantileriyle ve fiyatlarıyla vermektedir.
Rüzgârda, güneşte, jeotermalde on yıla varan geri alım garantileri söz konusudur” (sf. 996)."
[Data_2011-2013]

412.!!!!
"Cevdet Yılmaz: “Pazar çeşitlendirmesi son derece önemli, yıllardır Afrika’da İngiltere, Fransa
birçok ülke çok ciddi ekonomik yatırımlar yapıyor. Çin, son dönemlerde Afrika’ya çok ciddi bir
şekilde girmiş durumda. Biz de büyükelçiliklerimizle, ticari kanalla, sivil toplumla, çok çeşitli
kanallarla Afrika’da daha fazla varlık gösteriyoruz. Diğer ülkelerin aksine, biz Afrika’ya farklı
biz gözle de bakıyoruz. Hem Afrika’nın kazanacağı hem ülkemizin kazanacağı bu çerçevede
yaklaşıyoruz. Büyükelçilikler açıyoruz, temasları sıklaştırıyoruz ve bu da bize büyük kazançlar
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sağlıyor. Son krizden fazla etkilenmemizin bir sebebi de pazarlarımızı çeşitlendirmiş olmamız.
Son dönemlerde Afrika’ya ihracatımızda çok ciddi bir artış var” (sf. 1100)."
[Data_2011-2013]

413.!!!!
"Çoğu Avrupa ülkesi hukukunda da benzer hususlar vardır. Bunlardan birisi, mesela, Alman
hukukuna göre, mahkemelerde kullanılan resmî dil Almancadır. Bu nedenle, her belgenin
Almancaya çevrilmesi gerekir. Taraflardan biri, özellikle sanık Almanca bilmiyorsa bütün yargı
işlemlerini çevirecek bir tercüman isteme hakkına sahiptir yani Almanca bilen sanık tercüman
isteme hakkına sahip değildir. Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,
İngiltere ve Portekiz gibi
ülkelerdeki düzenlemeler de Alman hukukuna benzer ya da paraleldir. (393) Görüldüğü üzere,
uluslararası sözleşmelerde “ana dilde savunma hakkı” adında bir hak olmadığı gibi, Avrupa
Birliği üyesi ülke uygulamalarında da böyle bir hakkın verilmesi söz konusu değildir. Daha açık
bir ifadeyle, karşılaştırmalı hukukta da devletin dilini bilen, anlayan, konuşan sanığın başka bir
dilde savunma hakkı ya da imkânı yoktur. (393)"
[Data_2011-2013]

414.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, size bu konuda dünya örneklerinden birkaç tane örnek
vereyim. Almanya’da kendi egemenlik sınırları dâhilinde mahkemede tercüman bulundurma
hakkı olmakla beraber, bu hakkın kullanılmasından kaynaklı maliyeti yine devlet tarafından
ödenmektedir. Avusturya, Belçika, İngiltere’de de kovuşturmayla ilgili her aşamada tercüman
hakkı sağlanır ve bu haktan kaynaklı olan tüm masraflar da devlet tarafından karşılanır.
Avusturya tutuklular için alternatif olarak mahkemeye mahkeme personeli veya “el emin”
denilen kişiler aracılığıyla, rızaya dayalı tercüme hakkı sunmaktadır” (sf. 628)."
[Data_2011-2013]

415.!!!!
"Mehdi Eker: Diğer ülkelere bakıldığında, örneğin İngiltere’de -soruda bahsedildiği gibisporcular için özel bir vergi bulunmamakta, herkes kazanca göre gelir vergisi ödemektedir.
Bazıları kazancının yüzde 50’sini vergi olarak ödemektedir. Fransa’da da 3 çeşit vergilendirme
yöntemi olup jokeyler diğer profesyonel sporcular ile aynı şekilde vergilendirilmektedir.(858)"
[Data_2011-2013]

416.!!!!
"İsmet Yılmaz: NATO’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İngiltere’dedir, Müttefik Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Napoli’de, İtalya’dadır. NATO’nun Müttefik Hava Kuvvetleri
Remscheid’da, Almanya’dadır, Kara Kuvvetleri İzmir’dedir. Bu güçleri, birlikleri almak
ülkelerin gücüyle de alakalıdır, onu çok net söyleyeyim. Kara Kuvvetlerini almak için birçok
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devlet talip olmuştur ancak Türkiye’ye verilmiştir o. Bunun dışında, NATO’nun bir sivil yapısı
var, bir askerî yapısı var. NATO’nun birimlerini sayıyorum: Belçika’da, Hollanda’da,
İngiltere’de, Almanya’da, İtalya’da, Türkiye’de, Yunanistan Larissa’da, Portekiz’de,
Polonya’da, Fransa’da ve diğer üye olan ülkelerde var. Bunun dışında -belki bilginiz olur diye
söylüyorum- Rusya Moskova’da bile enformasyon bürosu var ve Ukrayna Kiev’de de
enformasyon ve dokümantasyon merkezi var. Dolayısıyla da, açarsanız NATO’nun sitesinde
de görürsünüz, bu sitede en azından bir hususta… “Burada Amerikalı komutan var.” dedi;
doğrudur, olur ancak bizim de 5 generalimiz, 230 da subayımız NATO’nun çeşitli ülkelerinde
görev yapmaktadır ama hiçbir Alman milletvekili kalkıp da “Bizim Remscheid’da Türk general
nedir?” diye sormuyor çünkü bu konuyu biliyor. (1195)"
[Data_2011-2013]

417.!!!!
"Aykut Erdoğdu: Ben de Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum ama aynı
zamanda, bu halkın parasıyla hem İngiltere’de hem Amerika’da iktisadi ve idari bilimler
alanında eğitim yaptım ve bir karşılaştırma şansı bulabildim. Ben, bu karşılaştırmayı sizlerle
paylaşarak eğitim sistemimizi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi özelinde beraberce
değerlendirmekte fayda görüyorum. İlk şunu söyleyeyim ki Türkiye’deki öğretmenlerin,
hocaların kalitesi, yurt dışındaki birçok
okula göre çok daha yüksektir. Bizim, çok daha kaliteli, çok daha iyi eğitimli, çok daha
entelektüel hocalarımız vardır. İkinci tespitim ise, ne yazık ki Türkiye’deki öğrenciler, yurt
dışındaki öğrencilere göre çok daha fazla ders çalışmaktadır. Ancak, Batı medeniyetinin
okullarının bizim okullarımıza göre bir sistem üstünlüğü söz konusudur. Bu “sistem
üstünlüğü” başlığını biraz açacak olursak öncelikle eğitim materyalleri bizlerinkinden çok daha
iyi; basılmış kitapların kalitesinden içeriğine kadar veya kullandıkları yazılımların içeriğine
kadar, ne yazık ki bizden daha iyiler. İkinci mesele: Bizimki gibi, eğitim sistemimizde
değerlendirme sınavlara yığılmamış, bütün eğitim takvimine yayılmış bir değerlendirme
sistemi söz konusu ve bu değerlendirme sistemi de ezbere dayalı bir değerlendirme
değil, daha çok yaratıcılık odaklı bir değerlendirme söz konusu. (240)"
[Data_2011-2013]

418.!!!!
"Mehmet Şimşek: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’yla ilgili olarak
Hükûmet adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.... “Kaldı
ki söz konusu hüküm, Terörle Mücadele Kanunu yani bizim mevcut kanunumuzun 8’inci
maddesinin birinci fıkrasında “Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde
kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.”
şeklinde zaten var. “Fon, kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır.” hükmüne de
yer verilmiştir. Fon sağlanan kişinin terör örgütü veya terörist olduğu bilinmeden yardım
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yapılması hâlinde suçun manevi unsuru bulunmadığından tasarının 4’üncü maddesinde
tanımlanan suç oluşmayacaktır. Dolayısıyla, bu konu da son derece açık ve net. Tabii ki, ikinci
konu: Mal varlığının dondurulması kararları idari tedbir olarak düzenlenmiştir. Mal varlığının
dondurulmasının geçici ve acil bir tedbir olması dikkate alındığında, terörist fonların, mal
varlığının elden çıkarılmasına fırsat verilmeyecek bir aciliyette idari bir mekanizma kurulması
zaruri bulunmaktadır. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Kanada gibi birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sürecinin
hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak idari bir mekanizma oluşturulmuştur” (sf. 638)."
[Data_2011-2013]

419.!!!!
"Recai Berber: Değerli arkadaşlar, biz on yıldır yapıyoruz. On yıldır 40 bin
yatak yapmış mıyız? Bunu bütçeden yapmışız. Şimdi diyoruz ki: Değerli arkadaşlar, Türkiye’de,
bütün dünyada, bugün İngiltere’de 250 milyar pounddan fazla bu tip projeler yapıldı, İtalya’da
yapıldı, Macaristan’da hapishaneler bile bu şekilde, bu modelle yapıldı. (529)"
[Data_2011-2013]

420.!!!!
"Mustafa Baloğlu: “Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkemizde hastane yatak
planlamasına bakıldığında mevcut yatak sayısı toplamda 193.477’dir. Bu model ile Sağlık
Bakanlığımızın hedefi, bu rakamı 230.048’e çıkarmaktır. Böylece 10 bin kişiye düşen yatak
sayısı 26’dan 31’e çıkacaktır. Dünya geneline baktığımızda bu rakamlar bu civardadır.
İngiltere’de 10 bin kişiye 30 yatak, İtalya’da ise 35 yataktır. Kamu-özel ortaklığı modeliyle
hedeflenen, tüm hastanelerimizi Hükûmetimizin 2023 vizyonuna uygun, modern ve nitelikli
hâle getirmektir. Sağlık Bakanlığına ait toplam yatak sayısı 2002 itibarıyla 107.307’dir.
2012’de bu rakam 122 bine çıkmıştır. Nitelikli hasta yatak oranı ise 2002’de yüzde 9 iken
2012’de yüzde 39’a çıkmıştır. Hâlen mevcut 74 bin yatağın yenilenmesi ve nitelikli hâle
getirilmesi ihtiyacımız vardır."
[Data_2011-2013]

421.!!!!
"Mehmet Şükrü Erdinç: “Değerli milletvekilleri, kamu-özel iş birliği modeli, kamu ve özel
sektörün altyapı ve hizmet sunumunda ortak yatırım yapmasını sağlayan, yatırım ve
hizmetlerin maliyet, risk ve kazanımlarının kamu ve özel sektör arasında paylaşılmasını
hedefleyen bir modeldir. Tasarıda esas alınan kamu özel iş birliği modeli idarenin ihtiyaç
duyduğu tesisin özel sektör tarafından finanse edilerek tasarlanması, yapılması, belli bir süre
için idarenin kullanımına bırakılması ve tesis üzerindeki bazı hizmetlerin yüklenici tarafından
verilebilmesi, sözleşme süresi sonunda tüm tesislerin idareye devri esasına dayanmaktadır.
Bu model ile yaptırılan tesislerdeki sağlık hizmetleri kamu tarafından sunulmaya devam
edilecektir. Kamu-özel iş birliği modeli başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde

143

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
sağlık, eğitim ve ulaştırma alanında uygulanmaktadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu’ndaki kamu-özel ortaklığı ile ilgili düzenlemelerin yetersiz kalmasından dolayı kamu
özel iş birliği modeli müstakil bir kanun hâlinde daha kapsamlı ve ihtiyaca cevap verecek
şekilde yeniden düzenlenmiştir” (sf. 51)."
[Data_2011-2013]

422.!!!!
"Musa Çam: Daha önce İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde denenmiş ve zararları yirmi yıl
sonra anlaşılarak vazgeçilmiş, terk edilmiş bu sistemin ülkemizde yeniden inşa edilmesi
anlaşılır değildir. Aynı işi yapıp farklı sonuç beklemek zekice ve akıllıca bir yaklaşım hiç
değildir. (96)"
[Data_2011-2013]

423.!!!!
"Taner Yıldız: “Türkiye’nin iletim ve dağıtım hatları Avrupa Birliği üyesi ülkelerle
karşılaştırdığımızda en uzun 2’nci, hatta bir kısım açıdan baktığımızda da 3’üncü büyük
şebekedir. Doğusuyla batısı arasında 76 dakika fark bulunan bir ülkedeyiz biz. O yüzden,
iletim hatlarındaki kayıplar, dağıtım hatlarındaki kayıplar ve ortalama kaçaklara baktığımızda,
bu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yüzde 10’dur. Dediğim gibi, iki bölgeyi çıkardığımızda yüzde
9,4 gibi bir rakamdan bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden, bu rakamları mutlaka 2015 yılının
sonuna kadar makul hâllere çekeceğimizi bir kez daha ben bu vesileyle belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, bu dönüşüm İngiltere’de 9 tane kanun değişikliğiyle beraber devam etti.
Türkiye büyürken değişen, tam tersi ifadeyle, değişirken de aynı zamanda büyüyen bir
ülkedir. Bütün bunların yönetimi çok daha farklı dikkatler istiyor."
[Data_2011-2013]

424.!!!!
"Reşat Doğru: “Bakınız, son zamanlarda İngiltere’de ve birçok Avrupa ülkesinde büyük rüzgâr
türbinlerinin yaratmış olduğu çevre sorunları nedeniyle çok ciddi bazı önlemler alınmaya ve millî park alanlarının sınırları içinde ve çok yakın şekilde kurulması da maalesef- bunlar
tarafından yasaklanmaya başlanmıştır” (sf. 437)."
[Data_2011-2013]

425.!!!!
"Faik Öztrak: “tüketicinin haklarını açıklığa kavuşturacak bu yasada hiçbir şey yok. Oysa bu
ülkede enerji sektörünün en büyük mağduru tüketici. Dünyanın en pahalı elektriğini bu
ülkenin insanı tüketiyor. Dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu bu ülkedeki insanlar
tüketiyor. Doğal gazı karşılaştırdığınız zaman birçok ülkeden daha pahalı. Biz niye mesela
doğal gazı burnumuzun dibindeki Rusya’dan İngiltere’nin veya Avrupa’nın diğer ülkelerinin
aldığından daha pahalıya satın alıyoruz? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum: Bu yasada, her
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gün farklı farklı kurallarla karşılaşan ve dolayısıyla, gerçekten dünyada en pahalı elektriği,
enerjiyi tüketen tüketicinin haklarını koruyacak; tüketicinin ucuz, güvenilir, kesintisiz enerjiye
ulaşımını sağlayacak hiçbir şey yok” (sf. 1260)...."
[Data_2011-2013]

426.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Yıllardır Türkiye’de Amerikan Kültür, İngiliz Kültür, İtalyan Kültür, Alman
Kültür var. Oradan, insanlar bu kültüre dair bilgileri ediniyorlar. Yurt dışında olan
insanlarımızın “Neden bir Türk kültür merkezi yok? Neden bizim kültürümüzü birinci elden
anlatan, öğreten bize ait kurumlar yok?” diye şikâyetleri vardı. Şimdi, Türkiye’nin de -Allah’a
şükürler olsun- her yerde Türk kültürünü, tarihini, medeniyetini birinci elden ve doğru
ağızdan anlatan bir kurumu var. Önümüzdeki yıllar içerisinde ulaşabildiğimiz her ülkede bu
kültürü, bu medeniyeti, bu dili, bu tarihi doğru elden, doğru ağızdan tanıtan adımları
kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” (sf. 638)."
[Data_2011-2013]

427.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Avrupa devletleri arasında en fazla hükümlüye ve cezaevine sahip
olan bir devlet olarak şüphesiz, ceza infaz sistemi de dâhil yargı sistemimiz üzerine söylenecek
çok sözümüz vardır. PKK ve KCK terör örgütü mensuplarını da dâhil ederek iktidar partisinin
hazırlayıp yasalaştırdığı 3 adet af içeren yargı paketine rağmen bugün hâlâ cezaevlerinde 125
binden fazla insan bulunmaktadır. Adalet Bakanlığınca haklarında verilen hükmün
kesinleşmesini bekleyen tutuklulara “hüküm özlü” sıfatı verilerek tutuklu-hükümlü oranı
gizlenmeye çalışılsa da cezaevlerinde bulunan 130 bine yakın kişinin yüzde 50’ye yakını
tutukludur. Dünya standartlarında sanıkların üçte 1’i tutukludur, Türkiye’de bu oran yarı
yarıya yani sanık olan kişilerin neredeyse yarısı tutukludur. Tutuklulardan yargılama sonucu
mahkûm olma oranı ise Japonya’da yüzde 99,9; Çin ve Kore’de yüzde 99,6; Fransa’da 98,9;
Almanya’da 96,5; İngiltere’de 90,3; Türkiye’de ise tutuklandıktan sonra yargılanıp mahkûm
olma oranı yüzde 50-60 civarında. Yani hâlen cezaevlerinde tutuklu olup davası devam eden
her 10 kişiden 4’ü, 5’i suçsuz yere cezaevinde yatmaktadır” (sf. 427)."
[Data_2011-2013]

428.!!!!
"Ben, burada, sadece beni ve eminim gensoruyu okuyan herkesi çok rahatsız eden bir başka
hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gensoruda millî güvenliğimizin tehdit edileceği ve iki
ayrı yerde de ülkemizin bölüneceği ifade edilmektedir. Allah aşkına, hemen yanı başımızdaki
dost ve kardeş bir ülkenin topraklarında bulunan, bütün dünyanın yer almaya çalıştığı, zengin
petrol ve doğal gaz kaynaklarının üretim ve pazarlamasında şirketlerimizin de yer alma
mücadelesini nasıl millî güvenliğimizin tehdidi ve ülkemizin bölünmesi olarak adlandırabiliriz?
Amerika, Rusya, Fransa, Çin, Güney Kore, Avusturya, İngiltere, İspanya ve daha nice ülkelerin
firmaları gelip hemen yanı başımızda bulunan hidrokarbon kaynakları için anlaşmalar
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yaptığında onlar ülkelerinin yararına faaliyet göstermiş oluyorlar da sanayimize daha ucuz ve
güvenli enerji sağlamak, enerji ithalat faturamızı düşürmek için gayret gösteren
şirketlerimizin benzer anlaşmaları yapmaları mı millî güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor ve
ülkemizi bölüyor? Yapmayın arkadaşlar, bu kadar da gerçeklerden uzak, şüpheci ve ürkek
olmayın (740)"
[Data_2011-2013]

429.!!!!
"Ali Babacan: “Kira sertifikaları dünyada gittikçe yaygınlaşan bir finansman enstrümanı yani
bir borçlanma enstrümanı. Ancak bu borçlanmanın klasik borçlanmadan farkı, bu
borçlanmayla ilgili bir varlık göstermek gerekiyor. Yani bu varlığın satılıp tekrar kiralanmasıyla
ilgili bir muamele bu kira sertifikalarının arkasında. Sadece geçen yıl küresel piyasalarda 120
milyar dolarlık bir yeni ihraç söz konusu oldu. Şimdiye kadarki toplam rakam da yine küresel
piyasalarda 400 milyar dolara ulaşmış durumda. Her ülkenin kendi iç ulusal piyasasında
yapmış olduğu ihraçlar bu rakamların dışında. Bunları da topladığımızda tabii rakam çok daha
yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu, aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde artık tercih ediliyor
yani İngiltere, Almanya gibi Batı ülkelerinde de gittikçe yaygınlaşan bir finansman modeli. Bu
modelin çalışabilmesi için bir varlık kiralama şirketi gerekiyor. Yani, gayrimenkullerin
tapusunun bu kira sertifikasının dönemi boyunca bu varlık kiralama şirketine devredilmesi
gerekiyor. Ancak bizim bu varlık kiralama şirketimiz yüzde 100 hazinenin sahip olduğu ve
kontrol ettiği bir şirket ve bunun üzerinden üretiliyor bu enstrümanlar. Bizim bu kurduğumuz
yapı hem uluslararası hukuk açısından yani yatırımcıların bu enstrümanlara yatırım
yapmasıyla alakalı hukuki değerlendirmeler açısından hem de finansman yöntemi açısından
son derece uygun bulundu ki bizim, geçen sene 1,5 milyar dolarlık yapmış olduğumuz
uluslararası ihraca yaklaşık 8-9 milyar dolar civarında bir talep oluştu. Yine, geçen yıl ve bu yıl
iç piyasada da toplam 3,1 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş olduk. Bu kira
sertifikası bir borçlanma enstrümanı olduğu için borçlanma limitinin de içinde
değerlendiriliyor. Dolayısıyla, bütçenin burada belirlemiş olduğu, bütçe kanunuyla belirlenmiş
olan limitlerin içinde değerlendirilen bir borçlanma enstrümanı” (sf. 59)."
[Data_2011-2013]

430.!!!!
"Muharrem İnce: “Bu, buranın tartışma konusu değildir, eğitimcilerin işidir.
Dünyanın pek çok ülkesinde de bizim Andımıza benzer antlar vardır.” dedim.... Bu her yerde
vardır; Amerika’da, Fransa’da, İngiltere’de, her yerde vardır. (793)"
[Data_2011-2013]

431.!!!!
"Demir yollarının kâr marjı en düşük sektörlerden biri olduğu doğrudur. Ancak bununla
beraber ekonomik ve sosyal hayatın motor gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Yasa
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tasarısının gerekçesinde “Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici olan demir
yollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için serbest,
rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği mevzuatı ile de
uyumlu bir demir yolu sektörünün oluşturulmasına ihtiyaç vardır.” denilmiştir. Ancak, taslakta
özel sektörün altyapı ve tren işletmecisi olması amaçlanmaktadır. Oysa İngiltere’nin yıllar
sonra altyapı ve tren trafiğini devlet tekeline alması gerçeği vardır. Bu yasa tasarısında AB
kriterleri bahane edilerek bir kısım şirketlere sertifika verme amacı güdülmektedir” (sf. 238)."
[Data_2011-2013]

432.!!!!
"Kadir Gökmen Öğüt: Sayın Bakanım, bu, özelleştirme adı altında veya serbestleşme adı
altında yaptığınız çalışmaların bir kısmını da İngiltere’de, Arjantin’de, Kanada’da yapmışlardı
ve buralarda da çok ciddi geri dönüşler oldu. Bu geri dönüşlere rağmen, bu serbestleşmeye
hâlâ devam etmek istiyor musunuz? Yani, orada denenmiş bir şey; çok ciddi kazalar oldu,
güvenlik konusunda çok ciddi problemler var. Çalışan sayısının 55 bin işçiden 28 bin işçiye
düştüğü bir süreç yaşadık. Bu süreçte taşeronlaşmayla ilgili güvenlik daha da azalacak. Bu
güvenliği nasıl sağlayacaksınız, bunu merak ediyoruz. (592)"
[Data_2011-2013]

433.!!!!
"Dünya başkentleri futbol takımlarından örnek verecek olursak İngiltere’de Chelsea ve
Arsenal, İtalya’da Roma ve Lazio, İspanya’da Real Madrid, Fransa’da Paris Saint Germen,
Portekiz’de Sporting Lizbon, Rusya’da CSKA Moskova gibi takımlar kendi liglerinde birçok
şampiyonluk ve başarı elde etmiş, uluslararası alanda ülkelerinin başkentlerini temsil etmekte
ve isimlerini duyurmaktadırlar. Ülkemizde başkent Ankara’yı temsil eden takımlar ise kendi
liglerinde tutunabilme savaşı vermektedirler.(36)"
[Data_2011-2013]

434.!!!!
"Ali Torlak: “Dünya Posta Birliği üyesi 192 ülkenin posta idarelerine bakıldığında, yaklaşık
yüzde 98’inin kamu kuruluşu ve kamu şirketi statüsünde olduğu görülmektedir. Tamamı
özelleşen Malezya, Malta, Singapur, Hollanda ile kısmen özelleşen Almanya, Avusturya,
Belçika, İngiltere, İtalya ve Yunanistan dışında özelleşmiş posta idaresi bulunmamaktadır.
Özelleşmiş posta idarelerinden Arjantin posta idaresi ise yeniden kamulaştırılmıştır. Bu
tespitler, dünyada posta idarelerinin kamu kuruluşu olma özelliğinin yaygın olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, özelleştirmenin kötü sonuçlar doğuracağına ilişkin olarak da Arjantin
örneğini karşımıza çıkarmaktadır” (sf. 76)."
[Data_2011-2013]
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435.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Ancak, bugün bu özelleştirilen kurumumuz, tarihi çok eskilere kadar uzanan
kurumumuz şöyle düşünün: 1862 yılında, ilk defa posta pulunun kullanıldığı bir dönemi
yaşamıştır. Yine, 1854’te ilk defa telgraf kullanılmaya başlanmıştır ki bu Avrupa’dan pek geri
bir zaman da değildir; 1841’de İngiltere’de, 1844’te de Fransa’da kullanıldığını göz önüne
alırsanız, 1854’te de Osmanlı Devleti’nde kullanılmış ve haberleşme sisteminde en önemli
görevlerden birini yerine getirmiştir. Mesela, Birinci Dünya Savaşı’nda dört cephede savaşan
ordunun birbiriyle haberleşmesinde de posta işleri, “PTT” dediğimiz posta telgraf idaresi en
önemli görevi yerine getirmiştir. Dolayısıyla, bir şekilde, görevlerini nostaljik de olsa yerine
getiren şu anki posta teşkilatının -benim düşünceme göre- özelleştirilmemesi gereken önemli
kurumlardan biri olduğunu düşünüyorum. (340)"
[Data_2011-2013]

436.!!!!
"İdris Yıldız: “Avrupa Birliği, posta sektörünü serbestleştirerek posta hizmetinde iç pazarı
bütünleştirmek, uygun bir düzenleyici yapı ile Avrupa Birliği düzeyinde tüm vatandaşların alım
gücüne uygun ücretlerle etkin, güvenilir ve kaliteli posta hizmeti sunulmasını sağlamayı
amaçlamıştır. Ancak, Avrupa Birliği Komisyonu tüm üye ülkelerde posta sektörünün 2009
yılına kadar özelleştirilmesini hedeflemiş olmasına rağmen, Fransa, Belçika ve Lüksemburg'da
tekelci posta hizmet sağlayıcılarının öncülük ettiği serbestleştirmenin geciktirilmesi için
başlatılan kampanya İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Macaristan ve daha birçok üye
ülkenin hizmet sağlayıcılarından olduğu kadar Avrupa Parlamentosunun birçok üyesi
tarafından da destek görmüştür. Buna rağmen, serbestleştirmenin başlamış olduğu ya da
tamamlanmakta olduğu Almanya, İsveç, Hollanda ve İngiltere'de posta hizmeti sağlayıcıları
Avrupa Birliği ülkelerinin bu işi 2009 yılına kadar sonuçlandırma hedefine pek fazla kulak
asmamışlardır... Bütün bunların sonunda Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi Avrupa
postalarının 2011
yılına kadar serbestleştirilmesindeki gecikmeyi ezici bir çoğunlukla kabul etmiştir” (sf. 360)."
[Data_2011-2013]

437.!!!!
"Mehmet Müezzinoğlu: Dünyada başta Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Japonya gibi
gelişmiş ülkelerde, ambulanslarda doktor bulunmayıp paramedik ve acil tıp teknisyenleri
çalıştırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ambulanslarda görev almak
üzere eğitim gören paramedik ve acil tıp teknisyenlerine 1219 sayılı Kanun ile hastane öncesi
acil sağlık alanında hekim olmaksızın acil tıbbi müdahale yetkisi verilmiştir. Buna göre, hekimli
istasyonların yanında, içerisinde paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin bulunduğu
istasyonlarla da hizmet verilmektedir.(1012)"
[Data_2011-2013]
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438.!!!!
"Mustafa Öztürk: “Bir başka husus, yine yeni bir ruhsat uzatmada yüzde 2 teminat istiyoruz
ve burada sondaj yapma şartı getiriyoruz ki bu insan, bu araştırmacılar, bu şirketler ciddi
midir, değil midir, üretime katkı yapacaklar mı, bunu önemsiyoruz, bu kanunda da bunu
getiriyoruz. İki madde, ben bunları önemsiyorum. Bir tanesi, yeni kanunda teminatlara ilişkin
iki alanda yatırımlara teşvik getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi, şu ana kadar hiç aranmamış
bölgelere, buralara teşvik veriyoruz. Daha fazla bulgu, daha fazla üretim anlamını taşıyor bu.
Bir diğeri de, dünyanın gündeminde olan kaya gazı üzerine böyle bir teşvik getiriyoruz.
Özellikle Amerika, İngiltere, Çin, Kanada gibi değişik ülkeler kaya gazı üzerinde ciddi çalışmalar
yapıyorlar, gelecek enerjilerini kaya gazı üzerinden çıkarmaya gayret ediyorlar. Dünya,
alternatif enerji kaynaklarını araştırıyor. Dolayısıyla, biz petrol bizim ülkemizin altında kalsın
diyemeyiz, yani şöyle olsun, beklesin, daha sonra değerlensin diyemeyiz. Şu anda
maksimumunu çıkarıp değerlendirmek mecburiyetindeyiz. On yıl sonra ne olacak, onu
bilmiyoruz. Gelişen teknolojiler, yeni enerji kaynakları, bunları hep beraber takip edeceğiz”
(sf. 872-873)."
[Data_2011-2013]

439.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Müsaade ederseniz yani en azından –kendim- maliye alanına giren
konulara cevap vermeye çalışayım. Alkollü içkilerde vergi sıralamasında oldukça
yukarılardayız. Şöyle söyleyeyim ben size: Birada vergi yükünde Finlandiya’dan sonra Türkiye
2’nci sırada, şarapta İrlanda, İngiltere, Finlandiya ve İsveç’ten sonra 5’inci sıradayız. Yüksek
alkollü içkilerde yani viski gibi, votka gibi içkilerde ise İsveç’ten sonra 2’nci sıradayız.
Dolayısıyla göreceğiniz gibi, alkollü içkileri vergilemede ülkemiz oldukça yüksek sıralarda yer
almaktadır” (sf. 1008)."
[Data_2011-2013]

440.!!!!
"Şirin Ünal: “Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere, pek çok Avrupa ülkesi soğuk savaş dönemi
sonrası tehdit veya risk algısındaki değişimin de etkisiyle profesyonel orduya geçmeye
çalışmaktadır. İngiltere’de profesyonel orduya geçiş tarihi 1960, Amerika Birleşik
Devletleri’nde ise 1973 yılı olmuştur. Profesyonel ordulara sahip bazı ülkelerde gönüllü asker
temini konusunda problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin kriz ve savaş dönemlerinde
arttığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle son dönemde bu problemi
yoğun olarak yaşadığı bilinmektedir. Almanya, Meksika ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde
zorunlu askerlerden ve daha yüksek maaşlı sözleşmeli erlerden oluşan “karma ordu modeli”
olarak adlandırılabilecek yapılar da mevcuttur. Zorunlu askerlik modelini uygulayan tehditrisk değerlendirmesi düşük Batılı ülkelerde alternatif kamu hizmeti uygulamaları
yasallaştırılmıştır ve sistem, kişilerin tercihlerini dikkate almaktadır. İsrail gibi tehdit
değerlendirmesi yüksek bazı ülkelerdeki zorunlu askerlik uygulamasında ise kamu hizmeti
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seçeneği olmakla birlikte, uygun olan fertleri, bayanlar dâhil, devlet öncelikle askerlik görevi
için seçmektedir” (sf. 324)."
[Data_2011-2013]

441.!!!!
"Taner Yıldız: “Değerli arkadaşlar, şimdi, makale yazanlarımız var, okuyanlarımız var ama bir
şeyin tespitini yapmamız lazım. Hani, ulusal şirketlerden bahsediyoruz, dünyada o ülke
isimlerini saydınız; İngiltere’de, Brezilya’da, Amerika’da. Şimdi, bunların bu şirketlerinin olmuş
olması kamu ve devlet hissesi olmuş olduğu anlamına gelmiyor, bunun bir altını çizelim. Nedir
onlar? Şu anda dünyanın en büyük petrol şirketlerinden “7 kız kardeş” olarak anılan şirketler
var. ExxonMobil, BP, Shell, Lukoil, Chevron, Total gibi. Arkadaşlar, bunların hiçbirisi kamu
şirketi değil. Şimdi, bunların herhangi bir ülkeye ait olması, Total’in Fransa’ya ait olması
Fransa’nın millî şirketi olduğu anlamına gelmiyor. Bu o kadar büyük bir fark ki. Bakın, ben size
bir şey söyleyeyim: Dünyadaki entegre şirketlerin –ki yüzde 63’üne ait oluyor- yani bütün
arama, üretim, dağıtım, iletim, her türlü faaliyetleri ihtiva eden şirketlerin yüzde 41’i
tamamen özel şirket, ülke yapılarıyla çok alakalı. Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi,
Fransa gibi, kısmen Rusya gibi ülkelerin şu anda en büyük dev şirketlerinin 7 tanesi tamamen
özel şirketler. Yarısı özel yarısı kamuya ait olan şirketler var: Petrobras gibi, ENI gibi (İtalyan),
OMV gibi (Avusturya), GDF SUEZ gibi (Fransa) yüzde 5’i de bu tarzda. Yarıya yakın da devlet
hissesinin ağırlıkta olduğu şirketler var. Aramco gibi (Suudi Arabistan), Gazprom, Rosneft
(Rusya), NOC, PDVSA, Petronas, NIOC (İran), Sinopec (Çin) gibi şirketler var. Şimdi, bunların,
en büyük 100 şirketin 63 tanesi entegre yapıdalar yani devlet şirketlerinin büyük çoğunluğu
özel şirket gibi de esnek çalışıyorlar. Yani Rusya’daki Gazprom kamu ağırlıklı ama kamu hissesi
gibi çalışmıyorlar. Bunların bir kere ayrımını yapmamız lazım soru-cevap kısmına geçmeden
önce” (sf. 422)"
[Data_2011-2013]

442.!!!!
"Ankara’da müdahale edilmiş olmasaydı gene olay çıkmayacaktı. İnsanlar gelip Meclisin
önünde sloganlarını atsınlar, gitsinler. Dünyanın en büyük, en köklü meclislerinden birine
sahip olan İngiltere’de, insanlar gelip bağırsınlar diye Meclisin önünde yer açmışlar. Gelişkin
demokratik ülkelerin çoğuna bakın, aynı şekildedir. Siz vatandaşı baskılayarak ve vatandaşın
sorunlarını görmezden gelerek, kabadayılık ederek bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Eğer
Hükûmetseniz halkın eleştirisine de kulak vereceksiniz. “Yok, biz Hükûmet değil, biz bu
kabiliyete sahip değiliz.” diyorsanız, kimse sizi eleştirmesin ama “Hükûmetiz, iddiamız var,
çözeceğimiz sorunlar var, bu konuda programımız var.” diyorsanız eleştirilere de kulak
asacaksınız” (sf. 62)."
[Data_2011-2013]
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443.!!!!
"Muharrem İnce: “Bir başkası; eğer siz İngiltere’yi örnek alıyorsanız, İngiltere’de bir asker öldü
diye İngiliz Başbakanı tatilini yarıda kesti gitti memleketine, bizim Başbakan Türkiye'den kaçtı
gitti. “Talebiniz ne?” Talebimizi söyleyeyim: Talebimiz demokrasi. Bülent kardeş, kapalı grup
toplantısında TRT 3’ün açılmasını söylüyorsun ama bu kürsüden söyleyemiyorsun. Bak ben
buradan söylüyorum: Meclis televizyonu açılmalıdır. Talebimiz demokrasi” (sf. 755)."
[Data_2011-2013]

444.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) - Çok şükür, mensubu olduğum ve
mensubu olmaktan da onur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisinin hiçbir üyesi, hiçbir
temsilcisi bugüne kadar darbe çığırtkanlığı yapmamıştır. (AK PARTİ sıralarından “Bravo!”
sesleri, alkışlar)Siz darbe çığırtkanlığı yapanların, darbecilerin kurduğu meclislerin üyeleri
olarak gelip burada bize demokrasi dersi vermeye kalkmayın. Herkesin geçmişteki duruşu çok
nettir, çok açıktır. Türkiye Cumhuriyeti, reformları konusunda vatandaşının yaşam
standartlarını daha da yükseltme konusunda kararlıdır. Bizim için Avrupa Birliği süreci,
sonucundan çok daha önemli olan bir yoldur. Benim ülkemin 81 ilinde de Almanya’daki
otoban standartlarının yakalanması, İngiltere’deki eğitim standartlarının yakalanması…
…İsveç’teki insan hakları, ifade özgürlüğü standartlarının yakalanması, İtalya’daki moda,
marka standartlarının yakalanması, Fransa’daki gıda, hijyen standartlarının yakalanması
Avrupa Birliği sürecinin en önemli hedefidir. Sonucunda belki biz de Norveç gibi, İsviçre gibi
üye olmama yolunda bir tercih de ortaya koyabiliriz, onun kararını milletimiz verir. Bugüne
kadar her zaman kaçtığınız ve hor gördüğünüz, “göbeğini kaşır, bidon kafalı” diye hakaret
ettiğiniz o milletimiz bizim başımızın tacıdır; kararı onlar verir. (771)"
[Data_2011-2013]

445.!!!!
"Akif Hamzaçebi: “Hareket, Taksim Gezi Meydanı’ndaki bu hareket Sayın Başbakan ile Gezi
Platformunun ve daha sonra Taksim Dayanışmasının yapmış olduğu görüşmeler sonrasında
belli bir istikamete doğru yönleniyordu, gidiyordu. Gezi Meydanı’nda bir büyük çadır
kurulacak ve o hareketin içinde bulunanlar o meydanda, Gezi Meydanı’nda protesto
eylemlerine devam edeceklerdi. Bundan neden rahatsızlık duyuluyor? İngiltere’de,
Parlamento binasının yanında yıllardır bir insan bir çadır kurmuştur, bir protesto eylemini
gerçekleştiriyor. Hiçbir İngiliz güvenlik görevlisinin, İçişleri Bakanının aklına da o çadırı oradan
kaldırıp o vatandaşı oradan atmak şeklinde bir düşünce gelmiyor. Ama Taksim Gezi Meydanı
bu şekilde, demokratik bir şekilde ve bütün kitlelerin desteğini alabilecek bir şekilde bir yöne
doğru giderken, bir gecede o çadırlar, o meydan yerle bir edildi. Yetmedi, Sayın Başbakan
daha sonraki konuşmalarıyla, mitingleriyle Türkiye’yi yerle bir etmeye devam ediyor. Bakın,
Sayın Başbakanın mitingleri bu milleti bölecektir, istediğiniz kadar “Biz seçim mitingi
yapıyoruz.” deyin. Taksim’e karşı, Türkiye'nin bütün illerinde -neredeyse bütün illerinde-
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meydana gelen bu harekete karşı bir Başbakanın miting organize etmesi milleti bölmekten
başka bir şey değildir” (sf. 960)."
[Data_2011-2013]

446.!!!!
"Hasip Kaplan: Bakın, bizim üzerinde konuştuğumuz başlıklara baktığımız zaman, çok ilginç bir
tespitle başlamak istiyorum. “Küresel Gelişmeler” diyor. Dünya, 2008’de üçüncü büyük
ekonomik bunalımını, küresel krizini yaşadı. Bu küresel krizin dinamo gibi salladığı ülkelerin
birçoğu gelişmiş ülkelerdi; yaşam endeksi
yüksek, refah düzeyi Türkiye'den yüksek, asgari ücreti Türkiye'den yüksek, eğitimi Türkiye'den
yüksek, sağlığı Türkiye'den yüksek ve imkânları daha fazla olan ülkelerdi. Ne oldu?
Yunanistan’dan İtalya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, İspanya’dan Portekiz’e, Portekiz’den
İrlanda’ya ve zaman zaman Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de… Şimdi, bu kadar farklı bir
gelişmenin hızla dünyaya yayıldığı günümüzde Türkiye'nin yaşadığı coğrafyaya bakın. ...Eğer,
bütün bunlar Türkiye'yi etkilemez, teğet geçer diyorsanız; eğer, bütün bunlar insanlarımızı
etkilemez, hiçbir şey olmaz diyorsanız bir şafak vakti kalktığınızda, Gezi Parkı’nda
yakılan çadırların, darp edilen çevrecilerin, arkasından oransız kullanılan şiddetin yarattığı
ortamda, o sabahın şafağında meydanlara dökülmüş yüz binlerin dikilişini, itirazını
görürsünüz.(1057)"
[Data_2011-2013]

447.!!!!
"Mehmet Muş: “Değerli milletvekilleri, kalkınma noktasında şunu üzülerek ifade etmek
durumundayım: Dünyada çeşitli kalkınma dalgaları meydana gelmişti. Bunlardan bir tanesi,
modern dönemde Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin yakaladığı kalkınma dalgası idi.
Maalesef, bu kalkınma sürecini bizler kaçırdık. Daha sonra ise özellikle İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Japonya ve Almanya’nın başını çektiği bir kalkınma dalgası dünyada
yaşandı. Bizler bu kalkınma dalgasını da kaçırdık ve son olarak 1960 sonrası Güney Kore,
Singapur, Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerin yakalamış olduğu bir kalkınma dalgası vardı
dünyada, biz bu kalkınma dalgasını da, yine üzülerek ifade ediyorum, kaçırdık. Şimdi bizler, on
yıllık iktidarımız boyunca, bir taraftan bu kaçırdığımız kalkınma dalgalarında ortaya çıkan farkı
kapatma, bir taraftan da bilişim, yüksek teknoloji alanında dünyayla rekabet, hatta dünyada
önde gelen bir ülke olma noktasında çalışmalar yürütüyoruz” (sf. 1085)."
[Data_2011-2013]

448.!!!!
"Faik Öztırak: Değerli milletvekilleri, bugün bu ülkenin en önemli kırılganlığı giderek
otoriterleşen Başbakanıdır. Başbakan, iktidarda 10’uncu yıl hastalığı olarak da bilinen hubris
sendromuna yakalanmıştır. İktidarda uzun süre kalan liderin artan kibri, yani hubrisi liderin
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sağlıklı karar almasını engeller. Bu hastalığa yakalanan lider eleştiriyi kabul etmez, en yakın
arkadaşlarını bile dinlemez.
Liderin yaşadığı bu güç kirlenmesine hubris sendromu denir. Bu hastalığa yakalanan lider
örneklerini dünyada görmek mümkün değerli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde oğul
Bush, İngiltere’de geçenlerde vefat eden Margaret Thatcher buna örnek olarak verilebilir.
Thatcher, 1979’dan 1990’a kadar on bir yıl iktidarda kalmış, bu dönem zarfında seçim
kaybetmemiş ancak yakalandığı bu illet Başbakan Thatcher’i koltuğundan etmiş. Kendisine en
yakın olan arkadaşları kibirli liderin yanından yavaş yavaş uzaklaşmış, partisinin karşı
çıkmasına karşın
kelle vergisinde ısrar edince de partisi koltuğu Thatcher’dan almış. Ne de olsa gerçek
demokrasilerde kişiler değil kurumlar önemlidir; gerçek demokrasilerde kişiler yolcu,
kurumlar hancıdır. Değerli milletvekilleri, bir liderin bu illete yakalanıp yakalanmadığını bazı
bulgulara bakarak teşhis etmek mümkündür. Birkaçını paylaşayım, takdiri sizlere ve millete
bırakayım: (1105)... Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin pek çok kırılganlığı vardır, ancak en
önemli kırılganlığı hubris hastalığına yakalanmış bir Başbakan tarafından yönetilmesidir. Böyle
bir Başbakan idaresinde seçimlere kadar geçecek birkaç yılda Türkiye ciddi bedeller ödeme
riskiyle karşı karşıyadır. AKP’nin ülkeye yapacağı en büyük iyilik, İngiliz Muhafazakâr Partisinin
Thatcher’a tanıdığı onurlu çıkış imkânını kendi liderine tanıyarak Başbakanın çıktığı yaz tatilini
rahatça sürdürmesine imkân sağlamasıdır. (1106)"
[Data_2011-2013]

449.!!!!
"Özgür Özel: “Bir kanun çıkarsaydık, o kürsüye de dokunulmazlık verseydik aynı İngiltere’deki
gibi ve biz o kürsüyü bir özgürlük, bir demokrasi ve bu toplumun birbiriyle kaynaşması
kürsüsü hâline getirebilseydik. O parkın açılışına, İstanbul Valisinin, dünyanın ilk tutuklanan,
gözaltına alınan piyanosunu ve o piyanonun sahibi David Martello’yu davet etmesini
beklerdik. David Martello Türk Marşı’nı çalsaydı da Vali ve direnişçiler orada gerçekten o
marşı dinleyerek birlikte helalleşebilselerdi. Bizim hayalimizdeki Gezi Parkı, bizim
hayalimizdeki özgürlük alanı, bizim hayalimizdeki özgürlük ve demokrasi kürsüsü Gezi
Parkı’nın oraya konmalıydı. Bugün koyamadınız” (sf. 196)."
[Data_2011-2013]

Enemy/Against!Interests!
1.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, korku şu: Irak’ta bir
Kürdistan devleti kurulursa bu, Suriye’nin de bir kısmını içine alır, bir müddet sonra da Türkiye
bölünür. Yani işin özetinin özeti bu. Biz de Türkiye’de aklı başında bütün Türkler ve aklı
başında bütün Kürtler feryat ederek şunu söylüyoruz: “Kardeşim, böyle bir korku yersiz.” Yani
yemin, nikâh, talak, söz, tarih, coğrafya neyi ortaya koyarsak koyalım maalesef bu algı
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değişmiyor. Peki, bu bin yıllık süre boyunca –bin yıllık tarihten bahsediyoruz- ne zaman Kürt
bu coğrafyanın aleyhine bir tavır koydu, topyekûn halkı söylüyorum yani Malazgirt’ten tutun
Kurtuluş Savaşı’na kadar, Sevr’e kadar? “Sevr’i yırttık.” diyorsunuz. Arkadaşlar, Sevr’i Kürtler
yırttı yani kimse kendine başka bir paye almasın. Kim yırttı? Seyit Abdülkadir yırttı,
Bediüzzaman Saidi Nursi (Kürdî) yırttı ve Şeyh Sait Efendi yırttı ama bu Sevr Anlaşması’nı
yırtanlar 1925’te Diyarbakır Meydanı’nda idam edildiler, karşılığı bu oldu. Yani eğer tarihle,
belgelerle, evrakla konuşacaksak buyurun bunların tamamını konuşalım. “Ya, bu Kürtler iyi,
hoş, tamam, bölünmek istemiyorlar, 10 milyonu batıda yaşıyor –İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Mersin Bursa- 2,5 milyon-3 milyon Kürt-Türk evliliği var –ben de dâhil, benim annem
Türk, babaannem Arap, iki damadımdan biri Kastamonulu Türk, bütün aileler böyle- ama ya,
bu Kürt çok iyi ama bunun aklına girerler, İngiltere, Almanya, Amerika, İran, İsrail gelir bunu
kandırır, bu yine yarın bölünür.” Ya, Kürt bu kadar ahmak mı? Hakaret ediyorsunuz, fakında
değilsiniz. Halka güvenmiyorsunuz. Peki, güvenmediğiniz Kürtler size niye güvensin, niçin
güvensin o zaman yani?"
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"ELİ AĞBABA (Malatya) – Bu bölgede tütün ekimi dışında başka hiçbir şey yetişmemektedir.
Ortalama tütün ekilen araziler 1-2 dönümdür. Özellikle Adıyaman’ın dağlık bölgelerinde,
Çelikhan bölgesinde, merkeze bağlı köylerde maalesef arazi olmadığı için çiftçi tütünden
başka bir şey ekmemektedir ve yıllardan beri de geçimini bundan sağlamaktadır. Bu
değişiklikle Türkiye’de yoksul üretici yok edilmekte, uluslararası şirketlerin çıkarları
korunmaktadır. Burada açıkça söylüyoruz değerli milletvekilleri, bu değişiklik büyük firmaların
talebiyle yapılmaktadır, büyük sigara tekellerinin istemiyle bu değişiklik yapılmaktadır.
Tamamen bu teklifi büyük sigara üreticileri, büyük tekeller yapmış ve hazırlamış, Hükûmetin
önüne koymuştur. Hükûmet de torba yasayla Meclisin huzuruna getirmiştir. Bu topraklarda
yaşayan insanlara “Ey Çelikhanlı, Bulamlı çiftçi, ey Kurucaovalı, Fındıklılı, Mızgılı üretici, sen
tütün ekme, sen aç kal, çünkü ben büyük sigara üreticilerine söz verdim, Adıyaman’daki
Abuzer dayıya, Malatya’daki Ali dayıya tütün ektirmeyeceğim diye söz verdim.” denilmekte.
Kim üretecek peki? Amerika’daki, İngiltere’deki büyük tütün fabrikaları, büyük sigara
fabrikaları.
Değerli arkadaşlar, sanmayın ki Adıyaman’da, Malatya’da tütün üreticileri zengin, sanmayın ki
onlar Mercedes’e biniyor, sanmayın ki onlar yalılarda, yatlarda oturuyor. Onlar sadece ve
sadece geçimlerini çıkarmakta, sadece ve sadece çocuklarının ekmek parasını çıkarmakta."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Lozan görüşmelerini yapmak üzere görüşmelerde bulunan heyetle Ankara trafiği yapılırken
telsiz yazışmalarının İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği, Mustafa Kemal tarafından İnönü
heyetine verilen taktiklerin heyete geçmeden önce İngilizlerin eline geldiği ve karşı hamleye
hazırlık yaptıklarını bugün tarihî vesikalar gösteriyor. Ve sadece bununla kalmıyor, heyeti
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sıkıştırmak için, cumhuriyeti ve Ankara Hükûmetini dar boğaza itmek için isyan dalgalarını
başlatıyor. O dönemki malum isyan dalgalarını hatırladığımızda da heyetin elini nasıl sıkıntıya
koyduğu gerçeği ortada. Ve biz büyük yeminimiz olan Misakımillî’nin içerisindeki Musul ve
Kerkük’ü bu baskı içerisinde bunu Milletler Cemiyeti daha sonraki aşamada çözsün diye
zamana bırakıyoruz ve 1926 Ankara Anlaşması’yla da Musul ve Kerkük’ün statüsünü yeniden
tartışıyoruz."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"İşte, 1699’dan sonra başlayan her yüz yıl kaybedişimiz, Çanakkale’ye kadar gelip “Artık
buradan sonra gidiş yok.” diyerek kaderimizi değiştirme iradesini ortaya koyan İdlibli,
Kerküklü, Musullu ve coğrafyanın, gönül coğrafyasının pek çok yerinden Mehmetçik’in
mücadelesiyle durdurduğumuz bu kaderimizi ters yüz eden emperyalizme karşı duruşun
neticesinde biz yeniden masaya oturmak durumunda kalıyoruz ama darboğazın içerisinde
itilerek oturmak durumunda kalıyoruz ve 1926 Ankara Antlaşması “75 kilometre içerisinde
eşkıya takibi yapılabilir ve burası Irak’a devredildiği zaman -İngilizler Irak’a geçici olarak
devrediyorlar- burada garantör olan ülkelerin hukuku çiğnendiği zaman da müdahale etme
hakkı doğar.” diyor. İşte, Türkiye’nin uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak Kerkük’teki statüyü
vurgulamasının arka planındaki tarihî referanslar bunlar ama bu tarihî uluslararası
sözleşmelerin ötesinde, o coğrafyada yaşayan insanlarımız, eğer Lozan’da 24 Temmuz
1923’te isyan dalgalarıyla, bir İngiliz oyunuyla karşılaşılmasa, Ankara başkentli Türkiye
Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olacak Musullu, Kerküklü, El Bablı, İdlibli vatandaşlar,
soydaşlar."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Bizim gönül coğrafyamızda bugün ızdırap çeken veyahut da kendi devleti içerisinde sorunlar
yaşayan pek çok yerdeki insanımıza sorumluluğumuz elbette var ama Milliyetçi Hareket
Partisi olarak, milliyetçi-ülkücü dünya görüşünün mensupları olarak vurguladığımız konu,
Musul ve Kerkük Türkleri Lozan statüsünde -isyan dalgaları ile İngiliz oyunu olmasaydıTürkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olacaklardı. Biz onlara borçluyuz. Onlara bu açıdan
da borçluyuz."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"CHP GRUBU ADINA KADİM DURMAZ (Tokat) – Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı yanlış
politikalarla Türk lirasına cumhuriyet tarihinin en büyük itibar kaybını yaşatmıştır. Kıt kanaat
geçinen yoksulun sofrasında ekmek bile azalmıştır. 3 Kasım 2002’de sosyal yardım alan insan
sayısı bu ülkede 2 milyon 850 binken buna milyonları ilave ettiniz. Yani, her yıl artan
yoksulluk, insanları yardımlara muhtaç hâle getirmiştir. Son on beş yılda 125 büyük
özelleştirme yaptınız, doksan yıllık cumhuriyet eserlerini yok ettiniz ama buna rağmen açığı
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kapatamadınız; hazıra dağlar dayanmaz. Bilesiniz, bu ülke size miras değil, vicdanı olana
emanettir. (CHP sıralarından alkışlar) Bin bir zenginliğe sahip ülkemizde bu yoksulluğu on beş
yıldır yanlış politikalarla sizler yarattınız. Bu ülkede TÜPRAŞ’ı İsrail’e, PETKİM’i Azerilere, TÜRK
TELEKOM’u Araplara, Wodafone’ı İngilizlere, TEKEL’i Amerikalılara sattınız. Yine elimde
burada uzunca bir listesi var bu sattıklarınızın. Ama diyoruz ki kısacası, bu aziz milleti
Hükûmet eliyle yoksulluğa ittiniz. Biz, Victor Hugo’nun dediği gibi “Siz yardım edilmiş
yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış bir yoksulluğun peşindeyiz.” diyor yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)"
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Şimdi, uluslararası ilişkileri okurken gerçekten birazcık sebep sonuç ilişkisi kuracağız. Peki, ne
yapmak lazım? Gandhi buna karşı mücadele verdi; başardı mı, emperyalizmi yendi mi? Yendi,
hem de bir sivil itaatsizlikle, tek kurşun atmadan yendi. Türk milleti de bu coğrafyada zaman
zaman bu tür tehlikelere karşı kendi doğal refleksini göstererek bu tür girişimlere “Dur!”
diyebildi. Buna sadece yakın tarihten iki örnek vereceğim: Bir tanesi, Millî Mücadele yıllarımız,
Mustafa Kemal önderliğinde ortaya koyduğumuz “Ya istiklal ya ölüm!” düşüncesinin bütün
vatan sathına yayılmasıydı; bir de 1970’lerin başında yine hesap kargaşasına düşüp “Acaba
Türk milletini bir gaflet ve dalalet anında yakalayabilir miyiz?” dediler, ikincisini de Kıbrıs’ta
yaptık, oyunu bozduk. Oyun bitmedi. “Büyük oyun” diyor İngilizler ona, yüz yıllık bir oyun;
bitmedi çünkü Lozan görüşmelerinde Lord Curzon, aynen “Bitmedi, devamı var. Son söz
söylenmedi.” dedi."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"Bakınız değerli milletvekilleri, Rusya, Almanya, Fransa, Ukrayna’dan buğday, İngiltere ve
Hırvatistan’dan arpa, Gürcistan’dan saman, Türkmenistan ve Hindistan’dan pamuk, Arjantin
ve Brezilya’dan mısır, Vietnam, Tayland’dan çelik ve pirinç, Mısır ve Çin’den kuru fasulye,
Kanada’dan nohut ve yeşil mercimek, Ukrayna ve Kanada’dan bezelye, Bulgaristan’dan
kurbanlık koyun, Şili, Uruguay ve Fransa’dan büyükbaş hayvan, Sırbistan’dan lop et ithal
ediliyor. Peki, ihracat için HAK yeterli mi?"
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) – Değerli milletvekilleri, dün
Kahramanmaraş’ımızın işgalci emperyalistlerden kurtuluşunda önemli dönemeçlerden biri
olan Sütçü İmam’ın emperyalistlere ilk kurşunu attığı günün yıl dönümüydü. Fırsat
bulamadığım için bu güzide yıl dönümünü kutlayamadım. Bu ülke 1048 yılında Pasinler
Ovası’nda Hasankale’de yapılan savaşla bin yıldan beri büyük Türk milletinin helali olmuştur.
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Anadolu’nun birçok yeri gibi
Maraş da önce İngilizler, sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Yıllardır sevgi, saygı ve
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komşuluk hukuku içinde birlikte yaşayan Ermeni cemaati, bu işgalle komşuluk ve kardeşlik
hukukunu çiğnemiş ve düşmanca tavırlar sergilemeye başlamıştır. İşgalci kuvvetlerle beraber,
şehirde asayişin, huzur ve güvenin bozulmasına sebep olmuşlardır."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"Yine, tabii, bu halktan toplayacağınız paralarda üç kuruşun, beş kuruşun hesabını
yapıyorsunuz ama görüyoruz ki -birkaç gündür kamuoyunda da tartışılıyor- bizim tarihimizde
Malta sürgünleri diye bir şey vardı. 145 yurtsever, bu ülkenin 145 evladı İngilizler tarafından,
sömürgeciler tarafından alınıp Malta’ya götürülmüştü, tarihimizde böyle bir şey var. Bugün
ise Malta cenneti var, Türkiye’nin geldiği nokta bu."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) – Bir ekip uzun süredir ve bilinçli olarak Türkiye ile DAEŞ
arasında bağ kurmaya çalışıyordu. Hedefleri ve almış oldukları vazife Türkiye Cumhuriyeti’nin
DAEŞ’e destek verdiği algısını yaymaktı. Bu ekip yabancı istihbarat örgütlerinin beslediği
kişilerden, kendi örgütsel amaçları için Türkiye’yi suçlamaya çalışanlardan ve FETÖ
unsurlarından oluşmaktaydı. Hâlâ bu görevi sürdürenler var. DAEŞ’in kimler tarafından
kurulduğu, kimler tarafından desteklendiği ve kimler tarafından yönlendirildiği süreç içinde
daha netleşecek ancak kesin olan şu: DAEŞ’i oluşturan ve ortaya çıkaran politikaların sahibi
Amerika Birleşik Devletleri’dir. 100’ü aşkın ülkeden DAEŞ’e katılıma izin verenler ve
yönlendirenler o ülkelerin kendileridir. DAEŞ’in kullandığı silahlar NATO’nun ve İsrail’in
silahlarıdır. Deşifre olan son gerçek ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve YPG’nin birlikte
DAEŞ militanlarını Rakka’dan çıkarmalarıdır (s. 327)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"HDP’nin önerisinde söz edilen isimlerin birleştiği ortak kimlik Kürtlük, bugün mezarlarının
yerleri bilinmeyen bu insanlar elbette öyleler ama bu isimlerin Kürt milliyetçiliğinin sembol
isimler olarak kurgulanmaları ve bunlar üzerinden milliyetçiliğin beslenmesini pozitif bir
yaklaşım olarak görmüyoruz. Öcalan’ın bu Saitlerle ilgili hem gerici, hem İngiliz ajanı, iş
birlikçisi beyanları var, bunlar kayıtlarda var. Bu öneriyi veren arkadaşların Öcalan’la da
herhâlde hesaplaşmaları gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"Geçmişte ekonomi tamamen tütün piyasası takvimine göre düzenleniyor ve hatta sosyal
aktiviteler bile buna göre yapılıyordu. 1980’li yıllarda Bitlis’te yapılan özel sektör Best
fabrikası bile uluslararası tütün kartelleri eliyle sekteye uğratıldı. Kısaca buna orada oynanan
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bir oyundan bahsetmek istiyorum, benim de küçük bir hissem vardı bu fabrikada. Bu fabrika
İngilizlerle ortaklı kuruldu, Bitlis tütünü doğal kurutmaya tabi tutulduğundan dediler ki: “Altı
ay bir sürede tütün kurutmak uzun iş, biz bunu fırınlarda yirmi dört saatte kurutuyoruz.”
“Peki, buyurun kurutma fabrikasını getirelim.” denildi. “Yok, siz tütünü İngiltere’ye gönderin,
kurutup geri getiririz.” dediler ve bu tuzağa düşen hemşehrilerim Bitlis tütününü İngiltere’ye
gönderdi. Kurutulmuş ne geri geldi bilemiyorum. Bir de fabrikanın -tütün yerli, bütün işçiler
yerli ama- müdürü İngiliz’di ne hikmetse."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Konumuz Türk Tarih Kurumu. Türk
Tarih Kurumu, cumhuriyetin ilk yıllarında tarihin kendimiz tarafından yazılması yani bir
Fransız’ın, bir İngiliz’in Türk tarihini değil, coğrafyamızın tarihini değil bizim bizzat kendimizin
yazması için kurulmuş bir kurum ve o günden bugüne hem temel eserlerin aynı baskılarıyla
günümüz Türkçesine kazandırılmasında hem de yapmış olduğu konferanslar, sempozyumlarla
çok hassas konulara, başkalarının belki bu coğrafyada çok değinmediği konulara da işaret
ederek Türkiye için, milletimiz için tarihin ne olduğunu ve bunun coğrafyayla birleşerek nasıl
bir anlam ifade ettiğini açık seçik ortaya koymuş. Sadece 2017 yılı içerisinde 10’un üzerinde
uluslararası sempozyum gerçekleştirdi ve en son Kudüs sempozyumu ki şu anda hâlâ Gazi
Üniversitesinde sergisi devam etmekte. Burada Türklerin, Osmanlı’nın Kudüs’ten ayrılışının
100’üncü yılı hatırasına bir uluslararası sempozyum gerçekleşti ve bununla ilgili de bir sergi şu
anda açık ziyaret etmek isteyen çok kıymetli milletvekillerimiz için. (s. 287)."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"Öte yandan, yine, bakıyoruz, uluslararası boyutta bugüne kadar hep savunmak zorunda
kaldık kendimizi. İşte, bir ara “Mavi Kitap” diye İngiliz istihbaratının yazdırdığı bir kitaptan
dolayı sıkıntı çektik. Bize bir yafta yapıştırıldı: “Efendim, bunlar soykırımcı.” Ne zamana kadar
biliyor musunuz? Kitabın yazarı Toynbee kendini inkâr edene kadar, dedi ki: “Evet, bu,
bilimsel bir yapıtım değil. Ben bilim adamıyım ama maalesef utanarak söylüyorum: Bu, İngiliz
istihbarat örgütünün bana dayatarak yazdırdığı bir eser.” (s. 311). ... Şimdi, bunları niye örnek
olarak veriyorum? Bunlardan ders çıkaralım artık, şapkamızı önümüze koyalım. Mademki
2071 gibi bir yüksek vizyonumuz var, o zaman gerçekten ona uygun hazırlıklarımızı
tamamlayıp bu kurumları destekleyerek, bu kurumlarda ehliyet ve liyakati ön plana alarak,
siyasi mülahazalardan uzak, işi ehline vererek bu tür hazırlıkları yapalım."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"Mesela Mustafa Kemal’in yüz yıl önce Suriye ve Filistin cephelerinde bir Osmanlı komutanı
olarak verdiği mücadeleyi hatırlatmanın tam zamanıdır. Daha sonra, cumhuriyeti kuracak
olan kadro, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Refet Bele,
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Ali Fuat Cebesoy, Fahrettin Altay gibi komutanlar Filistin çöllerinde kalan son Osmanlı
bayraklarını savunmak için vuruşmuşlardır. Ancak, savunma imkânı kalmayınca binlerce şehit
vererek çekilmişlerdir. Kudüs Aralık 1917’de kaybedilmiştir ama imparatorluk çökmeye
devam etmektedir. Artık Anadolu işgal altındadır; Fransızlar Antep’te, İtalyanlar Antalya’da,
Yunan ordusu İzmir’de, İngilizler İstanbul’dadırlar. İşte bu koşullarda bir millet önderini
seçmiş, padişah taraftarlarına, iç isyanlara rağmen âdeta canını dişine takmış, Mustafa
Kemal’in arkasından gitmiştir. Lozan Anlaşması bu zorlu Kurtuluş Savaşı’nın ardından
gelmiştir. Atatürk Lozan için “Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve
Sevr Anlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir
belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi bir zafer eseridir.” der. (s. 341)."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"O günlerden bugünlere taşınan başka sözler de vardı, tıpkı dün Meclis Genel Kurulunda asla
söylenmemesine cümbür cemaat karar verdiğiniz “kürdistan” sözü gibi. 1936 yılında, yani
Ayşe Nur Bahçekapılı’nın Mecliste Başkanlık yaptığı günden seksen bir yıl önce Meclis
Başkanlığı yapan Abdülhalik Renda mebuslar tarafından verilen tahriri okurken “kürdistan”
kelimesini kullandığında Türkiye bölünmemişti. Atatürk, ölmeden iki yıl önce, 1936 yılında,
teşkilat ve hükûmet hakkında verdiği teklifi konuşurken “Pek doğru, İngiliz’den bahsetmek
istemediğim için bu noktayı dercetmedim efendim. Hakikaten İngilizler daha evvel bütün
Kürdistan’ı iğfal etmek -affedersiniz- Türk…” (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ek süre veriyorum. Buyurun Sayın
Kerestecioğlu.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Teşekkür ederim. “…vesaire dindaşlardan ayırmak
için tasavvur içinde…” diye devam eden konuşmasını yaptığında Türkiye bölünmedi."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"Yabancı işletmelere ne kadar maden işletme ruhsatı verilmiştir? Maden işletme ruhsatı
verilen yabancı şirketler içerisinde ABD ve İngiliz şirketlerinin payı nedir?"
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Yaklaşık iki ay önce kurulan ve şahsımın
da Başkanlığını yaptığı Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu çalışmalarında daha çok Kültür
ve Turizm Bakanlığıyla iş birliği yapılmaktadır. 2003-2017 yılları arasında yurt dışından iadesi
sağlanan kültür varlıklarımızın sayısı toplam 4.272’ye ulaşmıştır. Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İskoçya,
İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya olmak üzere toplam 54
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dosyayla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Komisyon olarak, belirlediğimiz ülkelere
önümüzdeki günlerde ziyaretler yapacağız; orada bu topraklara, bu medeniyete ait olan
eserleri ülkemize geri kazandırmak için girişimlerde bulunacağız. (s. 904)."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"BAYRAM ÖZÇELİK: Akif, taklitçilikle Türkiye’nin çağdaş medeniyet seviyesine katiyen
ulaşamayacağına inanmaktadır. Çünkü ona göre taklitçilik, hem tefekkürü öldürmekte hem de
yeni keşiflerin önüne geçmektedir. Bugün refah ve huzuru esas alan millî ve yerli bir bütçe
yaparken, ülkenin zor dönemlerinden gelerek, Türkiye’nin geleceğini hesaba katan,
büyümeyi, yatırımı destekleyen ve mali disiplini gözeten bir bütçe yapıyoruz. Bakın, bu
konuda Mehmet Akif Ersoy 1919’da ne söylüyor?
“Bir alay mekteb-i âlî denilen yerler var; Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. Şu ne?
Mülkiye. Bu? Tıbbiye. Bu? Bahriye. O ne? O mu? Baytar. Bu? Ziraat. Şu? Mühendishane. Çok
güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok; yalnız, Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız. İşimiz düştü
mü tersaneye, yahut denize, Mutlaka âdetimizdir, koşarız İngiliz’e. Bir yıkık köprü için
Belçika’dan kalfa gelir; Hekimin hâzıkı bilmem nereden celbedilir. Mesela bütçe hesâbâtını
yoktur çıkaran... Hadi maliyeye gelsin bakalım Mösyö Loran. Hani tezgâhlarımız nerede?
Sanayi nerede? Ya Brüksel’de, ya Berlin’de, ya Manchester’da!” Ayan beyan görüldüğü gibi
Mehmet Akif, devletimizin yeniden eski gücüne ve itibarına ulaşabilmesi ve Batı devletleri
arasında yerini alabilmesi için ne yapmamız gerektiğini ifade etmiştir. Ne diyor? “Mösyö
Loran” Şimdi öyle değil, Edirneli Kemal Unakıtan, Batmanlı Mehmet Şimşek, Bayburtlu Naci
Ağbal var şimdi. (s. 1051)."
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"6 Nisan 2009’da Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir konuşma yapmış,
konuşması ilk önce Türkçe olarak tutanaklara geçmiş, sonra bir “x” işareti konmuş ve
tutanaklarda denmiş ki “Barack Hussein Obama’nın konuşmasının İngilizce metni tutanağa
eklidir.” İngilizce metnini de çevirmiş bu Meclis ve Türkçesine iliştirmiş. Ya, bizim, İngilizler
kadar değerimiz yok mu? Arapça’nın bir İngilizce kadar değeri yok mu? Hani, biz Araplar,
Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler Çanakkale’de İngilizlere karşı beraber savaşmıştık. E,
beraber savaşanların dili tutanaklara geçmiyor, Arapça, Kürtçe, Lazca, Zazaca, Çerkezce ama
savaştığımız kişilerin dili tutanaklara Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçiyor. (s. 1069)."
[Data_2017_2018]

22.!!!!
"TUFAN KÖSE (Devamla) - Bakın, Araplarla bizim derdimiz şu: Araplar 1900’lü yıllarda
İngilizlerle iş birliği yaparak Türklere, Osmanlılara, Fahrettin Paşa’ya arkadan saldırmışlardır,
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bugün de Amerikalılarla iş birliği yaparak Türklere yine saldırıyorlar. Zaten oradaki düzenin
Amerikalılara, İngilizlere dayanmadan yaşama imkânı yok."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"SAMİ DEDEOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yeni dünya düzeninin
kurulması adına savaş ortamının hazırlığını yapan ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerdir. Geniş
çapta bir savaş çıkması için Orta Doğu’da kaybettiği kontrolü İslam dünyası üzerinden kanlı ve
alçakça oynadığı oyunlarla çıkarmak istiyor. Orta Doğu’da başlattığı kanlı oyunun asıl hedefi
ülkemizdir. Demokrasi ve insan hakları bayrağının altına sığınan bu sinsi ülkeler Türkiye’nin
büyüklüğünü hâlâ anlayamamışlardır. Bugün İdlip’te, Afrin’de yaptığımız misak, milletimize
sahip çıkmaktır. Gereğini gerektiği şekilde yapma zorunluluğumuz vardır. Başta FETÖ, PKK,
YPG gibi dış kaynaklı ne kadar terör örgütü varsa birer birer dağıtacağız. Bizler milletimizin her
ferdini ayırt etmeden muhtarından valisine, çaycısından genel müdürüne her birine güzel
ülkemiz için 7/24 saat çalışmaktayız. Açtığımız hizmetler, yapılan projeler tüm dünyanın
dilinde olup bu duygularla yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (s. 213)."
[Data_2017_2018]

24.!!!!
"Bir Allah’ın belası DAEŞ… Bakın, hepimiz aynı yanlışa düşüyoruz; “Cihadist” “cihatçı” “cihat”
kavramlarının ne olduğunu tam bilmeden, tam kavramadan, cihadın ne olduğunu, Kur’an’da,
İslam’da, Müslümanlıkta cihattan neyin kastedildiğini tam bilmeden, bu “cihadist” kavramı
üzerinden yanlış bir algı operasyonuna, Batılının yaptığı, yapmak istediği bu hizmete maalesef
biz de yardımcı oluyoruz.
Şimdi, DAEŞ’in durumu… Dünyanın birçok yerinden, ta Avustralya’dan buraya gelip işte o
“kokteyl örgüt” dediğiniz DAEŞ burada İslamiyet’i karalamaktan, İslam inancını ve
Müslümanları zora sokmaktan başka hiçbir işe yaramıyor ve bunları kullananlar için, onların
babaları için, ağababaları için son derece fizibil bir örgüt. Bu, işin DAEŞ boyutu, amaçları belli.
Batılı ülkelere sorduğumuzda, işte, neden peki… YPG boyutu var bir de, o da aynı şekilde
kokteyl örgüt. YPG’nin yapısına da baktığımızda, dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa’dan
gelen, burada savaşan insanlar var. Avrupalının, İngiliz’in, Amerikalının, Alman’ın burada ne işi
var? Bunu da sorgulamak lazım tabii. (S. 144)."
[Data_2017_2018]

25.!!!!
"Şimdi, Kuvayımilliye konusunda CHP’nin kaygılarına son derece katılıyorum, biraz
hafifleteyim ve gerçekten de katılıyorum. Kuvayımilliye Atatürk ve Kâzım Karabekir tarafından
oluşturulurken Kürtler ile Türklerin birleşmesinden oluşuyordu. Kâzım Karabekir’in 1919
yılında, Afyonkarahisar’da, memleketin çeşitli yerlerindeki Kuvayımilliye temsilcilerini seçmek
üzere yapmış olduğu toplantıda Afrin Kürtlerini temsilen bir heyet de vardı. Yani, orada
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Kürtler ile Türklerin Fransızlara, İngilizlere karşı bir ittifakı söz konusuydu. Orada ismi
geçenlerden 4’ü şunlardır: Ahmet Ruto, Hacı Hannan, Şeyh İsmail, Meydanki köyünden Abdo
Haco bunlardan bazı örneklerdir. Şunu da ifade edeyim: Bu Kuvayımilliye içerisinde Hacı
Mennan ve 100 savaşçısının gösterdikleri başarılardan dolayı Afrin Hükûmet Konağı’nın
önünde onların adına bir anıt da dikilmiştir. Şimdi, çözümü Kürtlerle değil de ÖSO’da aramak
hiçbir akıl, hiçbir izan, hiçbir insafla izah edilebilecek bir şey değildir. (s. 469)."
[Data_2017_2018]

26.!!!!
"Bir müktesebatımız var, böyle suçlarla, günahlarla bezenmiş bir müktesebatımız var. Ve biz,
bakın, defalarca birbirimize düşürüldük ama bundan kimler nemalandı? Birinci Dünya Savaşı
günlerine dönelim. Alman, Fransız ve İngiliz emperyalizmi nemalandı arkadaşlar Birinci Dünya
Savaşı yıllarında."
[Data_2017_2018]

27.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) –Sayın Başkan, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27’nci günündeyiz.
Türkiye’nin ağır tehditler karşısında takındığı meşru, hukuki ve haklı mücadelesi devam
etmektedir. Suriye’nin kuzeyine yuvalanan teröristler bulundukları her yerden
temizlenmektedir. Çünkü Türkiye terör örgütleriyle mücadele ediyor, egemenlik haklarımızı
ve varlığımızı savunuyor. Bu çerçevede, terör örgütünün bölgede dağ ve tepelerdeki
etkinliğini sona erdirecek olan harekâtın önemli, stratejik hedefleri de bir bir terör
örgütünden temizleniyor. Mehmetçik’imizin bu bölgeyi terörden temizlemesi temennisiyle
bölgedeki askerlerimize tekraren başarı dileklerimizi iletiyorum.
Zeytin Dalı Harekâtı bir taraftan uluslararası kamuoyunu hareketlendirirken diğer taraftan da
bölge dinamiklerini etkilemektedir. Örneğin, İngiltere, Bağdat’ın Irak’ın kuzeyindeki bölgesel
(s. 340) yönetime uyguladığı uçuş yasağının kaldırılmasını istedi, Fransa Dışişleri Bakanı
Erbil’deydi, Almanya peşmergeyi eğitmeye devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel
yönetim teröristlere destek için Afrin’dedir. Bir diğer önemli husus şudur: ABD’nin silah ve
mühimmat yardımı yaptığı, tırlar IKBY plakalarıyla Afrin’e gitmektedir. (s. 341)."
[Data_2017_2018]

28.!!!!
"HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) –– Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii,
Suriye politikasıyla ilgili çok şey söylendi ama, galiba, bu sürecin her aşamasında söylenecek
yine çok şey olacak. İstiklal Marşı şairi meşhur sözünde “Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar
ama ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?” diye soruyor.
Tam yüz yıl önceki senaryoyu âdeta bir kez daha yaşıyoruz. Türkiye, tıpkı o zaman Fransa’yla,
Rusya’yla, İngiltere’yle çeşitli arayışlara girip başarısız olunca, Almanların ucuz, hayatını kolay
feda edebilir asker olarak Osmanlı toplumunu görmesi, Osmanlı askerini görüyor olması,
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Türkiye’yi de başka hiçbir ittifak kalmadığı için Almanların safında yer almaya itmişti ve ne
yazık ki o günkü tartışmalara baktığımızda, aslında Osmanlı’nın o pozisyonu almasının
Osmanlı’nın çıkarına olmadığını, büyük güçlerin Osmanlı’yı paylaşım savaşında rol almanın
bedelini, faturasını sonunda en ağır biçimde Osmanlı’nın ödeyeceğini en azından Meclis-i
Mebusan’da çok daha ciddi tartışmışlar, bizim bugün Suriye politikasını tartışmamızdan daha
ciddi, daha esastan, daha keskin sözlerle tartışılmış. O gün savaşa karşı çıkanları, bu pozisyon
alışı eleştirenleri, tarih nasıl onları hain kategorisine sokmuyorsa, aynı şekilde o gün savaşı
isteyenleri de, o maceraya Osmanlı askerlerini, Osmanlı toplumunu itenleri de ne yazık ki
kahraman olarak yazmadı ve Anadolu’nun her köşesinden insanlar yetim çocuklarını, Yemen
türkülerini ağıt olarak, ninni gibi dinleterek büyüttüler. (s. 44)."
[Data_2017_2018]

29.!!!!
"LYAS ŞEKER (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
PKK, PYD, KCK terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekâtı’nın yürütüldüğü Afrin bölgesi ve
Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Azez tarihimizde önemli bir yere
sahiptir. Atatürk’ün 26 Ekim 1918 tarihinde İngilizlere ve iş birlikçi emperyalist güçlere karşı
muharebesini kazandığı Katma bu bölgede yer almaktadır. Atatürk “Bir hat tespit ettim ve
sınırladım. Kuvvetlerime emir ettim ki; düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek.” diyerek
İngiliz ve iş birlikçilerin Anadolu’nun içine sızmasını önlemiştir. İşte bugün tam yüz yıl önce
oynanan oyunların aynısı bölgede tekrar oynanmak isteniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve ileri görüşüyle bu oyunun
oynanmasına müsaade edilmemektedir. Emperyalist güçlere karşı kahramanca mücadele
eden Mehmetçik’i tebrik ediyorum, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil
şifalar diliyorum."
[Data_2017_2018]

30.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) –6 Ağustos 2012’de Sayın Genel Başkanımız
bu terör koridorunun Kandil’den Afrin’e kadar temizlenmesi gerektiğini beyan etmişti. Şimdi,
bu noktada her ne kadar Afrin’de bir ilerleme sağlanmış ve temizlik başarılmışsa da bundan
sonraki süreçte Menbic’le ve Fırat’ın doğusuyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Biz
Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kararlı bir şekilde ve azimle buralardaki terör unsurlarının
temizlenmesi için gayret etmek durumundayız ve bu kapsamda yapılacak çalışmalara da
destek olmak durumundayız. Tabii ki Afrin’de başarılı oldukça Menbiç’le ilgili tartışmalar
uluslararası arenada da devam etmekte, Fransa’nın yaptığı gibi bazı çevreler de İngiltere’nin
Rusya’yla ilgili almış olduğu yaptırım kararlarına destek olarak bir kutuplaşmaya doğru
gitmektedirler. Açıkçası, buradan tekraren uyarıyoruz, bugün Sayın Genel Başkanımızın
yaptığı uyarıyı da buradan tekrar ediyoruz: Bu ülkeler aklını başına almalı ve Türkiye
Cumhuriyeti devletinin geçmişte yaptıklarını, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale
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savaşlarında neleri başardığını bir defa daha dikkatle gözden geçirmelerinde fayda vardır
diyoruz..."
[Data_2017_2018]

31.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Suriye’de Şam rejiminin kimyasal silah kullanmasıyla başlayan
tartışmalar Suriye’yi küresel güçlerin bir çatışma alanına sürüklemektedir. ABD başta olmak
üzere, İngiltere, Almanya ve Fransa, Akdeniz üzerinden Suriye istikametinde yol alırken Rusya
ve İran da terazinin diğer ucunda görünmektedir. Kimyasal silah iddiasıyla bölgede varlığını
devam ettirmek isteyen ABD, PKK/PYD terör örgütünün işgali altındaki alanlardaki varlığını
Akdeniz’deki savaş gemilerinin de desteğiyle sürdürmek istemektedir.
Son gelişmelerin, özellikle 4 Nisanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Rusya ve İran devlet
başkanlarıyla bir araya gelmesinden sonra hızlanması da ayrıca dikkat çekicidir.
Aynı derecede önemli bir diğer gelişme de son bir haftada Türk lirasının yanı sıra, Rus ve İran
millî paralarında da benzer kayıpların yaşanmasıdır."
[Data_2017_2018]

32.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) –Sayın Başkan, Türk ordusu yetiştirdiği subaylarla ne kadar övünse
azdır. Tarih, onların cesaretini ve fedakârlığını yazmaya, kahramanlığını anlatmaya âdeta yer
açmak için destanlara dönüşmüştür. 13 Nisan 1915 tarihinde Basra yakınlarında İngilizlere
karşı verilen mücadelede şehit düşen Süleyman Askerî Bey, böyle destansı bir hayat
öyküsüdür. Süleyman Askerî Bey, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek
feda etmiş bir Türk askeridir. Mücadeleden asla vazgeçmeyen, yaralı hâlde sedye üzerinde
dahi olsa savaş meydanından ayrılmadan ordusuna komuta eden bu şanlı komutan,
Osmanlının son devrindeki kahramanlık vesikalarından bir tanesidir. Batı Trakya’ya sızan
müfrezelerin içerisinde çeteleri imha ettikten sonra, 28 Ağustos 1913 yılında kurulan Batı
Trakya Türk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı olarak Süleyman Askerî Bey vazife almıştır.
Ege’de ve Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklara Yunan bayrağı dikme cüretini
gösterenler Süleyman Askerî Bey ve müfrezesinin ruhunu hâlâ içimizde yaşattığını bilsinler."
[Data_2017_2018]

33.!!!!
"Sık sık erken seçim çağrısı yapanlara “Madem öyle, buyurun sandığa.” denilmiştir. Öte
yandan Yüksek Seçim Kurulu “Hazırız” diyor. Cumhur İttifakı da hazır. O hâlde bu seçim kime
baskın? Söyleyelim: Bu seçim Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere, proje
örgütlerle birleşik cephe hâlinde Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alanlara baskın seçim olabilir.
Bu karar Türkiye’nin Zeytindalı’ndan, Fırat Kalkanı ve El Bab Operasyonu’ndan rahatsız
olanlara baskındır. Bu karar FETÖ’yle, PKK’yla mücadeleden rahatsız olanlara baskındır. Bu
karar turuncu devrimcilere, etnik bölücülere, 15 Temmuzculara, PKK muhiplerine, Sevr
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sevdalılarına, sokak sevdalılarına baskındır. Bu karar küresel emperyalizmin sözcülerine
baskındır. Daha dün ABD sözcüsü “Kaygılarımız var.” diyor, İngiliz gazeteleri hazımsızlıklarını
yansıtıyor. Neticede Türkiye düşmanları hazırlıksız yakalanmış, onların 2019’a ayarlı bütün
müdahale senaryoları ellerinde kalmıştır."
[Data_2017_2018]

34.!!!!
"KEREM ALİ SÜREKLİ (İzmir) – Osmanlı ordusunun Kut bölgesinde verdiği destansı
mücadelenin, Kut’ül Amare zaferinin 102’nci yılını kutluyorum. Dönemin Genelkurmay
Başkanı Halil Paşa zaferle ilgili şöyle konuşmuştur: “Aslanlar, Osmanlı’ya şeref ve şan,
İngilizlere ise kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları
sevinçle uçuşurken hepinizin pak alnından öpüyor ve cümlenizi tebrik ediyorum. Tarih bu
olayı yazmak için kelime bulmakta zorlanacaktır.” İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı
Çanakkale’den sonraki ikinci zafer buradadır. Halil Paşa ve cephemizin verdiği 10 bin
kahraman şehit nezdinde şehadet şerbetini içen tüm askerlerimizi tekrar saygı ve rahmetle
anıyorum. Vatan size minnettardır."
[Data_2017_2018]

35.!!!!
"CHP GRUBU ADINA SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Türkiye, bildiğimiz gibi, bir açık hava
müzesi, çok sayıda medeniyete yurtluk yapmış bir toprağın üzerinde yaşıyoruz ve bu konuda,
kültürel varlıklar konusunda Türkiye’yi süper güç olarak görebiliriz. Türkiye bir açık hava
müzesi.
Şimdi, bu konuda dünyada iki tarz ülke var; bir kısmı kaynak ülkeler, bir kısmı pazar ülkeler.
İşte, kaynak ülkeler, Türkiye gibi, Yunanistan gibi, Suriye, Irak gibi, Mısır gibi, İran gibi, Çin gibi
ülkeler; bunların pazarlandığı ülkeler de Batı ülkeleri, genellikle işte Almanya, Fransa,
İngiltere, Amerika, Danimarka gibi ülkeler yani gelişmiş ve maddi imkânları yüksek ülkeler.
Tabii, bu konuda bizim bir kısım tedbirler almamız lazım. Neden? Kaynak ülke olduğumuz için
bu ülkelere bizden kaçırılan eserler yıllardır, yüzyılları aşan süredir kaçırılıyor ve oralarda
pazarlanıyor. Tabii, bizim de bu konularda bir kısım tedbirler almamız gerekiyor. Bunların bir
kısmı, yasal düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Burada Hükûmetin yapacağı işler var,
Bakanlığın takip edeceği konular var, bunun dışında takip edilmesi gereken yabancı müzeler
var çünkü netice itibarıyla yabancı müzeler ve koleksiyonerler tarafından bunlar alınıyor.
Başka? Ayrıca müzayedecilerin, müzayede salonlarının takip edilmesi gerekiyor, katalogların
ve sergilerin takip edilmesi gerekiyor, tabii, ilgili basının takip edilmesi gerekiyor. Bunlar da
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa yapacağı işler."
[Data_2017_2018]

36.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Teşekkür ediyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güzel bir rapor, emeğinize sağlık, bizler de katkıda
bulunduk. Ben de biraz bilgi vermek istiyorum
Üzümün yüzde 90’ı Manisa’da üretiliyor. Manisa ekonomisine 4 milyar lira, Türkiye
ekonomisine 450-500 milyon dolar gelir sağlayan bir üründen bahsediyoruz yani sorunsuz
olması gereken ama sorunlu bir ürün. Neden? AKP sayesinde çok ciddi sorunları var. Yüzde
80-85’inin Manisa’da olduğu bağ alanlarından bahsediyoruz. Manisa tarıma çok elverişli bir
yer. Pamuk vardı, sağ olsunlar, bitirdiler, artık, pamuğu Yunanistan’dan alıyoruz,
Kırgızistan’dan alıyoruz, Mısır’dan alıyoruz. Tütün vardı, tütünü de bitirdiler, tütünü de ithal
ediyoruz. TEKEL’i, sigara fabrikalarını stoklarındaki tütünle sattınız, sıra üzümde. Fındığın
başına gelenler korkarım üzümün de başına gelir. Nasıl fındıkları artık bir yabancı tekel
topluyor, yarın İngiltere’den bir firma gelir, bütün Manisa’daki üzümleri toplar ve kendi
markasını koyar, onun için de bizim görüşlerimizi lütfen dinleyin. Biz buraya biraz muhalefet
şerhi yazdık ama çözüm eğer siz iktidarda devam ederseniz yok, artık yeni bir anlayış olması
lazım."
[Data_2017_2018]

37.!!!!
"CHP GRUBU ADINA AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Telekomünikasyon en stratejik
sektörlerimizden biri. Hepimiz cep telefonlarına, ev telefonlarına, İnternet’e fatura ödüyoruz.
Değerli arkadaşlar, neredeyse tamamı yabancıların eline geçti. Bakın, 3 tane temel cep
telefonu şirketi var: Birisi Vodafone, İngilizlerde; ikincisi Telekom, Avea, Araplarda; üçüncüsü
Turkcell, Ruslarda mı, Finlerde mi, onu dahi bilmiyoruz. 3 şirketimiz ağırlıklı yabancıların eline
geçmiştir değerli arkadaşlar. Perakendecilik sektörü; bütün halkın gidip alışveriş yaptığı,
üreticiden çok ucuza alıp halka pahalıya satan temel sektör perakendecilik. Migros İngilizlerin,
CarrefourSA Fransız, Metro Grup Alman, Tesco Kipa İngiliz. Bütün halkımız parasını
yabancılara kaptırmaktadır bu varlık satışı yüzünden, bu vatan satışı yüzünden. Değerli
arkadaşlar, en yürek yakıcı şey bankalar. Bir ekonominin diferansiyeli -gücünü tekerleklere
aktaran- bankalar. Halkımıza verdiği tüketici kredisinden, konut kredisinden faizle,
enflasyonun çok üzerinde, tefeci faizi alan, dosya parasıyla halkımızı sömüren bu bankalar
ağırlıklı yabancıların eline geçti değerli arkadaşlar. Halkımız artık yabancılara faiz
ödemektedir. Garanti Bankası İspanyollarda, Yapı Kredi İtalyanlarda. Finansbank Yunan’dı yabancıdan yabancıya satış başladı artık, alacak Türkiyeli kalmadı- Katarlılara geçti, Denizbank
Belçika’daydı Rus oldu. Şekerbank Kazak, ING Bank Hollandalı, HSBC Bank İngiliz."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"Trakya’da, Ege’de, İç Anadolu’da en verimli tarım topraklarımız, çiftçimizin alın teri, İsrail’e,
İngiltere’ye, Hollanda’ya, Fransa’ya satılmaktadır değerli arkadaşlar."
[Data_2015-2017]
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39.!!!!
"Fransızlar gelirdi, ordusuyla çökerdi, Zonguldak madenini alırdı. İngilizler gelir, işgal ederdi,
demir yollarınızı alırdı. Artık küresel sermayelerin işgal dönemi başladı, artık asker göndermek
zorunda kalmıyorlar."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"HAYDAR ALİ YILDIZ (Devamla) - Bizim hemen güneyimizde bulunan, yüz yıl önce Osmanlı
toprağı olan bu topraklardan “Orta Doğu” diye bahsedemeyiz. Orta Doğu Britanya’ya göre
“Doğu, Uzak Doğu ve Orta Doğu” şeklinde tarif edilmiş bir biçimlendirmedir, bir egemenlik
tanımıdır ve biz bu tanımlarla hareket etmeyeceğiz. Kendi medeniyet ve inanç
değerlerimizden yola çıkmak durumundayız. Dolayısıyla bugün millet için, milletin bekası için
mücadele ediyorlar. İstiyorlar ki Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nu bir medeniyet
yürüyüşünde idrak, inşa ve ihya sürecini bu milletle beraber gerçekleştiren bu kadroyu tasfiye
edelim. İstiyorlar ki “Dünya beşten büyüktür.” diyen Tayyip Erdoğan bu iddiasından vazgeçsin
(s. 701)."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"şte tam da bu ruh üzerinde, tam da bu anlayış üzerinde yani Kürtlerin ve Türklerin
ortaklığına ama aynı zamanda eşitliğine ama aynı zamanda ortak vatan duygusu etrafında
şekillenen Misakımillî, bildiğiniz üzere sadece bugünkü sınırları da kapsamıyor. Ve bu ana fikir
üzerine, bu ruh, bu felsefe üzerine -çok iyi biliyorsunuz- kurucu Anayasa -hep kurucu
felsefeden bahsederiz- 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu’dur ve Teşkilatı Esasiye Kanunu ne 1924
Anayasası’nın ne 1960 darbe anayasasının ne 12 Eylülün hâlâ uygulamada olan Anayasası’nın
ruhuna uymuyor, bu ruhun tam tersidir. 1921 Anayasası, Türkiye’de çoğulcu bir aidiyeti,
Osmanlı mirasından kalan çoğulcu bir ülkeyi ve çoğulculuğa dayalı bir ulus kavramını yani
Anadolu ve kürdistanı ortak vatan kabul eden bir anlayış. Her ne kadar Lozan sürecinde
bugün “Güney Kürdistan” diye tabir ettiğimiz “Kerkük”, “Musul” ve “Rojava” dediğimiz
bölgeler Türkiye sınırlarının ötesinde, İngiliz ve Fransız hâkimiyetinde kalmış olsa da esas
itibarıyla Misakımillî’deki ruh, anlayış, Kürtlerin ve Türklerin her alanda eşit olduğu ortak
vatanı belirleyen bir protokoldür, bir kabuldür ama 1924 Anayasası’nın oluştuğu süreç tıpkı 1
Kasım seçimleri sürecinde oluşan sürecin benzeri bir anlayışın, bir zihniyetin hâkimiyetinde
gerçekleşti ve o günden bugüne de Kürt sorunu bu ülkede hep problem olmuştur, hep yara
olmuştur. (s. 737)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"Tabii, zaman zaman medyada ve burada “özerklik” ve “özerk yönetim” adı altında da
müzakereler yapılabiliyor, konuşmalar yapılabiliyor. Bununla ilgili de “Bilgeliğin Yedi Sütunu”
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adlı anı kitabında Lawrence “İngiliz Hükûmeti bölgedeki halklara özerklik ve özerk yönetim
vadederek, onlara yine İngiliz hâkimiyetini sağlamak için vaatlerde bulunuyordu.” diye
anılarında ifade ediyor. Bunları bir tarihî kayıt olarak sizlerle paylaşmak istedim. (p. 625)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"Kızılderililerden tutunuz Kafkaslara, Orta Asya’ya, Ulanbator’a kadar folklorik, kültürel
pratiklerini araştıran İngiltere’deki School of Asian and African Studies’de bir müddet
çalışmalarda bulundum, yaptıkları tezleri Büyük Britanya İmparatorluğu’nun veri tabanına
nasıl aktardıklarını da ulusal arşivlerinde gözlemleme şansım oldu. 1946 yılına ait Türk Dil
Kurumunun çalıştayını ve toplantısını takip ederek hangi kelimelerin karşılığına hangi
kelimelerin teklif edildiğini rapor eden İngiliz istihbaratının ve dönemin komiserinin
raporlarını görme imkânı buldum. (s. 257)."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"CHP GRUBU ADINA CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Millî otomobil gibi her şeyin millîsine
pek hevesli görünen AKP iktidara geldiğinde 3 tane millî telekomünikasyon şirketimiz vardı,
hepsi yerliydi. Peki, bugün? Telsim’i Vodafone’a verdiler, yüzde 100 İngiliz; Telekom’un yüzde
55’i Oger yani Arap; Turkcell’de Türk ortağı payı yüzde 65’ten yüzde 13’e düştü. Anlaşılan o ki
“Her şeyin millîsi.” diyen bu iktidara göre telekomünikasyon gibi stratejik öneme sahip bu
sektör önemli değil. Şimdi, deve kuşu, iş yük taşımaya gelince “Kuşum.”, uçmaya gelince
“Deveyim.” dermiş. AKP’nin işleri de böyle, telekomünikasyona gelince serbest, otomobile
gelince millî. (s. 456)."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Eğer görüştüğü ispatlanırsa istifa edecek misiniz? İkinci soru. Üç;
Allah’tan, rahmetli Ecevit’in yerinde, döneminde siz yokmuşsunuz. O zaman “Ayşe tatile
çıksın.” demek yerine Yunan ordusuna ve İngiltere’ye haber verip Kıbrıs’ı Türkiye’ye taşırdınız
siz, bunu da unutmayın. (s. 793)."
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"Değerli milletvekilleri, AKP döneminde yapılan ilkesiz ve hesapsız önemli özelleştirmelerden
birkaç örnek vermek istiyorum. 2004 yılında 2,5 milyar kâr etmiş; 1,1 milyar lira kurumlar
vergisi ödemiş olan TÜRK TELEKOM’un yüzde 55’i, blok olarak, dört yıllık kârına Öger
liderliğindeki Arapİngiliz-İtalyan sermayesine 6,5 milyar dolara satılmış; 6 milyar dolar
değerindeki AVEA da satışın yanında hediye edilmiştir. Baştan sona hukuki eksikliklerle dolu
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ve özel ilişkilere dayalı bu satış işlemi TELEKOM’u süresiz olarak satabilmek amacıyla
başlatılmış, çok şükür ki Danıştay bu satışı yirmi bir yılla sınırlandırmıştır. (s. 827)."
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"SAİT YÜCE (Isparta) –HDP’nin önerisinde söz edilen 3 ismin de birleştirildiği ortak kimlik
Kürtlük. Bugün mezarlarının yerleri bilinmeyen bu insanlar elbette öyleler ama bu isimlerin
Kürt milliyetçiliğinin sembol isimleri olarak kurgulanmaları ve bunlar üzerinden milliyetçiliğin
beslenmesini pozitif bir yaklaşım olarak görmüyorum ve görmüyoruz. Said Nursi’den Saidi
Kürdî çıkar ama Saidi Kürdi’den Said Nursi çıkmaz. Öcalan’ın bu Said’lerle ilgili hem “gerici”
hem “İngiliz ajanı” diye beyanları var. O zaman, bu öneriyi veren arkadaşların Öcalan’la da
herhâlde hesaplaşmaları gerekir diye düşünüyorum, kayıtlarda var bunlar. Bu yüzden…"
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"SAİT YÜCE (Devamla) – Diyorlar tabii. “İngiliz iş birlikçisi” diyor, “gerici” diyor; Öcalan’ın
böyle ifadeleri var. Bu öneriyi verenlerin bu noktada da bir izahta bulunmalarını bekleriz
doğrusu. Evet, bu yüzden Kürt milliyetçilerinin Said Nursi’den ellerini çekmeleri ve onu siyasi
bir araç olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ahlaki bir sorumluluktur. Said Nursi sadece
Kürtlerin değil, Türkiye’nin, hatta Âlemiislam’ın çimentolarından biridir ve öyle de kalacaktır.
O günün, tek partinin baskı ve zulüm ortamının yöneticileri insanlığa, İslamiyet’e, kardeşliğe
yakışmayan vahim hatalara imza atmışlardır. Biz yakın tarihimizdeki bu kabul edilemez zulüm
ve yanlışlıkları sonuna kadar reddediyoruz. Sebep olanların hem milletimiz nezdinde hem de
Allah indinde hesap vereceklerine inanıyoruz. O zulümleri yapanlar bu insanların dirisinden
rahatsız oldukları gibi ölüsünden, naaşından, kabirlerinden de rahatsızdılar; mezarlarını bu
yüzden de kaybettiler. (s. 101).
Şeyh Sait 29 Haziran 1925’te idam edildi. Gerçi İsmet İnönü’nün hatıratında, Şeyh Sait’in
İngilizlerden destek aldığı, onlara ajanlık yaptığıyla ilgili bir belge bulunamadığı şeklinde İsmet
İnönü’nün de ifadeleri var. Seyit Rıza 15 Kasım 1937’de isyan gerekçesiyle idam edilmiş, naaşı
yine Şeyh Sait gibi bilinmeyen bir yere nakledilmiş (102)."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"LEVENT GÖK: Ne yaptığımızı biliyoruz çünkü biz Kurtuluş Savaşı’mızda, emperyalizme karşı
verilen Kurtuluş Savaşı’nda Urfa’nın nice kahramanlıklar gösterdiğini biliyoruz. Çok kıt
olanaklarla, dar koşullarla düşmana karşı, İngilizlere, Fransızlara karşı kendi ilini savunan
Urfalıların gösterdiği cesareti biliyoruz. Biz Urfa’da Yüzbaşı Ali Saip Bey öncülüğünde toplanan
millî gücün, Kaymakam Şevket Bey, Hacı Mustafa Bey, Hacı İmam, İlyas Bey, Binbaşı İhsan
Beylerle beraber oluşturulan o millî gücün nasıl kahramansı bir destan yazdığını ve 11 Nisan
1920’de Urfa’nın kurtuluşunun nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Urfa ülkemizin kuruluşunda çok

169

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
önemli bir harçtır. Bugün 2 milyona yakın nüfusuyla önemli bir tarım potansiyelini barındıran
Urfa’mızın ülkemizin kültürel, sosyal, ekonomik hayatına kattığı katkıların farkındayız."
[Data_2015-2017]

50.!!!!
"MAHMUT TANAL: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı orduları yenilmiş, Sevr Antlaşması
imzalanmış, asker silah bırakmış ve halk yalnız bırakılarak kendi kaderine terk edilmişti. Türk
tarihinin bu en kötü dönemini fırsat bilen İngilizler 1919’da Urfa’yı işgal etmişti, bir süre sonra
da 3 bin kişilik kuvvetleriyle Fransızlar Urfa’ya girmişti. Bu işgalin ardından Urfa’da bir
Kuvayımilliye gücü oluşmuş ve bunların liderliğini de merhum Yüzbaşı Ali Saip Bey üstlenmişti.
Halk kendi imkânlarıyla, canıyla, kanıyla, malıyla görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi vererek
kendi özgürlüğünü kazanmış ve millî mücadele ruhu tüm yurtta güçlenerek tarihin seyrini
değiştirmişti. Merhum Ali Saip Bey’e de Soyadı Kanunu’yla, gösterdiği kahramanlık nedeniyle
Ursavaş soyadı verilmişti. Sonunda 11 Nisan 1920’de Urfa’da, Kurtuluş Savaşı’nın
kahramanlarının öncülüğünde halkın oluşturduğu kuvvetler, Ankara’da kurulan Meclisten 12
gün önce şehirlerini özgürlüğe kavuşturmuşlardır. Bu kurtuluşun sonrası harekete geçen
Urfalılar -tabii, Gaziantepli arkadaşlarım, hemşehrilerim gücenmesinler- aynı zamanda
Antep’e de yardımcı oldular. Yani Şanlıurfalılar sadece ve sadece Urfa’yı kurtarmakla kalmadı,
bu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi nedeniyle Gaziantep’e de yardımcı oldu."
[Data_2015-2017]

51.!!!!
"Bakın, Allah bin kere razı olsun. İşte, 1918 Mondros Mütarekesi, artık, düşmanlar karar
vermişler ve Türkiye’yi bölecekler. Önce İngilizler, sonra Fransızlar demişler ki arkadaşlar: “Biz
bu Urfa’yı zaptedeceğiz.” ve kahraman Urfalılar çıkmış, 12’ler çıkmış, demişler ki önce
İngilizlere: “Hayır, biz size burayı vermeyiz.” sonra Fransızları kovmuşlar. İşte, Ali Rıza Binbaşı,
Yüzbaşı Ali Saip Bey, Allah bin kere rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun. Kahraman
Urfalılar terk etmemişler ve -bakın, bu çok önemli- merkezden hiç yardım almadan bir şehir
kendisini korumuş ve diğer şehirlere örnek olmuş. Ben Urfalılarla gurur duyuyorum, Urfa’mla
gurur duyuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"İlk, sigortayla ilgili düzenleme yapıyor. Sigorta melaneti nedir? Sigorta melaneti şudur:
Değerli arkadaşlar, bu ülkenin sigorta şirketlerinin yüzde 90’ı yabancıların elinde; İngilizlerin
elinde, Fransızların elinde, Japonların elinde, bunları da sattılar. Bunların zamanında çoğu
yabancıların eline geçti. Sigorta şirketi ile halkın arasındaki ilişki ne? Halk, evini, arabasını
sigortalatıyor; sağlığını, emekliliğini sigortalatıyor, bu yabancı şirketlere prim ödüyor. Başına
bir şey gelince de sigorta şirketinin para vermesi gerekiyor. Tam o para verdiğinde sigorta
şirketleri bu halka para vermediği için bu yargı organlarında halkın lehine kararlar çıkıyor. O
halkın lehinde kararlar niye çıkıyor? Zorunlu Trafik Sigortası Kanunu ve Borçlar Kanunu’na
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göre. Şimdi, şeytani bir hüküm koymuşlar, diyorlar ki: Sigorta genel şartları… Sigorta genel
şartları ne? Hazine Müsteşarlığının çıkardığı tebliğ. Borçlar Kanunu uygulanırsa halkın lehine
oluyor ama sigorta genel şartları yani yürütmenin bir tebliği çıkarsa şirketin lehine oluyor. Bir
madde koymuşlar, Hazine Müsteşarlığının tebliğini yüce Meclisin iradesini, halkın iradesinin
önüne geçirmişler. Borçlar Kanunu’ndan önce o uygulanacak, vatandaş yargıya gidecek, beş
kuruş para alamayacak bu sigorta şirketlerinden; oğlu ölürse, kızı ölürse, arabası pert olursa,
hastalanırsa beş kuruş para alamayacaklar, işte bu hızlı yönetilecek Türkiye’ye koyulan bir
mayınlı maddeyle. (s. 882)."
[Data_2015-2017]

53.!!!!
"HDP GRUBU ADINA CELAL DOĞAN (İstanbul) –Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Yönetim
Kurulu üyesiydim. Ecevit, bizim Genel Başkanımızdı. Bizi olağanüstü toplantıya çağırdı bir gün
acil, şu lafı sarf etti: “Bir gün önünüze Musul ve Kerkük gelirse bunun bir İngiliz veya bubi
tuzağı olduğunu asla unutmayın ve bu faka basmayın. Bir genel başkan olarak size bu
vasiyette bulunuyorum.” dedi. Bu da onun bir tespiti idi. (s. 216)."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"Geçen hafta burada Urfa’ya İstiklal Madalyası verdik. İstiklal Madalyası verdiğimizde…
Fransızların Gaziantep’i, Urfa’yı, Kahramanmaraş’ı terk edişleri, mücadelesinin, savaşın bitme
noktası değildir; Fransızlar ile İngilizler arasındaki Sykes-Picot’la Suriye üzerindeki haklarını
devrettikleri için ellerini kollarını sallayarak gitmişlerdir. Bu nedenle önümüzdeki tarihî
dönemde bu aktörlerin o bölgedeki perde arkasını bu yüce Parlamentonun bilmesi gerekir. (s.
219)."
[Data_2015-2017]

55.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA TAHA ÖZHAN (Malatya) – Suriye’yle birlikte ortaya çıkan yabancı
savaşçı fenomeni ezici çoğunlukla Avrupalı olmasına rağmen, meseleyle açıkça
yüzleşmedikleri gibi, zımnen sorunu ihraç bile ettiklerini düşündüler. Aksine, Cihatçı John
karakteri üzerinden Avrupa içerisindeki meseleyi güvenlikleştirerek yönetebileceklerini
düşündüler. Suriye’de İngilizce tehditler savurarak İngilizce aman dileyen kişiyi katletmeyi
baştan sona bir Orta Doğu sorunu olarak kodlamayı tercih ettiler. Oysa, İngilizce tehditler
savuran bir İngiliz yine İngilizce yardım, aman dileyen bir Amerikalının başını vahşice keserken
Türkiye’nin DAİŞ’ten petrol alıp almadığı saçmalığıyla uğraştılar. Maalesef, bu iftiranın bizdeki
yerli tüketicileri de hâlâ ısrarla aynı çizgiyi korumaya devam ediyorlar. Oysa, Baas rejiminin,
akan kanın, işgallerin ve bölgede yaşanan çatışmanın kendisi, üzerinde durulması gereken
noktaydı (s. 225)."
[Data_2015-2017]
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56.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Ya da işte, Avrupa’nın başından defetmek için Irak’a,
Suriye’ye gönderdiği IŞİD militanlarının ne kadarını, bu kanunla birlikte tutukladığınız,
yargıladığınız adamın ne kadarını Avrupa ülkelerine geri gönderebileceksiniz? Yarın bu IŞİD
militanları, geçmişte başka terör örgütlerinin yaptığı gibi, bizim cezaevlerini kendilerine bir
eğitim alanı hâline getirirse ne yapacaksınız? Adalet Bakanlığının bununla ilgili bir hazırlığı, bir
çalışması var mı? Böyle ciddi bir kanun görüşülürken Adalet Bakanı buradan çıkıp gidiyor; bari
Orman Bakanını koysaydınız, hiç olmazsa orman hukukuna göre bunları görüşürdük. Yani
bunları arkadaşlar, aklıselimle değerlendirin. Yine, başta ABD, İngiltere, İsrail ve Almanya
olmak üzere o sizin iş birliği yaptığınız birçok ülke, ülkemizi güvenliksiz ilan etti ve ülkemizdeki
kendi vatandaşlarının geri dönmesi ve kendi ülkelerinden başka vatandaşlarının da Türkiye’ye
gelmemesi konusunda telkinde bulundu. Bu telkinde bulunan, Türkiye’yi bu kadar sıkıntıya
sokan ülkelerle siz bu iş birliğini nasıl yapacaksınız Sayın Bakan? Bunu yapabileceğinize
inanıyor musunuz? Bu kanun çıkınca Türkiye’nin bu alandaki hangi sıkıntısı çözülecek? Ben bu
duygularla gecenin bu saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah hayırlı olur. (MHP
sıralarından alkışlar) (s. 502)."
[Data_2015-2017]

57.!!!!
"Şimdi, günlerdir burada Sykes-Picot refere ediliyor. Maalesef, bazıları olumlu refere ediyor,
biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Sykes-Picot Osmanlı Devleti’nin bölünme, parçalanma
projesidir. Bunu, bu yüce Mecliste olumlayarak ifade edenleri buradan kınıyorum. Aynen
Arnold Toynbee’ye (buraya kadar s. 844) yazdırılan o Mavi Kitap da öyledir. Dinleyeceksiniz,
öğreneceksiniz tarihi, Rus belgelerinden öğreneceksiniz. Yazanın kendisi itiraf ediyor, “Biz,
İngiltere Hükûmetinin istihbaratının öngörüsüyle bu kitabı yazıp bunu eyleme dönüştürmek
zorundaydık.” diyor. (s. 845)."
[Data_2015-2017]

58.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) –Şimdi, bakın, Azerbaycanlı Behbut Han Cevanşir diye bir
kardeşimiz; Adliye Nazırı. İstanbul’da bir gecede, gündüz külahlı, gece silahlı olan o Mebusan
üyeleri var ya, onlar ve azmettiricileriyle birlikte Osmanlıları katlediyorlar. Öldürülüyor ve
buna da akıl hastası… Katil yakalanıyor ama İngiliz (buraya kadar s. 845) işgalinde bir
Osmanlı’dan bahsediyoruz. Hadi erkeksen al içeri, tutukla bakayım. Niye? Çünkü, büyük bir
projenin parçası zaten. Şimdi, Allah’tan korkacağız. Bu millete artık bu kadar ihanet, bu kadar
suçlama yeter. Bu ülkeden bir ülke daha çıkaramayacaksınız, bu devletten iki devlet, üç devlet
daha çıkaramayacaksınız bu irade burada olduğu sürece. (s. 846)."
[Data_2015-2017]
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59.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) –Şimdi, geliyorum günümüze. Azerbaycan’da Dağlık Karabağ,
Gence, Füzuli işgal altında; vicdanınız varsa gelin bir kelime söyleyin şurada. Zori Balayan diye
bir hekiminiz var, bir girin YouTube’dan bakın. Ne yapmış? Yaptıklarıyla övünüyor; 13 yaşında
bir Azeri çocuğu diri diri soyma zevkini tatmış, deneysel bir çalışma! Bu Mecliste bunları
konuşmuyoruz. Niye konuşmuyoruz Sayın Vekilim, niye konuşmuyoruz? Partilerimiz farklı
olabilir ama bu devlet, bu gök kubbe hepimizin. Buna hep beraber sahip çıkacağız. Bundan
sonra, gerçekten, elbette ki eksikleri, hataları konuşacağız ama İngiliz işgali altında… Ya artık
günümüzdeki diziler bile o dönemle ilgili yapılıyor, görmüyor musunuz? İktidarsınız, muktedir
değilsiniz, yoksunuz. İngiliz bayrakları… Pera Palas’ta katledilen bir sürü Türk subayı var,
Anadolu’nun her tarafında katliam var."
[Data_2015-2017]

60.!!!!
"MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) –Özellikle, modern demokrasilerde siyasi yapı ve işleyiş
yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında kurulan dengelerle şekillenir. Fakat, bu dengeyi
sağlamakla yükümlü olan iktidar “Yasama bizde, yargı bizde, yürütme bizde.” diyerek temel
dengeleri dahi gözetmediğini açık bir şekilde dile getirmiştir. Demokrasinin değer ve
anlayışlarından uzaklaşan bir yöntemle karşı karşıyayız ve bu anlayışın AB yolunda sonuç
vermeyeceği de apaçık ortadadır. İngiltere zaten bunun ilk adımını attı. David Cameron
“Schengen bölgesinde değiliz, ayrıca Türklere vize serbestisi teklifinde bulunan kararı
Schengen bölgesi aldı. Biz böyle bir karar almadık, almayacağız da. Ancak, vizenin ülkelere
yerleşip çalışmadan çok, ziyaret hakkı veren bir vize olduğunu hatırlayalım. Schengen
ülkelerini vizelerle ziyaret eden Türklerin (buraya kadar s. 989) Britanya’ya gelme ya da
otomatik olarak ülkeye girme hakları yok. Bunu net bir şekilde anlamak çok önemli.” ifadesini
kullandı. Bu da Avrupa’nın bakış açısını az çok ortaya seren bir ifadedir. (s. 990)."
[Data_2015-2017]

61.!!!!
"Öyle bir liderdir ki, savaşırken karşısında öldürmek zorunda olduğu yabancı ülkelerin
vatandaşlarının hayranlığını kazanan tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çanakkale
savaşlarında, hatırlayınız Mustafa Kemal Atatürk’ün o büyük söylevini: “Uzak diyarlardan
gelen Anzaklar, Yeni Zelandalılar, İngilizler -onların analarına seslenmiştir- sizler geldiniz, bu
diyarda savaştınız, hayatınızı kaybettiniz. Analar, sizler orada ağlamayınız. Biliniz ki artık bu
çocuklar bundan sonra bizim çocuklarımız.” diyen tek lider dünyada Mustafa Kemal
Atatürk’tür. (CHP sıralarından alkışlar) (s. 238)."
[Data_2015-2017]
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62.!!!!
"CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Yüz yıl evvel Kutülamare’de İngiliz ordusunu teslim alan Mirliva Halil
Paşa bugünü şu sözlerle bayram ilan etmiştir: “Arslanlar, bugün Türklere şeref, şan; İngilizlere
kara meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında şehitlerimizin ruhu şad ve şendir.
Hepinizi pak alınlarınızdan öperek (buraya kadar s. 534) tebrik ederim. İki yüz yıldır
tarihimizde olmayan zaferi bize yaşatan Yüce Allah’a hamt ve şükürler olsun. Kut’ta şehit ve
yaralılar verdik fakat İngiliz ordusundan 13.800 general, subay, er esir aldık; 30.000 zayiat
verdirdik. Bugüne ‘Kut Bayramı’ adını veriyorum. Ordumun her ferdi her yıl bugünü kutlarken
şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Mirliva Halil, 6’ncı Ordu Komutanı.”
(s. 535)."
[Data_2015-2017]

63.!!!!
"2003’te akademik bir amaçla Amerika’ya gittik. New Mexico eyaletinde bir insan hakları,
soykırım müzesi gezdirdiler. Gittik, küçük bir yer. Başında yaşlı bir adam “Efendim, burası
soykırım müzesi.” Fakat, dolaşırken dikkatimi çekti, 1915’e atıfta bulunan küçük bir masa da
var. Yetkili şahsa dedim ki: “Siz burayı kurumsal olarak mı açtınız?” Dedi ki: “Hayır, ben
Holokost ’tan, Yahudi soykırımından mağdur olmuş, Amerika’ya göç etmiş bir ailenin
mensubuyum. Bütün maddi varlığımı da burada, soyuma, ceddime yapılanları göstermek için
adadım.” Dedim ki: “Peki, tamamen Yahudi eksenli, Holokost eksenli bir müzede şu köşede
de…” Baktım o envantere, kitaplara, malum kurumlar tarafından yazılmış inanın, birkaç tane
böyle propaganda şeyleri, Mavi Kitap’tan alınmış şeyler. Malum, İngilizlerin Sykes-Picot’dan
önce ortaya attıkları, bu coğrafyayla ilgili bir kitaptır. Daha sonra itiraf ettiler “Siyasi bir
propaganda kitabı.” diye."
[Data_2015-2017]

64.!!!!
"Bugün, Erivan’da, Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde soykırım müzelerini gezenlere
söylüyorum, Iğdır’daki müzeyi gezdiler mi hiç? Pespaye, şu anda bakıma muhtaç.
Bakü’dekini gezdiler mi? Hayır, gezmediler, biz de teşvik etmedik, biz de sahip çıkmadık o
müzelere. Dolayısıyla, önce kendi içimizdeki algıyı düzeltmemiz için gerçekten buna hem
tarihî hem kültürel hem de siyasi anlamda sahip çıkıp Alman Parlamentosundaki Cem
Özdemirlere de cevap verecek duruma gelelim. Ama ben buradan -özür dileyerek, vaktinizi
alıyorum ama- bir şey söylemek istiyorum o Cem Özdemir’e. Uzantıları, ataları Osmanlı
Meclis-i Mebusanında da vardı onların, Ali Kemal’in torunudur o. Çünkü Ali Kemal o dönemde
İngiliz mandasını savunmuş…İngiliz mandasını savunmuş ve gerçekten İngiliz mandacı olduğu
da torununun İngiltere’de Londra Belediye Başkanı olmasıyla tescillenmiştir. (s. 511)."
[Data_2015-2017]
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65.!!!!
"KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) – Dün İstanbul’da, bugün Mardin’de düzenlenen alçak
terör saldırılarını nefretle kınadığımı bildirmek istiyorum. Allah’tan şehitlerimize rahmet,
kederli ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Terörün ırkı, kökeni olmadığı gibi, dininin ve
değerinin de olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu bir PKK terörüdür. Mukaddes
günlerimizi kana bulayan bu saldırılar terörün gerçek ve dinsiz yüzünün acı birer
yansımalarıdır.
Değerli milletvekilleri, henüz bir asır önce rakiplerimiz Britanya, Çarlık Rusyası, Fransa ve
benzeri dünya ülkeleriydi. “Hasta adam” dedikleri Osmanlı tüm bu saydığım devletlerin en
büyük dertleriydi. Ancak yüz yıl içerisinde Ermeniler, Kürtler ve çeşitli toplumsal dinamikler ile
devletin arasına sistematik bir şekilde ihtilaflar sokuldu. Yüzyıllarca bir tek valiyle yönettiğimiz
Yunanistan, bir dönem Türkiye’nin en azılı rakibi gibi gösterildi çünkü bize biçilen misyon,
kendi toplumumuzla mücadele edecek kadar niteliksiz ve basiretsizdi. Kendi söz hakkı
olmayan Türkiye kimse için tehlike arz etmiyordu. Türkiye’nin kendi söz hakkını ilelebet elde
edememesi için de toplumsal iç karışıklıklar sürekli olarak örselenmeye devam ediyordu. (s.
42)."
[Data_2015-2017]

66.!!!!
"Tabii ki burada bu olaylar olunca hep taziyelerimizi bildiriyoruz ancak milletimiz bizden
taziye mesajı istemiyor. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüce Türk milleti Meclisimizden
terörün kökünün kazınması konusunda bir irade bekliyor. Millet huzur istiyor, millet işini
gücünü yapabileceği, karnını doyurabileceği bir ortam istiyor. Bugün İstanbul’da patlayan
bomba sadece oradaki canları yakmıyor. İstanbul’da bombanın patlamasının akabinde
Almanya, İngiltere ve birçok ülke kendi vatandaşlarını hemen ülkesine çağırdı. Benim
bölgemdeki turizmci kan ağlıyor, ona tedarik yapan esnaf kan ağlıyor, ona üretim yapan
tarımcı, çiftçi, üretici kan ağlıyor. Bu bakımdan, bu meselenin daha bir ciddiyetle burada
konuşulması gerekmektedir."
[Data_2015-2017]

67.!!!!
"Ama Batı -sadece Almanya, Fransa, İngiltere, fark etmeden- bu tür kararları alırken bir
taraftan amaçları kendi içerilerinde bir kamuoyu oluşturmak iken, bir başka önemli amaçları
da Türkiye’deki kamuoyunun kafasını karıştırmak. İşte bu anlamda bizim, gerçekten, iki yönlü
bir strateji geliştirmemiz gerekir. Bir: İçerideki kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmek.
Hamasetten uzak, tamamen bilgiye, belgeye dayalı, tarihî gerçeklere dayalı millî bir tarihî şuur
oluşturarak, yani Tarih Kurumu başta olmak üzere, bütün araştırma merkezlerimizi daha da
aktif hâle getirerek, onlara maddi desteği esirgemeden… (s. 165)."
[Data_2015-2017]
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68.!!!!
"Peki, dünya biriktirirken bizler neler yaptık? Bizler, Osmanlı Dönemi’nde özellikle, bu kadar
araziye rağmen buğdayı Rusya’dan, pirinci Mısır’dan, şekeri İngiltere’den, Fransa’dan
alıyorduk. Şeker fabrikamız yok idi. Şekeri bize pahalı bir şekilde yedirmek için, bize şekeri
dünyanın en pahalı ürünü olarak yedirmek için Fransız, İngiliz gemileri limana yanaştıkları
zaman kapaklarını açmıyorlardı. Ta (s. 247) ki şeker bitsin, karaborsaya düşsün, karaborsa
fiyatından satış başladığı anda gemiler kapaklarını açıp şeker sevkiyatı yapmaya başlıyorlardı.
Bunun önüne biz nasıl geçtik? 1926’da ilk defa şeker fabrikasını kurarak, pancar üretimini
çiftçimize öğreterek ama ondan önce de çiftçimizi topraklandırarak bu işlere başladık."
[Data_2015-2017]

69.!!!!
"Şimdi, Global Research’ün, Gulf Daily News’te yayımlanan bir makaleye dayanarak yaptığı bir
açıklamadan bir pasaj okumak istiyorum: “Amerika’daki Ulusal Güvenlik Ajansı eski
çalışanlarından Edward Snowden’ın ortaya attığı bir iddiaya göre İngiliz, Amerikan ve İsrail
istihbarat örgütleri Irak-Suriye İslam Devleti yani IŞİD’in oluşmasında birlikte çalıştıklarını
belirtmektedirler. Snowden tarafından sızdırılan belgelere göre, bölgedeki Yahudi devletinin
korunmasının tek yolu sınırlarına yakın bir yerde bir düşman yaratmaktır.” Yine, bu belgelere
göre IŞİD’in lideri ve imamı Ebu Bekir El Bağdadi’ye bir yıl boyunca yoğun bir askerî eğitim bu
üçleme tarafından verilmiş, hatta özellikle hitabetle ve hutbelerle ilgili de bir eğitimden
geçirilmiştir. Sayın milletvekilleri, böyle bir bilgi notuyla neden başladım? Uluslararası
rekabette artık açıktan ve doğrudan savaşlar söz konusu değildir, bunun yerine taşeron olarak
terör örgütleri kullanılmaktadır. Özellikle büyük güçler arasındaki rekabette bu çok açıkça
görülmektedir. ... Saygıdeğer milletvekilleri, Orta Doğu, Asya ve Avrupa’nın kesiştiği ve
binlerce yıldır her anlamda merkez olma özelliği taşıyan bir coğrafyada var olmak, ayakta
kalmak karşılığında ya doğrudan savaşlara ya da terörist birtakım kalkışmalara maruz
kalırsınız. Son yüzyılda, rekabet hâlinde olduğumuz devletler muhtelif vesilelerle savaşlarla
elde edemediklerini başkaldırılar, ayaklanmalar ve terörist girişimlerle denemektedirler. Bu
amaçlar doğrultusunda, ülkemize özellikle 1984 yılından bu yana ayrılıkçı bir terörist örgütü
musallat edilmiştir. (s. 853)."
[Data_2015-2017]

70.!!!!
"Bir başka konu: Şimdi, İngiltere’de bu konu gündeme geldiğinde bunun taraftarları da,
Avrupa’da kalmak isteyenler de, Avrupa’dan, Avrupa Birliğinden ayrılmak isteyenler de bu
konuyu Türkiye üzerinden götürdüler. Türkiye şeytanlaştırıldı, Türkiye ötekileştirildi,
yabancılaştırıldı ve Türkiye öcüleştirildi. Siz, hakikaten, Hükûmet olarak niye buna cevap
vermediniz, niye buna bir ses vermediniz, niye bunları eleştirmediniz? Bugün İngiltere’de
Türkiye şeytanlaştırılırken yarın başka bir ülkede bunun benzerinin tekrar etmeyeceğini
nereden garanti ediyorsunuz? Niye bunlara karşı çıkmadınız? Türkiye’nin ulusal çıkarları
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maalesef sessiz bir şekilde gömülüyor, ses çıkartılmıyor ve bizi bu rahatsız ediyor. Hükûmetin
sessizliği, ciddi manada, İngiltere’deki tavırdan daha fazla rahatsız ediyor bizi. (s. 186)."
[Data_2015-2017]

71.!!!!
"Meseleyi, Türkiye’nin dış siyasetini o kadar büyük zikzaklar içinde götüren bir iktidarla karşı
karşıyayız ki, bir süre sonra, Türkiye, İngiltere’de bu hafta sonu yapılan Brexit oylamalarında
İngiltere’nin ana gündem maddesi hâline geldi. Nasıl geldi? Sayın Cumhurbaşkanı arada bir
çıkar, “Ey Avrupa Birliği! Ey Rusya!” der ya, orada Başbakan David Cameron çıktı, “Ey
Türkiye!” dedi. Bu bizim canımızı sıktı. İktidarın da canını sıktı, muhalefetin de canını sıktı. Biz
Türkiye’nin başka bir ülkenin iç işlerinde malzeme olarak kullanılmasını istemeyiz. İstemeyiz
ama biz, şu ana kadar ilişkide olduğumuz bütün ülkeleri kendi iç siyasetimizde malzeme
olarak kullandık. Avrupa Birliğini biz, malzeme olarak kullandık mı arkadaşlar? Kullandık. “Biz”
derken Hükûmetten bahsediyorum. Biz, İsrail’le ilişkileri iç politika malzemesi olarak kullandık
mı? İsrail’i şeytanlaştırdık mı? Şeytanlaştırdık. Her şeyi iç politika malzemesi olarak kullandık.
Biz, Ermeni soykırımı iddialarını iç politika malzemesi yaptık mı? Yaptık. Biz, “Ey Obama!”
deyip Amerika’yla ilişkileri iç politika malzemesi hâline getirdik mi? Getirdik. (s. 194)."
[Data_2015-2017]

72.!!!!
"İngiltere’de “AB’den çıkalım.” diyenlerin kazandığı referandum sürecinde kampanya yürüten
iki tarafın da Türkiye’nin AB üyelik hedefinin getireceği olumsuzlukları gündeme taşıması bir
dış politika başarısı olarak görülebilir mi? Adaylık süresince en büyük destekçimiz olan
İngiltere, hangi nedenlerle bizden vazgeçmiştir? (s. 420)."
[Data_2015-2017]

73.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Öncelikle şunu söyleyeyim: Kürtçülük faaliyetlerinden önce
Güneydoğu Anadolu’da Kürtler yaşıyordu. Bu Kürtlerle ilgili olarak Yavuz Sultan Selim
döneminde Şah İsmail’le kavga başladığı zaman Şah İsmail’e karşı İdrisi Bitlisî’yle beraber,
Osmanlı’yla Yavuz’la birlikte oldular belki de ilk çözüm sürecinin başladığı noktaydı. Ardından
Hamidiye Alayları’na Abdulhamit devreye girdi. Aynı şekilde, “Acaba, Kürtler Müslümandır,
Kürtler Osmanlı’nın bir parçasıdır, beraberce, birlikte egemen güçlere, vesayetçilere meydan
okuyabilir miyiz, İngiliz İmparatorluğu’na meydan okuyabilir miyiz, Almanya, Avusturya,
Macaristan İmparatorluğu’na meydan okuyabilir miyiz?” diye gayret sarf etti Abdülhamid."
[Data_2015-2017]

74.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) –Son Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde aşırı sağcı, daha doğrusu ırkçı partilerdeki oy artışının üzerinde de mutlaka
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durulması gerekmektedir.... İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmak için yaptığı referandum
neticesinde konuşulan konuların başında Balkanların güvenliği gelmektedir. Umuyorum ve
diliyorum ki bütün ülkelerin ve özellikle Avrupa ülkelerinin liderleri, bu yeni dalga üzerinde
sörf yapmak yerine tehlikeyi görürler ve gerekli adımları atarlar."
[Data_2015-2017]

75.!!!!
"Bakın, İngiltere, raporu açıkladı, İngiltere’nin açıkladığı rapora göre, Irak’a haksız yere
saldırılmış. Hava sahasını açtığınız için vicdanınız sızlıyor mu, sızlamıyor mu şu anda? Hadi
bakalım onu söyleyin siz. Müslümanlar, sizin buradan kaldırdığınız uçaklarla öldürüldü orada.
Şimdi, Saddam gibi gaza geldiniz Esad konusunda, Batılılar arkanızdan çekilecek. Sayın
Metiner’le bir televizyon programında karşılaşmıştım. Aynı gün, tezkereyi geçirdiğiniz gün ben
o televizyon programında dedim ki: “Sizin arkanızdan çekilecekler, Saddam’la baş başa
kalacaksınız.” Nitekim öyle oldu. Şimdi, değerli arkadaşlar, her sabah Türkiye, dehşete
uyanıyor sizin yönetiminizde, umutlarımızın çıtası iyiden iyiye düştü. (s. 1089)."
[Data_2015-2017]

76.!!!!
"ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Değerli milletvekilleri, ülkemizde taş kömürü, Uzun Mehmet
tarafından 8 Kasım 1829 tarihinde Karadeniz Ereğli’nin Neyren Deresi’nde bulundu. O günden
bugüne kadar binlerce maden işçisi, gece demeden gündüz demeden ağır sanayinin
vazgeçilmezi olan taş kömürünü çıkarmaya çalıştılar. Osmanlı döneminde İngiliz, Fransız, Rus
şirketler, Osmanlı yönetiminden elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde taş kömürü üretimini
yapmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Mustafa Kemal (s. 1140) Atatürk, taş
kömürünün stratejik önemi nedeniyle, Zonguldak’ı, 1 Nisan 1924 tarihinde cumhuriyetin ilk ili
ilan etmiştir, taş kömürü madenlerini de millileştirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,
Zonguldak’a verdiği önemi ve değeri şu veciz sözüyle anlatmıştır: “Zonguldak’ın derin
toprakları altındaki servetimadeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o
kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir.” (s. 1141)."
[Data_2015-2017]

77.!!!!
"KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) – Değerli milletvekilleri, bugün “yozdil” bir yazar,
köşesinde bugüne kadar sadece bilim insanlarına vatandaşlık verildiğini ifade ederek “300 bini
hamile, 2 milyonu okuma yazma bilmeyen, 3,5 milyonu işsiz, güçsüz, zır cahil.” diyerek de
Suriyeli kardeşlerimize hakaret etmiştir. Son cümlesinde ise “Suriyeliler kalsın razıyız, İngiltere
veya Kanada sadece Tayyip Erdoğan’ı buradan alsın yeter.” diyerek de asıl amacını,
şizofrenide sınır tanımadığını dünya kamuoyu önünde ve Türkiye kamuoyu önünde
göstermiştir. Bu zihniyet, mandacı, hep müstemlekeci ve hastalıklı bir zihniyeti
yansıtmaktadır. Güneyden geleni hor, Batı’dan geleni hoş gören bu akıl kaybetmeye
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mahkûmdur. Hiçbir zaman aziz milletimizin gönlünde yer bulmadı, bulamayacaktır. Bu
sebeple kendisini şiddetle kınıyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (s. 18)."
[Data_2015-2017]

78.!!!!
"MHP GRUBU ADINA SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Osmanlıların Trakya’ya ayak bastıktan
sonra bölgede yavaş yavaş ilerlemeye başlaması, aralarında çeşitli dinî, siyasi, askeri ve
benzeri sorunlar olan Balkan halklarının bütün bu sorunlarını bir kenara bırakıp yaklaşan Türk
tehlikesine karşı birleşerek Haçlı Seferleri başlatmalarına neden olmuştur. Bu seferlere,
Balkan devletleri dışında zaman zaman, bölgenin hamiliğini üstlenen Macar Krallığı doğrudan,
İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İskoçya gibi Avrupa’nın çeşitli ülkeleri de bir miktar
asker göndererek dolaylı yönden iştirak ettiler Türklere karşı. Haçlı orduları ve Osmanlılar
arasında 14’üncü yüzyılın ortalarında Birinci Kosova Savaşı’yla başlayan bir hilal-haç savaşı,
İkinci Kosova Savaşı’yla 15’inci yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir (s. 436)."
[Data_2015-2017]

79.!!!!
"28 Şubata gelindi. Necmettin Erbakan’ın o dönemde sıkıştırılmasının ve iktidarı hileyle,
cebren elinden alınarak bir köşeye itilmesinin veya yasaklanmasının esas sebebi az veya çok
namaz kılması veya özel hayatı değildi. O dönemde, yine, bugünkü gibi, dünya siyasetini
yöneten güçler, çevreler bir hesaplaşma içerisindeydi ve Erbakan’ın D8’lerle kurduğu bu
ilişkiler, Almanya, İran ve diğer ülkelerle kurduğu diyaloglar bugün “Batı Bloku” olarak
nitelendirdiğimiz Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve İsrail’i ciddi şekilde rahatsız etti. Ondan
sonra, biliyorsunuz, parti kapatıldı, yeni bir süreç başladı ve daha sonra Adalet ve Kalkınma
Partisi kuruldu."
[Data_2015-2017]

80.!!!!
"Adalet ve Kalkınma Partisi ilk dönemlerde ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den, dünyadaki
Yahudi Kongresinden, küresel sermayeden, bütün bu güçlerden ciddi bir destek aldı. Bunun
gizlisi saklısı, öylesi böylesi yok. Ondan sonra Avrupa Birliği sürecinde Türkiye çok ciddi
adımlarla düzenlemeler yapmaya koyuldu; 2010 yılına kadar, 2011 yılına kadar, tabiri caizse
bu balayı devam etti."
[Data_2015-2017]

81.!!!!
"Ama ne zaman ki Arap Baharı başladı, Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da ardı ardına iktidarlar
değişmeye başladı, (s. 581).
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Türkiye’nin de bu, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere’yle olan ilişkilerinde çatırdamalar, önce
cızırtılar, sonra ciddi görüntü bozuklukları ortaya çıktı. Kavganın esası budur değerli
arkadaşlar."
[Data_2015-2017]

82.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu işin cemaziyelevvelinden başlamak niyetinde değilim kalan dokuz
dakikada ama 2002’den başlayalım. 2002 senesinde ne oldu? AK PARTİ iktidara geldi ve
iktidara gelirken denildi ki: “Necmettin Erbakan’ın dış politikası yanlıştı; ABD’ye, İngiltere’ye,
İsrail’e, küresel sermayeye karşı çıkan duruşu millî görüş gömleğiydi, biz bu millî görüş
gömleğini çıkardık, üç talakla boşandık ve yeni bir dünyaya yelken açtık.” Bu yeni dünya da
bütün gücüyle yeni iktidarı destekledi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan henüz Başbakan
olmamışken, olamamışken -o dönemdeki ayak oyunlarıyla ve Seçim Kanunu’ndaki
engellerden dolayı- Amerikan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti, o masaya da o tarih
itibarıyla yanında götürdüğü, milletvekili olmayan arkadaşları da kabul edilmişti ve bu
fotoğraflar bütün Türkiye’ye çok büyük bir başarı olarak takdim edilmişti. (s. 659)."
[Data_2015-2017]

83.!!!!
"AYHAN BİLGEN: Değerli milletvekilleri, adalar, kaybettiğimiz 1,5 milyon kilometrekare toprak
içerisinde, Sultan Abdülhamit zamanında kaybedilmiştir. Yani, 1800’lü yılların, 19’uncu
yüzyılın son çeyreğinde Kuzey Afrika’nın neredeyse tamamı, Romanya, Bulgaristan,
Yunanistan, Bosna, Karadağ, Erzurum, Kars, Doğubeyazıt, Batum ve tabii, İngilizlere borçların
ödenmesine kefalet karşılığında bırakılan Kıbrıs tam da o dönemde kaybedilmiştir. E şimdi, bir
taraftan Lozan’ı bu boyutuyla eleştirip “Burnumuzun dibindeki adalar gitti.” deyip öbür
tarafta Sultan Abdülhamit’le ilgili anma programları düzenliyorsanız başarıdan ne
anladığınızla, kayıptan ne anladığınızla bir daha yüzleşmeniz gerekiyor. (s. 67)."
[Data_2015-2017]

84.!!!!
"Bugün, Irak ve Suriye’de Amerika, Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bölge dışı birçok
ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda yoğun faaliyetleri devam ederken, bu iki ülkeyi kendi
çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışırlarken ve Türkiye olarak biz, bütün bunlardan
büyük ölçekli olarak etkilenirken, risk ve tehditlerle karşı karşıya kalırken hiç kimsenin bizden
kendi kabuğumuza çekilmemizi veya dayattıkları politikalara tabi olmamızı beklemeleri
gerçekçi değildir. Sınırlarımızın hemen ötesinde, bazı müttefiklerimizin destekledikleri taşeron
terör örgütleri kukla devlet kurmaya çalışacak, biz de buna sessiz kalacağız. Kimse kusura
bakmasın, güney sınırlarımızın altında, ister Fırat’ın batısında, ister doğusunda kötü niyetli
hiçbir harekete göz yummayacağız, terörist örgütlerin buralarda yuvalanmasına ve Türkiye’ye
saldırılar düzenlemesine fırsat vermeyeceğiz. (s. 77)."
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85.!!!!
"ÇETİN ARIK (Kayseri) – Türkiye’nin hiç sorunu yokmuş gibi şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin
tapu senedi Lozan Antlaşması’nı tartışmaya başladık. Herkes bilmelidir ki Lozan, bu ülkeyi
parsel parsel satanların, İngiliz gemisine binerek vatanından kaçanların değil, yedi düvele
karşı tam bağımsız Türkiye için savaşanların imzaladığı bir anlaşmadır. Lozan, Türk milletine
karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük
suikastın sonuçsuz kalmasını sağlayan bir zaferdir. Lozan, kendi iktidarını sağlama almak için
“Ne istediler de vermedik.” diyenlerin değil, “Ya istiklal ya ölüm!” diyenlerin imzaladığı bir
metindir. Kısacası Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’dir; Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum
günüdür. (s. 286)."
[Data_2015-2017]

86.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MUSTAFA MİT (Ankara) –Yunan işgalini cumhuriyete tercih eden
meczuplar, başörtüsü nedeniyle İngilizlerin mandasını tercih eden tarih, millet ve devlet
şuurundan yoksun nesiller ön yargıların esir aldığı zihinlerin eseridir. Fransız askerinin bir
hanımın başörtüsüne el uzatmasını bu mandacılar bilmez ancak Kahramanmaraş bilir ve
gereğini de yapar ve yapmıştır. (s. 189). -(15 Temmuzdan bahsediyor, yani mesele günümüz)"
[Data_2015-2017]

87.!!!!
"1991 yılında ABD ve İngiltere ortak kuvvetlerinin daha sonra işgale dönüştürdükleri ilk Irak
operasyonu sonrası Saddam’ın zulmünden kaçan peşmergeler, biraz da Çekiç Güç marifetiyle
1 koyup 100 alacağımıza inandırıldığımız bir dönemde güvenlik amaçlı Türkiye’nin güneyine
yerleştirildiler. Sayıları yüz binleri bulan peşmergelere Türk milletinin ve devletinin her
zamanki tarihî misyonu gereği evini ve yüreğini açması fazla takdir bulmazken aksine Batı
medyasında yani BBC gibi -sözüm onaçok ciddi yayın organlarında uluslararası yardımların
sığınmacılara ulaşmadığı çünkü Türk askeri tarafından yağmalandığı söylenmekteydi. Bu
haber için sunulan görüntü ise bölgede geçici kurulan askerî fırınlarda pişirilen ekmekleri
dağıtan askerlerdi. Benzer şeyleri yani çifte standart içeren tutum ve davranışları bugün de
görmekteyiz."
[Data_2015-2017]

88.!!!!
"Kuvvet ordudur. Ordunun menbaıhayatı ve sadakati, istiklali takdir eden milletin, kuvvetin
lüzumuna olan imanıvicdanisidir.” Arkadaşlar, siz milletin imanıvicdanisini yani vicdanındaki
imanı zedelediniz subaylarını bu duruma düşürerek. Sevgili kardeşlerim, ne diyor bakın
Mustafa Kemal: “İngilizler milletimizi istiklalden mahrum etmek için, pek tabii olarak, evvela
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onu ordudan mahrum etme çarelerine tevessül ettiler. Bunun için ordumuzun zabitanını
tezyif ettiler, zelil ettiler.” (s. 1074"
[Data_2015-2017]

89.!!!!
"Birkaç cümleyi de burada aktarmak isterim: Lozan Konferansı’nda İngiltere yetkili kurul
başkanı Lord Curzon’un Dersim ve Bitlis olaylarından bahsederek “Tek millet olan Türk ve Kürt
arasına ayrılık düşünceleri sokma gayretini biz Kürtler anladık.” diyor mektupta Kürt
temsilcileri. “Biz Kürtler, ‘Bizi anavatandan hiçbir kuvvet ayıramaz. Bizim rahata kavuşmamız
sizin hemen bu topraklardan çekilmenizle olacaktır.’ dedik.” diyor Kürtler İngilizlere. (s. 884).
Sonuç olarak, yine mektupta, Lozan’a gönderilen, İngilizlere gönderilen mektupta, “Biz
Kürtler, İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzon’un bizler için fikirler üretmemesini rica
eder ve Lozan’daki temsil heyetine ve başkanı sevgili hemşehrimiz Kürt İsmet Paşa
hazretlerine başarılar dileriz.” diye mektup gönderiyorlar."
[Data_2015-2017]

90.!!!!
"AYDIN ÜNAL (Devamla) – Burada Kürt kardeşlerimiz var, AK PARTİ Grubunun içinde çok
sayıda Kürt kardeşimiz var. Burada da vurguladım: Biz ezelî kardeşiz, ebedîyen de kardeşiz, bu
kardeşliği bozmaya, bu kardeşliği yıpratmaya, tahrip etmeye ne PKK’nın ne PYD’nin ne
Amerika Bileşik Devletleri’nin ne İngiltere’nin ne de Avrupa Birliğinin gücü asla yetmeyecektir.
(s. 886)."
[Data_2015-2017]

91.!!!!
"Elbette Avrupa bunlardan ibaret değil ama bütün bunların yürüttüğü bir siyaset, Türkiye’ye
verdikleri birtakım eleştiriler, dile getirdikleri çok zalim, çok acımasız eleştiriler var. Elli beş
yıldır Avrupa Birliğinin kapısında bekliyor Türkiye, İngiltere Başbakanı “3000 yılında bile
olamazlar.” diyor. Ne güzel tarih değil mi? Burada Türkiye’ye yönelik bir aşağılama yok mu?
Biz bunun karşısında susacak mıyız? “Ey Avrupa! Ey Avrupa!” demeye mi devam edeceğiz?
Tabii ki bu ülkenin duruşuna ilişkin mukabil eleştirileri dile getirmeliyiz. Ben beklerdim ki
CHP’li arkadaşlar da AK PARTİ’yle bu kadar uğraşmak yerine biraz da Türkiye’nin hakkına,
hukukuna ilişkin, şu Avrupa eleştirisine dair birtakım değerlendirmeler yapsınlar. Ben hiç
duymadım. Anlıyorum, rakip partileriz, tamam, iktidara gelmek istiyorsunuz, söyleyin, sonuna
kadar söyleyin ama biraz da hakkaniyet canım, biraz da Avrupa’ya laf söyleyin. (s. 97)."
[Data_2015-2017]

92.!!!!
"Burada da “Vay efendim, Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisini nasıl sulandırırız?” noktasına
geliyorlar. “Türkiye, bütün adanın etkin ve fiilî garantisi olamaz artık çünkü bakınız,
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Yunanistan istemiyor.” diyorlar. Zaten Yunanistan istemez Türkiye’yi atmak için. “E, bakınız,
İngiltere de istemiyor.” İngiltere’nin zaten hesabı başka. İngiltere’nin adada hem egemen
üsleri var hem ayrıca İngiltere’nin orada neyi var? Garanti Anlaşması’nın bir tarafı. Garanti
Anlaşması’ndan vazgeçiyor ama egemen üslerini garanti altına alıyor. Peki, bizim neyimiz var
Garanti Anlaşması dışında? Biz bu iki tarafa güvenip de Garanti Anlaşması’nı nasıl müzakere
edebiliriz? Bunlara nasıl güvenebiliriz? Bunu nasıl son bölüme bırakabiliriz?"
[Data_2015-2017]

93.!!!!
"Peki, bu ekonomik durum nereye geldi değerli arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti
çökertilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sömürgeleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yabancıların
işgali altındadır. En stratejik sektörlerimiz, TELEKOM’dan tutun, bankalara kadar yabancılara
geçmiş ve borç batağı altındayız. Al işte Kalkınma Bakanlığının rakamı, 422 milyar dolar
borcumuz var. Nasıl ödeyeceğiz? Normalde TELEKOM ödeyecekti. Hani o beğenmediğiniz
seksen yıllık cumhuriyet hükûmetlerinin satmadığı TELEKOM’un paralarıyla biz hazineden
ödüyorduk. TELEKOM kimde? Hariri’de. Üstelik Hariri bu TELEKOM’u batırdı mı, yarın gelecek
TELEKOM bunların önlerine, borçla TELEKOM’u geri almak zorunda kalacaklar; buradan
uyarıyorum. 422 milyar doları nasıl ödeyecektik? TEKEL’le. Kimde? Texaco diye bir şirkete
geçmiş. Bankalar kimde? Amerikan, Japon, İngilizlerde, borsanın (s. 885) yüzde 63’ü
yabancılarda, gariban kasaplarla berberlerin dişinden tırnağından artırılanla mı 422 milyar
dolar ödeyeceksiniz? Dünyada bütün fonlar geri çağırılıyor. Geçti o beleş günler. Dolar geldi
3,5 liraya; 4,5’a da gidecek, 5’e de gidecek sizin yüzünüzden. Siz Türkiye Cumhuriyeti’ni
tabutlamaya çalışın. Nasıl tabutluyorsunuz? Sanki on üç yıldır çok iyi iş yaptınız, on üç yıldan
sonra bir de tek başına çok iyi iş yapmaya çalışıyorsunuz. Anayasa’yı getireceksiniz de… (s.
886)."
[Data_2015-2017]

94.!!!!
"1994 geç bir tarih, 2013’te, Sayın Bakanım, başka bir filmden bahsediyorum, “Kapalı Devre”,
ABD-İngiltere ortak yapımı. İngiltere’de bir terör faaliyeti olmuştur, 150 kişi ölmüştür. Bir
zanlımız vardır, zanlımızın adı film icabı “Farroukh Erdoğan”dır. “Mister Erdoğan yaptı.”,
“Erdoğan planladı.”, “Erdoğan vurdu.” bir buçuk saatlik bu film boyunca tam 55 sefer
“Erdoğan” ismi geçer.Savunma Sanayii Müsteşarlığı bütçesinde bu filmlerden bahsetmemin
özel bir sebebi var. Bir: Fransızların çok meşhur bir sosyoloğu, sinemanın gücünün
Pentagon’un ve hükûmetlerin gücünden daha fazla olduğunu söylüyor; Jean Baudrillard.
Bunu önemsiyorum. İki: Bu filmler, Huntington’un 1993’te akademiye sunmuş olduğu
“Medeniyetler Çatışması” tezinin popüler versiyonlarıdır. Huntington, akademik camiayı ikna
etme vazifesini göz önüne almıştı. Bu popüler filmler de bu kanaatin dünya kamuoyunca
kabul edilmesi vazifesini aldılar. (s. 1049)."
[Data_2015-2017]
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95.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN HABERAL (Ankara) – PKK ve PYD Suriye’de Amerika’nın IŞİD’e
karşı stratejik ortağı ve kara gücü hâline gelmiştir. Amerika PYD’yi terör örgütü olarak
görmemektedir. Başta Amerika olmak üzere Batılı ülkeler PYD’ye silah ve lojistik desteği
vermeyi sürdürmektedir. PKK ve PYD bu şekilde uluslararası meşruiyet kazanma yolunda ciddi
bir mesafe almıştır. Burada hemen araya bir anekdot, bir fıkra sokayım: Temel uçağa binmiş,
bakmış, İngiliz, Alman, Fransız, Amerikalı, Rus, “Ya, kardeşim, bu ne, her fıkrada karşıma
çıkıyorsunuz.” demiş. Şimdi, bu İngilizler, Amerikalılar, Avrupa Birliğinin temsilcileri ve Ruslar
da maalesef fıkra olmasa da gerçek hayatta hep karşımızda, Türkiye’nin altına ne zaman
dinamit koyulmak istenirse bunları bir arada görebiliyoruz, Suriye’de ve Irak’ta olan da bugün
bu. (s. 1106)."
[Data_2015-2017]

96.!!!!
"SAFFET SANCAKLI (Devamla) – Türk Millî Takımı’ndan Eduardo’ya teşekkür etti madalya
aldığı için. Bu, hakikaten bizim için iyi bir şey değil. Tabii, yasa dışı bahis var Sayın Bakan -çok
şey var da kısa kısa değineyim- yasa dışı bahis var. İngiltere’nin bir sitesi var -şu anda reklam
olmasın diye söylemiyorum- geçen seneki kârı 135 milyon dolar. İngiltere’de yasal ama
Türkiye’de ve bazı ülkelerde yasa dışı. 135 milyon dolar kâr etmişler, bunun yüzde 30’unu
sadece Türkiye’den kâr etmişler. Yani, Türkiye’de aşağı yukarı İddaa’nın -tahmin ediyorum
şimdi, bunu net söylemeyeyim ama- 10 milyar TL gibi bir bütçesi, dönen parası varsa yıllık,
yasa dışı bahiste de 20 milyar lira dönüyor, 2 katı dönüyor. Burada ne yapmamız lazım?
Burada bir iki tane not aldım neler yapabiliriz bunlarla ilgili diye. Mutlaka yaptığınız şeyler var
ama Bakanlık bu duruma el koymalı, erişimin engellenmesi kararları zamanında
değerlendirilmelidir. Kapatılan sitelerin başka isimlerle yeniden faaliyete geçmeleri
önlenmelidir. MASAK ve BDDK şüpheli işlemlere dair yükümlülüğünü yerine getirmeyen
bankalara yaptırım uygulamalıdır. Bankalar yasa dışı sitelerin hesaplarına doğrudan veya
dolaylı olarak para transferi yapanları belirlemelidir ve bunlara gereken yapılmalıdır."
[Data_2015-2017]

97.!!!!
"Bu bize üzüntü veriyor, biz böyle bir şeyi istemeyiz. Bunun şöyle bir sonucu ortaya çıktı: “Üç
bin yıl bile geçse Türkiye Avrupa Birliğine üye olamaz.” diyen Avrupalı siyasetçiler türedi,
Adalet ve Kalkınma Partisinin kötü vasıflarını örnek alan kötü Avrupalı siyasetçiler türedi ve
onlar da dönüyorlar Türkiye’yi her yaşadıkları seçimde kendi iç politikalarının malzemesi
hâline getiriyorlar. En son Avusturya’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı aday çıktı ve
dedi ki: “Eğer Türkiye Avrupa Birliğine girerse biz Avrupa Birliğinden çıkma konusunu
referanduma sunarız.” Yani biz şu anda İngiliz “pub”larında ya da Alman restoranlarında
masalarda meze olmuş durumda bir ülkeye dönüşmüş durumdayız ki bu da herhâlde Adalet
ve Kalkınma Partisinin istediği o büyük lider ülke Türkiye olmasa gerek."
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[Data_2015-2017]

98.!!!!
"Bakın, Türk Hükûmeti’nin hiç sesi çıkmıyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti de çaresizlik
içerisinde bu kulvara sokuldu ve mecbur, 9, 10, 11 tarihinde orada bu imzayı atmaya
zorlanıyor. Peki ne diyor Sayın Cumhurbaşkanının basın sözcüsü: “12’sinde masaya
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye oturacaktır. Oraya Cumhurbaşkanı da katılabilir.” Anlıyorum
ki Sayın Cumhurbaşkanı buradan bu Anayasa değişikliğiyle bu yetkiyi alacak, oraya da gidip
arkasından bu üçüncü taahhütte bulunacak yani Ege’yi verdim, iktidarda kaldım; Kıbrıs’ı da
verdim, iktidarda kaldım; alın size Türkiye’nin doğusu, orayı da veriyorum, beni yeter ki
iktidarda tutun."
[Data_2015-2017]

99.!!!!
"CHP GRUBU ADINA TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Değerli milletvekilleri, yıllarca Türkiye’nin
tarım ülkesi olduğunu söyledik. Tarım ülkesi olarak bilinen ülkemizde, 2013-2015 yılları
arasında Türkiye tarım ve gıda ithalatı için 400 milyar Türk lirası ödedi. Türkiye buğdayını
Ukrayna’dan, samanı Gürcistan’dan aldı. Arpayı İngiltere ile Hırvatistan’dan; pamuğu
Amerika’dan, bir de Hindistan’dan; çeltik ve pirinci de Amerika’dan, yetmeyince Vietnam’dan,
İtalya’dan aldı. Mısır ve Çin’den kuru fasulye aldı, yeşil mercimek ve nohudu da Kanada’dan
ithal (s. 422) etti. Bezelyeyi Ukrayna’dan, Bulgaristan’dan kurbanlık koyunu, Şili’den büyükbaş
hayvanı, BosnaHersek’ten lop eti ithal etti. Değerli milletvekilleri, bu ülke bu hâldeyken
konuşacak daha önemli bir konumuz olduğu için “Başkanlığı görüşelim, Anayasa’yı
değiştirelim.” diyorsunuz. El insaf diyorum, pes diyorum, sizi vicdana davet ediyorum. (s.
423)."
[Data_2015-2017]

100.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EKMELEDDİN İHSANOĞLU (İstanbul) – Biraz önce arz ettiğim gibi, Birinci
Dünya Savaşı’nın öncesinde, Avusturya Arşidükü’nün suikasta uğramasıyla Birinci Dünya
Savaşı patlamıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında da en büyük tedhiş hareketleri Osmanlı’ya
olmuştur. Arap Yarımadası’nda Hicaz demir yollarını patlatan bedeviler o (s. 610) silahları, o
infilak eden bombaları ve cephaneyi İngiliz istihbaratından ve Arabistanlı Lawrence’tan
almışlardır. O bakımdan, o tedhiş hareketleri, o terör hareketleri ile 1989’dan sonra yani
Sovyetler’in çekilmesinden sonra başlayan terör hareketleri arasında çok büyük fark var.
Burada global ve bölgesel faktörlerin gayretiyle “cihat” adına yeni bir faaliyet türü başlıyor,
bir terör türü başlıyor ve cihat adına yapılan terör faaliyetleri çok global boyutlar alıyor. (s.
611)."
[Data_2015-2017]
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101.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – 2016 yılının 2017 yılına devrettiği en önemli
konulardan bir tanesi hiç şüphesiz Kıbrıs konusudur. Bakınız, Kıbrıs konusunda 9 Ocaktan 11
Ocağa kadar iki lider Cenevre’de görüşme yapacaklar; 12’sinde ise garantör ülkelerin, yani
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer aldığı, 3 ülkenin de yer aldığı 5’li görüşmeler
olacak. Kıbrıs konusunda kritik bir aşamaya gelindi. Biz Kıbrıs konusunun hiçbir surette taviz
verilerek kapatılmasını kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Hele özellikle, Akdeniz’in incisi, bir gemi
gibi olan, Orta Doğu’ya hâkim bir coğrafyanın timsali olan böyle bir yeri biz sırf çözüm olsun
diye verip kalkamayız. Kıbrıs konusu elzemdir. (s. 618)."
[Data_2015-2017]

102.!!!!
"Şöyle birisi geliyor. Şimdi, kanunla bu teknenin tüm vergilerini sıfırlıyoruz. Bakın, değeri 50
milyon dolar. Ege’de, Bodrum’da, Marmaris’te marinalarda bu teknelerden dolu. Bunları
getirirseniz kuruş vergi ödemeniz gerekmiyor, hiçbir vergi ödemeniz gerekmiyor, hatta bu
teknenin arkasında viski içerseniz, İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolar borcunu sildiğiniz
gibi bunun da vergi borcunu siliyorsunuz. Bunun arkasında oturan insanlar kuruş vergi
vermeksizin, arkasına da “Delaware” yazdırıyorlar biliyorsunuz. Bunların hepsinin arkasında
“Delaware” yazar. Peki, bu “Delaware”ciler nereden alıyor bu parayı? Vergiyi bizim yoksul
insanlarımızdan alıyorlar ve dalavereciler kendilerine bir baron, bir lüks hayat yaşıyorlar ve siz
buna şimdi, birazdan “Evet.” diyeceksiniz. (s. 951)."
[Data_2015-2017]

103.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, aslında olayları çarpıtmakta maalesef
bu Ermeni diasporasının ve Ermeni tarafının üstüne hiç kimse yoktur, ben çok mücadele ettim
bunlarla. Aslında Türkiye, “Hadi, tarihçiler komisyonu kuralım ve bunları birlikte araştıralım.”
dediği zaman hepsi kaçtı; Avrupa da kaçtı, Almanya da kaçtı, İngiltere de, Amerika da kaçtı. (s.
1015)."
[Data_2015-2017]

104.!!!!
"MEHMET GÜNAL - Şimdi, Kıbrıs sadece bir sabit uçak gemisi değil, sadece deniz hâkimiyeti
teorisi, kara hâkimiyeti, hava hâkimiyeti, ne derseniz deyin, hem FIR hattıyla ilgili hem
münhasır ekonomik bölgelerle ilgili hem kıta sahanlığımızla ilgili birçok konuda bizim için
hayatiyet arz eden bir yer. Orayı sadece “Efendim, buraya ne kadar bütçe veriyoruz, yönetim
şöyle oldu, Hükûmet böyle oldu.” diye geçiştiremeyiz. Türkiye için çok önemli bir konudur,
namus meselesi hâline gelmiştir. Daha önce bu tür bir gevşeklikle zaten İngilizlere vermişiz,
hâlâ orada üsler duruyor. Şimdi, şöyle soralım: Bu adamlar bizim üslerimizi gündeme
getiriyor, oradaki askerî varlığımızı gündeme getiriyor -affedersiniz- garantilerimizi gündeme
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getiriyor. Beşli garantör ülkelerden bir tanesi İngiltere; hiç Rum tarafından “İngiltere’nin
buradaki üsleri ne olacak?” denildiğini duydunuz mu? Yunanistan’ın orada üssü var, bunu
duydunuz mu? Yok. Peki, biz niye bunların kalkmasını talep etmiyoruz? Bizden sızan bilgilerde
“Türkiye tarafı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı İngiliz üslerinin de
kaldırılmasını istiyor.” diye bir şey duydunuz mu? Ama “Türklerin askerleri orada çok.”
efendim “Varlığı burada çok.” efendim “Bunların toprağı çok, onu da alalım; olmadı, Karpaz’ı
da Güzelyurt’u da alalım.” Ee, baktınız mı o burna geldiği zaman Türkiye’nin kullanabileceği,
sondaj yapabileceği, arama yapabileceği bölge ne kadar kalıyor? Şimdi, onun için endişeliyiz,
bunların tartışılması gerekiyor. (s. 1106)."
[Data_2015-2017]

105.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Sarıkamış
şehitlerimizi anma töreninde, anorağının kolunda İngiliz bayrağı taşıyan Ulaştırma Bakanımız
Ahmet Arslan’ı kınıyorum. Bu davranış, Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı da savaşarak
şehit olan tüm Mehmetçiklerin ruhlarını taciz etmiştir. (s. 143)."
[Data_2015-2017]

106.!!!!
"ÇETİN ARIK (Kayseri) –Başkanlık hayali kuranlar cumhuriyet değerlerine karşı açık bir savaş
başlatmış durumda. Bugün, canları ve kanlarıyla tarih yazan ebedi Başkomutanımız Ulu Önder
Atatürk ve silah arkadaşları tarih kitaplarından çıkarılmaya çalışılıyor. Bugün, ülkenin
kaybedilmiş topraklarını kurtaran ve Meclisi kuran Atatürk’ü anmamak için köşe bucak kaçan
AKP kadrosu, Kıbrıs’ı İngilizlere tek bir sözüyle teslim eden, milyonlarca kilometre toprağı
kaybeden ve 1876 yılında Meclisi feshedip tek adam rejimini kuran Sultan II. Abdülhamid’i
anma törenleri düzenliyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde yeniden kazanılan
Kıbrıs topraklarının bir kısmını Rumlara verme pazarlığı şu sıralar yürütülüyor. Öbür taraftan
da tek kişiye milletimizin yüzde 100’ünü temsil eden Meclisi feshetme yetkisini veren Anayasa
değişikliği teklifini getiriyor. Tarihin tekerrürden ibaret olması bu olsa gerek. (s. 144)."
[Data_2015-2017]

107.!!!!
"1923’te iradenin saraydan alınıp halka verilmesinde Derviş Paşa gibi isimlerin çok büyük
emeği olmuştur değerli arkadaşlar. O günlerde kimileri İngiliz emperyalizmiyle iş tutuyor,
sözde hilafet getirmek için özde İngiliz şansölyelerinin kılıçlarındaki masum kanının üzerine
saltanat inşa etmeye çalışıyordu değerli arkadaşlar. İşte o güruha, benim defaatle üzerine
tefekkür etme imkânı bulduğum -ki bugünlerde onun eksikliğini yaşadığımızı da ifade
etmeliyim, şu yoğunluk nedeniyle bize belki de bu tefekkür imkânını vermiyor Parlamento
bugünlerde; buradaki herkes eminim böyle bir problem yaşıyordur- Kur’an işte o güruha
“Allah ile aldatanlar” diyor değerli arkadaşlar. (s. 290)."
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[Data_2015-2017]

108.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Bir son yok, bakıyorsunuz bir son yok. Hani, Cenevre’de garantiler
konusunda bir anlaşma olmadığı zaman bu son olacaktı. Bitirmiyorlar, bitirmezler; size
açıklayayım, bu ikiyüzlülük bitmez. İngiltere, bağımsızlık için İskoçya’yı referanduma götürme
kararı alıyor mu? Alıyor. Peki, Rusya Ukrayna’nın Donetsk bölgesini işgal ediyor mu? Ediyor.
Kırım’ı ilhak ediyor mu? Ediyor. Abhazya’yı, Osetya’yı alıyor mu? Alıyor. Üniter yapıları
bozuyor mu? Bozuyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’yi, Irak’ı ne hâle getirdiği
belli mi? Belli. Peki, ne oldu? Bunlar orada ayrışmayı savunurken KKTC’de niye birleşmeyi
savunuyorlar? Neden savunuyorlar? Bu ikiyüzlülük değil mi? Siyasette, maalesef, artık bu
ikiyüzlülükler devam edemez. Bizim kendi konularımıza sahip çıkmamız lazım, bizim nerede
durduğumuzu bilmemiz lazım. (s. 47)."
[Data_2015-2017]

109.!!!!
"Öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülme ve çöküş süreci döneminde bazen devlet
kurumlarının da bilgisi dâhilinde birçok eserimiz Batı ülkelerine taşınmıştır. Kaçırılan bu
eserler bugün birçok Batı ülkesinin müzelerini süslemektedir. Çok az eser geri getirilmiş olsa
da hâlâ Anadolu’nun birçok eşsiz eseri yurt dışında bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri,
eserlerimizin en çok bulunduğu ülkeler; Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda,
İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’dur."
[Data_2015-2017]

110.!!!!
"Yine, eserlerimizin götürüldüğü İngiltere, Avusturya, Rusya gibi ülkelerden eserlerimizi geri
isteyecek iradenin oluşması gerekmez mi? Bu konuda ülkemizde hâlen kazı yapmakta olan ve
eser kaçırdığından şüphelendiğimiz ülkelerin ekiplerinin çalışmaları hemen sonlandırılmalıdır.
Bu görüşmelerde, kaçak götürülen eser iadesi yönetmeliklerinin değiştirilmesi için Birleşmiş
Milletler nezdinde adımlar atılmalıdır. Kısaca, her ülkenin kendi mirasını kendi ülkesinde
koruma, saklama ve gelecek nesillerine aktarma hakkı vardır çünkü her tarihî ve kültürel eser,
üretildiği coğrafyanın özelliklerini taşır ve orada gerçek değerine ve anlamına sahip olur (s.
68)."
[Data_2015-2017]

111.!!!!
"ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Son beş senedir Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde hem
Meclisimizi hem de dolayısıyla partimizi temsil ediyorum ve birçok uluslararası meselenin
nasıl ele alındığını görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün “Bütün dünya, bütün
uluslararası sistem bize düşmandır; zenofobiktir, İslamofobiktir, Türkofobiktir.” dediği bu
dünyada ne kadar Türkofobik, ne kadar zenofobik, ne kadar İslamofobik varsa Avrupa Konseyi
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Parlamenter Asamblesinde AKP’nin müttefiki onlardır. İngiliz muhafazakârları, Polonya ve
Macaristan’ın sağcı güçleri, Çek Cumhuriyeti’nin sağcıları, Avusturya’nın sağcıları her insan
hakları tartışmasında Türkiye’nin çoğunluk partisinin, Hükûmet partisinin temsilcilerinin
yanındadırlar. Türkiye’nin yönetici partisinin Avrupa’daki müttefikleri kimlerdir, bakalım:
Theresa May’dir, Sarkozy’dir, Berlusconi’dir, Putin’dir. Yani, zenofobik, Türkofobik,
İslamofobik ne varsa, neyi temsil edenler varsa onlar Adalet ve Kalkınma Partisinin
uluslararası alanda, içerideki ve bölgedeki muhalifleriyle olan tartışmasında onun başlıca
destekçileridir. Dolayısıyla, güce dayalı bir dünya kavrayışıdır belki de dün “ak” dediğine
bugün “kara” demeye Adalet ve Kalkınma Partisinin iç ve dış politikasını yönetenleri zorlayan.
O yüzden, ben derim ki: Gelin, yol yakınken biz başka bir şeye bakalım. Bir: İçeride yeni bir
dünya, yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yurttaşlık arayanlarla bir müzakere kapısını
bütün partiler olarak açalım ama herhâlde bunun için çok geç. (s. 90)."
[Data_2015-2017]

112.!!!!
"Bizim rejimimizi tartışanlar önce kendi rejimlerini gözden geçirsinler. En başta adı üzerinde
“krallık” olan Birleşik Krallık olmak üzere Hollanda’sından Belçika’sına, İspanya’sına, İsveç’ine,
Norveç’ine kadar krallıkla yönetilen ülkelerin bize bu konuda ders vermeye hakları olmadığını
düşünüyoruz. Buradaki referandum sürecinden “evet” oyu çıkmasının acaba kendi
ülkelerinde de bu tarz halkın iradesinin belki de yansımasından korktuklarından mı
kaynaklanıyor diye de düşünmeden geçemiyoruz. Türkiye’de 16 Nisanda çıkacak “evet”
sonucunun bu ülkelerde de o zaman yeni tepkilere ve halkın kendi istediği kişileri seçmesine,
bu monarşilerin sona ereceğine dair bazı beklentilerin oluşmasına yol açacağı kaygısı
herhâlde kendilerinde mevcuttur diye düşünüyoruz. Bu kapsamda bu ilişkilerin gözden
geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. (s. 82)."
[Data_2015-2017]

113.!!!!
"DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Değerli milletvekilleri, bir de son zamanlarda gündeme gelen,
özellikle gazetelerde, haber kanallarında karşımıza çıkan bir haber söz konusu ki geçenlerde
Meclis gündemine de takıldı. Kisir Mahallesi’yle ilgili bu, Söke’de bulunan ve bu bölge daha
önceden uranyum ocakları işletmesinin bulunduğu bir yer. 1957-1958 yıllarında bir İngiliz
şirketi tarafından toplam 4 noktada toprağı (s. 489) yararak numune alınmış, 1963-1984
arasında alınan numunelerin neticesinde de aynı bölgede toplam 13 adet uranyum kuyusu
işletmeye açılmış fakat 1957 yılında numune almak için açılan yarmalar kapatılmamış.
Yarmaların toplam alan genişliği de 2 futbol sahası. Kapatılmayan yarmalar için zamanında
STK’lar Amerika’dan, Almanya’dan ve yine Türkiye’den belli uzmanları, akademisyenleri davet
etmiş, birtakım incelemeler yapılmış ve normalin 450 katı oranında bir radyasyon tespit
edildiği açıklanmış"
[Data_2015-2017]
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114.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Şimdi, efendim, diyorlar ki: “Bu çözüm şimdi olmuyor. Şimdi yatıralım…”
On yıl sonra tekrar çözüm başladığı zaman nereden başlayacağız, bakın, ben size söyleyeyim:
28,6’ya -veya işte, her neyse- düştük ya, on yıl sonra başladığı zaman onun da gerisine
düşürecekler bizi, her başlanan yerde bırakılan yerin bir sonrasına düşülüyor. Aynı şekilde
Garanti Anlaşması’yla ilgili söyleyeyim, İngilizler diyor ki: “Vallaha biz toprak veririz.” Peki, sen
toprak veriyorsun kardeşim, Annan Planı’nda da verdin ama sen müdahale hakkından,
oradaki egemen üslerden vazgeçiyor musun? Sen Kıbrıs’ta egemen üs… Diyor ki: “Burası
benim toprağım. Bu, çözümün dışında, ben ancak biraz toprak verebilirim.” Peki, sen egemen
üslerden vazgeçiyor musun? “Geçmiyorum ama birazcık toprak verebilirim.” diyor. Peki,
Yunanistan Türkiye’yi atmak için zaten tek taraflı müdahale istemiyor, İngiltere de zaten
istemiyor, İngiltere’nin tek istediği egemen üslerde kalmak. Peki, kardeşim, ben şu aşamadan
itibaren vereceğim, anlaşılıyor. Şimdi, bizi bir noktaya getirmişler, bu saatten sonra
zorladığımız her adımda vermek zorundayız. Vermek zorunda mıyız? Niye veriyoruz? (s. 494)."
[Data_2015-2017]

115.!!!!
"Biraz önce Sayın Öztürk Yılmaz da söyledi, her müzakere sonucunda verdiğimiz tavizler, bir
sonraki müzakerede önümüze çıkıyor ve oradan başlamak zorunda kalıyoruz Kıbrıs
konusunda. İngiliz askerine kırmızı halı seren Rum tarafı, Türkiye’nin garantörlüğüne, adada
Türk askeri bulunmasına tahammül edemiyor, harekâtla kazandığımız toprakların büyük
kısmını geri istiyor, Türkleri azınlık hâline getirip yeni yaşanabilecek felaketlere kapı
aralayacak tavizler istiyor. Türk soydaşlarımızın güvenliği için garantörlüğümüzden
vazgeçemeyiz. Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve geleceğini Rumların insafına bırakamayız. (s.
499)."
[Data_2015-2017]

116.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mali
ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesiyle ilgili konu hakkında grubum adına söz almış
bulunuyorum. Ama tabii, bugün bu tezkerelerden önce biliyorsunuz uzun uzun olağanüstü hâl
konuşuldu. Olağanüstü hâlle ilgili de birkaç cümle etmek isterim. Bunlardan bir tanesi, bir
AKP’li milletvekili bugün bir gazetede bir köşe yazısı yazdı. O köşe yazısında, 15 Temmuz
anmasının protokolünde yanında oturan bir eski bakanı açıkça ihbar etti. Ön sıralarda oturan
bazı kişilerin de aslında FETÖ’cü olduğunu ya da FETÖ muhipi olduğunu -biz en son İngiliz
Muhipler Cemiyetini biliyorduk ama FETÖ muhipleri de kurulmuş anlaşılan- bizzat sizin
milletvekiliniz söylüyor. Dolayısıyla, bu milletvekilinin yazmış olduğu yazıyı umarım parti
yönetimi ve yargı dikkate alır ve o FETÖ’cüler kimlerse onlarla ilgili gerekli işlemleri yapar. (s.
511)"
[Data_2015-2017]

190

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

117.!!!!
"CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Ve 15 Temmuz... 1 gün bile sürmedi, tekrar ediyorum, 24
saat bile değildi; 15 saat sürdü! Limana yanaşan düşman gemilerinden değil, sağ olsun
Erdoğan’ın eniştesinden öğrendik. Ama hazırlıksız değildik. Lojistik destek tamdı mesela.
Nedense 4 farklı noktada bekletilen uçaklar, helikopterler, 3G bağlantıları, televizyonlar,
radyolar… Düşman bu kez ne İngiliz ne Fransız, ne de Alman’dı… Bir zamanlar yedikleri
içtikleri ayrı gitmeyen, istedikleri her şey verilen ‘muhterem hoca efendileri’ydi. Amaç devleti
ele geçirmekti ama nedense birkaç tankla darbe yapmaya çıkmışlardı. Her şeyden habersiz
masum erlerle polisi ve vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Kardeşi kardeşe kırdırdılar! Kurtuluş
yine bizimkilerden, FETÖ’nun kumpas kurduğu Kemalist askerlerden geldi ve milletin
direnişiyle birlikte darbe püskürtüldü. Sonuç 248 şehit, yüzlerce yaralı… (s. 630)."
[Data_2015-2017]

118.!!!!
"MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Öncelikle, bugün 24 Temmuz. Doksan dört yıl önce 24
Temmuz 1923 tarihinde Lozan’ı imzaladık ve sonra cumhuriyetimizi kurduk. Bir dakikalık
görüşmede de ifade ettim, tekrarlamak istiyorum: Lozan görüşmeleri başladığında Çanakkale
ve İstanbul boğazları işgal altındaydı, Çanakkale ve İstanbul boğazlarında İngiliz gemileri, İzmir
Limanı’nda Fransız savaş gemileri demir atmıştı, kapitülasyonlar devam ediyordu. Böyle bir
tabloda Lozan görüşmeleri başlamıştı ve biz Lozan görüşmeleri sonucunda bağımsızlığımızı,
özgürlüğümüzü kazandık ve dünyanın yeni, saygın, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Bu
nedenle Lozan’ı hezimet olarak nitelendirmek en başta ortak tarihimize ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. (s. 976)."
[Data_2015-2017]

119.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Türkiye, bekasına diş bileyen, dinamitlemek isteyen her türlü
çevre, oluşum, grup, örgüt ve yapıyla korkusuzca, kıran kırana bir mücadele hâlindedir. 16
Haziran 2017 tarihinde şehit edilip dereye atılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın
katilleriyle ve 15 Temmuz gecesi Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında ihanete kurşun
sıkan Astsubay Ömer Halisdemir’i ve 250 vatan evladını şehit eden teröristler ve
yardakçılarıyla çok çetin bir mücadele sürmektedir. Irak ve Suriye’nin kuzeyini içine alan,
Akdeniz’e uzanması planlanan terör devletiyle, küresel vahşet çetesi altın vuruşu yapmak
istemektedir. ABD, 5 Hazirandan 9 Temmuza kadar süren sevkiyatlarla 434 defa PKK/PYD
bölgesine silah ve mühimmat teslimatı yapmıştır. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi YPG’yle iş
birliği yaptıklarını itiraf etmiş, daha ileri giderek, FETÖ’yü bir terör örgütü olarak
görmediklerini vurgulamıştır. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve diplomatik kuşatmayla yılması,
teslim bayrağını çekmesi amaçlanmaktadır. Bizim için “Ya istiklal ya ölüm.” parolası millî şuur
ve vicdan rehberidir.
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Almanya’yla gerilen ilişkiler bir diğer önemli bahistir. İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan,
daha sonra 18 Temmuzda tutuklanan sözde aktivistler arasında bir Alman vatandaşının
bulunuyor olması Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir gedik daha açmıştır. Ajanların yeni maskesi
olan aktivistlik 15 Temmuzdan beri daha da gündemdedir. Almanya hangi ilişki ağlarının açığa
çıkmasından endişe duymaktadır? Madem kendi vatandaşının tutuklanmasından rahatsızdır,
bizim iadesini istediğimiz suçluları niye korumaya alacak kadar pişkindir? (s. 1111)."
[Data_2015-2017]

120.!!!!
"Türkiye-Almanya arasında soğuyan ilişkilerin düzelmesini umut ediyoruz. Almanya Dışişleri
Bakanı “Türkiye’ye çok sabır gösterdik.” diyecek kadar ileri gitmiştir. Almanya şunu unutmasın
ki Türkiye icazetli köle değildir. Türkiye’nin Orta Doğu ve küresel siyaset denkleminde elini
kolunu bağlamaya dönük kurnazlıkları, dirilen millî şuuru bastırmaya yönelik kumpasları
elimizin tersiyle iteceğimiz iyi bilinmelidir. Bunun adı Almanya olmuş, İngiltere olmuş, ABD
olmuş; millî kural değişmeyecektir. (s. 1112)."
[Data_2015-2017]

121.!!!!
"Eserlerimizin en çok bulunduğu ülkeler Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda,
İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi ülkelerdir. Bizans’a başkentlik
yapmış olan İstanbul’da olması gereken birçok eser dünyanın çeşitli ülkelerinde “Bizans
müzeleri ve galerileri” adı altında sergilenmektedir.
Troya eserleri 1873 yılında ülkemizden Almanya’ya kaçırılmış, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Mayıs 1945’te Ruslar Almanlardan savaş tazminatı olarak almış ve Moskova’ya taşımıştır. Bu
eserler Moskova’da Puşkin Müzesinde sergilenmektedir. Almanya, kendisinin olmayan bu
eserleri Rusya’dan geri istemektedir. Bu eserlerin asıl sahibi Anadolu’dur, Türkiye
Cumhuriyeti’dir. Bizim eserlerimizle müzeler açıyorlar. Bergama Türkiye’dedir ama Bergama
Müzesi Berlin’dedir. (s. 302)."
[Data_2015-2017]

122.!!!!
"HASAN ÖREN (Devamla) - Size döndüğümde zıplıyorsunuz siz, başlıyorsunuz bağırmaya.
Tahammül sınırlarınız aşınmış, onun hakkını kullanıyorsunuz. Peki, Çal Dağı’yla ilgili, bu
kürsüye gelip de siz demediniz mi… Çal Dağı dediğiniz yer neresidir? Turgutlu Çal Dağı nikel
madeni. Yani, Çal Dağı’nda yabancıların ve yerlilerin aradığı nikel madeninde 18 milyon ton
sülfürik asit kullanılacak. Yani, Ramsar Sözleşmesi’yle koruma altına alınmış, dünyanın yedi
harikasından birinde, en verimli havzanın göbeğinde, kalbinde, Çal Dağı’nda nikel madeni
kurduracaksınız. Peki, siz bu kürsüden demediniz mi “Ben altına imza atmadım.” diye?
Kayıtlarda var. Peki, sizden önceki Orman Bakanı da dedi ki: “Benim bileğimi bükemediler.
Ben, Çal Dağı’nda insan sağlığına zararlı olmadığını görseydim, çevreye zararının olmadığını

192

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
bilseydim o ruhsatın altına imza atardım.” Aranızda başka bakan yok. Neydi adı? Osman Pepe.
Peki, Osman Pepe bu imzayı atmadı. Siz de geldiniz -kayıtlarda var- bu kürsüden kâğıdı
gösterdiniz, “Ben de atmadım bu imzayı.” dediniz. Yoksa, belediye başkanınızın söylediği gibi,
İngilizler mi attı bu imzayı? Hani bir belediye başkanınız var ya, Turgutlu Belediye Başkanınız,
videolarda da var. “Sayın Bakan beni çağırdı. ‘Serhat Orhan, sıkıştık, İngiliz Hükûmeti bize
baskı yapıyor, biz bu baskıya dayanamayacağız, Çal Dağı’ndaki ruhsatı vermek zorunda
kalacağız.’” beyanatını söyleyen AKP’li Belediye Başkanına 4 defa soru önergesi vermeme
rağmen dava mı açtınız? Belediye Başkanı ısrar ediyor orada, “Ben yalan söylemem. Bakan
çağırdı, bunu bana odasında söyledi.” diyor. Gerçekten, buradaki, Çal Dağı’yla ilgili ruhsatı
imzalamak için… Siz İngilizlerin zoruyla mı imza attınız? Peki, arkadaşlar, birisi AKP’nin
Belediye Başkanı, birisi AKP’nin Bakanı. İkisinden biri yanlış söylüyor, “yalan” kelimesini
kullanmayayım. Peki, hangisine inanacağız? Eğer Belediye Başkanı yanlış söylüyorsa Bakan
hukuksal haklarını arasın. Defalarca kendisine yazmama rağmen “Biz kendisiyle telefonda
görüştük. O öyle bir şey dememiş...” Kayıtlar ortada. Kayıtlar ortada olmasına rağmen nasıl
bir iştir bu?"
[Data_2014-2015]

123.!!!!
"Muharrem İnce: “Bakın, geçmişte neler yapmışsınız: Yani, TÜBİTAK Başkanına bir defaya
mahsus olmak üzere kanun çıkarmışsınız. Büyük devlet istemiş, Cargill yasasını çıkarmışsınız.
İngiliz viski şirketlerine af yasasını çıkarmışsınız, İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolarlık
vergi borcunu affetmişsiniz. Görevi kötüye kullanma suçunun cezasının düşürülmesi için
kanun çıkarmasını biliyorsunuz. MİT Müsteşarının yargılanmasını Başbakanın iznine bağlayıp
gece yarısı, sabaha kadar çalışıp MİT Müsteşarını kurtarmasını biliyorsunuz."
[Data_2014-2015]

124.!!!!
"Adil Zozani: “Sayın Davutoğlu’nun “Yüz yılın parantezini kapatıyoruz.” lafı bize hiçbir zaman Orta Doğu halkları açısından- demokrasi ve özgür bir gelecek anlamına gelmedi bizim
açımızdan. Evet, Orta Doğu halklarının geleceği demokrasidedir, özgürlüklerin
genişletilmesindedir. Ancak, Sayın Davutoğlu’nun sözünü ettiği parantez Osmanlı bakiyesine
geri dönüş paranteziydi ve bunu yaparken de maalesef, İngilizlerin güdümünde bir yumuşak
İslam hareketiydi” (sf. 578)."
[Data_2014-2015]

125.!!!!
"Ahmet Aydın: “Değerli arkadaşlar, bugün, aynı zamanda İskilipli Atıf Hoca’nın ölüm yıl
dönümü. İskilipli Atıf Hoca, 15 Mayıs 1919 İzmir İşgalini Beyoğlu’ndaki İngiliz Elçiliği’nde ilk
protesto eden aydın, Millî Mücadeli’yi canı yürekten destekleyen bir vatanperverdi. Fatih
dersiamı, medaris müfettişi, Kabataş İdadisi Arapça öğretmenliğinin yanında hem fikir üreten
hem eylemlere katılan bir aktivisttir. Beyan-ül Hak, Mahfil, Alemdar ve Sebilürreşad
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dergilerinde Bediüzzaman, Mehmet Âkif, Ahıskalı Ali Haydar, Eşref Edip ve Ali Şükrü ile
birlikte aktüel yazılar yazmış bir âlimdir. İskilipli Atıf Hoca, Şapka Kanunu’ndan on sekiz ay
önce yazdığı kitabı gerekçe gösterilerek 4 Şubat 1926’da idam edildi. İdam kararı veren
mahkeme reisi Ali Çetinkaya ve Kılıç Ali hukukçu değildi, onlar askerdi ve atanmış
milletvekilleriydi. Daha Şapka İnkılabı yapılmadan önce yazdığı kitaptan yargılanan İskiliplinin
hangi muamelelere maruz kaldığı hepinizce bilinmektedir” (sf. 753)."
[Data_2014-2015]

126.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “ Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş
olduğu İzmir Liman İşletmesindeki yolsuzluklar ve Sabah ve ATV’nin satışıyla ilgili havuz
oluşturmada olan rüşvet olaylarının araştırılmasıyla ilgili Meclis araştırma önergesinin lehinde
söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.... Bakın, şunu ifade ediyorum:
Şimdi, hangi gerekçeye sığındınız bunu yapmak için? Dediniz ki: “Millî devlete darbe var,
paralel yapı var. Paralel yapının arkasında Amerika’sı, İngiltere’si neyse, dış güçleri var, bizi
yıkmaya çalışıyorlar -sözde- asrın liderini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” Ben size buradan
söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de dedi: Bir buçuk aydır, iki aydır bas bas
bağırıyoruz buradan… Sayın Başbakan, sayın bakanlar, Allah rızası için gelin, bu işin arkasında
kim varsa bu kürsüden açıklayın. Amerika mı var, İngiltere mi var, Fransa mı var? Ama ben çok
iyi biliyorum, bir zamanlar AKP’liler ne diyordu biliyor musunuz oturduğumuz bir toplantıda:
Bizim beyefendinin, patronun arkasında Amerika da var, biz şöyle güçlüyüz, askeriyeyi
hallettik, yargıyı hallettik, 2023 yılına kadar bizim iktidarımızı kimse engelleyemez.” diyorlardı.
Bu konuşmalara şahit olan birçoğunuz vardır. Şimdi, buradan soruyorum: Gelin bunu
açıklayın. Eğer gizli bir şey varsa, gizli bir şey varsa dedik ki: Bunun gizliliği varsa milleti
ilgilendiren, devleti ilgilendiren gizliliği varsa gelin Mecliste kapalı oturum yapalım. Bize bir
açıklayın ya Allah rızası için! Biz, sizden daha fazla Milliyetçi Hareket Partisi olarak millî
devletin yanında durmazsak namerdiz. Açık söylüyorum: Bizim için devletin ebet müddetliği
kaçınılmazdır ama gelin, açıklayın bunu değerli milletvekilleri, gelin açıklayın” (sf. 755)."
[Data_2014-2015]

127.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Değerli milletvekilleri, buradan tekrar uyarmak istiyorum, bugün, Kıbrıs’ın
çok önemli bir durumundan haberdar etmek istiyorum. Kıbrıs’ın yüzde 70’i vakıf arazisidir ve
bu vakıflar daha çok Lala Mustafa Paşa ile Abdullah Paşa vakıflarına aittir. Dikelya ve Ağrotur
üsleri bile Abdullah Paşa Vakfı arazisidir. Maraş’ın yüzde 78’i Abdullah Paşa Vakfına aittir ve
1913’te İngilizler tarafından bu vakıf arazileri Rumlara peşkeş çekilmiş ve verilmiştir. Bunların
defterleri Kıbrıs’tadır. Vakıf arazilerini siz burada verirken oradaki vakıf arazilerinden
haberdar olmamanız mümkün değildir. Bunlar mazbut vakıflardır, bu vakıflar herhangi bir
şekilde takas edilemez, devredilemez, hibe edilemez vakıflardır. Bunların varislerini bulup
mahkemeye başvurdurttuğunuz takdirde Kıbrıs Rum kesimi tarafının Kıbrıs Türklerine
ödeyeceği ve bu vakıf sahiplerine ödeyeceği para 100 milyar dolarlar üzerindedir. Siz, Kıbrıs’ı
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birleştirmek suretiyle -adı altında daha doğrusu- Kıbrıs’ı resmen satmış olursunuz, elinizdeki
bu kozu da kullanmamış olursunuz."
[Data_2014-2015]

128.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “Arkadaşlar, hiç kuru gürültüye pabuç bırakmayız, laf atmaya da pabuç
bırakmayız. Boğazından haram geçene hesap sormak önce milletin vekillerine aittir. Eğer
milletin vekiliysek, haram yiyenlerden hesap sormazsak, Cenab-ı Allah bize hesap sorar, sonra
da Türk milleti bize hesap sorar. 30 Martta seçim var. Şimdi, inşallah bu seçimlerde de
milletimiz kararını verecek ve artık sonunuzun geldiğini hep beraber göreceğiz. Yani haramın
üzerine yapılan bir binanın ayakta durması ilelebet mümkün değildir; ne kadar zorlarsanız
zorlayın, ne kadar algı oluşturmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar “Millî iradeye darbe var.”
derseniz deyin, ne kadar “Bize kumpas kuruluyor.” diyorsanız deyin. Şimdi, şunu söylemezsek
vicdanen… Gelin, arkadaşlar, hep beraber, bu ülkenin değerlerine kasteden kim varsa beraber
gidelim. Amerika’ysa Amerika’ya karşı, İngiltere’yse İngiltere’ye karşı veya yurt içinde
uzantıları varsa, kim varsa onun üzerine hep beraber gidelim. Gelin, bir açıklayın. Beraberce
bir kapalı oturum yapalım, bize net bir bilgi verin. “Şunlar, şunlar, şunlar şununla ilgili bize
şunu yapıyor.” Ama siz bir cemaati, bir camiayı komple suçlayarak, bu işlerle hiç alakası
olmayan o Anadolu coğrafyasındaki işindeki gücündeki o inanmış insanları da suçlayarak bu
işin içerisinden çıkamazsınız” (sf. 884)."
[Data_2014-2015]

129.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli arkadaşlarım, 1876 Osmanlı Anayasası’nın yapıldığı tarihte Osmanlı
İmparatorluğu’nun hudutlarında Kuzey Afrika’daki devletler vardı, Arap Yarımadası vardı,
Basra Körfezi Osmanlı körfeziydi, Kırım ve Kafkaslarda Osmanlının geniş bir toprağı vardı ve
Balkanlar, bugün, Kosova’ya kadar Osmanlınındı. 1879’dan tarihi 1920 yılına taşıyın ve
Osmanlının düştüğü hâle bakın. Osmanlının payitahtı İstanbul işgal edilmişti. Kimler işgal
etmişti? İngiliz, Fransız ve İtalyanlar. Kimdi bunlar? Osmanlıya “Sen böyle bir anayasa yap.”
diyen ve “Etrâkı biidrak” dediğimiz o hastalığı Osmanlının hücrelerine kadar yansıtabilen üç
tane Avrupa devleti. Osmanlının Kuzey Afrika’daki toprakları işgal edilmişti. Kim bunu yapan?
Aynen, Paris Anlaşması’nda imzası bulunan İngilizler ve İtalyanlar. Arap Yarımadası işgal
edilmişti. Kimdi bunlar? Paris Anlaşması’nda Osmanlıya dayatmada bulunan İngilizler,
Fransızlar. Bunun yanı sıra Balkanlarda milliyetler çatışması ortaya çıktı ve bunları komitalar
hâline dönüştüren, Osmanlıya karşı ayaklandıran devletlerin arkasında bir tarafta Avrupa
devleti dediğimiz İngiliz, Fransız, İtalyanlar, diğer tarafta ise Slav ve Ortodoks nüfuzunu
kendilerine siyaset alanı olarak kullanan Çarlık Rusya’sı. Dolayısıyla burada fakir kalan, burada
öksüz kalan bir “Türklük” kavramı vardı; evli evine, köylü köyüne gitti, Türk kitlesi de
Anadolu’ya sıkıştı, “Kuvayı millîye” denilen bir güçle, bağımsızlık mücadelesi yapabilmek için.
Şimdi, Osmanlının millet bütünlüğünü bozanlar…bugün Türk millet bütünlüğünü bozmak
istiyorlar.” (sf. 171)."

195

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
[Data_2014-2015]

130.!!!!
"Farul Bal: Değerli arkadaşlarım, tekrar 1876’ya dönüyoruz. O Anayasa’yla Osmanlı
İmparatorluğu’na vadederek “Sizi Avrupa devleti yapacağız. Avrupa devletleri olarak, güçlü
devlet olarak, İngiltere, İtalya ve Fransa olarak biz senin toprak bütünlüğünü koruyacağız.”
diyen bu ülkeler ile Halaskâran Zabitanın ortaya koymuş olduğu Kuvayımilliye ruhu,
Kahramanmaraş’ta Fransızlara karşı mücadele ediyor, onun için biz Kahramanmaraş’a
“kahraman” unvanını veriyoruz. Bu Halaskâran Zabitanın organize etmiş olduğu Kuvayımilliye
ruhu Urfa’da mücadele ediyor, biz onun için Urfa’da İngilizlere karşı mücadele eden Urfa’ya
Şanlıurfa diyoruz. Şehit Kamil ve önderliğindeki Antepliler Fransızlara karşı Antep’te mücadele
ediyor, biz onun içindir ki Antep’e “gazi” diyoruz. İşte, o Halaskâran ruhunu siz, bugüne
taşıdığımız zaman, hâk ile yeksan ettiniz. Artık bugün Halaskâran ruh değil, Silivri’de,
köşebaşında teröre karşı mücadele etmiş olan, her taşın altında terörist arayan Engin Alan
gibi paşalarda ve onu takip edecek Türk subaylarında Halaskâran ruh mu bıraktınız?"
[Data_2014-2015]

131.!!!!
"Faruk Bal: O bağımsızlık mücadelesinin basındaki meşalesi Diyarbakır’da yakılmıştır.
Diyarbakır’da Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif’in çıkarmış olduğu gazeteler, Türk milletinin
Anadolu toprakları içerisinde işgallere karşı, gerek Yunan işgaline gerek Rus işgaline gerek
İngiliz işgaline gerek Fransız işgaline ve bu işgallerin payitaht olan İstanbul’a kadar gelmiş
olması durumu karşısında, Türk milletini uyarma, Türk milletini Kuvayımilliye ruhunda
birleştirme ve bağımsızlık savaşı verme konusunda meşaleyi Diyarbakır’da yakmıştır.
Diyarbakır’da yakılan bu meşale, uluslararası güçler tarafından, siz diyorsunuz ya “dış güçler”,
o güçler tarafından kesilmek istenmiştir. Bunlardan bir tanesi de Sevr Anlaşması’ndan önce
Amerika Cumhurbaşkanının -o tarihteki Cumhurbaşkanı Wilson’dır- 18 maddelik, dünyaya
nizam veren…"
[Data_2014-2015]

132.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir istiklal savaşından sonra
kurulmuştur. Bu İstiklal Savaşı doğuda Ruslara, Ermeni çetecilerine, Pontus Rumlarına karşı
verilmiştir; bu İstiklal Savaşı Ege’de Yunanistan’a karşı verilmiştir; Sevr’in mimarı olan
İngilizlere, Fransızlara ve İtalyanlara karşı verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin İstiklal
Savaşı, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti kapatmak için, ele alınmayacak, ağza alınmayacak kadar
düşük bir şekilde Sayın Başbakan tarafından şimdiye kadar kullanılmaktadır. Şimdiye kadar da
hiçbir başbakan kendi yolsuzluğunu korumak için İstiklal Savaşı’na sığınmamıştır” (sf. 444)."
[Data_2014-2015]
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133.!!!!
"Gürkut Acar: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Oslo’da PKK’yla yapılan Anayasa’ya aykırı
görüşmelerde 2 MİT mensubunu görevlendirdi. Hakem devlet olarak İngiltere’nin gözetimi
altındaki anlaşmayı imzalamak üzere MİT yetkililerine yetki verdiniz mi? Hakem devlet olarak
İngiltere’yi hangi taraf çağırdı? Bu kanunun getirilmesinin sebeplerinden biri de mevcut
yasaya aykırı olarak Suriye’deki savaşa Suriye muhalefeti yanında operasyonel olarak
katılması için verilen emirleri meşru hâle getirmek midir?” (sf. 737)."
[Data_2014-2015]

134.!!!!
"Metin Külünk: Sultan II. Mahmut devlette reform ve dönüşüm başlattı. Bu girişime karşılık,
CHP’nin atası sayılabilecek Yeniçeri Ocağı ve eski düzenden beslenen çeteler tarafından adı
gavur padişah, hırsız padişaha çıkarıldı. Oysa, tarih ve bizler iyi biliyoruz ki Sultan II. Mahmut
zikir meclislerinin insanıydı. Sultan Abdülaziz Han, donanması yok olmuş, ticareti çökme
noktasında devleti yeniden reorganize etmek istedi. Köhne düzenden beslenenlerin rantlarına
çomak soktuğu için -bunun akıbetinde- Osmanlı hanedanının hiçbir ferdinin uğramadığı
hakaretler ve muamelelerle katledildi. Ve yine o güzel insan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en
nadide hanlarından Abdülaziz Han da “hırsız”, “zevk düşkünü”, “devleti batıran adam” gibi
iftiralar atılarak tahtan indirildi. Cennetmekân Abdülhamit Han çok konuşuluyor çok şükür,
anlaşılma yolunda çok önemli mesafeler katedildi. Modern Türkiye’nin kurucu aklının ifadesi
olan cennetmekân da aynı bedeli ödemişti. İngilizlere teslim olmayıp Mustafa Kemal Paşa’yı
kilolarca altınla Anadolu’ya yollayıp Türkiye’nin yeniden ayağa kalkışının önünü açan Sultan
Vahideddin Han da bu yapı tarafından hain ve haramzade ilan edilmişti. Oysa, Vahideddin
Han’ın sürgünde nasıl bir yoksul hayat yaşadığının şahidi tarihtir."
[Data_2014-2015]

135.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Dersim, Millî Mücadele döneminde bu hâlini korumuş ve hatta 1920
yılında Koçgiri isyanı çıkmıştır. İsyanın bastırılmasından sonra ise bu defa 1925 yılında Şeyh
Sait isyanı zuhur etmiştir. Bir yıl sonra, yani 1926’da ise Koçuşağı isyanı çıkmıştır; bu her iki
isyan zorlukla bastırılmıştır. Bölgede 19’uncu yüzyıldan itibaren İngiliz ve Fransız etkisinin de
olduğu bilinmektedir. Nitekim, 1935 yılında İtalyanlar tarafından, önce Suriye’nin Halep, daha
sonra Kamışlı kentlerinde Kürt ve Ermeni delegeler bir araya getirilmiştir. Halep’teki bu
toplantıya, Herak Papazyan, Doktor Basmacıyan, Beyrut’taki Asitane gazetesi sahibi Balyan,
Kürtlerden ise Antakya Lisesi Muallimi Memduh Selim, Cerablus Mebusu Mustafa Şahin
katılmıştır ve toplantı Basmacıyan’ın evinde meydana gelmiş, akşam saat 19.00’da başlayan
toplantı 22.00’ye kadar devam etmiştir. Kamışlı’daki ise Garo Sason, Kürtlerden de Haco
Ağa’nın oğlu Hasan Ağa ve Cemil Paşazade Kadri ve Mehmet beyler bulunmuşlardır.
Dolayısıyla, bölgede tamamen Fransız ve İtalyanların doğrudan etkisi bulunmaktadır çünkü
zira, bu sırada Antakya’da, Antakya’nın Türkiye’ye katılıp katılmaması konusunda Fransızlarla
büyük bir problem vardır. Nitekim, buna bağlı olarak, 1936 yılı sonlarında Hatay’ın
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bağımsızlığının ortaya çıktığı günlerde Fransızlar, ajanları İzzettin vasıtasıyla Seyit Rıza ile
irtibat kurarak Dersim’de huzursuzluğun artmasına sebep olmuşlardır. İzzettin, Mart 1937’de
bir isyan için Suriye’deki Fransız gizli teşkilatından Seyit Rıza’ya talimat getirmiş, Dersim
olaylarına büyük ölçüde karışmıştır. 1925 yılında Şeyh Sait İsyanı’nın devamı niteliğindeki
Raçkotan ve Raman isyanları da İngilizlerin kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir. İngiltere’nin
Türkiye’deki Büyükelçilik görevlileri 1937 Tunceli İsyanı’nı yakından takip ederek gelişmeleri,
İngiltere Dışişleri yetkililerine sürekli olarak rapor etmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın
yaklaştığı sıralarda Orta Doğu’da güç odakları oluşturmaya çalışan Avrupa devletleri,
Türkiye’nin Hatay ve Dersim gibi önemli olaylar karşısındaki tutumunu dikkatle takip
etmişlerdir. Rusların da bu işte katkısı bulunmaktadır. Rusların Dersim bölgesinde organize
ettikleri en önemli isyan 1916 yılında olmuş fakat 1917 Bolşevik İhtilali’nin de etkisiyle
bölgeden çekilmişlerdir. 37-38 Dersim İsyanı dolayısıyla toplanan mahkemede ifade veren
Seyit Rıza, sorgulamasında, isyanda Rus kurmay subaylarının yer aldıklarını, Rusların silah ve
cephane gönderdiklerini belirtmiştir. Keza, Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgede kalan
Ermeniler dolayısıyla, 1919 yılı sonlarında Ermeni ve Kürt liderler arasında sağlanan
uzlaşmayla ortak hareket etme kararının da alındığı görülmektedir” (sf. 280)."
[Data_2014-2015]

136.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: İngiliz’i var işin içerisinde, İtalyan’ı var, Fransız’ı var yani Hatay meselesi var
orada. Niye 6 tane mitralyöz gönderiyor Fransızlar, bana söyler misiniz? Bütün bunların
değerlendirmesini yapmamız lazım. Ama, orada öldürülen insanların eğer eline silah almışsa
ölmesi gayet tabiidir, o da öldürüyor çünkü. 33 tane asker öldürülürken neden buna ses
çıkarmıyorsunuz? Hepsini birden değerlendirmek zorundasınız."
[Data_2014-2015]

137.!!!!
"01’i tüm gayretlere rağmen maalesef kurtarılamamış ve şehit olmuşlardır. Allah rahmet
etsin, mekânları cennet olsun. Bir defa daha ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı
diliyorum. Bizler, orada, yer altında kalanların çıkarılmasıyla mücadele verirken öte yandan
provokasyonlarla, yalanlarla, iftiralarla da uğraşmak zorunda kaldık. Somalı olmayan,
Soma’yla hiçbir alakası bulunmayan gruplar peydah olup arama kurtarma ekiplerinin işlerini
geciktirmek, hatta engellemek için bir sürü yola başvurdular. Dış basının, özellikle Alman ve
İngiliz basınının olayı veriş biçimi ve provokasyona açık açıklamaları bunun en açık örneğidir”
(sf. 92)."
[Data_2014-2015]

138.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Diğer taraftan, yine Millî Mücadele döneminde meydana gelen olaylar,
Osmanlı Devleti’nin, Türklerin emperyalistlerle yaptıkları bir mücadelenin sonucudur yani
yedi düvel dediğimiz, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar başta olmak üzere Anadolu’yu
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işgal eden, Sevr’i dayatan güçlere karşı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesidir ve bu
mücadele sırasında ne Hitler vardır ne de Mussolini vardır. Dolayısıyla aksine böylesine
despot bir şekilde ülkeyi işgal etmek isteyen kuvvetlere karşı Türk milleti direncini
göstermiştir ve bağımsızlığını elde etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa
Kemal Atatürk de bu mücadelenin lideridir. Dolayısıyla, onun herhangi bir şekilde ne
Mussolini’yle ne de Hitler’le mukayese edilmesi söz konusu bile olamaz. Eğer böyle bir
iddiada bulunuyorsanız o zaman ya tarihi bilmiyorsunuz veyahut da kin duyduğunuz için
kendi düşüncelerinizi, ideolojilerinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz demektir."
[Data_2014-2015]

139.!!!!
"aruk Bal: “Yirmi dört saat yedi gün çalışacak kriz masasıyla bu iş olmaz. IŞİD’i oraya gönderen
güçler vardır. IŞİD’i oraya gönderen güçlerle temas etmek ve onların ortaya koymuş olduğu
bu sonuçtan onları sorumlu tutmak gerekmektedir. Bu kapsam içerisinde, IŞİD’i oraya
gönderenlerin asli hedefi oradaki petrollerdir. Bu petrollerin de asli sahibi Ulu Hakan Sultan
Abdülhamid Han’dır, onun özel mülküdür. Abdülhamid Han’ın İngilizler tarafından “neft” adı
altında petrol bulunmasından sonra buranın sanayileşme süreci içerisinde değerini kavraması
üzerine Abdülhamid Han burayı kendi mülkü içerisine almıştır. Saltanatın ilgasından sonra
Osmanlı Hanedanının mensupları yurt dışına çıktığında aç biilaç kalmıştır Sayın Bakanım.
Sonunda birtakım mülklerini, hâzinei hâssadaki birtakım varlıklarını alabilmek için çaba
içerisine girmişlerdir. Bu kapsamda da zaman zaman avukatları tarafından dolandırılmıştır,
zaman zaman uluslararası mahkemelerde de çok haksız durumlarla karşı karşıya kalmıştır.
Ancak, bütün uluslararası belgelerin ve bütün uluslararası kuralların kabul ettiği değer,
mülkiyet hakkı mukaddestir ve hiçbir şart altında kötü niyetle iktibas edilemez. Buradan
hareketle, daha sonra İngilizler ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasındaki münasebetler resmî
ve devlet işidir ama mülkün özü olan Sultan Abdülhamid Han’ın torunlarının torunlarına
intikal edecek mülkiyet hukukunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak dikkate almanızı
talep ediyorum” (sf. 939)."
[Data_2014-2015]

140.!!!!
"usuf Halaçoğlu: Boğazların tarihin akışı içerisindeki stratejik durumu ve jeopolitik konumuyla
ilgili yukarıdaki kısa açıklamaların ışığı altında Çanakkale Muharebelerinin sonuçları üzerindeki
değerlendirmeler kuşkusuz daha bir önem ve anlam taşıyacaktır. Böylesine bir
değerlendirmenin daha gerçekçi ve sağlıklı olabilmesi için ise büyük devletlerin Türk Boğazları
üzerindeki ulusal emellerine de kısaca göz atmak gerekir.
Birinci Dünya Harbi öncesinin başlıca büyük devletlerinden Almanya’nın “doğuya doğru”
politikası, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri, İngiltere’nin “Denizlere egemen olan
dünyaya hakim olur.” teorisine dayanarak, özellikle 19’uncu yüzyıldan bu yana güttüğü
Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını engelleme siyaseti hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir.
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Boğazların bu tartışma götürmez önemi konusunda Napolyon “İstanbul bir anahtardır,
İstanbul’a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya Çanakkale Boğazı’nı ele
geçirecek olursa Tulon, Napoli ve Korfu kapılarına dayanmış olacaktır.” demekle Fransa’nın
boğazlar üzerindeki duyarlılığını açık seçik ortaya koymuş olmaktadır.
Rusya’nın görüşüyse, Genelkurmay Başkanı Kropatki’nin bir raporunda, 20’nci yüzyılda
Rusya’nın en önemli işinin İstanbul Boğazı’nı ele geçirmek olduğuna işaretle “Osmanlı
Devleti’ni boğazı Rusya’ya bırakmaya hazırlamalı ve Almanya ile anlaşma yapmalıdır.”
şeklinde ifadesini bulmaktadır.
Büyük devletlerin boğazlar üzerindeki kısaca açıklanan bu emelleri onları kendi aralarında da
gizli birtakım mücadelelere yöneltmiştir. Nitekim, Rus Dışişleri Bakanı Sazanof, Çar tarafından
da onaylanan bir raporunda “Boğazların güçlü bir devletin eline geçmesi tüm Güney
Rusya’nın ekonomik hayatının o devletin egemenliği altına girmesidir.” demekte ve bu
durumun önlenmesi için İstanbul’un alınmasını önermektedir.
Öte yandan, Kasım 1911’de Rusya’nın Osmanlı Hükümeti’ne boğazlar üzerindeki istekleriyle
ilgili bir notasından haberdar edilen İngiltere ve Fransa, Rus isteklerini reddetmişlerdir. Keza,
Rusya’nın bu ve buna benzer çeşitli tarihlerdeki yinelenen daha birçok istek ve baskılarının
birbirini izlemesi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda merkez devletlerinin safına
kaymasında büyük bir etken olmuştur.
İşte, boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmalarıdır ki İngiliz ve Fransızları İstanbul’u almaya
ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı’na el atmaya yöneltmiş ve Çanakkale Cephesi’nin
açılmasında başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa savaşın
sadece görünüşteki nedenini oluşturmuştur.
Böylece büyük devletlerin Türk boğazları üzerindeki tarihi emellerini ortaya koyarken, bu
devletlerden İngiltere’nin bu cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını belirtmek
doğru olur. Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churchill cephenin açılmasında büyük çaba
göstermiş ve etkili olmuştur. Gerçekten o, bu cephenin açılmasının baş mimari olmuş,
Türklerin askeri gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi
olarak görmüştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlılarının boğazda
görünüvermesiyle Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz bu büyük
yanılgıydı. İngilizler Çanakkale'deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel
ölçülere vurup onun yüksek manevi gücünü görmezden gelerek büyük bir hesap hatasına
düştüler ve sonunda, önce denizde, sonra da karada hiç beklemedikleri amansız cevabı
aldılar. Böylece, onlar zaferi, boğazda Türk top ve mayınlarına, karada Türk süngüsüne
bırakarak çekilip gittiler.
Çanakkale Zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması ecdadımıza ve şehitlerimize bir
borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Nitekim kazanılan zafer hakkında devrin
önemli liderleri şunları söylediler: Mesela Churchill “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan, çağının en
ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir." diyor. General
Tawshend “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki -bu ifadenin altını çiziyorum- Türklerle mukayese
edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir fakat siperlerde onlar
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dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi
ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhâl
değiştirilirlerdi. Hâlbuki Türkler bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.” diyor. Sör
Kombet ise “Çanakkale’de her şeyimiz kusursuzdur fakat başarılı olmadık. Zira Türkler
yuvalarına girilmiş aslanların hiddet, cesaret ve kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir
millet görmedim.” diyor.
Sayın milletvekilleri, çocuklarımıza Çanakkale'yi anlatırken, Çanakkale'nin"
[Data_2014-2015]

141.!!!!
"Oktay Vural: Değerli milletvekilleri, aslında bugün burada görüştüğümüz kanun tasarısının
adı “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” olarak konmuş
ama aslında terörün siyasi amaçlarına ulaştırılması ve toplumsal bölünmenin derinleştirilmesi
kanun tasarıdır. ... Bugün, geldiğimiz bu noktada 1918 yılında İngilizlerin hazırladıkları
raporun, 1992’de ABD’nin hazırladığı raporun adım adım Türkiye’de millî kimliği, millî bilinci
ve millî devleti ortadan kaldırmaya yönelik nasıl sinsice planlandığını, 36’ncı paralelin
kuzeyinden tutun da Türkiye’de millî kimlik tartışmalarına, teröre, siyasi çözüm bulma
çalışmalarına kadar hepsinin adım adım nasıl planlandığını ortaya koyuyoruz. Evet, bugün
geldiğimiz bu noktada “ABD’yle beraber birlikte mücadele edeceğiz.” diyen William Fallon
aynen şunu diyor: “Siyasi bir çözüm için biz bu mücadeleyi kabul ettik.” Odierno “Hükûmetin
PKK’yla, teröristlerle oturması, konuşması için beraber birlikte olduk.” diyor. Şimdi, geldiğimiz
bu noktada çözüm süreci denilen bu projenin kimler için, hangi amaçla getirildiğini gayet açık
ve net ortaya koymuyor mu?"
[Data_2014-2015]

142.!!!!
"Sinan Oğan: Şimdi tutturmuşsunuz ki: “Şu kadar aydır kan akmıyor.” Keşke dediğiniz gibi
olsa, keşke hiç kan akmasa ama eğer korucularımızı siz insandan saymıyorsanız, şehit edilen,
infaz edilen korucularımızın sizin için hiçbir kıymeti yoksa dediğiniz doğrudur. Dağa kaçırılan
insanlarımızın sizin için bir kıymetiharbiyesi yoksa dediğiniz doğrudur ve bir de Çanakkale’de
niye kan aktı? 250 bin şehit niye verdik Çanakkale’de? Eğer ki İngiliz gemilerine “Buyurun,
geçin.” denseydi bugün sizin yaptığınız gibi, Çanakkale’de kan akar mıydı? Eğer, askerin,
polisin önünde PKK’lılar cirit atıyorsa ve PKK’nın her istediği oluyorsa, PKK bayrak indirince
asker tepki göstermiyor, PKK insan kaçırınca polis tepki göstermiyorsa tabii ki kan akmaz. Siz
eğer düşmanın istediğini verirseniz kan niye aksın? Ama o zaman devlet olamazsınız. Devlet
olmanın birinci şartı vatandaşını korumaktır, korucusunu infazdan korumaktır ama siz
korucuyu, siz bölge insanını, oradaki Kürt vatandaşlarımızı PKK’ya teslim etmiş durumdasınız.
Bu getirdiğiniz yasayla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de alıyorsunuz ve şimdiye
kadar kanunları Anayasa’nın üzerine çıkarmıştınız ama Bakanlar Kuruluna yetki vererek kanun
hükmünde kararnameleri de ilk defa bu dönemde Anayasa’nın üzerine çıkaracaksınız."
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[Data_2014-2015]

143.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Osmanlı Devleti koca 3 kıtaya hükmederken, 23 milyon kilometrekare
toprağa hükmederken Topkapı Sarayı gibi mütevazı bir sarayda kalmış. Ne zamana kadar?
Yıkılma emaresi olan 1850’ye kadar. 50 bin altın borç almış İngiltere’den, Dolmabahçe
Sarayı’nı yaptırmış. İnsaf edin ya! 187 milyon dolara da bir uçak, ak uçak alıyorsunuz; uçak,
uç-ak; yani uçan bir saray. Yani Allah aşkına, yetmiyor muydu uçaklar? Avusturya Başbakanı
bisiklete biniyor, metroya biniyor kardeşim. Nedir bu kibir ya!"
[Data_2014-2015]

144.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Şimdi, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; çok görkemli
saraylar yapılması devletin çok büyük olduğunu göstermez. Topkapı Sarayı Fatih Sultan
Mehmet zamanında yaptırılmıştır ve Abdülaziz dönemine kadar da o saray kullanılmıştır.
Devletin en şaşaalı döneminde o saray kullanılmıştır. Sonra, 1850’den sonra İngilizlerden 50
bin altın borç para alınmak suretiyle Dolmabahçe Sarayı yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı mı
görkemlidir, Topkapı Sarayı mı? Tabii ki mimari ve iç donanım olarak baktığınızda
Dolmabahçe Sarayı şahane bir saray görüntüsündedir ama Osmanlı Devleti’nin yıkılışının
tescilidir. Dolayısıyla…"
[Data_2014-2015]

145.!!!!
"Hasip Kaplan: Orada, hakikaten, o kadar güzel bir doğa var ki, o yeşillikler, hazine arazileri,
köyler de var, yerleşimler de var. Dedik ki: “Ya, nasıl bu ruhsat alındı?” Evet, Hükûmet burada,
ben soruyorum. İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait bir şirketin çok özel ricaları sonucu ve çok özel bir
zamanda bu ruhsat verildi. 2005, 2006 yılları. Kim var o zamanlar? Biz bu Parlamentoda
yoktuk henüz; MHP de yoktu, HDP, BDP de yoktu. 2 parti olarak AK PARTİ, CHP vardı. Şimdi,
hafızanızı yoklayın, bakın, o dönemde ruhsat tarihine bakın, Türkiye’de tarihî olarak ne oldu?
İngiliz Kraliyet Ailesi bastırdı… İyi hatırlayın arkadaşlar. Kraliçe mi gelmişti buraya? Kraliyetten
birileri mi gelmişti buraya? Özel bir jest mi yapıldı? Onca dönüm hazine arazisi, onca dönüm
ormanlık alan, onca dönüm yer bir imzada… Bu kadar kıyak olabilir mi, mümkün mü?...."
[Data_2014-2015]

146.!!!!
"Size şunu açık söyleyeyim, o araştırmada bulunan bir arkadaşınız olarak, bu maden işlediği
zaman şu palamutlar bile yeşermeyecek artık Gediz Deltası’nda ve Ovası’nda. Bakın, en güçlü
ağaç meşe palamududur, en güçlü meşe palamudu bile yeşermeyecek. Siz, üzüme, nara,
incire, ayvasına, zeytinine, havasına, suyuna hasret kalacaksınız. Sadece bu değil, bunların
dışında kuşların yuvalarını yıkacaksınız arkadaşlar, kuşların yuvalarını. Bir İngiliz şirketi zengin
olsun diye, kazacak, 2 milyon ağaç keseceksiniz -daha önce de kesmişsiniz zaten yeterince
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ağaç- ondan sonra çevre örgütleri gelecek, TEMA’sı gelecek, TÜRÇEP’i gelecek, Ege’deki çevre
örgütlenmelerinin bütün platformları gelecek, size anlatacak; anlamayacaksınız...."
[Data_2014-2015]

147.!!!!
"Çal Dağı’nı çaldırıyorsunuz, göz göre göre çaldırıyorsunuz, gündüz çaldırıyorsunuz,
tamtamlarla çaldırıyorsunuz, açık açık çaldırıyorsunuz ve milletin gözünün içine baka baka
yaşadığı alanlara hükmedip yakarak çalıyorsunuz, çaldırıyorsunuz. Çal Dağı’nı bir küresel
şirkete, İngiliz şirketlerinden birine çaldırıyorsunuz. Soruyorum size: Türkiye’den bir şirket
gidip Londra’da Buckingham Sarayı’nın olduğu yerde, İskoçya’nın o yeşilliklerinin olduğu
yerde bir maden ocağında bunu yapabilir mi? Sizin bir şirketiniz herhangi bir Avrupa
memleketinde bunu yapabilir mi? Yapamaz, yapamaz; size yaptırırlar, size! Çünkü
sömürgeciliğin en hassını onlar biliyor arkadaşlar."
[Data_2014-2015]

148.!!!!
"Erkan Akçay: Daha evvelki konuşmacılar tarafından dile getirildi. Bu şirketin İngiliz Kraliyet
Ailesi’nin bir şirketi olduğu ifade edildi ve şimdi 3’üncü elini değiştirdi, 3 üniversiteli gencin
üzerinde görünüyor ancak yine şirketin asıl sahibi olmaya devam ettiği iddiaları son derece
inandırıcı bir şekilde devam etmektedir.
O zaman, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Gül, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden bir nişan almıştı,
İngilizlerden bir nişan da Sayın Erdoğan bekleyecek herhâlde, değil mi Sayın Ören? Dünyada
çevreye etkisi minimuma indiği için yüksek basınçla kapalı liç yöntemi artık kullanılmıyor. Çal
Dağı’nda dünyada başka hiçbir yerde kullanılmayan, biraz evvel fotoğrafını gösterdiğimiz, bu
yöntem kullanılıyor."
[Data_2014-2015]

149.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, nikel madenine gelince, Çal Dağı’ndaki
nikel madeni…Önce HDP’nin konuşmacısını düzelteyim. Burası İngilizlere ait bir firma değildir,
burası Türklere ait bir firmadır. Ben, herhangi bir firmanın da sözcüsü değilim. “Acaba nikel
madeninde, kömür ocaklarında, uranyumda veyahut da bir başka enerjide, jeotermalde
Türkiye’ye nasıl katma değer sağlayabiliriz, Türkiye egemen güçlerin hegemonyasından nasıl
kurtulabilir, dışa bağımlılıktan nasıl kurtulabilir?”in ben sözcülüğünü ve kavgasını veriyorum.
Burada dediler ki: “İngilizlere ait.” Burası Türklere ait, 3 Türk çocuğuna ait ve “VTG” denen bir
firmayla NATA Holdinge ait bir şirkettir burası; birincisi bu."
[Data_2014-2015]
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150.!!!!
"Değerli arkadaşlar, şimdi, İngiliz şirketi olmadığı ifade edildi. Üçüncü kez el değiştirmiştir,
ortada bir muvazaa vardır. Bu İngiliz şirketi tarafından hâlâ idare edilmektedir. O zaman, şu
anda adı “Sardes” olan bu firmanın Teknik Müdürü Simon Purkiss, hâlâ bu Çal Dağı nikel
madenini niye gezer, arzıendam eder? E, bunun da izahını yapmanız lazım. Yani bu firmanın
faaliyetleri devam etmektedir ve bu sevdadan, bu nikel madeni için tabiatı katletmekten,
artık insan hayatına ehemmiyet vermeyen anlayıştan iktidarın bir an evvel vazgeçmesini
diliyorum."
[Data_2014-2015]

151.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, demin konuşmamda ifade edilenlerin hepsinin
külliyen yalan olduğunu, İngiliz şirketi olmadığını söyledi... Bakın, arkadaşlar, o Komisyona bir
tek ben kaldım ikinci kez seçilen, bir de Halil, Antep Milletvekili; hiçbiri seçilmedi. Ama ben
konuştum mu, benim konuşmalarıma dikkat edeceksiniz üstüne konuşurken. Bir: European
Nickel, İngiliz şirketi, kraliyetin değil mi? Çıkın burada -Hükûmetsiniz- konuşun. Londra
borsasında işlem görüyor mu, görmüyor mu? Sonra adını çevirdi bu İngiliz şirketi: Bosphorus.
Sonra, Sardes. Sardes’i bilirsiniz, ilk altın paranın basıldığı yer. Olmadı, bir yerli Ankaralı şirket
de geldi ortak oldu: VTG. Olmadı, son altı ayda durmadan hisse değiştiriyor. Burada iş birlikçi
bir kesim var 2 milyon ağacı kestirip sonradan ruhsatı genişleten. Şimdi yüzde yüz Türk olsa
ne yazar? İnsanlara zehir akıtan, Gediz Deltası’nı yakan, her tarafı yakıp yıkan küresel
sermayeye iş birlikçi olanları savunmak hangi hukukta vardır? ...Sayın Başkan, Kabinede
Bakan var burada, bir getirsinler ticaret sicillerini şirketlerin. Bir görelim bunları, ticaret
sicillerini. Bunlar İngiliz mi, Türkoğlu Türk mü bir görelim bakalım."
[Data_2014-2015]

152.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Değerli milletvekilleri, nitekim ülkemizdeki tahkimin gelişmesine
baktığımızda bu tablo açık ve net olarak görülmektedir. Cumhuriyet öncesi dönemde
tahkimin ilk adımları olarak, tasarıda da belirtildiği gibi, 1856 yılındaki düzenlemeler karşımıza
çıkmaktadır. Anılan tarih Osmanlı Devleti’nin çöküntü içerisine girdiği dönemdir ve Batı
baskısının en yoğun hissedildiği dönemdir. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu bu dönemde, 1854
yılında İngiltere’den almış ve 1854 yıllarıyla 1874 yılları arasında tam 15 kez dış borçlanma
gerçekleştirmiş, bu borçlanmaların baskısıyla, dayatmalarla da yabancılara toprak satış yasası
ve bahsi geçen bu düzenlemeler başta olmak üzere pek çok düzenleme yürürlüğe girmiştir.
Ancak değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi bu tür düzenlemeler Osmanlının gerilemesi
ve çöküşünün önlenmesi için yeterli olmamıştır. Osmanlının vergi gelirlerine Batı
devletlerince el konulmuş, Osmanlı hazinesinin iflası açıkça ilan edilmiştir."
[Data_2014-2015]
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153.!!!!
"Bundan gururunuz incinmiyor mu? NATO istedi, Atlantik’i korumak Türkiye'nin en büyük
hedefiymiş. Hayda! Kuzey Atlantik’i korumak Türkiye’nin hedefiymiş! Önce kendini
koruyacaksın. Arkadaşlar, siz İHH’nin oraya iki otobüs, iki tır yardım getirmesiyle, üç cihadist
grupla ilişki kurmasıyla, hükûmet nezdinde yardımsever, hayırsever dernek muamelesi
görmesiyle, oradan üç beş tane radikal dinci grupla ilişki kurmasıyla bu küresel kriz esnasında
riskler içinde fırsatlar yakalayacağınızı mı zannediyorsunuz? Böyle bir fırsat var mı? Size mama
yapmazlar. Kolonyalist kriz var ama Afrika’yı ne Belçika ne İngiltere ne Almanya ne Fransa ne
Amerika hiçbir ülke, Batı, bu size “Asker gönderin.” diyen Avrupa Birliği ve NATO vermez.
Bunu kafanıza koyun. Oraya gidip asker eğiteceksiniz, oraya gidip jandarmasını, zabıtasını,
polisini eğiteceksiniz, orada hukuk ve demokrasi kuracaksınız, maşallah, maşallah, maşallah!
Bir de gerekçeye yazacaksınız: “Ülkemiz Avrupa Birliğine katılım konusundaki arzularına
katkıda bulunacak.”"
[Data_2014-2015]

154.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Yeşil pasaport konusunda pek çok arkadaşımız soru sordular. Ben de avukat
bir milletvekili olarak avukat meslektaşlarımızın hepsine yeşil pasaport verilmesini gönülden
arzu ettim. Komisyon görüşmeleri sırasında arkadaşlarım dile getirdiğinde, ben bunu Dışişleri
Bakanlığımızla da, başka ilgili bakanlıklarla da müzakere ettim ve oradan şöyle bir
değerlendirme yapıldı: Şimdi, Avrupa Birliğine üye ülkeler ve başkaca bazı ülkeler,
Türkiye’deki yeşil pasaport sayısının yüksekliği nedeniyle bunun azaltılmasını istiyor, bazı
ülkeler de yeşil pasaporta vize koyuyor; örneğin, İngiltere, şu anda yeşil pasaporta vize
koymuş durumda. Başka ülkelerde de bu konuda büyük bir baskı var. Türkiye’deki rakamla
Batı ülkelerindeki rakam kıyaslandığında bizde çok büyük sayıda yeşil pasaportlu vatandaşımız
var. O yüzden, bu noktada bir adım attığımızda belki şu andaki yeşil pasaportlularla ilgili
sıkıntı da ortaya çıkabilir dendi. Böyle bir risk gördüğümüz için bu konuda bir adım atmadık.
Ancak vize muafiyetiyle ilgili görüşmeler, biliyorsunuz, devam ediyor” (sf. 764)."
[Data_2014-2015]

155.!!!!
"Hasip Kaplan: Şimdi, Dünya Madenciler Günü’nde madencilik sektörünün acımasız vahşi
kapitalizmin kâr hırsından yaşamını yitiren madencilerin elbette ki sorunlarını konuşmak bu
Meclisin görevi olması lazım. Peki soruyorum, Hükûmete soruyorum, bakanlara soruyorum:
2010’da Meclis Araştırması Komisyonu olarak Meclise sunduğumuz Maden Araştırmaları
Komisyonu Raporu ne zaman görüşülecek? Kaç işçi daha ölmeli ki o raporun da bugün burada
görüşülmesi sağlansın? 2010 arkadaşlar, beş seneye yakın bir süre geçti. Bu Maden
Araştırmaları Komisyonu için 20 şehir, 100’ün üstünde ilçe, en az da 300 tane maden ocağını
gezdik. Mermerden tutun kroma, kromdan tutun kömüre, kömürden tutun Çal Dağı’nda,
Turgutlu’da İngiliz Kraliyet Ailesi’ne sunulan nikel madenine kadar hepsini inceledik, hepsinin
raporunu yazdık...
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Örgütlenme konusunda ve diğer ülkelerin maden sektöründeki işçilerle dayanışma
konusunda omuz omuza verip enternasyonal bir dayanışmayla bu sektördeki bu acımasız kâr
hırsı karşısında eğer Kanadalı bir şirket burada sömürüp işçinin ölümüne sebep oluyorsa
Kanada’daki işçi ses verebilmelidir, eğer bir Amerikalı şirket, bir İngiliz şirketi Çal Dağı’nda
Gediz Ovası’nı zehre boğuyorsa burada ses verebilmelidir."
[Data_2014-2015]

156.!!!!
"Hasip Kaplan: Turgutlu’da, Çal Dağı’nda İngiliz Kraliyet Ailesi için 1 milyon 800 bin ağaç
kesiyorsunuz, nikel madeni... Gediz Ovası’nı tahrip edeceksiniz, Kuş Cenneti gidecek, Ege
gidecek, incir gidecek, üzüm gidecek, pamuk gidecek, hayat ölecek. Sizin bir şirketiniz gidip
İngiltere’de böyle bir tesis kurabilir mi, çevreyi zehirleyebilir mi, sülfürik aside boğabilir mi
dokuz yıl için, söyler misiniz? Biraz vicdan sahibi olacaksınız, vicdan. Ama, siz “cüzdan cüzdan,
cüzdan…” diye tutturmuşsunuz."
[Data_2014-2015]

157.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: Hep barış olsun dedik, gocunmadık tebaamıza kolektif hakları dahi
verdik. Ama onlara yetmedi, çetecilik yaptılar, kanımızı akıttılar. Savaşlar, çatışmalar, akan
kan dursun dedik, özerklik verdik yetinmediler. Türk İslam milletine katliamlar, soykırımlarla
cevap verdiler. Düveli muazzama ile iş birliği yapıp bağımsızlık ilan ettiler. Yetinmediler
Anadolu topraklarına, öz vatanımıza göz dikip Ermeni’ye, Rum’a, İngiliz’e İtalyan’a dağıtmaya
kalktılar."
[Data_2014-2015]

158.!!!!
"Ömer Süha Aldan: Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum:
Burayı devlet yönetsin. İztuzu, özel, yüzde 70’i İngiliz olan daha sonra kurulmuş bir şirkete
peşkeş çekilmesin. Burayı ya MUÇEV işletsin ya da bırakın Ortaca Belediye Başkanlığı işletsin.
Bunu özellikle rica ediyoruz Muğlalılar olarak. Aksi hâlde oradaki eylemlerimiz devam
edecektir. Çevre kuruluşları… İnatlaşmaya da gerek yoktur. Bu saatten sonra özel şirket oraya
giremez kolay kolay ve sıkıntılar doğar."
[Data_2014-2015]

159.!!!!
"Nurettin Demir: Sayın Bakan, özellikle İztuzu’yla ilgili Hükûmetin daha tarafsız bir tutum
içerisinde olmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz AKP, alamadığı belediyelere ait yerleri açıkça
peşkeş çekiyor, ayrımcılık yapıyor. Muğla bu illerin başında geliyor. Birçok belediyenin CHP’de
olduğu Muğla’da, il özel idaresinin kapatılmasıyla mal dağıtımında mallar CHP’den kaçırılırken
Saklıkent AKP’nin kazandığı Seydikemer’e verilmiş. Dolayısıyla, Saklıkent AKP’li belediyeye
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verildi. İztuzu sahili, 28 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla da protokolle Muğla’ya Hizmet Vakfı ve
Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla kurulan MUÇEV şirketine protokolle verilmiştir. Bir
gecede kurulan MUÇEV, İngiliz ortaklı “DALÇEV” isimli şirkete 8 milyon lira bedelle ihale
edilmiştir hukuksuz bir biçimde. Hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen gece
yarısı iş makinalarıyla sahile girilmiş..."
[Data_2014-2015]

160.!!!!
"Hasip Kaplan: “Hani çevre konusu? Bu kanunun içinde çevreyle ilgili madde var mı
arkadaşlar, gördünüz mü? Çevreyi koruyan bir madde var mı bunun içinde? O zaman bu
gerekçeyi niye koydunuz? Ilısu Barajı’nda su tutmaya başladınız, Rize’nin dereleri gitti,
Turgutlu’da nikel madeninde 2 milyon ağacı İngiliz şirketine bir kararla peşkeş çektiniz. Yani
şurada 5 bin, 10 bin, 20 bin lira idari para cezası verdiğiniz zaman ne olacak? 2 milyon ağacın
kaçta kaçı eder ki, söyler misiniz Allah aşkına? Söyler misiniz, nikel madeni dokuz yıllığına
Gediz Ovası’nı olduğu gibi sülfürik aside boğduğu zaman İngiliz Kraliyet Ailesi paraları
götürecek, millet de zehri soluyacak. Bu mudur maden kanunu anlayışı? Bu maden kanunu
anlayışı değil arkadaşlar. Bakın, çok açık söylüyorum: Bu, vahşi kapitalizmin en berbat
yüzünün tezahür ettiği yerdir burası” (sf. 641)."
[Data_2014-2015]

161.!!!!
"“Halkların Demokratik Partisi bu seçimlerde barajı aşıp iktidar olduğu takdirde kamunun
malını, milletin malını, halkın malını özelleştirip verdiğiniz yabancı şirketlerin hepsinin elinden
alacaktır, buradan size açık söyleyeyim, bu kadar basit. Kamunun malı, halkın malı halkın
olacaktır, halkın yararına işletilecektir ve çıkarı da kârı da ona verilecektir. Öyle yok,
Turgutlu’da nikel madenine getir İngiliz şirketini, orada bütün Gediz Ovası’nı zehirle, sadece
İngiliz şirketi kâr etsin, oradaki insanlar ölsün. Yok, öyle şey. Bundan sonra halk kendi
haklarına sahip çıkacak diyoruz. Devlet payına da, büyükşehir de devlettir, devletin kamu
temsilcisidir, seçimle gelmiştir, sahip çıkacaktır” (sf. 851)."
[Data_2014-2015]

162.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin talimatlarıyla Türk Silahlı
Kuvvetlerine bağlı unsurlar bir gece operasyonuyla Suriye’de yer alan ve Türk toprağı olduğu
1921 Ankara Antlaşması’nın 9’uncu maddesiyle teyit edilen, asker bulundurma ve bayrak
çekme hakkının olduğu Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu doksan dört yıl sonra IŞİD’e
terk edilmiştir..... Bir de âdeta büyük bir zafer kazanmış gibi bir fotoğraf veriyorlar basına;
ortada, hangi sularda yüzdüğü bir türlü anlaşılmayan “…”(x) Ahmet, sağında kendine özel
paşa, solunda gece yarısı sıvışmayı Meclis kürsüsünde ballandıra ballandıra anlatan Savunma
Bakanı; Allah muhabbetinizi artırsın. Bu resim bana, tarihte, İstanbul’u İngilizlerin işgalinden
sonra Anadolu’ya bunu bir diplomasi zaferi gibi sunan Damat Ferit’i hatırlattı."
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[Data_2014-2015]

163.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Değerli milletvekilleri, bu, cumhuriyet tarihinde ya da ondan öncesi yaşanan
tarihsel olaylarla ilgili bilgi ve belgelerin açıklanmasına hiçbir itirazımız olamaz. Yine, arşivler
açılsın, buna itirazımız olamaz ancak cumhuriyetin ilan edilmesinin ve cumhuriyetin başlangıç
döneminin karanlık bir dönem olarak ilan edilmesine itirazımız vardır. Cumhuriyet aydınlık bir
dönemin başlangıcıdır ve her doğumda sancılar vardır, sancısız doğum olmaz; cumhuriyetin
kuruluşunu da kendi koşulları içerisinde değerlendirmek lazım, mutlak doğru ya da mutlak
yanlış diye bir olgu yoktur. İstiklal mahkemelerini, ortaya çıkan süreci incelemek lazım.
Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde, Anadolu’nun Fetret Devri günlerini hatırlatacak
şekilde içine düştüğü anarşi ve başıboşluk ortamında, böyle bir ortamda Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılması, faaliyet göstermesi ve İstanbul hükûmeti ile İngilizlerin iş birliği yaparak
emperyalizme karşı verdikleri Kurtuluş Savaşı’na ve millî harekete karşı hareketleri daha ağır,
daha şiddetli hissedilmişti. O günlerde kimi bu bağımsızlık hareketini engellemeye çalışıyordu,
kimi bunu engellemek üzere propaganda yapıyordu, yabancıların ajanlığını yapıyordu,
askerden kaçıyorlardı, firar yapıyorlardı. Böyle bir ortamda ilk mahkemeler 1920 yılında
kuruldu. İkinci dönem istiklal mahkemeleri ise 30 Temmuz 1921’de kuruldu. Bu istiklal
mahkemeleri de Atatürk’e suikast ve Kubilay olaylarına ilişkindir” (sf. 496)."
[Data_2014-2015]

164.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Diğer taraftan, istiklal mahkemeleri gerçekten başlangıçta tamamen
casusluk faaliyetleri, asker ailelerine saldırı, Tekâlif-i Milliye’den yoksun bırakılma gibi
meseleler için kurulmuş bir mahkemedir. Burada bir tane de örnek vereyim. Hint asıllı İngiliz
ajanı olan Mustafa Sagir -“sagir” küçük demek, küçük Mustafa anlamında- yakalanmıştı ve
istiklal mahkemesine çıkarıldı. Ergün Aybars’ın kitabında da yaptığı gibi -en kapsamlı
araştırmayı o yapmıştır bu konuda- 1.630 kişi… 1920 ila 1927 yılları arasındadır istiklal
mahkemeleri. En son istiklal mahkemesi Ankara İstiklal Mahkemesidir, diğerleri kapanmıştır.
1926’da, 1927’de Ankara İstiklal Mahkemesi kalmıştır. Bütün yargılanıp idam edilenlerin sayısı
1.630’dur, o tarihten o tarihe kadar. Dolayısıyla yanlışlar yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır?
Arkadaşlar, hangi devlet olursa olsun bütün devletlerin mahkemelerinde şöyle veya böyle
yanlışlar yapılmıştır ama buradaki kuruluş felsefesi kesinlikle Damat Ferit Hükûmeti ve İngiliz
ajanlarına, İngilizlerle iş birliği yapan Damat Ferit Hükûmetine karşı cumhuriyetin korunması
ve buradaki birtakım meselelerdir. Yani düşmanla iş birliği yapan, düşmana yardım eden,
bunlar hep görülmüştür, 1915’te de vardır, yeni değil. Yanlışlar, dediğim gibi, yapılmış olabilir
ama bunu abartıp bir şekle sokmamak lazım. Mesela 400 bin kişinin katledildiğini,
öldürüldüğünü söylediniz, 1921 ila 1938 arasında. Ya doğru değil bu. Kim, nerede öldürmüş?
Bakın, Dersim hadisesinde bile, Dersim’in 1935 nüfus sayımına göre nüfusu 107 bindir.
Dersim’in 1940 nüfusu 94 bindir. Yani 1927’de, biliyorsunuz, Tunceli vilayeti kurulduğu için,
“Dersim” dediğimiz genel anlamda, Osmanlı Devleti zamanındaki Dersim değil” (sf. 504)."
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[Data_2014-2015]

165.!!!!
"ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben burada bir resim ortaya
koydum ve bu resmin her tarafı kamuoyu tarafından biliniyor. Şimdi Sayın Bostancı dedi ki:
“Siyaset para etmiyor yani bu tür bir siyaset para etmiyor.” Siyaseti parayla eğer siz
özdeşleştirirseniz paganist ve materyalist bir noktaya gelmiş olursunuz. Bu noktaya nasıl
geldiğinizi de ben çok merak ediyorum doğrusu. Halk barış ve çözüm istiyor, bu tamamen
doğrudur. Halk hiçbir zaman savaş istemedi ki. Halk “PKK önünde, katiller önünde diz çök.”
demiyor size. Mondros’ta yapılan gibi diz çökmeyeceksiniz, Sevr’de yapılan gibi aynı şekilde
diz çökmeyeceksiniz. Halk sizden… Onurlu Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin davranması gibi
davranacaksınız. 10 madde size dayatılırken, Sayın Önder orada bu metni okurken sizin kuzu
kuzu Başbakan Yardımcınız onu dinliyordu. Orada ha Sırrı Süreyya Önder ha Agamemnon
zırhlısındaki İngiliz Amiral Calthorpe; arasındaki fark nedir, bana bir açıklayabilir misiniz?
Hapishaneden bir metin gelmiş, birileri tarafından dayatılıyor ve siz de onu dinliyorsunuz ve
bunu da millete gösteriyorsunuz. Bu resim, resim değildir, ben onu söyledim."
[Data_2014-2015]

166.!!!!
"Bu çözüm sürecinin başta Sayın Yeniçeri ve Türk milliyetçileri ve hassasiyet gösteren,
anlamak isteyen herkes tarafından bilinmesi gereken olmazsa olmaz bir mottosu vardır; bu
müzakere mağlubu ve galibi olan bir şey değildir. Eğer inşallah biz bunu hitamına erdirirsek
hep beraber; sizlerin de katkılarıyla, önerileriyle, yıkıcı olmayan eleştirileriyle hep beraber
bunu hitamına erdirebilirsek bundan bizler, çocuklarımız, gelecekte bu ülkede yaşayacak
olanlar, herkes muazzep olmak yerine derin bir mutluluk duyacaklar. Galibiyeti insanlık
olacak, galibiyeti demokrasi olacak, hassasiyet gösterdiğiniz Türklük olacak. Esas hacir altında
olan Türklüktür ama sebebi Kürtler değildir. Dönün o İngiliz emperyalizminin, o Amerikan
emperyalizminin bu ülkeyi ne hâle getirdiğine bakın, sebebi bir tek Kürtler değildir. Onun için
bu bilindik jargonla konuşmak seçim öncesi hamasidir ama bir tek Türk, Kürt, Arap
evladımızın canından daha aziz değildir. Teessüf ediyorum, bu müzakere galibi, mağlubu
olmayan bir anlayışla yürümektedir, böyle de yürüyecektir, böyle de yürümesinin hepimiz
açısından sonsuz faydaları vardır."
[Data_2014-2015]

167.!!!!
"ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Milliyetçilerin veya milliyetçiliğin aslında kazıldığı zaman
arkasından İngiliz çıkacağını söylüyor. Son derece yanlış ve vahim bir hata. Biliyorsunuz,
Mustafa Kemal Atatürk’ü Sivas Kongresi sırasında tutuklamaya gelenlerin arkasında Binbaşı
Noel ve Bedirhan vardı. Seyit Rıza aynı zamanda bir İngiliz ajanlığı sürecini yürütmüştür. Şeyh
Sait de oradan destekli olarak hareket etmiştir. Herhâlde arkadaş karıştırdı. Türkiye
Cumhuriyeti’ni Türk milliyetçileri kurmuştur. Milliyetçilik, bağımsızlığı, egemenliği ve millet
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sevgisini esas alan bir değerler sistemi ve manzumesidir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi milliyetçi
olmayan kimse yoktur, milliyetçi olduğunun farkında olamayanlar vardır, tıpkı Sırrı
Süreyya’nın olduğu gibi."
[Data_2014-2015]

168.!!!!
"Bu arada, Balıkesir Havranlı Koca Seyit’ten de bahsetmek gerekir. İngilizlere ait Ocean isimli
zırhlı gemi, mayınlardan kurtuluyor, Boğaz’ı ateşe vererek İstanbul’a doğru seyrediyordu."
[Data_2014-2015]

169.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Çanakkale savaşları, kendi kulvarında dünyanın en büyük olaylarından
biridir. Yokluk varlığı, iman küfrü, tevazu ve mahviyet kuru gururu perişan etmiştir. Mevzuya
böyle yaklaşıldığında Çanakkale’den çıkarılabilecek pek çok ders vardır. Her şeyden evvel,
Çanakkale’nin savaş yoluyla geçilemeyeceği bütün dünya tarafından görülmüş ve kabul
edilmiştir. O dönemin süper güçleri İngiliz ve Fransız ordularının, onların isimlendirmesiyle
“Yenilmez Armada” olarak bilinen orduların dahi yenilebilir olduğu bütün dünyaya ispat
edilmiştir. Tarihin hemen her döneminde dünyanın dört bir tarafında problem çıkaran, baş
ağrıtan, âdeta çıbanbaşı durumundaki, üzerinde güneş batmayan imparatorluk, tarihindeki en
büyük hezimet ve asker kaybıyla büyük bir prestij kaybına uğradı. Çanakkale geçilemeyince
Birinci Dünya Harbi uzadı. Sıcak denizlere inme, yıkılabn Osmanlı pastasından pay alma
ümidiyle ittifak devletlerinin safında savaşa katılan Çarlık Rusyası da Çanakkale’den geçip
kendine ulaşacak ittifak kuvvetlerinin yardımını elde edemediği için iç karışıklıkların
üstesinden gelemeyerek Bolşevik İhtilali’ne boyun eğmiştir. Doğusundaki son karakolunda
kardeşlerinin ölüm kalım mücadelesine seyirci kalan Âlemiislam, Türk ordularının
muzafferiyetiyle bayram yapmıştır. Tarihin felsefesini yapanlar bundan daha pek çok netice
ve ders çıkarabilirler..."
[Data_2014-2015]

170.!!!!
"Birinci Dünya Harbi öncesinin başlıca büyük devletlerinden Almanya’nın doğuya doğru
politikası, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri, İngiltere’nin “Denizlere egemen olan,
dünyaya hâkim olur.” teorisine dayanarak özellikle 19’uncu yüzyıldan bu yana güttüğü
Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını engelleme siyaseti, hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir.
İşte boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmalarıdır ki İngiliz ve Fransızları İstanbul’u almaya
ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı’na el atmaya yöneltmiş ve Çanakkale cephesinin
açılmasında başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa savaşın
sadece görünürdeki nedenini oluşturmaktadır."
[Data_2014-2015]
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171.!!!!
"Böylece, büyük devletlerin Türk boğazları üzerindeki tarihî emellerini ortaya koyarken, bu
devletlerden İngiltere’nin bu cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını da
belirtmek doğru olur. Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churchill, cephenin açılmasında büyük
çaba göstermiş ve etkili olmuştur. Gerçekten o, bu cephenin açılmasının baş mimarı olmuş,
Türklerin askerî gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi
olarak görmüştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlılarının boğazda
görünüvermesiyle Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz, bu, büyük bir
yanılgıydı. İngilizler, Çanakkale’deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel
ölçülere vurup onun yüksek manevi gücünü görmezlikten gelerek büyük bir hesap hatasına
düştüler ve sonunda önce denizde, sonra da karada hiç beklemedikleri amansız cevabı aldılar.
Böylece onlar, zaferi boğazda Türk top ve mayınlarına, karada Türk süngüsüne bırakarak
çekilip gittiler."
[Data_2014-2015]

172.!!!!
"Dünyanın en büyük deniz gücüne sahip İngiltere’nin görkemli filosunun Boğaz
Muharebesi’nde düştüğü aczi, yarınların vatan savunucuları hiçbir zaman hatırlarından
çıkarmamalıdır. Burada, Türk askerinin dünyanın en güçlü zırhlıları ve en modern harp silah,
araç gereç ve bol cephanesiyle donatılmış deniz ve kara ordularına karşı sergilediği, başka
ulusların askerleriyle kıyas götürmez direnç, azim ve ruh, Türk İstiklal Savaşı’mızın Kuvayı
millîye ruhuyla eş değer bir anlam taşıması açısından da ayrıca tarihsel bir değere sahiptir."
[Data_2014-2015]

173.!!!!
"Abdullah Levent Tüzel: Ne olmuştu yüz yıl önce Çanakkale Boğazı’nda? İngiliz, Fransız
emperyalistleri ile Alman emperyalistlerinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki paylaşım
mücadelesinde, savaşında Osmanlı Devleti’nin kullanılması ve topraklarımızın, boğazların
kaybedilmesi pahasına böyle bir savaşa girilmesiydi ve çokça söylendiği gibi, bugün çokça dile
getirdiğimiz gibi, Anadolu’nun bağrından kopup gelen Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Ermeni,
bütün milliyetlerden, bütün uluslardan, bütün inançlardan bizim insanımız cephede amansız
bir mücadele verdiler. Bütün yoksunluklara rağmen gerçekten büyük bir kahramanlık, adı gibi
büyük bir destan yazdılar ama onlar, emperyalist işgalcilere karşı yurdunu savunmak,
geleceğine sahip çıkmak adına gerçekten bir mücadele verdiler."
[Data_2014-2015]

174.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın milletvekilleri, şimdi, tabii, tarihle yüzleşmek çok kolay
bir iş değil. Herkesin tarihiyle yüzleşmesinde çok büyük bir fayda vardır. Gerçekten, Ermeniler
tarihleriyle hangi ölçüde yüzleşecekler, önce onu belirlemek isterim. Yani, siz Çanakkale’de
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ölüm kalım mücadelesi verirken sizin tebaanız olan Ermenilerin Van’da isyan çıkarmaları,
Ruslarla iş birliği yapmaları ve 80 bin insanı katletmeleri karşısında ne yapacaktınız? Veya
Zeytun’da isyan etmiş Ermenilere karşı 20 bin askeriniz İngilizlerle savaşmak yerine eğer
Zeytun’a sevk edilmişse ne yapacaksınız? Savaş içerisindesiniz ve 4 cephede savaşıyorsunuz.
Her şeyden önce bunları yerli yerine oturtmak lazım. İkincisi: Kürtlerden bahsediyorsunuz.
Peki, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi Kürt aşiretleri Ruslarla iş birliği yapmışlardı? Yani
yapmayın, başta Bedirhanlar olmak üzere pek çok aşiretten söz ediyorum. Kimlere madalya
takılmıştı Ruslar tarafından? Tarihle yüzleşmek kolay bir şey değildir. Gelin, tarihle
yüzleşecekseniz hep beraber yüzleşelim. Bakın, biz devlet olarak Ermenilere bir çağrıda
bulunduk, dedik ki: “Buyurun, tarihçiler komitesi kuralım ve tarihçiler komitesi tarafından da
bu iş birlikte çözümlensin.”"
[Data_2014-2015]

175.!!!!
"Ayşenur İslam: Savaş sırasında bu konu epeyce tartışılır ve İngilizlerin sadece donanmayla
boğazın geçilebileceği, ardından da İstanbul’a ulaşılabileceği tezi ağırlık kazanır. Savaş öncesi
Osmanlı ordusu tarafından boğazı savunmak için bazı tertibatlar elbette alınmıştır. Boğaz
mayınlanır, mayın hatlarının sayısı artırılır, tabyalar düzenlenir, gece gözlemi ve isabetli atış
için ışıldaklar yerleştirilir, denizaltıların geçmesine mani olmak üzere 5 Şubat 1915’te boğazın
güney kesimindeki son mayın hattının ardına balıkçı ağları gerilir. İngilizler Kraliyet
Donanmasının en modern zırhlısı Queen Elizabeth’i, Fransızlar en iyi donanma filolarını
bölgeye gönderirler. İtilaf devletlerinin deniz harekâtı 19 Şubat 1915’te başlar. 13 Mart
1915’e kadar düşman gemileri tabyalarımızı top ateşine tutar, mayın tarama gemileri
alabildiğine yol alır. Osmanlı donanması savunmadadır. Nusret Mayın Gemisi 7-8 Mart sabaha
karşı, düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan, Yüzbaşı Hakkı komutasında, 26 adet
mayını 100 metre aralıkla Erenköy Koyu’na, diğerlerinden farklı biçimde kıyıya paralel olarak
dökmeyi başarır. Bu harekât bir süre sonra savaşın kaderini değiştirecektir. Nitekim 16 Mart
sabahı Fransız Amiral Karden sinirleri bozulduğu gerekçesiyle görevinden ayrılır. 18 Mart
günü itilaf devletlerinin gemilerinin bir bölümü batırılır, bir bölümü saf dışı edilir ve yüz yıl
önce bugün Çanakkale geçilemez."
[Data_2014-2015]

176.!!!!
"Önce karadaki birliklerle savaşmayı, sonra da denizden ilerleyerek boğazı geçmeyi
planlamaktadırlar. Arıburnu’nda, Seddülbahir’de başarısız olurlar. Haziran 1915’te 20 bin
Fransız ve 31 bin İngiliz askerinden oluşan iki kolordu zırhlı araç desteğinde genel bir saldırıya
geçer. Bu çarpışmalarda her iki taraf da büyük kayıplar verir. Düşman durdurulur ancak iki
ayda 100 bin şehit verilmiştir. Ne var ki özellikle İngilizler Marmara Denizi’ne ulaşmak için her
şeyi göze almışlardır. Anafartalar’da, Conk Bayırı’nda yeniden püskürtülürler ve nihayet 9
Ocak 1916’da neredeyse gizlice çekilip giderler."
[Data_2014-2015]
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177.!!!!
"Ali Özgündüz: Çanakkale’de İngiliz ve Fransız donanması eğer boğazı geçseydi müttefikleri
olan o zamanki Çarlık Rusya’ya destek sağlanacaktı ve o takdirde Çarlık rejimi çökmeyecekti,
bir rejim değişikliği de olmayacaktı. Dolayısıyla, bizim Kurtuluş Savaşı’nı vermemiz de çok
daha zor şartlarda olacaktı çünkü Rusya’daki devrim sonrası bizim doğu cephemiz koruma
altına alınarak, hatta emperyalizme karşı verilen savaşta o zamanki Sovyet rejimi de önemli
destek vererek Kurtuluş Savaşı’nı yapmamızda katkı sağlamıştır."
[Data_2014-2015]

178.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin güney sınırları bugün kalbura dönmüştür, siz
de biliyorsunuz. Peki, bana söyler misiniz, Türkiye’de terörü besleyen unsurlar nelerdir sadece kendi içimizdeki birtakım etnik grupları düşünmeyin- kimdir? Geçmiş dönemde kimse,
aynı kişilerdir. Nasıl, Kürt Teali Cemiyeti varsa, nasıl, Şeyh Said’in ayaklanmasında birilerinin
desteği varsa veya nasıl, Dersim hadisesinde Fransa’nın, İtalya’nın, Rusya’nın, İngiltere’nin
dahli varsa bu işlerde de dikkat ederseniz bu devletler vardır...1914 öncesinde Osmanlı
İmparatorluğu’nun parçalanmasına hangi devletler imza atmışsa ve pay istiyorsa bugün Orta
Doğu’da bu devletlerin parmağı ve eli vardır. Dolayısıyla, bunları göz önünde tutmamanız
sizin hatalı bir politika izlemenize sebep olur....İngilizlerle beraberdir."
[Data_2014-2015]

179.!!!!
"MEHMET GÜNAL (Devamla) –Değerli arkadaşlar, maalesef, yine bir torba kanunla karşı
karşıyayız, bu da “seçim torbası” olarak herhâlde literatüre geçecek.... Sigortacılık sektörünün
yüzde 70’inden fazlası yabancı şirketlerin elinde. Bir de bunun üstüne üst şemsiye kuruluş
verip hepsini onun tekeline verdiğiniz zaman sektör tamamen yabancıların eline geçer.
Nerede kaldı milliyetçiliğiniz? Hani son günlerde milliyetçilik çıkışı yapmaya çalışıyor Sayın
Erdoğan ve Sayın Davutoğlu.... Şimdi nasıl oldu bu iş yani? Yüzde 70’i zaten gitmiş.
“Malezyalılar istiyor yapalım, İngilizler istiyor yapalım.” Bu Türk milletinin istediği ne olacak?
Türk sigorta şirketlerini bir araya getirip o aradan çıkarmaya çalışmaz da birilerinin istediği
kanun teklifini maddeyi araya sokarak seçim arifesinde getirirseniz bunun haram olduğunu
söylemek zorundayız. Bu doğru bir düzenleme değil. Onun için, haramlar ile helalleri
karıştırıyorsunuz diye bundan söylüyoruz."
[Data_2014-2015]

180.!!!!
"İzzet Çetin: Burada bir başka şey daha yapıyorsunuz değerli arkadaşlar, kabul edilemez
esasında ama yani bizim ülkemizde nasıl işler yürüyor, hayretler içerisinde kalmamak
mümkün değil. Yani, ne dedik orada? İki önemli tanım getirdik Sigortacılık Kanunu’na. Dedik
ki o tanımlardan birisinde, “katılım sigortacılığı” 13’üncü maddede, 14’üncü maddede de
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“yönetici şirket.” Katılım sigortacılığına Malezya tipi… Efendim, Malezyalılar gelecek, bizim
sigortacılık alanında yatırım yapacaklar. E, biz sigortacılık alanımızı buna göre düzenleyelim,
onlara yer açalım. Diğerinde diyorsunuz ki, yönetici şirket modelinde -biraz evvel Milliyetçi
Hareket Partisinden grup adına konuşan arkadaşım da söyledi- “İngiliz şirketi Lloyds böyle
istiyor, e, biz yönetici şirket modelini de bize uyarlayalım.” Arkadaşlar, ne bizim ekonomimiz
onların ekonomisiyle ne sigortacılığımız ne bankacılığımız… Yani, ekonomik büyüklükleri
birbirine uymayan; idari yapıları, ticari yasaları, bankacılık sistemleri farklı ülkeleriz. Yani,
Malezyalılar istedi diye bunu yap, İngilizler istedi diye bunu yap; e, tam bir teslimiyet. Ya,
bizim yurttaşlarımızın isteklerine bir yanıt verin."
[Data_2014-2015]

181.!!!!
"Ülke için yapmanız gerekenler ortada dururken ya sermaye çevrelerinin, çıkar çevrelerinin,
havuza para atan sömürgecilerin isteklerine boyun eğerek yasa yaptırmaya kalkıyorsunuz
Meclise ya da İngiliz böyle istedi, Amerikalı böyle istedi, Malezya böyle istedi deyip, torba
tekliflerle getirip Meclisin gündemini tıkıyorsunuz, halkın gündemini tıkıyorsunuz. Böyle
yasalar inşallah son olur, sizin de sonunuz olur."
[Data_2014-2015]

182.!!!!
"Madde metnindeki “yönetici şirket” tanımının da bir İngiliz sigorta şirketinin talebiyle
eklendiği Komisyonda öğrenilmiştir. Bu düzenleme sonrasında Türkiye piyasasına girmesi
beklenen İngiliz sigorta şirketi Türk piyasasını tamamen kontrol edecektir. Sigortacılık
sektörünün mevcut durumda yüzde 70’inden fazlasının yabancı sermayenin elinde olduğunu
dikkate aldığımızda, bu düzenlemeden sonra bu İngiliz şirketinin Türk piyasasına girmesiyle,
yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'deki sigorta sektörüne tamamen hâkim hâle gelecektir.” (sf.
654)."
[Data_2014-2015]

183.!!!!
"Çok açık söylüyorum, o kadar zeytin ağacıyla ilgili, Gediz Deltası’nda 2 milyon ağacın
kesilmesiyle ilgili İngiliz şirketleri için… Ya, sizin şirketleriniz gidip İngiltere’de 10 tane ağaç
kesebilir mi? Bana bir babayiğit şirket gösterin, Türkiye’den gitsin, Londra’da, İskoçya’da,
Galler’de, İrlanda’da 5 tane ağaç kesebilsin 3 kuruş, 3 cent para kazanmak için. “Onurumuz”
diyorsunuz, millî onur, bağımsızlık, bilmem ne, hikâye ya, hikâye! Çıkın, gidin, yapın orada.
(HDP sıralarından alkışlar) Ama onlar geliyor, Gediz Deltası’nı perişan ediyor; İzmir’i, Gediz’i,
Manisa’yı, Turgutlu’yu perişan ediyor. Bu ne özgürlük ya, bu ne özgürlük! Hani, karşılıklılık
ilkesi vardı dış ilişkilerde? Maalesef yok."
[Data_2014-2015]
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184.!!!!
"DEVLET BAHÇELİ: Hürriyet ve İtilaf Fırkasının bitmek bilmeyen oyunları, Kürt Teali ve Teavün
Cemiyetinin azalmayan senaryoları, Teali İslam Cemiyetinin yavaşlamayan menfi
propagandaları, Kızıl Hançer Cemiyetinin ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin saçtıkları nifak
tohumları, işgalcilerin kiralık Sadrazamı Damat Ferit’in gayrimillî tutumu, Yunan ordusunun
başarısı için dua eden nazırlar ile okul kitaplarından “Türk” sözcüğünün çıkarılmasını isteyecek
kadar alçalan ve insanlığını kaybeden nazır bozuntularının kirli gürültüsü ve nihayetinde,
Türklüğü vatanında söndürmek, milleti can evinden vurmak için asırlarca kin ve nefret
yatırımı yapan çevrelerin operasyonları millî ufku perdelemiş, gelecek ümitlerini köreltmiştir.
İşte, böylesi kurşun gibi ağır bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basmış ve
kurtuluşun ilk kıvılcımını çakmıştır. Ardından, Anadolu’nun bağrında dua, dirayet, dik duruş ve
tarihî kudretle yeşeren milletin son çaresi, millî egemenliğin yegâne temsil makamı Büyük
Millet Meclisi açılmıştır. Aziz Meclisimiz tuzakları bozmuş, sömürgeci hedefleri gömmüştür."
[Data_2014-2015]

185.!!!!
"Bir madde daha var burada, ifade edeceğim. 3’üncü maddeyi özellikle okumadım, şimdi o
maddeyi de okuyacağım. Burada farklı savunmalar yapıldı “Yok, Kürdistan orasıydı,
burasıydı.” “Kürdistan’daki Kürtlerin Fransızlar ve özellikle Irak sınırındaki İngilizlere karşı
düşmanlığı silahlı çarpışmayla durdurulamaz bir düzeye vardırmak ve yabancılarla Kürtlerin
birleşmesini engellemek, aşamalı olarak yerel yönetimlerin kurulmasının zeminini hazırlamak
ve bu yolla yürekten bize bağlılıklarını sağlamak, Kürt yöneticilerinin sivil ve askerlik
görevleriyle görevlendirilerek bize bağlılıklarını pekiştirmek gibi genel yollar
benimsenmelidir.” diyor.
Hiçbir cümlesi bana ait değildir. Tamamıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden çıkan bir
belgedir."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

186.!!!!
"Şimdi, Türkiye'yle ilgili ilginç olan şey şu: Türkiye'nin dinlendiğini İspanya’da bir gazete ortaya
çıkarıyor ve “Kıbrıs üzerinden İngiliz istihbaratı dinledi.” diyor. Fiber optik 14 kablonun 1
tanesi Türk yurttaşın –konumuzla ilgili olmakla üzere- Türk tüketicilerinin milyonlarca kaydını
depolamış durumda. Ve Türkiye'de bu konuda hiçbir tartışma -bu Parlamentoda tüketici
hakları konuşulurken Sevgili Mevkidaşımız İzmir Milletvekili Erdal Aksünger hariç- bu konuda
söylenmiş hiçbir söz yok, çok ilginç."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

187.!!!!
"ÖMER FARUK ÖZ: Kanuni Sultan Süleyman devrinde 50 bin şehitle vatan topraklarına
kattığımız Kıbrıs, üç asır Osmanlı idaresinde kalmış, 1878 yılında hükümranlık hakkı saklı
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tutularak İngilizlerin idaresine devredilmiştir, bilahare de buranın yönetimi İngilizlere
bırakılmıştır.
İngilizlerin Ada’yı 1960 yılında Rumların ve Türklerin ortak yönetimine terk etmesiyle bağımsız
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Türk ve Rumlara eşit hak ve yetki temelinde hassas bir
denge üzerine kurulan yeni devletin kuruluş anlaşmasına Türkiye ve Yunanistan garantör
devlet olmuşlardır. Ama ne yazık ki, gelişen süreç içerisinde Rumların Enosis’i gerçekleştirme
ve Kıbrıs’ın tümünü Rumlaştırma noktasındaki mücadeleleri sebebiyle bu uzun vadeli
olamamıştır. (s. 166)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

188.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI: Şeyh Sait’in, bir tarafıyla, Türkiye’nin yaşadığı cumhuriyet, işte,
ulus devlet, İslami hassasiyetlere ilişkin egemen iradenin davranışlarına bir itiraz olarak
ayaklandığı; bir başka yoruma göre, güney sınırı henüz çizilmediği için İngilizlerle bağlantılı bir
arka planı olduğu. Bunlar hep konuşuldu, tartışıldı.
Tabii, tarihî hakikat nedir? Bizim işimiz değil, tarihçiler de bu işin altından kalkabilmiş değiller.
İşin tarihî tarafını bugünün gündemine getirmeyi çok doğru da bulmam çünkü daha yakın
dönemlerde yaşanmış birtakım trajedileri halletme konusunda zorluklar yaşayan bir ülkede
yetmiş beş yıl öncesinin problemlerini “Hadi gelin, halledelim.” demek bence doğru, mantıklı
ve Türkiye’nin yürümekte olduğu şu barış ve çözüm ortamına katkı sağlayıcı bir yaklaşım
değildir. (s. 592).
….
Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin problemlerden bahsettim. Siz de Türkiye’nin bir parçasısınız,
bu işlerin nasıl telaffuz edildiğini bilirsiniz. Bakın, Şeyh Sait’le ilgili toplumsal algıdaki
farklılıklardan bahsettim. Onlardan birisi de Öcalan’dır. İmralı tutanaklarını okursanız
“Atatürk, demokrasiyi getirecekti ama Şeyh Sait, İngilizlerle iş birliği etti, isyan çıkardı,
getirmedi.” der.(s. 596)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

189.!!!!
"İDRİS BALUKEN: Sayın Konuşmacının, Sayın Öcalan’ın Şeyh Sait Efendi’nin İngiliz iş birlikçisi
olduğunu ifade eden bir belirlemesi oldu. Bu tespit tamamen yanlış bir tespittir. Hiçbir
görüşme tutanağında böyle bir ifade yoktur. Sayın Öcalan’ın belirtmiş olduğu şey şudur: Şeyh
Sait Efendi öncülüğündeki direniş hareketi belli bir olgunlaşma yaşamadan, İngilizlerin
parmağıyla Piran’da ilk kurşunun atılmasıyla ilgili bir provokasyondan bahseder. Şeyh Sait
Efendi’nin Kürt halkının tarihindeki yerini, kahramanlığını Sayın Öcalan açık bir şekilde belirtir.
Kendisiyle yapılan son görüşmede de bulunduğum için, kendisi şu anda İslam’ı iktidarlaşma
aracından kurtarmak için bir demokratik İslam konferansı öneriyor. Bu demokratik İslam
konferansının da Şeyh Sait Efendi’nin mücadele ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini
öneriyor. Bunların tutanağa geçmesini istiyorum. (s. 597)."
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[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

190.!!!!
"Enerji politikasını araştırmak çok yönlüdür, çok ciddidir -bir taraftan güvenlik açısından,
komşularla ilişki, Orta Doğu’yla ilişki- ama Türkiye cumhuriyet tarihinin kayıplarının da aynı
zamanda sicilidir. Bakın Sultan Mahmud zamanında tespit edilen petrol rezervlerinin başına
gelenlere, arkasından da o petrollerin nasıl İngiliz ve Amerikalı şirketler tarafından alındığına,
nasıl daha sonra el değiştirildiğine, Lozan’da nasıl kaybedildiğine, 1950’lere, 1960’lara
geldikten sonra nasıl millîleştirildiğine."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

191.!!!!
"Elbette ki Avrupa ülkeleri kendilerini korumanın her türlü yöntemini alıyorlar ama alırken
“Geldiğin ülkeye geri dön.” kuralını koyuyorlar, unutmayın. Yine, yakaladıklarını geldiği ülkeye
geri gönderiyorlar. Onun için Belarus’un çok derdi olmayabilir ama genellikle bu tür, Moldova
gibi, Belarus gibi küçük ülkeler, atlama, geçiş alanlarıdır, kullanılabilir ama bir Almanya, bir
Fransa, bir İngiltere, işte bu ülkelere girişler söz konusu olduğu zaman, o zaman bu
sözleşmelerden çok daha katıları Türkiye’yle imzalanmış ve bu uygulanıyor. (s. 120)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

192.!!!!
"Şimdi, bunun ötesinde bir de hem Dışişlerini de ilgilendiren önemli bir vakıf meselesi daha
var. Bu da Kıbrıs’taki mesela, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı veya Gümrükçü
Osman Vakfı gibi mülhak vakıflardır bunlar, kişilere aittir. Bu vakıflar 1913 yılında İngilizler
tarafından ki 1878’de Kıbrıs’ı İngilizlerin işgaliyle birlikte buradaki bu vakıflar İngilizler
tarafından 1913 yılında oradaki Rumlara peşkeş çekilmiş ve onlara verilmiştir. Bununla ilgili de
bir defter Gazimağusa’da bir otelin bodrumunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bu mülhak
vakıflarla ilgili mahkeme safahatının başlatılması ve 1913’ten beri işletilmekte olan bu vakıf
mallarına ait tazminatın alınmasıyla ilgili girişimlerin yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum.
Nitekim, mesela, bugün Rumların kullandığı su kaynakları bile Abdullah Paşa Vakfına aittir.
İngilizlerin Ağrotur ve Dikelya üsleri de Abdullah Paşa Vakfına ait arazilerdir. Bunları özellikle
belirtmek istiyorum. Yine On Ada’da aynı şekilde mülhak vakıflarımız vardır. Batı Trakya’da
yine mülhak vakıflar vardır ve bugün askerî kesim tarafından Yunanistan’da bu vakıflara el
konulmaktadır. Bunlarla muhakkak ilgilenilmesi gerekir. (s. 239)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

193.!!!!
"Burada da bir karar vermemiz gerekiyordu, o karar şuydu: Ya bırakacaktık demir yollarını ya
da ayağa kaldıracaktık. Tabii ki ayağa kaldıracağız çünkü demir yolları bizim en önemli
varlığımız. Sultan Abdülhamit 1905 yılıyla 1909 yılı arası 1.700 kilometre demir yolu yaptı; 1
kuruş Batılılardan, tefecilerden para almadan yaptı. Ve o demir yolu, Hicaz Demir Yolu Sultan
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Abdülhamit’in sonunu hazırladı çünkü İngilizler başta olmak üzere Batılı ülkeler bunu
hazmedemediler. “Nasıl Osmanlı bizden bağımsız demir yolu yapar?” ve ondan sonraki süreci
biliyorsunuz. (s. 532)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

194.!!!!
"Sayın Başbakanın amacı Türk milleti üzerinde psikolojik harekât yürüterek zihin bulanıklığı
yaratmak ve hayalini kurduğu Kürdistan’a giden yolun taşlarını döşemektir. Kürdistan’ı kurma
konusunda Sayın Başbakan Lozan görüşmelerine katılan müstevli İngiliz Başbakanı Lloyd
George’dan daha şehvetli ve arzulu çıkmıştır. Onun ruhuna Fatiha okutacak kadar ileri
gitmiştir. Ancak, Sayın Başbakana hatırlatmayı borç bilirim: Türk milleti en zayıf olduğu o
günlerde bütün dünyaya, düvelimuazzamaya, İngiliz’e, Fransız’a, İtalyan’a ve Rus’a rağmen
vatanını ve milletini böldürtmemiştir ki şimdi size böldürtsün."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

195.!!!!
"Şimdi size bir dünya liderinden örnek vermek istiyorum: Her türlü olanaksızlıklara rağmen,
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs’a çıkma kararı veren,
Amerika’nın karşı çıkmasına rağmen Türkiye’de haşhaş üretimine izin veren Bülent Ecevit’ti
dünya lideri” (sf. 354)."
[Data_2011-2013]

196.!!!!
"Ümit Özgümüş: “Buralarda yabancıların niye toprak aldığını önümüzdeki süreçte eğer
oralarda maden çıkarsa hep birlikte göreceğiz. Öncelikle topraklarımıza sahip çıkmamız
gerekir. Şimdi, bir bakanımız var -biraz önce buradaydı- halk arasında “İngiliz Mehmet” ya da
“Sör Mehmet” diye bilinen. Neden İngiliz Mehmet? Çünkü daha önce, buraya gelmeden önce,
İngiltere’de pasaport alabilmek için kraliçeye sadakat yemini etmiş, İngiltere’nin çıkarlarını
savunmak üzere şeref, namus yemini etmiş, sonra gelip benim bulunduğum bu kürsüde bir
kez de Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını korumak üzerine şeref, namus yemini etmiş bir
bakanımızdır. Bulunduğu makam dolayısıyla, verdiği kararlar dolayısıyla hem Türkiye’nin hem
İngiltere’nin çıkarlarını koruyamaz. Sonuç olarak ikisinden bir tanesinde şeref ve namus
yeminini yemek zorundadır. Diyor ki: “Havaalanında evini sırtına yüklemiş ülkeden çıkanı hiç
görmedim.” Yani şimdi buna gülecek miyiz, espri mi bu yani? İngiltere kültüründe bir espri
midir? Evet, doğrudur, topraklarımızı kimse alıp sırtına götüremez ama önümüzdeki süreçte
petrolden daha öne çıkan bir kavram var ki gıda arzı güvenliği” (sf. 733-734)."
[Data_2011-2013]

197.!!!!
"BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Bitiyorum Sayın Başkanım.
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Son olarak şunu söylüyorum: Denizcilik anlaşmasıyla ilgili konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar,
bugün 17 Kasım. Bugün son Padişah Vahdettin’in deniz yoluyla Türkiye’den kaçtığı gün,
İngiliz’lere sığındığı gün ve her ne hikmetse Abdülmecid’in 150’nci ölüm yıl dönümünü
kutladığınız 17 Kasım Abdülmecid’in
ne doğduğu gün ne öldüğü gün. Anlaşılan o ki saltanat sevdası devam ediyor, saltanat
kayığına binme hevesiniz devam ediyor ama şunu unutmayın: Saltanat kayığı her daim su
üstünde yüzmez. (sf. 760)"
[Data_2011-2013]

198.!!!!
"Kamer Genç: “AKP’nin bir hedefi var. Maalesef cumhuriyetin kurumlarından, cumhuriyetten
rahatsızlar. Tabii, hedefleri, Atatürk’ü yıkmak istiyorlar. Bunu yıkmak için de ne yapmak
lazım? 1937’de, 1938’de, işte, tabii ki tek parti vardı. Tek partide o zaman Cumhurbaşkanı
Atatürk’tü, 37’de İsmet İnönü’ydü, sonra İsmet İnönü görevden alındı, Celal Bayar yaptı. En
büyük vahşet, en büyük öldürme olayları da 38’de oluyor. Şimdi bunları hesaba, şeye
getirerek cumhuriyetin kuruluşuyla hesaplaşmaya çalışıyor Tayyip Bey ve cumhuriyeti, sanki,
yani, o zamanki insanlar, bu yabancı, Fransızlarla, İtalyanlarla, İngilizlerle, Yunanlılarla
mücadele ederek bu memleketin bağımsızlığa kavuşturulması suçmuş gibi, onların öcünü
almak peşinde birtakım hesaplar peşine gidiyor. Şimdi, yiğit olan insanın sözünün eri olması
lazım. Biraz önce AKP’li milletvekili diyor: “Efendim, katliamlarda kimlerin yer aldığı belli.
Başbakanlık arşivleri de açık” (sf. 263)."
[Data_2011-2013]

199.!!!!
"Tufan Köse: Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ekonomik bağımsızlığı
olmayan ulusların siyasi bağımsızlıkları da olamaz. Osmanlının son dönemlerini hatırlarsanız,
kapitülasyonlar nedeniyle dış politikamızı İngiltere’nin, Fransa’nın, Almanya’nın, Amerika’nın
büyükelçilikleri yönetir hâle gelmişti. Maalesef on yıla yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidarı döneminde de ülkemizin, halkımızın elinden üretim gücü alınmış, yardımla geçinen ve
yardım gözleyen bir halk hâline getirmiştir. Yani ekonomik bağımsızlığımız kalmamıştır.
Ekonomik bağımsızlığı kalmayan ulusların da dış politikada da bağımsızlıklarından söz
edilemez. Değerli arkadaşlarım, üretmeyen milletler ya ırgat olacaklar ya hizmetli olacaklar ya
da emperyalist devletlerin paralı askerleri olacaklar. Yapılan özelleştirmeler ile Tekelin
özelleştirilmesiyle tütün üreticimiz maalesef üretimden çekilmek zorunda kaldı. Ne oldu tütün
üreticimiz? Bitlis ne oldu, Tatvan ne oldu, güneydoğudaki, Karadeniz’deki tütün üreticimiz ne
oldu? (195-196)"
[Data_2011-2013]
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200.!!!!
"Sırrı Sakık: Mesela, 1920’lerde Dersim’den 6 tane mebus var, bunlardan biri Hasan Hayri.
Hasan Hayri Parlamentoda, Mustafa Kemal’le de iyi görüşen biri. İsmet Paşa Lozan’a gidiyor.
Lozan’daki görüşmeleri sürdürürken İngilizler hemen karşısına Kürt sorununu ve azınlıklar
sorununu koyuyor. İsmet Paşa dönüyor, Mustafa Kemal’i arıyor: “Eğer siz Kürtlerden onay
almazsanız, Kürt milletvekilleri bizi desteklemezse Lozan’da işimiz yaş.”"
[Data_2011-2013]

201.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Geçmiş dönemde Kurumda yapılan Kıbrıs'la ilgili araştırmalar bile
kamuoyuna yansıtılmamıştır. Bugün Kıbrıs'ta Rumların bıraktığı mallar konusu Türkiye'nin
büyük tazminatlar ödemesine sebep olmaktadır. Oysaki Kıbrıs'ta 700 civarında vakıf olduğu
ve bu vakıflardan özellikle Lala Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa vakıflarının arazilerinin 1913
yılından 1930 yılına kadar İngilizler tarafından Rumlara mülk olarak verildiği, dolayısıyla Rum
malları gibi görünen mülklerin asıl vakıf mülkü olduğu ve tazminat ödemek yerine onlardan
bedel talep edileceğinin ortaya konulması gerekirdi."
[Data_2011-2013]

202.!!!!
"Celal Dinçer: Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Gazi Mustafa Kemal’in karargâhında kurtuluş
mücadelemizi izleyen gazetecilere İngiliz gizli servisi soruyor: “Türkiye’yi bir daha nasıl
sömürge yaparız? Bize bir rapor yazın.” Yazdıkları rapor şu: “Anadolu’da dini siyasete alet
etmeyi amaç edinen, dinî ögeleri kullanan fakat şahsi menfaatlerini…(mikrofon kapatılıyor,
(sf. 389)"
[Data_2011-2013]

203.!!!!
"Doğan Şafak: (Turizm üzerine) İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından riskli bölge
kapsamına alınan Siirt, Bitlis, Van gibi doğu illerimizdeki tur güzergâhlarının da bu kapsamdan
çıkartılması için diplomatik temas kurulması gerekir. (sf. 978)"
[Data_2011-2013]

204.!!!!
"Veysel Eroğlu: “Esasen sayın milletvekillerimizin görüşlerine aynen katılıyorum. Burada
özetle şunu belirtmem lazım: Türkiye, hiçbir zaman kıtal, katliam veyahut da soykırım
yapmamıştır. Esasen bizim kültürümüzde böyle bir soykırım anlayışı yoktur. Biz, bütün
herkese karşı, bütün insanlara karşı özellikle sevgiyle, merhametle yaklaştık. Bakın, hatta
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiği zaman, Ermeni Patrikliğini, Hovakim’i çağırarak
İstanbul’da bir Ermeni Patrikliği dahi kurdurmuş, hatta Anadolu’daki birtakım Ermeni
ustalarını dahi İstanbul’a davet etmiştir. Biz, asırlardır Ermenilerle böyle sıcak bir komşuluk
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ilişkisi ve gerçekten “Tebayı Sadıka” adıyla bilinen böyle bir sıcak bir yaklaşım içindeyken,
maalesef 1850’li yıllardan itibaren bilhassa İngilizler, Fransızlar ve Rusların tahrikleriyle
Londra’da Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri komiteleri kurulmuştur. Bu tamamen, bu mesele,
Türkiye’nin doğusunda bir Ermenistan devletinin kurulması “Şark meselesi” adıyla bilinen,
özellikle Türkleri Anadolu’dan, Avrupa’dan atma projesinin bir parçası olarak ele alınmıştır.
Ermeniler tamamen Fransızlar, İngilizler ve Ruslar tarafından bir piyon olarak kullanılmıştır
maalesef. Nitekim, bakın Birinci Dünya Harbi çıktığı zaman, maalesef bu Ermeni çeteleri
Fransızların, Rusların ve İngilizlerin desteğiyle Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da
gerçekten çok büyük bir mezalim icra etmişlerdir. Hatta burada bir hatıramı anlatmadan
sözümü bitirmeyeceğim. Şöyle ki, ben 1973 yılında Erzincan’da askerlik yaparken orada,
Erzincan’da Ermenilerin yaptığı katliamı gören, şahit olan bir ihtiyar amcayı ziyaret ettiğim
zaman, anlattıkları gerçekten kanımı dondurmuştu; o ağladı, ben ağladım. Neticede, bütün
insanları bir yere toplayıp çoluk çocuk demeden, cami içinde veya çeşitli yerlerde, okullarda
onları ateşe verip yakan, hatta hamile hanımların karınlarındaki çocukları süngüyle deşerek
aralarında bahse tutuşan, maalesef, bu Ermeni çeteleri Türkiye’de çok büyük bir mezalim icra
etmişlerdir. Bununla ilgili çok değişik kitaplar var. Bunların hakikaten bir araştırılmasında
büyük fayda var” (sf. 20)."
[Data_2011-2013]

205.!!!!
"Yine, Ahılkelek’te 30 bin Ermeni de koleradan hayatını kaybetmiştir. Fransa için ölen
Ermenileri, İngiliz ordusundaki Ermenileri, 1917’den sonra Ermenilerle ve Gürcülerle yapılan
savaşlar sonrasında ölenleri göz önüne alırsanız, kalan nüfusla ölenleri birleştirdiğinizde
mevcut Ermeni nüfusunun ortaya konduğunu görebilirsiniz. (sf 37)."
[Data_2011-2013]

206.!!!!
"Veli Ağbaba: Elbette İnönü düşüncelerinin muhalifleri vardı, var olmaya da devam ediyor. O
gün cumhuriyetin muhalifleri, Amerikan mandacılarıydı, İngiliz muhipleriydi, işbirlikçilerdi.
Bugünün muhalifleri ise Amerikan füze kalkancıları, Irak işgalcilerinin duacıları, tezkere
satıcılarıdır. İşte hakikat, işte mirasçılar. Kim, ne için, ne yapıyorsa ortada. (sf. 99)"
[Data_2011-2013]

207.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Değerli milletvekilleri, 3 Ocak 1922 Mersin’in Fransızlardan
kurtulduğu gündür. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın azim ve kararlığıyla, Fransız ve İngiliz
emperyalistler Mersin’den püskürtülmüş ve dolayısıyla Mersin halkı özgürlüğüne
kavuşmuştur. Aradan doksan yıl geçti; bugün 3 Ocak 2012 gününde Mersin’in kurtuluşunun
90’ıncı yılını kutluyoruz. Bunu, gerçekten Uludere’de yaşanan acı bir olay günüyle de
kutluyoruz. (sf. 225)"
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[Data_2011-2013]

208.!!!!
"“1980’li yıllarda Tekel dışında 70 kadar tütün şirketi sektörde faaliyet gösteriyordu. Daha
sonraki yıllarda ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı büyük sermaye grupları, ülkemizde
bulunan küçük şirketleri yok edip pazarı eline geçirip üreticilerimizden maliyetinin altında
tütün almış, tütün üreticisi iflas ederek yoksullaşıp, işsiz kalmış ve büyük şehirlere göç
etmişlerdir. Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman başta olmak üzere 2009 yılında
tütün ekimi yasaklanmış üreticiler işsiz ve yoksul kalınca bölgede yaşam vahim bir hâle
gelmiştir. Tütün üretiminde aile birimlerinin tümü çalıştığı için bölgedeki işsizlik ve
yoksulluğun giderilmesinde önemli katkısı olmaktadır” (sf. 231)."
[Data_2011-2013]

209.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Kıbrıs 1878 yılında İngilizlere emaneten verildiğinde yaklaşık 300 bin
dönüm arazi vakıf arazisi olarak görülmektedir. Şu anda ise eldeki vakıf arazileri yaklaşık
olarak 30 bin dönüm civarındadır. Bunlar çeşitli yollarla gerek İngilizler gerekse Rumlar
tarafından bir şekilde el değiştirmiştir. Mesela, şu anda İngilizlerin üssü olan arazinin de vakıf
arazisi olduğu belgelerde yer almaktadır. Bu durumda tüm adanın yaklaşık üçte 2’sinin vakıf
mülkleri hükmünde olduğu görülüyor. 1974 Barış Harekâtı sonrasında vakıf mallarının adet
itibarıyla yüzde 44’ü, gelir kaynakları itibarıyla da yüzde 63’ü Rum kesiminde kalmıştır.
Uluslararası hukuk kurallarına göre vakıf malları devredilememekte ve zaman aşımına
uğramamaktadır. Kaldı ki zikredilen Kıbrıs vakıfları 1878-1960 yılları İngiliz dönemi ve 19601974 ortak cumhuriyet döneminde de yasal ve anayasal düzeyde tanınmıştır” (sf. 730). 4
Haziran 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ve Kıbrıs adasının
İngiltere’ye kiralanmasını da içeren anlaşma ekindeki 1 Temmuz 1878 tarihli Protokol’ün 2’nci
maddesi “Ahkâmül Evkaf”ı yürürlükte tutmaktadır. 1914’te İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nı
bahane ederek Kıbrıs’ı ilhak ederken “Ahkâmül Evkaf”ı ilga eden bir düzenleme de
yapmamışlardır. Tam tersine, 1915 Kıbrıs “Müslüman dinî taşınmaz mallar” adı altında
İmparatorluk emirnamesi “ahkâmül evkaf”ın yürürlükte olduğunu teyit etmektedir. Lozan
Anlaşması’nın 20’nci maddesi ile Kıbrıs İngiltere’ye resmen devredilirken “Ahkâmül Evkaf” ile
ilgili aksi bir düzenleme veya karar da bulunmamaktadır. Bugün bu vakıflar Kıbrıs Vakıflar
İdaresinin yönetim ve denetimi altındadır. 1959 Londra ve Zürih anlaşmaları yapılırken ise
eski Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, gasbedilen vakıf mallarıyla ilgili Kıbrıs Türk
toplumunun haklarının saklı olduğuna ve söz konusu malların geri alınması ve tazmini için
gerekli çarelere başvurulacağına dair anlaşma metin taslağına şerh
koydurmuş bulunmaktadır. Tüm bu hukuki çerçeveye rağmen, 1878’den ve özellikle de
1913’ten itibaren aşamalı olarak bu kurallar İngilizler ve Rumlar tarafından ihlal edilmiş ve
vakıf emlakin önemli bir kısmı gasbedilmiştir. Yasa dışı yöntemlerle el konulan bu emlakin
kaba bir hesaplamayla yalnızca arazi olarak değerinin 100 milyar doları aştığını ve vakıflar
idaresinin yüz yıla yaklaşan sürede yoksun kaldığı mali gelirin 1 trilyon dolar civarında
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olduğunu söylemek olayın önemli ve mali boyutu hakkında bir fikir verecektir. Bu arada, Gazi
Magosa Kaza Mahkemesi Türk tarafı için önemli bir karar almıştır. Bu kararla izolasyonların
kaldırılmaları karşılığında Maraş’ın Rumlara verileceği yönündeki demeçlere karşın, bölgenin
vakıf olduğu Magosa Kaza Mahkemesince tescillenmiştir. Mahkemenin İngiliz yönetimi
dönemindeki arazi devirlerinin yasalara aykırı olduğunu karara bağlamasıyla Türk tarafının
eline ciddi bir koz geçmiş olmaktadır. Vakıf mallarının devredilememesi sebebiyle, Rumların
yerleşimine açılması düşünülen kapalı Maraş ve Kıbrıs sorununda yeni bir sayfa açılabilir."
[Data_2011-2013]

210.!!!!
"Mehmet Şandır: Yani Fransız niyet etmiştir; önce İngilizler, sonra Fransızlar Mersin’i işgale
niyetlenmişlerdir; gemilerini getirmişlerdir, askerlerini getirmişlerdir ama işgalde başarılı
olamamışlardır. Netice, 1921’in Aralığında verilen nota doğrultusunda çekip gitmişlerdir. Biz,
bu günleri kurtuluş günü olarak kutlarsak
kendimize haksızlık, atalarımıza haksızlık yapmış oluruz. Bunlar bizim zafer günlerimizdir.
Mersin 3 Ocakta, Tarsus 27 Aralıkta böyle güzel günler yaşamıştır. Ben de onlara katıldım."
[Data_2011-2013]

211.!!!!
"Aynen Atatürk gibi. Atatürk’ün de en yakın arkadaşları Amerikan mandacılığı veya İngiliz
muhipliğini isteyerek Sivas Kongresi’nde
ayak diremişlerdi ama Atatürk, bu devletin Türk milletine dayalı, bu topraklarda yaşayan
halka dayalı bir millî devlet olarak, bağımsız bir devlet olarak ama milletin azmiyle ve gücüyle
kurulacağını ısrarla ifade etmiştir, direnmiştir, başarmıştır ve bugün biz burada varsak işte o
direncin, o kararın eseriyiz. Rauf Denktaş rahmete yürümüştür ama geride bize bir emanet
bırakmıştır. Bu emaneti Sayın Başkan
çok güzel ifade etti: Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmak… (s.551)"
[Data_2011-2013]

212.!!!!
"Hasip Kaplan: Elbette ki enosisi de megalo birleşme iradelerini de “Çözümsüzlük çözümdür.”
düşüncelerinden Avrupa Birliği süreçlerine, ABD süreçlerine, İngiliz oyunlarına ve dahası
Annan Planı’na ve dahası günümüze kadar değişen dünyaya, kriz dönemi sonrası yeni günlere,
her şeyi konuştuğumuzda tarih daima bizi 1960’lardan önceye götürecek. Umarım, umarız ve
inanıyoruz ki bir gün Kıbrıs halkının özgürce iradesini belirlediği, kendi demokrasisini,
demokratik anayasasını özgürce belirlediği, eşit ve özgürce yaşadığı ve doğduğu topraklarda
herkesin özgürce yaşadığı günler yakın olsun."
[Data_2011-2013]
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213.!!!!
"Aytun Çıray: Değerli arkadaşlar, bundan yıllarca önce Tarih Kurumu Başkanı iken Sayın
Halaçoğlu ve arkadaşları çok önemli bir araştırmaya imza atmışlardı ve başka ülkelerin
arşivlerine girerek başka ülkelerin, Rus, Alman, İngiliz ve Amerikan arşivlerinden soykırımın
hiçbir zaman olmadığına dair delilleri toplamışlardı ve dünya tarihçilerini bunları tartışmaya
davet etmişlerdi ve inanılmaz şeylerle karşılaştılar bu arada. Yabancı ülkelerin raporlarını çift
nüsha yazdıklarını gördüler. Bir, kamuoyunun bileceği şekilde, bir de gizli, kendi misyonlarının
bileceği şekilde. Ermenilere Fransızların silah dağıttıklarını tespit ettiler. Binlerce Ermeni’nin,
o zamanki Osmanlı vatandaşı Ermenilerin Amerika’ya kaçırılarak öldürülmüş gibi gösterildiğini
tespit ettiler. (s 544)"
[Data_2011-2013]

214.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Şimdi, efendim, Hrant Dink’in en son, Fransız TV 5’te yaptığı konuşmayı göz
önüne alacak olursanız ki şöyle söyledi, İnternet’ten de takip edebilirsiniz: “Bizden asıl özür
dilemesi gerekenler Fransızlar ve İngilizlerdir.” dedi çünkü Ermenileri kullananlar o
devletlerdi. Nitekim aynı şeyi Ermenistan’da da söylediği için tehdide uğradı ve konuşmaması
istendi. Hrant’ın kimin tarafından
öldürüldüğünün gerçekten ortaya çıkarılmasını en çok isteyen kişi benim fakat şunu
söyleyeyim: Eğer tarihle yüzleşmek istiyorsa, demin Hatip öyle söyledi, gerçekten şurada bir
toplantı yapalım, Meclis toplantısı yapalım, isterseniz açık isterseniz kapalı, kim öldürmüş
Ermenileri ortaya koyalım, tek tek bütün belgeleriyle, var mısınız? (s 592)"
[Data_2011-2013]

215.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Biraz önce söyledim, Doğu Akdeniz uluslararası güç yarışında daima
önemliydi ama son yıllarda biraz daha önem kazandı. Çünkü ilave olarak Doğu Akdeniz’de
petrol ve doğal gazla ilgili önemli gelişmeler de oldu, milyar dolarla ifade edilen bir doğal gaz
kaynağı, kaynakları keşfedildi. Ve Doğu Akdeniz, bu uluslararası güç yarışında, enerji yarışında
daha da önemli bir yere sahip oldu. Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu
Akdeniz’de bir deniz üssü var. İngiltere’nin yine Kıbrıs’ta bir üssü söz konusu. Yine İngiltere
dışında Rusya’nın Suriye’de bir üssü söz konusu, askerî üssü. İsrail de önümüzdeki günlerde böyle bir teklif olduğu söyleniyor- Kuzey Kıbrıs’tan üs almak peşinde; böyle bir amacı
olduğunu öğreniyoruz. Böyle bir teklifte bulunulduğunu Netenyahu tarafından, bunun da
olumlu olarak görüldüğünü, pazarlıkların başladığını öğreniyoruz, ne kadar doğrudur
bilmiyoruz ama herkes Doğu Akdeniz’le ilgili, Kıbrıs’la ilgili olarak bir şeyler elde etmeye,
burada yer tutmaya çalışıyor” (sf. 77)."
[Data_2011-2013]
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216.!!!!
"Tufan Köse: Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İskilipli Atıf Hoca’nın ismi İskilip
Devlet Hastanesine verildi. Kimdir bu İskilipli Atıf Hoca? İskilipli Atıf Hoca, İngilizler ve
Yunanlıların padişahın yanında ve emrinde bulunduğunu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ise
asi ve din düşmanı olduğunu söyleyen ve bu anlamda yazdırdığı bildirileri Yunan uçaklarıyla
Anadolu’da dağıttıran Teali
İslam Cemiyetinin kurucularındandır. Yani artık, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına düşmanlık
etmek için vatan hainlerine iadeiitibar yapmak bir maharet ayılmaktadır. Ben bundan sonra
tavsiye ediyorum AKP İktidarına: Menemen’de…(sf58)"
[Data_2011-2013]

217.!!!!
"Altan Tan: Dün çok talihsiz bir konuşma oldu burada. Bir arkadaşımız, rahmetli İskilipli Atıf
Hoca’yı İngiliz ajanlığıyla ve benzeri, vatan hainliği gibi suçlamalarla tanımlamaya kalktı. Bunu
da esefle kınıyorum. İskilipli Atıf Hoca mazlum ve mağdur bir Müslüman’dır. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) Kemalist diktatörlüğün katlettiği on binlerce insandan sadece biridir.
Onun da anısı önünde rahmetle, bütün mazlumların anısı önünde rahmetle eğildiğim gibi
eğiliyorum, Allah’tan rahmet diliyorum. Sevgili arkadaşlar, Kemalist diktatörlüğünün bir huyu
var; öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da… …ondan sonra da “İngiliz ajanı”
diyor.... Siz bunları anlatın, bunları. İngilizlerle ne yaptınız siz anlatın. (sf 223) .... – İngilizlerle
ne yaptınız, açıklayın! İstanbul’dan nasıl çıktılar? (sf 225)"
[Data_2011-2013]

218.!!!!
"Tufan Köse: Değerli arkadaşlarım, aziz yurdumuza saldıran emperyalist
devletlerden İngiltere, onun maşası Yunanistan ne kadar demokrat ise o günün koşullarında,
Mustafa Kemal onlardan çok daha demokrat idi, bunun da böyle bilinmesini istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, dünkü konuşmamda şunu söylemiştim: İskilipli Atıf Hoca’nın ismi…
İskilipli Atıf Hoca, sonuçta bir mahkeme kararıyla vatan haini ilan edilen bir şahıs, şapka
devrimine karşı çıktığı için filan da idam edilmedi… (sf 226) …cumhuriyet düşmanlığını
cumhuriyetin ilanından sonra da sürdürdü. 1919’la 1922’nin arasında da İngiliz ve Yunan
askerlerini, padişahın emriyle hareket ediyor… Mustafa Kemal ve arkadaşlarını da “Asi” ve
“Din düşmanı” adı altında nitelendiren Teali İslam Cemiyetinin hem kurucusu hem de
başkanlarından birisi. (sf 227)"
[Data_2011-2013]

219.!!!!
"EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - Değerli Milletvekili, beni dinleyin öncelikle.
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Şimdi bakın, burada “Kemalist diktatörlük” söylemi, korkunç bir söylemdir. Bu söylem, sadece
bir talihsizlik değil benim kanaatimce, kesinlikle bir talihsizlik değil, bir tahriktir. Bu tahriki
yapmayın, bunu yapmayın BDP’liler! Bunu yapmayın, sizi uyarıyorum. Emperyalizmle
mücadeleyi…(228) …hiç hazmetmediğini de biliyoruz; “İngiliz muhipleri” benzetmesinden de
niye hassasiyet duyduğunuzu gayet iyi biliyoruz. (229)"
[Data_2011-2013]

220.!!!!
"Oktay Vural: O bakımdan, bugün geldiğimiz bu noktada, maalesef, millî Kurtuluş Savaşı’mıza
bile dil uzatılma cüretkârlığını gördük. Siz kimsiniz yahu? Yedi düveli geldi, iş birlikçileri,
mandacıları geldi, İngiliz muhipleri geldi; doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hepsini
tarihin karanlığına gömdük. Gerekirse yine de gömeriz. (MHP sıralarından alkışlar) Herkes
haddini bilsin! Bu kürsüye çıkıyorsanız bu millete saygı göstereceksiniz, tarihine saygı
göstereceksiniz. Elinize alıp kara bir fırçayla bu milletin tarihî şahsiyetlerini kötülemek için bu
kürsüyü araç olarak kullanmanıza izin vermeyiz. O bakımdan, herkes
haddini bilsin. (229)"
[Data_2011-2013]

221.!!!!
"Muharrem İnce: “ – Herkes burada haddini bilecek. Burada, Atatürk bu Meclisi
kurmasaydı siz milletvekili mi olurdunuz? İngilizlerin gölgesinde sığır çobanı olurduk hepimiz.
(CHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar) Bir insan bunu nasıl yapabilir? Birinci Meclisteki
milletvekillerinin kemikleri sızlar. Değerli AKP milletvekilleri, gerçekten büyük bir sınavla karşı
karşıyasınız siz de. Bu, siyasetin ötesinde bir şey. Bu, kurucu iradeye, kurucu felsefeye,
atalarımıza, cumhuriyetin kurucularına çok büyük saygısızlık. Lafa bakın, lafa: “Kemalist
diktatörlüğün bir huyu var; öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da… -devam
ediyor- …‘İngiliz ajanı’ diyor.” Devam ediyor: “İngilizler İstanbul’u işgal ettiler. Bir kurşun
atmadan İstanbul’dan çıktılar ve Ankara Hükûmetine İstanbul’u teslim ettiler.” diyor. Be
vicdansız! Be insafsız! Be tarih bilmez! Nerede okudun sen bunu! İngiliz kitaplarında mı
okudun sen bunu!” ... "Hangi ajanlar verdi sana bunu! Sana bu kitabı hangi İngiliz verdi!" (sf.
236)."
[Data_2011-2013]

222.!!!!
"Hasip Kaplan: “Bakın, kimse bizi sopayla terbiye etmeye kalkmasın, cumhuriyet tarihi
boyunca bunu yüz yıldır gördük, yüz yıldır Dersim’de gördük. Dersimli milletvekilleriniz var,
içinize oturuyor. Katliamları da gördük, sorgulamayalım mı, konuşmayalım mı? İskilipli Hoca’yı
üç günde nasıl astıklarını konuşmayalım mı? Yapmayın, İngilizlere karşı bir tek Kürt halkı
direndi. İngilizler Kürt halkının direnmesi karşısında” (sf. 239)."
[Data_2011-2013]
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223.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi burada herhâlde
tarih konuşuluyor, önce benim konuşmam gerekiyor. Şimdi, her şeyden önce, Atatürk
Samsun’a nasıl çıkmıştır? Orada neler yapmıştır? Samsun’a ilk çıktığı tarih -hepinizin bildiği
gibi- 19 Mayıs saat altıdır, sabah altıdır. Çıktığı günün ertesi günü İngilizler tarafından
Padişaha “Bu adamı buraya gönderdiniz.” diye tekrardan geri alınması için yazı yazılmıştır.
Atatürk buna karşılık -hepinizin bildiği gibi yine- bir hafta sonra askerlik rütbelerini terk
ederek, sivil bir kişi olarak millî mücadeleye devam etmiştir. Atatürk’e gönderdiği telgraf 8
Temmuz 1919’dur, saat on ikide yazdığı telgraftır. Bunların hepsi Osmanlı arşivlerinde
mevcuttur.
Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz taraftarı olması gibi bir iddia tamamen saçmadır çünkü
Atatürk’ün en çok mücadele ettiği devlet İngilizlerdir. Musul’da da mücadele edilmiştir Birinci
Dünya Savaşı sonrasında. (244)"
[Data_2011-2013]

224.!!!!
"Erkan Akçay: Değerli milletvekilleri, süremiz yetmediği için AKP’nin özelleştirmelerinden
sadece iki örnek vermek istiyorum: Tekelin alkol birimi 2004 yılında kasasındaki 348 trilyon
lira ve 70 milyon Türk lirası değerindeki içkiyle beraber 292 milyon dolara bir konsorsiyuma
satılmıştır. Sadece iki yıl sonra,
2006 yılında, sözü edilen konsorsiyum Tekelin içki bölümünün yüzde 92 hissesini Amerikan
Texas Pacific Group’a 3 katı fiyatla 810 milyon dolara satmıştır. Yaklaşık bir yıl önce de İngiliz
alkol devi Diageo, Türk alkollü içki üreticisi Mey İçkiyi 2 milyar 100 milyon dolara satın
almıştır. Diageo, Türkiye’yle gümrük vergisi üzerinde anlaşmazlık yaşıyordu ve altı ay süreyle
Türkiye’ye sevkiyat da
gerçekleştirememişti. İngiliz firmasının devlete yaklaşık 300 milyon dolar gümrük vergisi
borcubulunmaktaydı; bu da, 6111 sayılı Torba Kanun’la bu borcu da affedilmiştir.....
Vatandaşın vergileriyle kurulan ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu kurumları yok
pahasına birilerine satmak, âdeta peşkeş çekmek elbette hesabı gerektirir bir durumdur (sf.
871)."
[Data_2011-2013]

225.!!!!
"Nurettin Canikli: Şu anda ihale mevzuatını hiç değiştirmeden, bahsedilen proje ihale
mevzuatı, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde rekabete açık bir şekilde ihaleye çıkıldığı zaman
ne olur?.......Demek ki, şu andaki şartlara göre ihale yapılırsa, bu ihaleyi yabancı, ya İngiliz
firması alacak ya Amerikan firması alacak, belki İsrail firması alacak. (sf. 970-971)"
[Data_2011-2013]
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226.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Değerli milletvekilleri, bakın, şu an ihtiyaç duyulan 126 bin öğretmeni de
bunun içerisine katacak olursak kesinlikle önümüzdeki yıl eğitim- öğretim süresi içerisinde
büyük bir sıkıntı yaşanacağı malumdur. Diğer taraftan, siz eğer özel okullarda bunun
standardını iyi belirlemediğiniz takdirde ortaya çıkacak durum şudur: Bakın, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde yine aynı biçimde birtakım özel okullar kuruldu. Bunların çoğu da
misyoner okullarıydı. 1914 yılında İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin Osmanlı topraklarında kurduğu okul sayısı 1.244’tü. Öğrenci sayısı kaçtı? 85
bindi. Osmanlı devletinin açtığı resmî iki okul vardı: İdadi ve rüştiyeler. Bunların öğrenci sayısı
ne kadardı? 35 bindi. Yani bakın, misyonerlerin kurduğu okulun öğrenci sayısı 85 bin, devletin
kurduğu okulun öğrenci sayısı 35 bin. Osmanlı devleti, biliyorsunuz, yıkıldı ama burada en acı
olanı… Mesela Robert Kolej, bir misyoner okuluydu. 1863 yılında kuruldu, 68 yılında ilk
mezunlarını verdi ve ilk verdiği mezunlar Bulgar isyanının ele başlarıydı” (sf. 997)."
[Data_2011-2013]

227.!!!!
"Hasip Kaplan: Biliyorsunuz bir mülk yasası çıktı, yabancılara belli bir oran konmamıştı. Bir
baktık, bizim müstesna turizm beldesi ilan edilen işte Balat’ta, Fener’de, Fatih’te,
Sultanahmet’te, Eminönü’nde, Beyoğlu’nda birdenbire 15-20 kat arsa fiyatları arttı,
birdenbire o harabeler kıymete bindi. Sonra Galataport olayı geldi, daha da arttı. Sonra
“Yüzde 10 olan bu sınırlamayı nasıl kaldırabiliriz?” tartışmaları başladı. Tapuya bakıldı, en çok
da İtalyanlar ve İngilizler rağbet etmiş, arada da Almanlar biraz almış. (248)"
[Data_2011-2013]

228.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: “Değerli milletvekilleri, yabancılara toprak satışının tarihsel sürecine
baktığımızda, yabancıların ülkemizde taşınmaz edinmeleri konusuna ilk kez Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerileme döneminde yabancıların dayatmasıyla çıkarılan Islahat
Fermanı’nda değinildiğini ve yine yabancıların dayatmasıyla 1868 yılında yabancı gerçek
kişilerin ülkemizde mülk edinmelerine olanak tanındığını görüyoruz. Osmanlı Devleti ilk kez
1854 yılında dış borçlanmalara başlamış ve 1874 yılına kadar tam 15 kez dış borçlanma
gerçekleştirmiştir. İngiltere Hükûmeti, o dönemde, borçların ödenmesi görüşmeleri sırasında
Osmanlı Devleti’ne yabancılara mülk satışının önündeki tüm engellerin kaldırılması
konusunda dayatmalarda bulunmuştur. Bu baskıların ve dayatmaların sonucu olarak, ilk kez
1868 yılında yabancı gerçek kişilere Osmanlı topraklarında mülk edinme hakkı tanınmıştır.
Ancak, yabancılara mülk satışı Osmanlı maliyesinin toparlanmasını sağlamamış, Avrupa
devletlerinin Osmanlı hazinesine el koymasını yani Düyunu Umumiye İdaresi’nin kurulmasını
engelleyememiştir. Bu tarihsel süreci, ders almamız gereken bu tarihsel süreci öncelikle Genel
Kurulun dikkatine sunuyorum” (sf. 251)."
[Data_2011-2013]
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229.!!!!
"Ali Halaman: Sayın Bakanımıza şöyle bir soru soruyorum: Bu borçtan dolayı, satmaktan
dolayı geçmiş dönemlerde, Osmanlı döneminde Ruslara karşı İngiltere Kıbrıs’ı istedi, o günün
şartlarında Kıbrıs verildi. Sonra, şimdiki ekonomik sıkıntılardan dolayı da Yunanlılar kendi
adalarını Suudi Arabistan’a satmaya
çalışıyor, bir kısmını da satıyor. Ben, acaba Türkiye’de ekonomik bir sıkıntıdan dolayı mı on
senedir gündeme gelmeyen kanun, bugün gündeme geldi diyorum? Bizim bilmediğimiz bir
sıkıntı mı var ekonomide? (sf. 270)"
[Data_2011-2013]

230.!!!!
"Ümit Özgümüş: Kıyıların satışı: İstediğiniz kadar siz ilçelerin yüzde 10’uyla
sınırlayın, Alanya’da, Antalya’da, Datça’da, Fethiye’de sahilden içeriye doğru 300 metre
mesafedeki, 400 metre mesafedeki kuşağı sattıktan sonra geri kalan sizin olsun. Bu tempoyla
gidilirse otuz sene, kırk sene sonra bu toprakların çocukları denizi göremez. Maliye Bakanı ya
da onu savunanlar “Ben havaalanında sırtına toprak almış, ev almış götüren turist
görmedim.” diyor. Gülünecek bir şey değil.
Otuz sene, kırk sene sonra denizi göremeyiz. Bakın, şu anda Belediye Seçimleri Yasası’nı
değiştirirseniz, Antalya’da şu anda Almanlar belediye başkanı olur; Datça’da, Fethiye’de
İngilizler olur. Mersin bölgesindeki bir bloku olduğu gibi Ruslar aldı. Bu süreç devam ederse
Orta Anadolu’ya yerleşirsiniz. (sf. 314)."
[Data_2011-2013]

231.!!!!
"Nevzat Korkmaz: En çok taşınmazı Almanlar ve İngilizler alıyor. “Ekonomik krizde.” denen
Yunanlılar bile 3 milyon metrekare toprak satın almış Ege ve Marmara’da. Bakın, bu
rakamlara, yerli şirketler ve şahıslar üzerinden satın aldıkları topraklar dâhil değil. Bu rakamlar
defalarca paylaşıldı. Hükûmet maalesef gaflet ve dalalette. İsrail’e sahte kabadayılıklar
yaparken İsrail’in nasıl kurulduğunu unutmuş gözüküyor (sf. 566)"
[Data_2011-2013]

232.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Aynı şey Kıbrıs için geçerli. Kıbrıs vakıflarını düşünün. Karşılıklılık prensibi
eğer burada da çalışmış olsaydı bugün Rumların, Güney Rum Kesimi’nin faydalandığı suların
Abdullah Paşa Vakfına ait olduğunu görürdünüz ve bununla ilgili gerekli işlemi yapardınız.
Keza, buna bağlı olarak Dikelya Üssü’nün İngilizler tarafından gasp edilmiş, Abdullah Paşa
Vakfına ait bir arazi olduğunu bilirdiniz. Bugün ne yapabiliyorsunuz bunlara? Sayın Bakan
“devletleştiririz” diyor. Hangisini devletleştiriyorsunuz? Yapın yapabiliyorsanız. Yapamazsınız
ama tutuyorsunuz Bursa’ya metropolit atıyorsunuz Lozan’da olmamasına rağmen. Siz bırakın,
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Batı Trakya’daki müftünün atanmasını sağlayamıyorsunuz ama Bursa’ya, Lozan Anlaşması’na
aykırı olmasına rağmen metropolit atıyorsunuz” (sf. 578)."
[Data_2011-2013]

233.!!!!
"Tanju Özcan: Arkadaşlar, bakın, Vatandaşlık Kanunu ile ilgili de az önce değerlendirmeler
yapıldı. Bunlardan bir tanesi bizim açımızdan ve sizler açısından son derece önemli. Bir başka
ülke vatandaşlığını iktisap etmiş olanların Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunda yeri
olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada hep tartışıldı: “Efendim, işte, Devlet Bakanı
Egemen Bağış aynı zamanda Amerikan vatandaşı mı?”, “Sayın Mehmet Şimşek aynı zamanda
İngiliz vatandaşı mı?” (sf. 735)"
[Data_2011-2013]

234.!!!!
"Kamer Genç: Tabii, Çorum’a giderken… Biliyorsunuz 19 Mayıs, Türk milletinin, bu ülke
halkının bağımsızlık mücadelesini verdiği ve verdiği bu mücadeleyle gurur duyduğu bir tarihin
başlangıcıydı ama her nedense, bu 19 Mayısın kutlanmasını bir Yunanlılar istemez, İngilizler
istemez, Fransızlar istemez, bir de AKP’nin
üst yöneticileri istemez. (sf. 714)"
[Data_2011-2013]

235.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Lütfen, bu çalışanlardan esirgenen ama sponsor olmak suretiyle
İngiliz’e, İspanyol’a ve diğer Avrupa memleketlerine verilen sponsorluk giderleri Türk Hava
Yolları bütçesinde ne kadardır, bunu öğrenmek istiyorum” (sf. 372)."
[Data_2011-2013]

236.!!!!
"HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU: – Sayın Bakanım, Anadolu’nun çocuklarına vermiyorsunuz,
İspanya’nın çocuklarına veriyorsunuz, İngiltere’nin çocuklarına veriyorsunuz. (sf. 374)"
[Data_2011-2013]

237.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: Geçtiğimiz günlerde, Burma’da büyükelçilik açtık. Burma Büyükelçimiz,
gitmeden önce talimatımı sordu, dedim ki: “Tek bir talebim var, gidiniz, Birinci Dünya
Savaşı’nda İngilizlerin esir alarak götürdüğü ve Arakan’da şehit düşmüş olan şehitlerimizin
mezarını ziyaret ediniz ve onlardan izin alınız, destur alınız ve deyiniz ki ‘Biz buradayız, buraya,
sizin uğrunda şehit düştüğünüz bayrağı getirdik ve ebediyete kadar burada
dalgalandıracağız.’” (sf. 1033)"
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[Data_2011-2013]

238.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: Hiçbir zaman Orta Asya’daki kardeşlerimizi de terk etmedik, Orta
Doğu’daki, Balkanlardaki kardeşlerimizi de. Ve Dışişleri Bakanlığı süresince belki de en büyük
onurla yaptığım hizmetlerden birisi olarak şunu hatırlarım bir ilim adamı, bir akademisyen, bir
aydın olarak da: Sayın Cengiz Dağcı’nın “Yurdunu Kaybeden Adam” kitabının, muhteşem
klasik kitabın yazarı Sayın
Cengiz Dağcı sahipsiz bir şekilde İngiltere’de yad ellere gömülecekken, bir gece içinde onun
cenazesini alıp kaybettiği yurduna iade eden, oraya gidip onun cenaze namazına katılan da
benim ve bundan da büyük onur duydum. (sf. 1036)"
[Data_2011-2013]

239.!!!!
"Mahmut Tanal: Biraz önce kürsüde konuşan hatiplerden Sebahat Tuncel örneği ortada ve
ayrıca gerekçelerine ben geleceğim, eğer çok bir sıkıntı oluyorsa, Şike Yasası kadar önemli
değil mi? MİT Yasası kadar önemli değil mi? İngiliz viski firmalarının aflarıyla ilgili, af getirdiniz,
kanuni düzenleme yaptınız, onun kadar
önemli değil mi? Ne yapılabilirdi? Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 108’inci maddesinin son
fıkrasına “Soruşturması ve kovuşturması devam edenler milletvekili seçildiğinde serbest
bırakılır.” Tek cümlelik bir olaydı, ama ne yapıldı? Maalesef bu konuda herhangi bir yaklaşım
gösterilmedi, millî irade bugüne
kadar ayaklar altına alındı.(sf. 66)"
[Data_2011-2013]

240.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Öte yandan, değerli arkadaşlarım, 5’inci maddede ekonomik sırlarla ilgili
kısım her ne kadar Komisyonda çıkarılmış olmakla birlikte, 5’inci maddenin 5’inci fıkrasında
“Resmî Gazetede yayımlanmayan ikili ve çok taraflı antlaşmalar” ibaresi var. Bu çok tehlikeli
bir ibare. Özellikle SykesPicot Anlaşması, Sayın Bakan… Bu anlaşma, hepinizin bildiği gibi, 16
Mayıs 1916’de İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Türkiye'nin Orta Doğu’daki
topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir anlaşma. Rusya’nın onayıyla yapıldı. 1917 Ekim
Devrimi’nden sonra Lenin tarafından bu anlaşmanın içeriği dünya kamuoyuna açıklandı. (sf.
700)"
[Data_2011-2013]

241.!!!!
"Mehmet Ali Edipoğlu: Sürekli bize gaz veren NATO üyesi ülkeler, Avrupa ülkeleri ve ABD,
sadece gaz vermeye devam ediyor “Biz bu işte yokuz, Türkiye bu işi halletsin.” diyor ve bütün
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uluslararası medyada Türkiye’nin taşeron olduğu iddiaları yer alıyor. Türkiye’nin taşeron
olduğunu aylardan beri söyleyen uluslararası kuruluşlara hiç
yanıt vermeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri yetkilileri, biz CHP sözcüleri bunu
söylediğimiz zaman büyük tepkiyle karşılaşıyoruz. Dilerdik ki ve arzu ederdik ki bu tepkisini
ABD’deki köşe yazarlarına, İngiltere’deki analistlere, Orta Doğu uzmanlarına, Almanya’da,
İsrail’de yazılan yazılara da benzer yanıtları verebilseydi, “Biz taşeron değiliz.” diyebilseydi.
Sadece Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri “Siz taşeronsunuz, böyle söylüyorlar.“ dediğimiz
zaman tepkiyi biz gördük. (sf. 457)"
[Data_2011-2013]

242.!!!!
"Ümit Özgümüş: Deniyor ki: “Suriye’de, şu anda, Suriye halkının özgürlük mücadelesi var ve iç
savaş var.” Birinci yalan bu. Birincisi, bütün dünyada olduğu gibi, bizde olduğu gibi, daha çok
demokrasi ve daha çok özgürlük isteği var Suriye halkının ama şu anda orada yürütülen savaş
iç savaş değil; sadece ajanların, Amerika’nın, İngiltere’nin, İsrail’in ve Türkiye'nin tetiklediği
ajanların oluşturduğu bir iç kanama vardır ve Suriye’de sadece belli bölgelerde mücadele var;
Türkiye sınırına yakın bölgelerde, Humus’ta ve İsrail’e yakın İdlip bölgesinde, başka yerde,
hiçbir zaman iç savaş yok; bu bir iç kanamadır. (sf. 46)"
[Data_2011-2013]

243.!!!!
"Cemalettin Şimşek: Tüm bunlara rağmen ülkemizin iç ve dış borçları anormal derecede
artmış, dış ticaret dengesi ithalat yönünde bozulmuş, cari açık tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.
Vatandaş geçim derdine düşmüş, Hükûmet ise devleti yönetmenin kolayını bulmuş,
sıkıştığında ÖTV ve diğer vergilerde artış yaparak
kendi sıkıntısını gidermek yolunu seçmiştir. Hâlbuki bunun için ne ABD’den Sayın Ali Babacan’ı
ne de İngiltere’den Sayın Mehmet Şimşek’i getirmenize hiç de gerek yoktu. Ne kadar açık var,
o kadar zam, nasılsa bu iş böylece halledilmektedir. Bu basit bir matematik hesabı için adam
devşirmeye hiç de ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. (sf. 190)"
[Data_2011-2013]

244.!!!!
"Adil Kurt: “Orta Doğu’da sulandırılmış Vahabilik yapmakla, İngilizlere, Amerikalılara hoş
görünecek ılımlı İslam politikalarını geliştirmekle, siz liderlik yapamazsınız, rol modeli ülke
durumuna gelemezsiniz. 19’uncu yüzyıldaki Sir Seyyid Ahmed Han politikaları ile bugün
AKP’nin ileri sürdüğü politikalar arasında zerre kadar fark yoktur. Hindistan’da yayılmaya
çalışılan Kadiyanilik ve o dönem İngilizlere yaranma politikası nasıl çöktüyse, 21’inci yüzyılda
AKP’nin de bu ılımlı İslam politikası çökmeye mahkûmdur. Kendinizi sır perdesinin arkasına
gizleyerek, politikalarınıza gizem katarak siz bu gerçekliği örtemezsiniz. Doğru ve gerçekçi
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politikalar bunlar değil, doğru ve gerçekçi politikalar halkın önünde, halka açık olan
politikalardır” (sf. 617)."
[Data_2011-2013]

245.!!!!
"Şimdi arkadaşlar, eğer bir hayvanın iç organları hastalıklıysa, deli dana içeriyorsa, e, eti ne
olur? Eti de aynı olmaz mı arkadaşlar? Bakın, 1986’da İngiltere’de deli dana hastalığı çıktı. On
dört yıl sonra, 2000 tarihinde, on dört yaşında bir çocuk deli dana hastalığından öldü. Şimdi,
sıkı durun ve kendinizi kontrol edin, deli dana hastalığı ne zaman belli olurmuş biliyor
musunuz? Kuluçka dönemi iki yılla on yıl arasındaymış. Bize ithal mal ne zaman geldi?
2010’da, iki yıl olmuş değil mi? Bu sekiz yıl içerisinde eğer hastalanırsa buradaki insanlar,
Sayın Bakanım, bunun vebali ve günahı sizin boynunuzadır."
[Data_2011-2013]

246.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Değerli milletvekilleri, tarihsel süreç olarak ilk kez Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerileme döneminde yabancı gerçek kişilerin ülkemizde mülk
edinmelerine olanak tanınmıştır. 1854 yılında dış borçlanmalara başlayan ve 1874 yılına kadar
15 kez dış borçlanma gerçekleştiren Osmanlı Devleti, borçların ödenme görüşmeleri sırasında
İngiltere’nin dayatmasıyla 1868 yılında yabancı gerçek kişilere Osmanlı topraklarında mülk
edinme hakkı tanımıştır. Ancak, yabancılara mülk satışı
Osmanlı maliyesinin toparlanmasını sağlamamış ve yine Avrupa devletleri tarafından Osmanlı
hazinesine el konulmasını, Düyun-ı Umumiye idaresinin kurulmasını engelleyememiştir.
Osmanlının geçirdiği bu tarihsel süreci, yabancılara mülk satışı konusunda özellikle ders almak
amacıyla Genel Kurulun dikkatine sunuyorum. (sf 59"
[Data_2011-2013]

247.!!!!
"AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Oslo görüşmelerini artık biliyor, ister inanın ister inanmayın.
Okuma yazmanız yoksa söyleyecek bir lafım yok. Delik kapta su durmaz ya, Sayın Arınç, Oslo
görüşmelerini meşrulaştırmak için 12 Eylül 2010 tarihinde ağzından kaçırıverdi. Dinimize göre,
tarafların arasını bulmak için yalan söylemek caizmiş! Doğru mu? Doğru. Doğru da, taraflar
kim? Biri vatana ihanet eden PKK, diğeri Başbakanın özel temsilcisi. Tarafların arasını bulmak
isteyen kim? İngiliz. Bu durumda yalan söylemek ara bulucuya caizse, size ne düşüyor Sayın
Bakan? Ya, ne diyeyim, beyefendiler din adına ne yaparsa caiz; yağmur yağarsa onlardan, sel
basarsa Cumhuriyet Halk Partisinden. Beyefendiler, ikiyüzlü, kirli hesapları ve iş birliklerini
ortaya serenler Silivrilik değil mi şu anda? (sf 102)"
[Data_2011-2013]
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248.!!!!
"Çok açık ve net söylüyorum, Hükûmetimiz ve Bakanlık ilgili firmaya karşı bir sindirme
politikası yapmıştır, yani bunları bezdirerek, bıraktırarak bu işten vazgeçirme konusunda bir
politika yaptı.” Yani Bakanlık buradaki işletmenin araziye zarar vereceğini biliyor, zarar
vereceğini bildiğinden dolayı da şirkete baskı yapıyor. İkinci bölümde devam ediyor,
konuşmalarının devamında “Sayın Bakan beni çağırdı...” Ben bu anlatılanları Sayın Bakanın
ağzıyla anlatıyorum, “Başkan dedi ki: ‘Biz sıkıştık, maalesef kendi kazdığımız kuyuya kendimiz
düştük. Hem şirket hem İngiliz Büyükelçiliği hem de İngiltere Hükûmeti tarafından
sıkıştırılmaya başlandık, maalesef kazdığımız kuyuya kendimiz düştük, ruhsatı vermek
durumundayız” (sf. 253-254)...."
[Data_2011-2013]

249.!!!!
"Değerli arkadaşlar, şimdi böyle bir gayriciddi soru önergesi cevabı olur mu? Ben sizin bunu
söylediğinize inanıyorum. “Niye?” der iseniz inandığımın da altyapısının olması gerekli. Sizden
önce Sayın Bakan Osman Pepe değil miydi? Bu Osman Pepe döneminden beri buradaki İngiliz
Büyükelçisi, Türkiye İngiliz Büyükelçisi David Logan bu konuda Osman Pepe’ye de, daha üst
noktalarda da herkese baskı yaparak Osman Pepe’den bu ruhsatı istediler. Niye vermedi
Osman Pepe? Çıktı, NTV’de yayında ne söyledi? “Ben Çal Dağı’na gittim. Çal Dağı’nda bu
ruhsatı vermek bir caniliktir. Çal Dağı’nda bu ruhsatı verdiğinizde Türkiye'nin 1’inci sınıf
topraklarını yok edersiniz. Onun için, benim bileğimi bükemediler, başkasının bileğini büktü.”
dediler. NTV’de hâlâ kasedi duruyor, CD’si duruyor.(sf. 253-254)"
[Data_2011-2013]

250.!!!!
"Sayın Bakanım, eğer Belediye Başkanı söylediyse Belediye Başkanına gerekli işlemi yapın
ama Belediye Başkanının söyledikleri doğru ise, siz gerçekten İngiliz Hükûmetinin baskısı
altında bu ruhsatı vermişseniz, bu da Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanına yakışmaz.
Gensoruyu beklemeden istifa edin. (sf 256)"
[Data_2011-2013]

251.!!!!
"Ümit Özgümüş: “2008 krizi geldiğinde, 2008 krizinin Türkiye’ye belki de en hayırlı
yönlerinden bir tanesi, satılmaya hazır hâle getirilen Halk Bankasının satılamaması diye
düşünürken, birkaç gün önce Halk Bankasının yüzde 25 hissesi daha satıldı ve bu satılan
hissenin ağırlıklı olarak İngiliz sermayesi olmak üzere, büyük bir kısmı, yine yüzde 80’i
yabancılara satıldı ve buradan 4,5 milyar lira gelir elde edildi... . Doğrudan yabancı sermaye
kavramı, Türkiye’de portföye yapılan yatırımdır, bu da övünülecek bir şey değildir. Bankanızın
hissesini sattığınız zaman, fabrikaların hissesini sattığınız zaman bundan övünülecek bir şey
çıkarmak çok doğru değildir, hatta üzülünmesi gerekir.” (sf. 789)."
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[Data_2011-2013]

252.!!!!
"Atilla Kart: “Kraliçe II. Elizabeth’ten Mayıs 2008’de Büyük Şövalye Nişanı’nı Dolmabahçe
önünde demirleyen İngiliz uçak gemisinde alıyorsunuz. Olabilir. Bunun anlamını ayrıca
sorgulamıyoruz. Bu nişanı alırken Türkiye Cumhuriyeti kara sularında bulunan bir uçak
gemisinde Türk Bayrağı'nın bulunmamasından Cumhurbaşkanı nasıl rahatsız olmaz?
Cumhurbaşkanı için bu sembollerin, bu jestlerin, bu kavramların, bu değerlerin bir anlamı yok
mudur? Cumhurbaşkanı, 2010 “Chatham House” ödülünü 9 Kasım tarihinde alırken, yine
Kraliçe’den alırken, bu tarihin 1918 yılında İngilizlerin Çanakkale Boğazı’nı işgal ve İskenderun,
Antakya’ya asker çıkardığı tarih olduğunu bilmez mi? Cumhurbaşkanı, siyasal bilinçten, siyasal
duyarlılıktan bu kadar yoksun olabilir mi ya da bu değerlerin Cumhurbaşkanı için bir önemi
yok mudur?” (sf. 24)."
[Data_2011-2013]

253.!!!!
"Orhan Düzgün: Alkollü içkilerde 17 fabrika mülkleriyle birlikte Kasım 2003 tarihinde Nurol
Limak Özaltın Tütsab Girişim Grubuna 292 milyon dolar bedelle satılmıştır. Bu girişim grubu
iki yıl sonra yüzde 90 hissesini ABD’li Texas Pacific’e 810 milyon dolara, Texas Pacific ise 2011
yılında İngiliz Diageo firmasına 2,1 milyar dolar bedele satmıştır. Değerli arkadaşlarım, yüce
Meclisin saygınlığı açısından sizlerin de çok hoşunuza gitmediğini bildiğim “peşkeş çekme”
sözcüğünü kullanmak istemiyorum ama Türkçe’de de böyle bir satışı ifade edecek başka bir
kelime de bulamıyorum. Bu nedenle de özür diliyorum. (sf. 563-564)"
[Data_2011-2013]

254.!!!!
"Mihrimah Belma Satır: Türkiye’de müzecilikten kütüphaneciliğe, sanat kurumlarından
sinemaya kültür varlıklarımızın korunması, iadesi ve tanıtımından, yeni yapım ve restorasyon
çalışmalarına, turizm planlamasından tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alanda yurt içinde ve
yurt dışında yapılan çalışmaların neticeleri malumunuzdur. Uluslararası düzeyde elde edilen
başarılardan en önemlisi, yurt dışında bulunan kültür mirasımızın eşsiz örneklerinin ülkemize
iadelerinin sağlanmasıdır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den toplam 64
adet eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. (sf. 570-571)."
[Data_2011-2013]

255.!!!!
"Ertuğrul Günay: Mesela, bizim bütçe sunumu kitabımızın kapağında bir levha var, bir çini
levha. Bu, Bursa Yenişehir Sinan Paşa Camisi kapısından çalınarak İngiltere’ye götürülmüş
bulunan dört yüz elli yıllık bir müstesna İznik çinisi, gerçek,
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müstesna bir İznik çinisi. Bunu, arkadaşlarımızın gayretleriyle, bunu ve buna benzer birçok
örneği…(588)"
[Data_2011-2013]

256.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: Bu Bakanlığın görev alanında bulunan Türk Hava Yollarının grev
yapan çalışanlarının işine nasıl son verdiği hâlâ hafızalarımızdadır. Çalışanın zam talebini işten
atarak cevaplayan Türk Hava Yolları, İspanya’da, İngiltere’de, Avrupa’da birçok spor kulübüne
ve lige sponsor olmuştur. Türk Hava Yolları çalışanlarına zam vermemiş, ama İspanyol
çocuğuna, İngiliz çocuğuna, Fransız çocuğuna, hülasa Avrupa çocuğuna milyon dolarları
verebilmiştir. Bu konuya ilişkin bilgi edinme taleplerimiz ise, Türk Hava Yollarının yüzde
51’inin özel sektör alanında olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. ... Değil ise, kamuya ait ise
Türk milletinin çocuklarından esirgeyip İspanyol çocuğuna, Amerikan çocuğuna, İngiliz
çocuğuna verdiğiniz milyon dolarları niçin bizden saklıyorsunuz? Türk Hava Yolları uçaklarında
AKP’nin lehinde yazmayan gazetelere yer verilmemektedir. “Uçmayan kalmasın.” denilmekte
ama Yeniçağ, Ortadoğu gibi gazeteleri uçakta okumak nasip olmamaktadır. (sf. 682)"
[Data_2011-2013]

257.!!!!
"Mehmet Ali Sulam: Son bir şeyi paylaşayım: “Sirkeci’de büyük pazarlık…” Bu nedir biliyor
musunuz? Türkiye'nin en büyük AVM’si, hipermarketi, İngilizlerin olan Migros’un
Amerikalıların olan Walmart’a satılma pazarlığı. İngiliz Migros ABD’li Walmart olma noktasına
giderken Türkiye’de perakende pazarı, sanayicinin malını satacağı pazar da dünya devinin
eline geçiyor ve siz o pazara hâkim olamama noktasına geliyorsunuz ve hâlâ hipermarket
yasasını bu Meclise getiremiyorsunuz, getirmiyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki: “Biz
bu ülkeye çağ atlattık.” (CHP sıralarından alkışlar) (sf. 53)"
[Data_2011-2013]

258.!!!!
"MEHMET METİNER (Devamla) – Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu kürsüde Dersim İsyanı’nı
diline dolayan, Şeyh Sait İsyanı’nı diline dolayanlara Öcalan’ın bir sözünü ithaf ediyorum. (CHP
sıralarından “Ooo!” sesleri) “Atatürk, demokrasiye geçmek istiyordu ama İngilizler, Şeyh Sait’i
ve Seyit Rıza’yı kullanarak Atatürk’ün demokrasiye geçişini engellediler.” diyor. Şeyh Sait’i,
Seyit
Rıza’yı, Şeyh Sait İsyanı’yla Dersim İsyanı’nı İngiliz iş birlikçiliği olarak suçlayan Öcalan’ın
kendisidir ama burada birileri kalkıp Şeyh Sait edebiyatı yapıyor, Dersim edebiyatı yapıyorsa
bunun ilkeyle, samimiyetle bir alakası yok. İstismara gerek yok. (sf 893)"
[Data_2011-2013]
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259.!!!!
"Özcan Yeniçeri: 30 Ağustos 1918’de “Agamemnon” adlı bir İngiliz zırhlısında Amiral
Galtrop’la Osmanlı delegasyonu Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştı. Osmanlı, Birinci Dünya
Savaşı’nı kaybettiği için Mondros’u imzalamak zorunda kalmıştı. 2013 yılı itibarıyla Başbakan
Erdoğan’ın talimatıyla İmralı’da kitle katliamcısı Öcalan ile gemide değil ama bu defa da İmralı
Adası’nda teröristbaşı
Öcalan ile görüşmeler sürdürülüyor. Hükûmete soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti savaş mı
kaybetti ki bunun sonucunda terör örgütünün hükümlü lideriyle görüşmek zorunda kalmıştır?
(1004)"
[Data_2011-2013]

260.!!!!
"Oktay Öztürk: “Tarihsel süreçte İngilizlerin başını çektiği dünyaya yeni bir düzen verme
amacı, günümüzde Avrupa Birliğinin de desteğiyle ABD tarafından yürütülmektedir.
Hedefinde ulus devletleri çökertmek, Büyük Ortadoğu Projesi ve Kuzey Afrika projeleriyle,
özellikle bu ülkelere atadığı eş başkanlar ve onların parti örgütleri, kendisine bağlı medya
organları ve ipi kendi elinde olan terör örgütlerinin işlediği cinayetler aracılığıyla ulus
devletler çökertilmeye çalışılmaktadır ve bu çalışma Türkiye'de büyük bir ivme kazanmış ve
sonuca yaklaşmış görünmektedir” (sf. 391)."
[Data_2011-2013]

261.!!!!
"Ne hazindir ki bu düzenleme, tek amacı Türk varlığını yok etmek ve tarihten silmek olan Sevr
Antlaşması’nın “Kürdistan” başlıklı 3’üncü kesiminde bulunan 145’inci maddesinde yer
almaktadır. Buna çok da şaşırmıyoruz ve bu düzenlemeyi çok da yadırgamıyoruz tarafları
açısından. Zira, bu düzenleme yapılırken masanın karşı tarafında Türk milletine yeryüzünde
hayatiyetini devam ettireceği bir karış toprağı dahi çok gören, kurduğu devleti başına yıkmak
için ahdetmiş, böylelikle Türk milletinin üstüne çullanmış İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı
başta olmak üzere yedi düvel vardı. Başka bir ifadeyle, Sevr masasının karşı tarafında, vatan
şairi Mehmet Âkif’in dediği gibi “Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela” türünden
yedi bela vardı. Bunları anlıyoruz, bunları yadırgamıyoruz. (392)"
[Data_2011-2013]

262.!!!!
"Özcan Yeniçeri: Karşımızda, millî mukavemeti kırılmış, her türlü istihbarat ve şer
operasyonuna açık bir silahlı kuvvetler var. Eli kolu bağlanmış, moral ve motivasyonu tahrip
edilmiş ve dağıtılmış silahlı kuvvetlerin Osmanlı tarihinde de örneği vardır. Biz 1826 yılında
çürümüş yeniçeri ocağını kaldırdık, dağıttık. Bu ocak aslında kara kuvvetlerinin dağıtılması
anlamına geliyordu. 1827’de de Navarin’de Fransız ve
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Rus, İngiliz donanması donanmamızı yok etti. 1828’de Rusya’nın saldırısıyla Türkiye karşı
karşıya kaldı ve James Brown isimli bir İngiliz zabiti bu savaşı “Ordusuz Osmanlı milletinin bir
imparatorlukla savaşı” olarak tasvir ve tarif etmiştir ve Sultan Mahmud sonuçta yenilmiş ve
kendi valisi karşısında darmadağın olmuş, “Denize düşen yılana sarılır.” demek durumuyla
karşı karşıya kalmıştır. (1149)"
[Data_2011-2013]

263.!!!!
"Mehmet Şandır: “Bugün bölgemizde uygulanan Büyük Ortadoğu Projesi’nin eğer toplumsal
psikolojisinin altlarını incelerseniz Hıttin Savaşı sendromu yatar. Hristiyanlık için çok önemli
olan Kudüs’ün Müslümanların eline geçmesi, Hristiyanlar açısından asla kabul edilebilir bir şey
değildir. 1917’nin 11 Aralığında İngiliz General Edmund Allenby’nin Kudüs’e gelip, kırk günlük
bir kuşatmadan sonra, Kudüs’ü Türklerden aldıktan sonraki beyanı bugünlerimize ışık
tutmaktadır. Yaptığımız işin önemini ifade etmek açısından bunu kısaca hatırlatmakta fayda
vardır. Mısır seferi kuvvetleri komutanı olarak İngiliz General Edmund Allenby’nin kırk günlük
bir kuşatmadan sonra Kudüs’ü teslim aldığında -yani oranın mutasarrıfı, valisi, belediye
başkanı, Türk yöneticileri şehri terk edip, bunlara bıraktığında- söylediği söz bugün bizim için
önemlidir, demiştir ki tarihçilerin yazdığına göre: “Kalk Selahaddin, kalk! Gör bakayım, Kudüs
şimdi kimin elindedir.” diye, bugün bazı tarihlerde çok acı hikâyeleri olan bir süreç
yaşanmıştır” (sf. 88)."
[Data_2011-2013]

264.!!!!
"Daha acı olan bir şey de değerli arkadaşlar, o günün Osmanlısının Genelkurmay Başkanı
Alman General Liman von Sanders’tir. Osmanlı Devleti, savaştığı İngilizlere karşı çok değerli
bir şehrini kaybetmiştir ama Osmanlının Genelkurmay Başkanı Liman von Sanders, General
Edmund Allenby’ye bir telgraf çekiyor: “Seni kutluyorum, Hristiyanlık açısından çok önemli bir
iş yaptın, Kudüs’ü Müslümanlardan, Türklerden kurtardın.” diyor. General Allenby’nin verdiği
cevap, tarihte bizim açımızdan ders alınacak bir cevaptır, diyor ki: “Bu savaş burada bitmez,
bu savaş, Türkler geldikleri Orta Asya karanlığına geri dönünceye kadar devam edecektir.”
Değerli arkadaşlar, bu söz, bir zafer kazanmış generalin şımarık sözleri, beyanları değildir. Bu
sözü Lozan sonrasında Lord Curzon, İsmet Paşa’ya söylemiştir. “Paşa, çok sevinme, yırtıp
attığın bu Sevr’in şartlarını zamanı
geldiğinde tek tek önünüze çıkartacağız.” demiştir."
[Data_2011-2013]

265.!!!!
"Dolayısıyla, bugün Türkiye’mizin, Türk milletinin muhatap olduğu tüm bu politikaların
kaynağında Hıttin Savaşı sendromu ve 1917’de General Edmund Allenby’nin sözleri yatar. İşte
bugün -çok geç kalmış olmasına rağmen- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, devleti, Meclisi
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Selahaddin Eyyubi ismini unutmadı ama bir üniversiteye vererek bir anlamda işte yaklaşık yüz
yıl sonra, bu İngiliz Generalin, Türk milletine meydan okuyan bu şımarıklığına bir cevap
veriyoruz. İnşallah, aynı üniversite Kudüs’te de kurulur. (88)"
[Data_2011-2013]

266.!!!!
"Altan Tan: “Bakınız, kurucu iradeyle ilgili yalanları ben sıralamaya başlıyorum: 1) Kurucu
irade kimdir? Kurucu irade, bana göre, bize göre 23 Nisan 1920 Cuma günü Türkiye Büyük
Millet Meclisini Ankara’da açan zatların, muhterem şahısların tamamının iradesidir. Bunların
bir kısmı -biliyorsunuz- son Osmanlı Meclisi Mebusanını İngilizlerin basması üzerine Ankara’ya
gelen milletvekilleridir, geri kalan yarısı da eksiklerin tamamlanarak seçilmesi ile Ankara’ya
gelen muhterem milletvekilleridir. Peki, diğer yarısına ne olmuştur? İngilizler Meclisi basmıştır
ve yakaladıkları milletvekillerini Malta Adası’na sürgün etmişlerdir. İşte, 23 Nisan 1920’de
bulunan zatlar bu kişilerdir, Malta’ya götürülemeyen, o gün Mecliste hazır olmayan ve bir
şekilde Ankara’ya gelen ve ondan sonra da Malta’ya gidenlerin yerine seçilen milletvekilleri.
2) Bu Meclis nasıl açılmıştır? Yine 23 Nisan 1920 günü Hacı Bayram Camisi’nde namaz
kılındıktan, mevlütler okunduktan sonra, tekbirler, salavatlar ve dualarla Ulus’a kadar
yüründükten sonra açılan Meclistir. 3) Bu Mecliste Türklük, Kürtlük, bir mezhep ayrımı var
mıdır? Hayır, onda da kesinlikle yok ve ondan sonra bu Meclisin 1921 yılında kabul ettiği bir
Teşkilatı Esasiye Kanunu vardır, bizim ilk Anayasa’mız kabul edilir. Bu Anayasa’da neler
vardır? Size bazı maddelerini okuyacağım” (sf. 269)."
[Data_2011-2013]

267.!!!!
"Ali Serindağ: Sayın Başkanım, Gaziantep savunması, tarihin örnek savunmalarından biridir.
Biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı’nda en önemli cephelerden birisi Güney Cephesi’dir. Güney
Cephesi’ni çok önemli kılan da Gaziantep savunmasıdır. Gaziantep, önce İngilizler tarafından
işgal edilmiştir, sonra İngilizlerin Fransızlarla anlaşması üzerine, Fransızlar Gaziantep’e girmek
istemişlerdir. Daha önce Kilis’e girmişlerdir, sonra da Gaziantep’i ele geçirmek istemişlerdir.
Gaziantep on bir ay direnmiştir, binlerce şehit vermiştir ve Gaziantep savunması millî Kurtuluş
Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olmuştur. Millî Kurtuluş Savaşı’nın bu kadar…(609)"
[Data_2011-2013]

268.!!!!
"Turgut Dibek: “ğerlendirecek, Bakanlar Kuruluna sunacak, ikinci yol o. Diğer yöntemi de şu:
Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili olarak, yani Türkiye'nin de terör örgütü olarak gördüğü bu
örgütlerle ilgili olarak yabancı ülkelerden taleplerini düzenleyen hükümler var, yani üç başlık.
Fakat bunun içerisinde on yıl… Otuz yıldır -arkadaşlar söylüyorlar- PKK’yla biz mücadele
ediyoruz, binlerce can şehit vermişiz. Yani otuz yıldır ya da on yıldır biz bu sözleşmeyi
onayladıktan sonra PKK’yı dünyaya terör örgütü olarak kabul ettirememişiz. Yani Türkiye'deki
Terörle Mücadele Kanunu, ilgili kanunlara göre, bize göre terör örgütü ama Türkiye
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Cumhuriyeti şunu yapamıyor. Yani bu kral çıplak, herkes bunu biliyor, burada da söylendi.
Herhangi bir ülkeden Türkiye Cumhuriyeti, PKK’nın… İngiltere, Fransa, Amerika fark etmez
onlar bizim gönlümüzü alsınlar diye zaman zaman “Biz de PKK’yı terör örgütü olarak
görüyoruz.” diye açıklamaları var ama Türkiye'nin bir talebini aldıklarında PKK’yla ilgili, yani
ülkenizdeki şu kuruluşlar PKK’ya destek veriyor, oradan gelir elde ediyor PKK diye, bunların
mal varlığına el koyun diye; şu yanıtı alacağız veya alıyoruz: “PKK terör örgütü değildir.”
arkadaşlar. Diğer ülkelerin bize vermiş olduğu yanıt. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir
paradoks var, Türkiye'de insanlara “Terör örgütü olarak ne var?” diye sorduğumuzda herkesin
aklında PKK var ama biz bu sözleşme hükümlerini PKK’ya uygulayamayacağız, mümkün değil
böyle bir olay” (sf. 823-824)."
[Data_2011-2013]

269.!!!!
"AHMET TOPTAŞ (Devamla) – Bizim geleneğimizde, “Ebediyete intikal etmiş birisine kötü söz
söylemek ölü eti yemektir.” diye anlattılar. Biz, dolayısıyla, Ali Çetinkaya’nın yargıladığı
şahıslarla ilgili, şu şahıs şunu yapmış, bu şahıs bunu yapmış diye bir nitelendirmede
bulunmayacağız. Şunu söyleyebilirim ki istiklal mahkemeleri hata da yapmış olabilir. Ancak,
yaptığı yargılamada yargılanan şahıslar İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesidir.... Aynen
söylüyorum, casusluk yapanlardır.... Ulusal Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkıp ihanet edenlerdir,
cumhuriyete ihanet edenlerdir. (65)"
[Data_2011-2013]

270.!!!!
"Orhan Düzgün: Bugün gündem dışı konuşmalarda Sayın Ahmet Toptaş, Afyon Milletvekili
konuşurken, bir sayın milletvekili Ali Çetinkaya için “katil” dedi. Savunduğu kişi, İskilipli Atıf
Hoca’ymış... Aynı kişi diyor ki: “İslam kilidinin anahtarını İngiltere’nin güvenilir ellerine teslim
etmekte İslam âlemi için hiçbir tehlike yoktur.”.... İslam’ın kilidini İngiltere’ye teslim etmekte
hiçbir sakınca görmüyor musunuz sayın milletvekilleri? .....Bu adamın adını bir hastaneye
verdiniz.... Aynı bakan üst düzey bürokratlarını, devletin müsteşarlarını, genel müdürlerini,
daire başkanlarını, bu memlekette emeğiyle, alın teriyle çalışan doktorların, hemşirelerin
döner sermayelerini iç etmek için hastanelere görevlendirdi. (103)"
[Data_2011-2013]

271.!!!!
"KAMER GENÇ (Devamla) – Arkadaşlar, bakın, İstiklal Savaşı sırasında bu devlette Yunanlarla
iş birliği yapanlar var; İngilizlerle, İtalyanlarla yapan hainler var. O hainlerle beraber iş birliği
yapıp da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını engelleyen onursuz insanlar var. O onursuz
insanların yansımaları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir. (AK PARTİ sıralarından
gürültüler) (107)"
[Data_2011-2013]
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272.!!!!
"Nevzat Korkmaz: “Değerli milletvekilleri, AKP-PKK pazarlıkları sürerken bazı görevlendirilmiş
yazarçizer takımı da İngiliz yardakçısı Ali Kemal’i aratmayacak yazılar yazıyorlar, Milliyetçi
Hareket Partisini suçluyorlar, Türk milliyetçilerine hakaret edip ayaklarının altına alıyorlar."
[Data_2011-2013]

273.!!!!
"Oktay Vural: Ayrıca, millî hakemimiz Cüneyt Çakır çok değerli bir temsil görevini başarıyla
yapmaktadır, yapmıştır, önemli bir değerdir. Manchester United ve Real Madrid arasında
yapılan Şampiyonlar Ligi maçı yönetimiyle ilgili İngiliz gazetelerinin attığı başlıklar hadsizliktir,
terbiyesizliktir. Cüneyt Çakır nezdinde Türk milletine hakaret dolu bu ırkçı anlayışı kınadığımı
ve Sayın Cüneyt Çakır’a da
bundan sonraki görevlerinde başarılar dilediğimi ifade etmek istiyorum. (s 562)"
[Data_2011-2013]

274.!!!!
"Ali Uzunırmak: “Değerli milletvekilleri, tarihten, Osmanlının son zamanlarından bugünkü,
işte bu iyi niyet görüşmeleri, işte akil adamlar komisyonu ve birtakım, Sayın Başbakanın
milletvekillerini toplayıp bölgelerine gitmeleri, ikna etmeleri için onları elçi olarak kullanması
gibi, değerlendirmemiz gereken konular var. Bunlara benzeyen tarihte ne var? Tarihte
bunlara benzeyen Türkiye işgal edildiğinde sadaret makamının, sultanlığın çeşitli görevlerinde
bulunan kişiler var ve bu kişilerin uyguladıkları, yapmak istedikleri, yaptıkları eylemler var ve
bunların sonu var. Bakın, bunlardan birkaç tanesini size sayayım: Şeyhülislam Mustafa Sabri
Efendi var, Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir var, İngiliz Muhipler Cemiyetinin
casusu Sait Molla var, İngilizlerin maaşa bağladığı Miralay Sadık var, Ali Kemal var, Rıza Tevfik
var, Konyalı Zeynel Abidin var. Bunların buluşma yeri neresi olmuş ve bunlar ne yapmış,
yaptıkları eylemin sonucunda nerede buluşmuşlar biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bunlar,
13 Kasım 1922’de İstanbul’u terk etmek, İngilizlere sığınmak için İngiliz gemisinde
bulunmuşlar. Peki, bunlar ne gibi işlemler yapmışlar, ne gibi işlemlere önayak olmuşlar?
Bakın, Kuvayımilliye’den rahatsız olan Mustafa Sabri, Şeyhülislamlık makamında ve Damat
Ferit hükûmetlerinde görev yapmış, Mustafa Kemal’i görevden aldırmak için yaptığı
müdahaleden dolayı teşekkür eden İngiliz Askerî Ataşesi Deeds’e teşekkür eden Mustafa
Sabri, Kuvayımilliye önderlerini katletmeye çağıran Teali-i İslam Cemiyetinin bildirisini yazan
adamdır. Yani, Mustafa Sabri’ye göre Kuvayımilliye bir sergüzeştçinin sarhoşlukla ilan ettiği bir
fitnedir ve bu bildiri, Mustafa Sabri’nin kaleme aldığı bu bildiri Yunan uçaklarından Türk
halkına atılmıştır. Peki, bu bildiriyi Mustafa Sabri yazmış, o İngiliz gemisinde buluşan
Dürrizade Abdullah Efendi kimdir? Dürrizade Abdullah Efendi, o zamanki şeyhülislamdır ve bu
bildiriyi Kuvayimilliye karşı yayımlayan şeyhülislamdır, Damat Ferit Hükûmetinin
şeyhülislamıdır. Ne olmuş neticesi? İngiliz gemisine sığınmış” (sf. 581)....Hafız vaazında diyor
ki: “Kuvayımilliye yalandır, maskedir. Buna katiyen inanmayın. Bu
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heriflere inanmak cinnettir. Bunların hepsi yağmacı güruhudur. Mustafa Kemal dedikleri
padişahın tardettiği ve idama mahkûm eylediği birisidir.” İşte, bunların buluşma yeri İngiliz
gemisi olmuştur. Değerli milletvekilleri, bugün de efsunlu kelimelere, “çözüm”, “silahların
bırakılması”, “barış” gibi birtakım kelimelere Sayın Başbakanın ne kadar inandığını ben merak
ediyorum. Bir yandan barıştan bahsediliyor bir yandan baldıran zehri içmekten bahsediyor
Sayın Başbakan. E, Sayın Başbakan, bu ne yaman bir çelişkidir! Eğer, barış ve çözüm varsa niye
baldıran zehrinden bahsediyorsun? İşte, bütün bunlar doğru değerlendirilmelidir. (582)"
[Data_2011-2013]

275.!!!!
"Yunus Kılıç: Arkadaşlar, üç dört saat süren toplantılarda -can kulağıyla dinledik- gelmiş
olduğumuz sonuç, bizim oradan çıkardığımız şuydu: Bu teknolojiyi öncelikle kullanan
ülkelerden birisi olan Amerika ve Batı ülkeleri, bunu kendileri ziyadesiyle yaparken,
enerjilerini buradan temin ederken, ekonomilerini geliştirirken, dünyaya çeşitli ürünleri bu
sayede ihraç ederken, ülke insanının gelir seviyesini, yaşam standartlarını yükseltirken, bizim
gibi bu işe soyunmakta olan ülkelere de zamanında kendi ülkelerinden götürmüş oldukları,
yetiştirmiş oldukları, onlara emek verdikleri insanlara “Arkadaş, sizin kullanılacağınız zaman
geldi. Siz, dönün, bu şekilde niyetlenmiş olan ülkelere bu işlerin zararını anlatın.” Ama
kendileri yapmaya devam ederken… Yani toplantının sonunda, arkadaşlar, şunu sorduk: “Ya,
Hocam, iyi diyorsun, güzel diyorsun da, sen bu işle mi görevlendirildin? Yani başka
toplumların -Amerikalıların dışında, İngilizlerin dışında, Fransızların dışında, Almanların
dışında- bu işi yapmaya aklı yetmez mi demek istiyorsun? Yani bu teknolojiyi siz kuramazsınız
mı demek istiyorsunuz? Neden biz bu enerjiden yararlanmayalım dünya bu işi bu kadar
abartmış bir şekilde sürdürürken?” (s 875) --Nükleer enerji santrallerinden bahsedilirken"
[Data_2011-2013]

276.!!!!
"Faruk Bal: – Şimdi, daha sonra Taşnak cemiyetiyle Hınçak örgütü terör uyguladı.
İngilizlerin baskısıyla… Siz, o örgütle mücadele etmiş olan Boğazlayan Kaymakamının idamıyla
ilgili hükmü okumalısınız Sayın Bakan. İdam edileceği zaman Boğazlayan Kaymakamı Kemal
Bey “Ben halis bir vatanseverim, hiçbir suçum yoktur. Canım milletime feda olsun.” demiştir.
Şimdi, sizin PKK terör örgütüyle mücadele edenleri, şimdi, sizin PKK terör örgütüne karşı
göğsünü siper edenleri gönderdiğiniz yer belli. Onlar da eminim ki Boğazlayan Kaymakamı
Kemal Bey gibi düşünmektedirler. (588)"
[Data_2011-2013]

277.!!!!
"Metin Lütfü Baydar: Bu yollardan birinin seçimi yapılacaktır. Bu düşünce, Sevr
Anlaşması’ndan itibaren bu ülkenin parçalanması için her saniye uğraşanların düşüncesidir.
Eğer böyle bir düşünce olmasa, yeni devletlerin kurumsallaşması
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için çalışan İngiltere’deki Westminster Demokrasi Vakfı en fazla yardımı niçin Barzani’den
alsın? Beklentisi ne? Demokrasinin gelişmesi mi, ayrı bir devlet mi?
Değerli milletvekilleri, soru kısa ve basittir. Açılım sonucu geleceğini iddia ettiğiniz barış için
şart olan, İmralı’daki idama mahkûm kişinin özgür kalması mıdır? Açılım sonucu geleceğini
iddia ettiğiniz barış için Türk milletinden vazgeçilecek midir, vazgeçilmeyecek midir? Sizlerin
bu iki kısa soruya vereceğiniz cevap, biraz önce bahsetmiş olduğum yollardan birine gitmemizi
sağlayacaktır. (832)"
[Data_2011-2013]

278.!!!!
"Haydar Akar: Tabii, o dönemde Fransızlar, Almanlar ve İngilizlere verilen imtiyazlar vardı.
Öyle imtiyazlardı ki, demir yolu yapıyorlardı, demir yolunun sağında ve solunda 20
kilometrelik alanlardaki madenleri de kullanma imtiyazına sahip oluyorlardı. Öyle yerlere
yapıyorlardı ki, tamamen ham maddeye yönelik yapıyorlardı. İngilizlerin, Almanların,
Fransızların talip oldukları veya ihtiyaç duydukları ham maddelerini kendi ülkelerine sevk
etmek için yapıyorlardı. Bu, o dönemde yapıldı.(222)"
[Data_2011-2013]

279.!!!!
"Erol Dora: “Değerli milletvekilleri, Osmanlı Devleti döneminde çeşitli yabancı şirketler
tarafından inşa edilerek işletilen demir yollarının 4 bin kilometreye yakın bir bölümü
cumhuriyetin ilanı ile çizilen ulusal sınırlar içerisinde kalır. Türkiye sınırları içinde inşa edilen
ilk demir yolu, 23 Eylül 1856 tarihinde bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 1866 yılında
tamamlanan 130 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın hattıdır."
[Data_2011-2013]

280.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Çanakkale’de, Kafkasya’da, Musul’da, Filistin’de ölüm kalım mücadelesi
veren Osmanlı Devleti’nin vatandaşı olan Ermenilerin devletlerine karşı Rus, Fransız,
İngilizlerle birlikte savaşmaları ve Van, Bitlis, Muş, Çatak, Erzurum, Zeytun’da isyan
çıkarmaları üzerine 235 Taşnak, Hınçak ve Ramgavar örgüt üyesinin tutuklanmasını “Soykırım
Günü” olarak anmaları, Ermenilerin buna karşılık 518 bin Türk Müslüman’ı katletmelerini
kınıyorum. Bunu görmezden gelip “büyük felaket” diyerek “Ermeni soykırımı” olduğunu
söyleyip özür dileyenleri de kınıyorum. (565)"
[Data_2011-2013]

281.!!!!
"Arif Bulut: Bu yasa taslağının ruhuna baktığımızda, 19’uncu yüzyılda Avrupalılar demir yolu
imtiyazını alabilmek için Osmanlı üzerinde baskı kuruyorlardı. “Kilometre garantisi” adı
altında şirketlerin kârları Osmanlı Devleti’nce garanti altına alınıyordu. Başrolde İngilizler
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vardı. Bugün de yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. AKP’nin Osmanlıya olan hayranlığı
katlanarak artmaya devam etmektedir. Belki görünen bir başrol oyuncusu yok ama oyun aynı
oyun, oyuncular değişiyor ama karakterler aynı karakter. Bugün hâlâ özelleştirme gelirlerinin
nasıl değerlendirildiği konusunda güvenilir ve şeffaf bir açıklama yoktur. Bu taslak
hazırlanırken diğer ülkelerdeki uygulamalar ve bunların sonuçlarının hiç dikkate alınmadığı
anlaşılmaktadır. (604)"
[Data_2011-2013]

282.!!!!
"Ali Sarıbaş: “Değerli milletvekilleri, posta, telgraf, koli ve kargo taşımacılığı ile bankacılık
faaliyetlerini yürütmekte olan PTT’nin Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’ndaki önemini
vurgulayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
İstanbul ve Anadolu işgal edildi. İstanbul’da bulunan telgraf merkezi de İngilizlerin eline
geçmişti. Mustafa Kemal Paşa tarafından Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık
Savaşı’nın başarısı için yeni bir haberleşme örgütünün kurulması zorunlu kılındı.
Haberleşmesiz bir millî direnişin başarılı olmasının mümkün olmaması nedeniyle başına
Müfettiş Edip Bey getirilerek merkezi Ankara'da bulunan Posta ve Telgraf Bürosu kurularak
posta hatları oluşturuldu, Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin izniyle İçişleri
Bakanlığına bağlandı. Haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi, işgal altında olan vatan
topraklarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla ilk postane Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bahçesinde kurulan bir çadır içinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Posta ve Telgraf
Merkezi" adıyla açıldı ve bu ibareyle ilk posta damgası kullanıldı” (sf. 820)."
[Data_2011-2013]

283.!!!!
"Erol Dora: “Sürdürülebilir kalkınma, iki yüz yıllık ilerleme miti ve kapitalizmin başat rol
oynadığı toplumsal ve iktisadi ilişkiler yumağından ibaret olmuştur. Sanayi Devrimi’nin ve
kapitalizmin başat iktisadi yapı olmaya başlamasıyla ilk olarak İngiltere ve Avrupa’da başlayan
kalkınmanın sosyal inşası, politik bir plana bağlı kalmıştır. Bu politik inşanın temelinde,
ekonomik alanı toplumsal ve kültürel özelliklerden azade ve özerk, her türlü sorgulamanın
ötesinde kendinden menkul bir alan olarak kabul eden iktisadi ideoloji yatmaktadır."
[Data_2011-2013]

284.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Unutmuş değiliz değerli milletvekilleri, bir önceki dönemdeydi, ülkeye farklı
faturalar düzenleyerek içki sokan İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon doları bulan vergi
cezalarını, dönemin Başbakanı Tony Blair, Sayın Erdoğan’a gönderdiği “Af getirin.”
mektubundan sonra affeden AKP’nin bu vebali hem dinî hem de millî vebal değil de nedir?
Bunu yaptıktan sonra bu konudaki samimiyetinize nasıl inanacağız? “Alkol haramdır.” diyen
yüce dinimiz bütün haşmetiyle ortada dururken bu affa parmak kaldıran siz AKP’li
milletvekilleri bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız? Kendi içinde ayrı, vatandaşa ayrı lisan
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kullanan AKP’nin hayır hasenat ile anılmasını bu yüzden mümkün görmediğimizi ifade ediyor,
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.(1137)"
[Data_2011-2013]

285.!!!!
"9.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TPAO’nun bir İngiliz şirketi tarafından sözleşmeye
uyulmayarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/21955)"
[Data_2011-2013]

286.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Sizi iktidar yapan çevrelere ve yandaşlarınıza
aktardığınız, bu milletin katrilyonlarca lira kaynağından bahsediyoruz. Onları sıralamaya
kalkarsak şurada zamanımız yetmez. Sadece bir örnek vereyim: “Alkol tüketimine denetim
getiriyoruz.” diye yola çıkıyorsunuz ama daha iki üç yıl önce İngiliz viski şirketlerinin 500
milyon dolarlık vergi borçlarını affeden sizsiniz. Sadece bu kadarcık para bile onların önemli
bir derdine derman olmaz mı?
Mesela, viski şirketlerine çektiğiniz o kıyak para, emeklilerden kestiğiniz sosyal güvenlik
destek primi toplamından da fazla değil mi? Senelerce bankalar “kart parası”, “işletim parası”
gibi uydurma isimler altında vatandaşlarımızı soyarken ses çıkarma ama ayağına basılınca
bankalara husumet ilan et. Bunlar samimi ve dürüstçe bir tavır değil Sayın Başbakan.(716)"
[Data_2011-2013]

Citation/Source!for!Validation!
1.!!!!
"OĞUZ KAAN SALICI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu son özellikle vize krizinde şöyle bir
tehlikeyle karşı karşıyayız:
Bakın, ben, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra darbe girişimini anlatmak için
Amerika’ya giden, Almanya’ya giden ve İngiltere’ye giden heyetin içindeydim. Şöyle doğru bir
iş yapıldı: Muhalefet partileri ile iktidar partisi beraberce bir heyet oluşturdu, o heyet yurt
dışına bu hain darbe girişimini anlatmak üzere gitti. Gittiğimiz her yerde de şununla
karşılaştık, bize şunu söylediler, dediler ki: “Sizin ağzınızdan çıkacak şeylerden daha kıymetli
olanı sizlerin farklı partilerden darbeye karşı çıkmış insanlar olarak aynı masa etrafında
oturmuş olmanızdır.” dediler. Yani “Vermiş olduğunuz, ortaya konmuş olan kompozisyonun
vermiş olduğu mesaj sizin ağzınızdan çıkacaklardan belki de daha kıymetlidir.” dediler.
(Konuşmanın devamı Amerika ile ilişkiler)."
[Data_2017_2018]
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2.!!!!
"Virginia Woolf, daha bir asır geçmedi üzerinden, 1936’da intihar etti, “Kendine Ait Bir Oda”yı
yazdığında -feminizmin en önemli kitaplarından birisi- İngiltere toplumundaki o 1839-1901
dönemine Victoria dönemine ilişkin kadını aşağılayan topluma karşı bir meydan okuma
göstermişti, kadına yeni bir yol açmaya çalışmıştı. “Kadının uğradığı haksızlık.” denildiğinde
aklına hemen “İşte, din adamları kadını aşağılıyorlar.” şeklinde bir tekerleme gelen
arkadaşların, bu işin esasen tarihsel olarak Batı’da, Doğu’da az gelişmişlikten kaynaklanan dinle ilgisi yok- sosyolojiden ve az gelişmişlikten kaynaklanan bir durum olduğunu,
modernlikle birlikte kadının yeni hayat içerisinde yeni roller edinmek için bir hamle, cüretkâr
bir hamle yaptığını görmeleri gerekiyor."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Helal Akreditasyon Kurumu büyük bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Bakın, İngilizlerin bir sözü
var, sözün bir bölümünü alayım: “Kuralı koyan altını alır.” diyor. Bugün dünyada ülkeler ikiye
ayrılıyor: Bilgiyi üretenler, bilgiyi tüketenler; kuralı koyanlar, o kurala uyanlar. Türkiye olarak
ilk defa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin içinde 36 ülkenin katıldığı ve onların kabul ettiği
standartlara göre bu coğrafyada yani İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde ilk defa bir kurum
kuruyoruz. Bu kurumun kurulması da bu yüce Meclis tarafından olacaktır, ülkemiz ve
ihracatçımız açısından son derece faydalı olacaktır, ihracatımızı artıracaktır."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Oysaki işsizlik rakamlarına ve enflasyon artışına bakıldığında halkın yoksulluğu kolayca
görülebilir. Burada, halkı yoksullaştıran bu politik anlayış bana ünlü İngiliz halk hikâyesi
kahramanı Robin Hood’u hatırlatmakta, sadece bir farkla, Robin Hood mazlumun yanında,
zalime karşı mücadele eder ve mazlumun tarafını tutar, zenginden alır, fakire verir ancak AKP
bunun tam tersini yapmaktadır. AKP ağır vergilerle mazlumun sırtına yeni yükler yüklemekte
ve bu ağır vergilerle savaşın yükünü halkın… Yoksulların cebindeki parayı alıp zenginin cebine
koymaktadır. Ancak, Anadolu’nun da bir Robin Hood’u var, o da Köroğlu’dur fakat Bolu
Beyi’nin torunları bunu nereden bilsin (s. 997)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Abraham Lincoln de aynı fikirdedir: “Bütün insanları zaman zaman, bazı insanları da her
zaman aldatabilirsiniz ama bütün insanları her zaman aldatmak mümkün değildir.” demiştir
ama bazı politikacılar herkesi her zaman aldatabildiklerine inanırlar. Franklin Adams bunu
şöyle ifade etmiştir: “ABD’nin sorunu, tecrübeye dayanarak halkın tümünü her zaman
aldatabileceğine inanan birçok politikacı olmasıdır.” Demokrasi mükemmel ve kusursuz
mudur; bunu da kimse iddia edemez. Churchill’in tespiti şudur: “Zaman zaman denenen diğer
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yönetim şekilleri dışarıda tutulursa demokrasi en kötü hükûmet şeklidir. Yani demokrasi
kötünün iyisidir.” demiştir. Churchill’in seçmenlerle de pek muhabbeti yoktur. “Demokrasi
aleyhindeki en iyi argüman, ortalama bir seçmenle beş dakika konuşmaktır.” sözü bunun
kanıtıdır."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"İngiliz Başbakanı Attlee da demokrasinin ruhu olan tartışma kültürüne karşı çok mesafelidir.
“Demokrasi, tartışarak yönetmektir ama ancak insanların konuşması önlenirse etkili olur.”
sözünü söylemiştir."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"ERKAN HABERAL (Devamla) – Churchill bu tanımı İngiltere’de sosyalist hükûmet için şu
şekilde değiştirmiştir: “İşe yaramaz insanlar tarafından, işe yaramaz insanlar için, işe
yaramazların hükûmeti.” (s. 1123)."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"MÜSLÜM DOĞAN: Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin durağanlaşma riski giderek artmakta.
Uzmanlara göre hem sektörde hem de firmalarda ciddi bir nakit tutma arzusu var. Borç
ödeme arzusu da giderek düşmekte, bu durum da ileride likidite krizine yol açabilecektir.
OHAL nedeniyle iflas eden şirket sayısını hâlâ net olarak bilmiyoruz. Demek ki büyüme
dediğimiz şeyin tek başına bir şey ifade etmediğini de söylemek gerekiyor. Daha fazla
istihdam, üretim ve yatırım odaklı bir büyüme için ülkenin kalkınma potansiyelini iyileştirmek,
ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına yatırım ortamının hukuk ve demokrasi
açısından iyileştirilmesi temel öncelik ve gereklilik anlamını içermektedir. Öncelikli olarak
zaman kaybetmeden OHAL’in derhâl sonlandırılması gerekmektedir.
Birçoğunuz biliyorsunuz, Titanic filmini seyretmişsinizdir. Titanic İngiltere’nin Liverpool
şehrinde İrlandalı işçiler tarafından yapılmıştır. O zaman en büyük yolcu gemisidir bir sürü
sosyal donatısıyla. İnsanlar Titanic’in batacağına asla inanmazlardı. Bu gemiyi hiçbir gücün
batıramayacağını söylerlerdi. Yolcu sayısına göre filikalar yetersizdir, önemsemezler. Atlas
Okyanusu’nda yolculuk yapan diğer gemiler buz dağı uyarısı yaparlar, uyarılara kulak asılmaz.
... ir an önce New York’a varıp rekor kırmak için tam gaz ilerlerler ve Titanic Nisan 1912’de
buz dağına çarparak 1.500 kişinin ölümüne neden olur.... Türkiye ekonomisi işte biraz buna
benziyor. Umarım bu akıbete uğramaz. (s. 1139)."
[Data_2017_2018]
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9.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) –Sayın Başkan, bundan tam altmış yedi yıl önce, 30 Kasım-1 Aralık
1950’de Kore Savaşı’nda, Kunuri’de üç gün süren muharebeler sonunda Türk birliği büyük bir
zafer kazanmıştır. Bu zafer dört yıl süren Kore Savaşı’nın en zorlu anlarından biri olarak kabul
edilmektedir. Kunuri Zaferi’ni İngiliz General Martin şöyle ifade ediyor: “Türkler 10’a karşı 1’le
aslanlar gibi savaştılar. Türkler uzun süre bu şekilde düşmanla çarpışırken ve ölürken İngiliz ve
Amerikalılar geri çekiliyorlardı. Mermisi kalmayan Türk askeri süngüyle, yumrukla büyük bir
zafer kazandı.” diye anlatmıştır."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"ALİ HAYDAR HAKVERDİ: Şimdi, geldiğimiz bu noktada, hak, hukuk, adaletten bahsediyoruz,
iki gündür tartışıyoruz. Belgeler açıklanıyor, gerçek mi, değil mi? Şimdi, AKP Grubu belgeler
daha açıklanmadan “Sahte.” dedi. Belgeler açıklandı, ya, “Ya, bu girdi değil de çıktı…” Yani
dışarıdan geldiği değil de içeriden gittiği şeklinde olduğu, sonra tekrar sahteliği vesaire,
değişik değişik isnatlarla bu belgeler üzerinde tartışmalar yaratıldı. Şimdi şunu yaşıyoruz: Bu,
Panama belgeleri açıklandı, Başbakanın oğluna dair Panama belgeleri. Ama sadece Başbakana
dair açıklama yoktu orada, İngiliz Kraliçesinin banka kayıtları dahi vardı o belgede. Bizim
Başbakanın oğlunun da, burada, Malta Adası’nda ticaret yaptığına dair belgeler açıklandı.
Ardından Genel Başkanımız açıkladı, Cumhurbaşkanımızın, AKP Genel Başkanının yakınlarına
dair bir belge açıklaması yapıldı. Daha buna dair tartışmalar devam ediyor ve diyorsunuz ki:
“Kumpas, kumpas, kumpas…” En son Reza… Reza vatanseverdi, şakşakladınız bu adamı ve
ödüller verdiniz. Amerika’da yargılanmaya başlandı. Dediniz ki: “Amerika bize kumpas
kuruyor.” Şimdi, bakın, bir şey göstereceğim, yandaş basının, iki ay önce: “Hiç olmadığınız
kadar yakındınız Amerika’ya.” Değil mi? Yandaş medya, iki ay önce: “Hiç olmadığınız kadar
yakındınız.” Ne oldu, bugün Amerika kumpas kurmaya kalktı size? Ya, bu Reza kim? (s. 446)."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dünyada 19’uncu
yüzyıldan itibaren oy hakkı için, seçme ve seçilme hakkı için kadınların yürüttüğü çok ciddi bir
mücadele tarihi vardır. Bu mücadele içerisinde, Fransa’da idama kadar varan, Olympe de
Gouges’un idam edilmesine kadar varan, İngiltere’de “Süfrajetler” diye anılan, oy hakkı için
mücadele eden kadınların cezaevlerine konulmasına, işkence görmesine kadar varan bir
mücadele tarihini erkek tarih yazıcılar yeterince görmedikleri gibi, aynı şekilde, Türkiye’de de
var olan bir mücadele tarihini görmezden gelmişlerdir."
[Data_2017_2018]
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12.!!!!
"ATAY USLU: Göç İdaresi çok farklı hizmetler yapıyor, çok başarılı hizmetler yapıyor, bir tanesi
de yabancılarla iletişim merkezi. Geçen ay İngiltere’de Avrupa çağrı merkezleri arasında en iyi
çağrı merkezi seçildi; 2 dalda ödül aldı, 6 dilde hizmet veriyor. Bu başarıları nedeniyle İçişleri
Bakanlığımızı, Göç İdaremizi kutluyorum. (s. 894)."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı): Bilindiği üzere, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, millî, manevi, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek,
korumak, yaşatmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine katkıda
bulunmak üzere yurt içinde ve dışında teşkilatlanmış bir kuruluştur. Millî kültürümüz,
inancımıza, ilim ve irfana, örf ve âdetlerimize, hak ve hakikate, adalet ve merhamete, velhasıl
güzel ahlaka dayanmakta, Hazreti Mevlâna’nın pergel metaforuyla millî ve yerli, aynı
zamanda evrensel mahiyet arz etmektedir. Millî kültürümüz Hoca Ahmet Yesevi’nin, Şeyh
Edebali’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Ahi Evran’ın, Yunus Emre’nin yoğurduğu sağlam temeller
üzerine bina edilmiştir. Din ve devletimizin, vatan ve milletimizin, millî kültür ve millî şuurla
ortaya çıkardığı hakkı üstün tutan medeniyet uygulamaları, İngiliz tarihçi Toynbee’nin
ifadesiyle ideal devlet sistemini ortaya çıkarmış, böylelikle tam 4 asır Bosna’da Sırpları,
Hırvatları; Kudüs’teyse Hristiyanları ve Yahudileri temel hak ve özgürlükler ekseninde bir
arada yaşama ve yaşatma tecrübesini tüm insanlığa en mükemmel şekilde göstermiştir. (s.
905)."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"1960’lı yıllardan sonra 1970’li yıllar devam etti. 1990’lı yıllardan sonra çok boyutluluk daha
arttı çünkü iki kutuplu dünya bitti, Berlin Duvarı yıkıldı ve Türkiye, hem Doğuyla hem Batıyla
hem İslam dünyasıyla hem Afrika’yla, herkesle çok iyi gitti. Fakat bu, maalesef, 2011 senesine
geldiğimizde Arap Baharı denilen o büyük felaket herkesi şaşırttı, halkın kitlevi şekilde sokak
hareketleri, hürriyet, ekmek ve onur peşinde büyük kavgaları -bildiğiniz kavgalar- herkesi
şaşırttı. Tabii bu “Arap Baharı” tabiri yanlış bir tabirdir; daha çok, ilk önce İngiliz
parlamenterler ve siyasetçiler kullandı. Bunun benim gözümdeki en uygun tabiri “despotların
sonbaharı”dır çünkü despotlar tek tek gitti; kalanları da var ama onlar da gidecektir çünkü
artık halklar hür yaşamak istiyor, demokrasi istiyor, iyi yönetim istiyor.."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"Bakınız değerli arkadaşlar, İngiltere kökenli Legatum Enstitü diye bir enstitü var. Bu enstitü
her yıl ülkelerin refah seviyesiyle, insanların memnuniyetiyle ilgili bir araştırma yapıyor. Bu
araştırmada, ekonomi, adalet, sağlık, özgürlük, eğitim, işsizlik, iş ortamı, sosyal güvence gibi

249

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
sekiz alt başlık yer almakta ve bu alt başlıkların altında da 104 değişken göz önüne alınarak
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu enstütünün geçen hafta açıkladığı 2017 raporuna göre
Türkiye 149 ülke arasında ne yazık ki 88’inci ülke. Dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinin
içinde olmakla övünen ve çağ atlattığını söyleyen ülkemiz –lütfen dikkat edin- güvenlikte
133’üncü, kişisel özgürlüklerde 105’inci, sosyal sermayede 96’ncı, iş ortamında 91’inci,
eğitimde 80’inci, yönetimde 70, ekonomik nitelikte 55, doğal çevrede 54 ve en iyisi ne biliyor
musunuz değerli arkadaşlar? Sağlıkta 53’üncü sıradayız Sayın Bakanım yani yine de
kutluyorum Sağlık Bakanımızı, bu konuda iyiyiz demektir."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI: Kıymetli arkadaşlar, bu bir oryantalizmdir; oryantalizm -Edward
Said, biliyorsunuz, çok baba bir çalışma yapmıştı- Doğu’yu Batı’nın bilgi sistematiği içerisinde
okumak ve onun siyaseti için kullanışlı bir malzeme yapmaktır. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı
bitmiş… O tarihleri iyi bilmek lazım. Trabzon’da Alfred Biliotti diye bir arkeolog ama aynı
zamanda konsolos, İngiltere’nin konsolosu, diyor ki: “Bu Türkler, eğer bir veya birkaç Avrupalı
ülkenin kendilerine karşı olduğu düşüncesine sahip olurlarsa vatanperverlikleri sınırlı kalır
ama bütün Avrupalıların kendilerine karşı ortak bir ittifak içerisinde bir konspiratif girişim
içinde bulunduklarını düşünürlerse o zaman millî saflarını oluşturmaları, dayanışmaları ve
buna mukabele etmeleri en yüksek seviyeye çıkar.” Akıllı bir adam. Bugün Türkiye Batı’nın bu
oryantalist, bu hegemonik, Türkiye’yi yeni şartlarda kabul etmeyen, bölgede bir aktör olarak
görmek istemeyen, bunun aracı olarak"
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"CHP GRUBU ADINA NİYAZİ NEFİ KARA (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk
kara sularında bulunan, egemenliği Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olan adalarımızın
Yunanistan tarafından işgal edilmesiyle ilgili öneri üzerine CHP Grubu adına söz almış
bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Lozan Anlaşması’yla
egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş, İngiliz ve Amerikan haritalarında da egemenliğin
ülkemize ait olduğu açıkça gösterilmiş Türk kara sularında bulunan 18 adamız ile 1 kayalık
Yunanistan tarafından 2004 yılından beri işgal edilmiştir. Bu dönemde ise bu işgallerle ilgili
her gelişmeyi önerge olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdık ancak AK PARTİ, Meclisi ve
önergeleri işlevsizleştirdiği için baştan savma ya da dünyadan, Türkiye haritasından habersiz
yanıtlarla karşılaştık. (s. 978)."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bilinen bir hakikat ki maalesef, bazılarına göre
“Aidiyeti tartışmalı.” denilen ama bize göre ve kanaatimize göre aslında tartışmalı olmayan ve
Türkiye’ye ait olması gereken bu ada ve adacıklarda Yunan yetkililerin, Başbakanın, Millî
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Savunma Bakanının, askerlerinin papazlarla haç ve çiçek atma şeklinde törenler yaparak
Türkiye’yi ve Türk milletini de tahrik edici tutum ve davranışlar içerisinde olduklarını biliyoruz.
Bu, Ege Denizi’ndeki adaların statüsü Lozan Barış Anlaşması ve Paris Barış Anlaşması’nda
belirlenmiş ve ayrıca, İngiltere’nin, İtalya’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nin -çünkü bunlar
birtakım anlaşmalara taraf ülkelerdir- kendi resmî haritalarında bunların Türkiye sınırları
içerisinde mevcut olduğu, hatta pek çok adanın adının Türkçe yazıldığını da biliyoruz. Bu,
mutlaka çözüme kavuşturulması gereken bir husustur ve eninde sonunda mutlaka çözüme
kavuşturulacaktır. (s. 992)."
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Vefatının 100’üncü yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamit
Han’ı rahmetle anıyorum. Bir şeyi istemek, onun rüyasıyla yaşamak demek değildir. Bilmek
başka, istemek başka şeydir. Bir insan hiçbir şey yoktur ki arzu etsin ve yapamasın. Kişiler
çoğu kez “Elimden geleni yaptım.” diyerek yaptıklarını yeterli bulur. Aslında bir kaçıştır bu.
İnsan tüm mazeret kapılarını kapadığı zaman aksiyona yönelir. Öyle bir an gelir ki istemenin
anlamı gemileri yakmaktır. Nitekim, Siracusa Tiranı Agathokles Afrika sahilinde, Bizans
İmparatoru Julian İran Hükümdarı Şapur’a karşı, Guillaume İngiltere sahiline çıkarken, Tarık
Biz Ziyad Afrika’dan İspanya’ya çıkınca Vizigotlara karşı gemileri yakarak zafer kazanmışlardır.
II. Mehmet de tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra “Ya Bizans beni alır, ya ben Bizans’ı.”
diyerek İstanbul’un fethini gerçekleştirip “Fatih” unvanını almıştır. Sebat, güçlükleri yenen
silahların en büyüğüdür. (s. 246)."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"Seçim hukukunda, seçim kararı alındıktan sonra hâkimler artık konuşur, idareciler,
siyasetçiler susar. İdarecileri harekete geçmeye davet eden yetki, sorulurken… Her şey seçim
hukukunu zedeler. “Yalan yanlış bilgi.” diyor ama “Koalisyon ile ittifak ayrı şeyler.” diyor.
Sayın Bakandan iyi bir siyaset bilimciye danışmasını ve bir daha dosta düşmana karşı böyle
laflar etmemesini öneririm. Siyaset biliminde “birleşme” “birlik” “yenilenme” “bir araya
gelme” “beraberlik” “koalisyon” “ittifak” hepsi aynı anlama karşılık gelir. (Mikrofon otomatik
cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Özel. Buyurun.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – İngiltere’de parlamento hukukunda kullanılan terim de tek ve ortak
bir terimdir. Bir siyasi parti yüzde 1 oy alıp, ittifak yapıp Meclise milletvekili yollayabilirken
ittifak yapmayan, yapamayan, belki kimsenin onunla ittifak yapmadığı parti yüzde 9,99 oyla
yani bugünkü hesapla 5,5 milyon oy alacak, dışarıda kalabilecek bir parti, 500 bin oy alan
girecek. Makbul muhalefet ağabeyin yanında girecek, iyi muhalefet yapan iktidar tarafından
veya başkası tarafından cezalandırılacak."
[Data_2017_2018]
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21.!!!!
"ERKAN AYDIN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygı
ve sevgiyle selamlıyorum. 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 36’ncı maddesi üzerinde
verdiğimiz önerge için söz almış bulunmaktayım. Baştan söyleyeyim, önergemiz ve madde
engelli ve yaşlılarla ilgili, ben de onunla ilgili konuşacağım. Şimdi engelliler deyince, dün 76
yaşında hayatını kaybeden, kendisi de engelli olan İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in şu sözüyle
başlamak istiyorum: “Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün her zaman başarılı olacak bir
yol vardır. Hayat varsa umut da vardır.” Değerli bilim adamının sözlerini hatırlatarak insan
umudunu korumalı diyorum. Ancak iktidarın getirdiği şu günümüzde maalesef pek de fazla
umut kalmadı diyorum. (s. 872)."
[Data_2017_2018]

22.!!!!
"Açıkçası, kısaca şu değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum bu vesileyle: Churchill bu
konuda değerlendirme yaparken -o zamanki İngiltere Başbakanı- şöyle diyor: “Dört yüz yıldan
beri dünya tarihinde Tophaneli Hakkı’nın yaptığını kimse yapamadı. Bir gece önce Tophaneli
Hakkı, Rus, Bulgar batık gemilerinden çıkarılmış mayınları ummadığımız şekilde denize
dökünce 18 Martta yaptığımız hücum fecaatle sonuçlandı; donanmamızın üçte 1’i sulara
gömüldü, üçte 1’i kullanılamaz hâle geldi. Başarısızlık beni yirmi beş yıl politikanın dışına
fırlattı ve savaş iki buçuk yıl uzadı, 8,5 milyon Avrupalı öldü. Rusya komünist olurken 30
milyon insan hayatını kaybetti. Rusya’nın Çin’i komünist yapması 50 milyon kişinin hayatına
mal oldu. Biz Boğaz’ı geçemedik, İslam ülkeleri, hatta bütün Doğulu milletler Batı’nın
gücünden şüphe etmeye başladılar. Hindistan’ı, Pakistan’ı, Bangladeş’i, diğer İslam ülkelerini
elimizde tutamaz hâle geldik. Bunlar Tophaneli İsmail Hakkı’nın eseridir” diyor."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"İYİ PARTİ GRUBU ADINA KADİR KOÇDEMİR (Bursa) – Şunu unutmamak gerekir: Demokraside
meşruiyetin kaynağı usuldür. Eğer usul ihlal edilir ise buradan çıkan kararların meşruluğu her
zaman tartışılır. Çünkü demokratik usuller, kamuoyu oluşması ve irade oluşmasında ilgili
bütün kesimlerin söz hakkının gündeme gelmesini garanti etmeyi hedefler. Eğer bu
sağlanamazsa o zaman isabetli bir karar alınmaz. Nitekim bunu görüyoruz. Çok acele ede ede,
koştura koştura çıkardığımız kanunlar, değiştirdiğimiz anayasaların gereğini bile aylarca,
yıllarca bekleyip yapmıyoruz. Bugün birden bire Türkiye gündemine gelen bir konuyla ilgili
böyle bir teklifle karşı karşıyayız. İngilizlerin “pahalı-ucuz”la ilgili söyledikleri bir sözü bu usul
işine uyarlamak istiyorum arkadaşlar, diyorlar ki: “Acele edecek kadar çok vaktimiz yok.”
Böyle anlamadan, dinlemeden, birbirimize meramımızı anlatamadan aldığımız kararlar
sebebiyle dikkat edin, Resmî Gazete’yi inceleyin, en çok değişiklikler bir iki ay önce karara
bağladığımız hususlar hakkındadır. Bugün yine böyle bir şeyle karşı karşıyayız. İnşallah bütün
bunlar 24 Haziranda bitecek ve Türkiye, siyasetin olması gerektiği gibi olduğu bir döneme
girecektir."
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[Data_2017_2018]

24.!!!!
"Şimdi, ben dünyadan bir iki tane örnek vermek istiyorum aziz milletvekilleri, sayın
milletvekilleri. Bir: 19’uncu yüzyılın -evet, 1819- ikinci çeyreğinde aşağı yukarı dünya dış
politikasına damgasını vurmuş olan bir büyük siyaset ve devlet adamı var, İngiliz Başbakanı
Lord Palmerston. Bu yaklaşık elli yedi sene -enteresan- parlamentoda parlamenterlik hayatı
olan bir insandır. İki kere ayrı dönemlerde başbakanlık yapmıştır, iki ayrı, farklı partiden
başbakanlık yapmıştır. Bu, İngiliz politikasının da, aşağı yukarı dünya politikasının da
hâlihazırda en geçerli umdelerini koymuş olan bir insan. O şöyle diyor İngiliz
Parlamentosunda, Kamarasında, Avam Kamarasında bir soru üstüne, diyor ki: “İngiltere’nin
ezeli ve ebedi dostları, düşmanları yoktur. İngiltere’nin sadece -neyi var peki yani- menfaatleri
vardır.” Bu doğru bir ölçüdür; bir ölçüdür ve doğru bir ölçüdür. İkinci örnek Fransa’dan olsun,
onun hemen bir on beş yirmi sene öncesinde olsun. Fransa’nın neredeyse devamlı Dışişleri
Bakanı Talleyrand."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"ORHAN MİROĞLU (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bu arada, Sayın Başkan size de görevinizde yeni dönemde başarılar diliyorum.
Değerli arkadaşlar, HDP’nin önerisi üzerine söz almış bulunuyorum ama bunun öncesinde bir
Mardinli olarak Aziz Hocamızın aldığı ödülü burada hatırlamak ve Aziz Hocamızı bu vesileyle
de tebrik etmek istiyorum. Aslında Mardin ikinci bir ödül de aldı, bugün bunu çok
hatırlamadık. Mardin Artuklu Üniversitesi Oxford Socrates Ödülü’nü aldı, Ahmet Ağırakça da
yine bu ödüle layık görüldü ve değerli Ahmet Hocamız, zannediyorum, bugün düzenlenecek
bir törenle bu ödülü almak için İngiltere’ye hareket etti. (s. 770)."
[Data_2015-2017]

26.!!!!
"Kalitesi bu süreç içinde düşmeyen, bu yüzden en övünülecek okullarımızdan olan ODTÜ dikkatinizi çekiyorum- geçen hafta, İngiltere’deki bir kuruluş olan Times Higher Education’ın
sıralamasında, ilk defa Türkiye’de ilk 100’e 85’incilikle giren bir üniversitemiz oldu ama AKP
iktidarı onu da yok etmek için var gücüyle çalışıyor. Üstelik, sadece bir bilim grubunun
kampüsündeki kıymetli arazileri yağmalayıp, beton yığını çirkin, zevksiz villalar inşa etmek için
yıkmak istiyorlar. Sayın Genel Başkanımızın sözünü bir kez daha hatırlatıyorum: “Siz ODTÜ’yü
yıkamayacaksınız.” Fakat, siz iktidardan düştüğünüzde, dillere destan kaçak sarayınızı
ODTÜ’deki öğrencilerimize konferans salonları ve laboratuvarlar olarak tahsis edeceğiz
değerli milletvekilleri. (S. 321)."
[Data_2015-2017]
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27.!!!!
"BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) – 11 yurttaşımız öldürüldü bugün ve yurttaşlarımız bunu Alman
kanallarından, İngiliz kanallarından ve dünyanın değişik yerlerindeki medyadan öğreniyor (s.
509)."
[Data_2015-2017]

28.!!!!
"Efendim, Sokrat bir entelektüeldir. Niye? Çünkü bedel ödemiştir; doğruyu, hakkı her yerde
söylemiştir. Darağacına gideceğini bile bile demiştir ki: “Ben insanlara düşünmeyi
öğreteceğim.” Galileo bir entelektüeldir ama aynı zamanda fizikçidir. Niye? Çünkü her türlü
baskıya, her türlü diretmeye rağmen hak bildiğini, doğru bildiğini söylemiştir. Erasmus bir
entelektüeldir, Thomas More bir entelektüeldir.
Efendim, bize geldiğimizde, bizim en büyük aydın simgemiz Hazreti Peygamber’dir. Hakkı ve
hakikati, hiçbir güç karşısında eğip bükmeden çok rahat bir şekilde haykırmış, söylemiştir.
Efendim, İmamı Azam bir entelektüeldir. Böyle ikili söylüyorum ki mukayese etme imkânınız
olsun. Mehmet Akif bir entelektüeldir. Cemil Meriç bir entelektüeldir. Niye? Bir aydındır.
Kendi kültürümüzde de öyledir çünkü bedel ödemişlerdir. Doğruyu, hakkı, egemen bir yapının
korkusundan, iktidar endişesinden, maddi manevi herhangi bir endişe taşımaksızın söylemiş
insanlardır aydınlarımız. Thomas More’e İngiliz kralı diyor ki: “Benim için bir fetva ver, seni
affedelim. Sen benim dostumsun.” Aynı teklif İmamı Azam için yapılmıştır. Biri Batı’dan örnek,
biri Doğu’dan örnek. Aynı teklif İmamı Azam’a da yapılmıştır ama o hak bildiğini her yerde
söylemiştir. Sonucu ne olmuştur? Sonucu, efendim (buraya kadar s. 913) çile olmuştur,
işkence olmuştur, azap olmuştur ama onlar bizim tarihimize, belleğimize büyük Türk aydınları,
büyük dünya aydınları olarak isim bırakmışlardır. Mehmet Akif de onlardan biridir. Yokluk,
sefalet içinde yaşamıştır ama hak bildiğini her zaman haykırmıştır. İşte, bizim eksiğimiz hak
bildiğini, doğru bildiğini hiçbir silahlı güç, illegal güç etkisinde kalmadan, can güvenliği
endişesi taşımadan haykırandır diyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) (s.
914)."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"KADİM DURMAZ (Tokat) – Sayın Başkanım, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi
saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Diyarbakır’da yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Yüce Mecliste görüşülmekte olan -dördüncü torba yasası60 sıra sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, İngiltere
Başbakanının “Ne yapalım, yüzyılda bir devlet adamı yetişti, onu da Cenab-ı Hak Türklere
nasip etti.” dediği Mustafa Kemal Atatürk’ü doğuran anaya, Zübeyde Hanım’a ölüm gününde
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum (946)."
[Data_2015-2017]
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30.!!!!
"Jonathan Powell’ı çözüm süreciyle ilgili olarak sizler buraya çağırdınız; çözüm sürecini
yürüten bakanlara, başbakan yardımcılarına bilgi verdi ve çıktıktan sonra da bakanlarınız şu
açıklamayı yaptı Jonathan Powell’in sözlerine atfen: “Çözüm süreçleri bisikletin pedalına
basmaya benzer, ya pedala basmayacaksınız ya da ayağınızı pedaldan çekmeyeceksiniz.”"
[Data_2015-2017]

31.!!!!
"Şimdi, buradan yola çıkarak Tunus’ta bir gencin, bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla
başlattığı bir süreç var. Bu, domino taşı etkisiyle yeni bir süreç. Efendim, çok âlâyıvalayla biz
de sahiplendik. Ben, gerçekten, değerli milletvekilleri, sizin hoşgörünüze sığınarak,
vicdanlarınıza seslenerek bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Artık bu sürece sahip çıkmayalım,
BOP eş başkanlığı söyleminden uzak duralım. Bu bir felakettir. Tunus’ta başladı bu fırtına,
Libya’da devam etti, Mısır’da devam etti, Yemen’de ve en son sınırımıza geldi, Suriye, Irak ve
Türkiye’ye dayandı. Bu, dün bir makale yayınlandı yurt dışında İngiltere menşeli… (Mikrofon
otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 5 ülkede felaketlere yol açtı. Allah korusun, biz artık
felaketin eşiğindeyiz. Ne zamana kadar sabrımız test edilecek bu kürsüde? Ne zamana kadar
millet olma şuurumuzla hareket edip bu kutsal çatı altında birlik beraberliğimizi akamete
uğratmadan, birliğe vurgu yapmadan, hep nüanslara takılarak, takılarak, takılarak neyi
üreteceğiz, neyi çözeceğiz? Yüce Türk milletine daha ne kadar hakaret edeceğiz? Bu millet her
yerde, her zaman kendi üzerine düşeni yapmıştır (s. 790)."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"ma zamanımız çok sınırlı olduğu için birkaç, devlet-siyaset, devlet-şiddet ilişkisine dair kelamı
olmuş aydından, filozoftan söz edeceğim.
İbn-i Haldun’dan İmam Gazali’ye, Foucault’tan, Heidegger’den, Nietzsche’den, Althusser’den
Diderot’a kadar; bugün yaşayan filozoflardan Judith Butler’dan, Immanuel Wallerstein’dan
Noam Chomsky’e kadar birçok kişi mutlak iktidar hırsıyla bürünmüş olan devletin her türlü
suçu, günahı işleyebileceğini tarihin çok farklı kesitlerinde ortaya koymuşlardır.
Buradan bakıldığında, devlet dünyanın çok farklı coğrafyasında -sadece Türkiye Cumhuriyeti
devletine indirgeyerek söylemiyorum- devlet dünyanın birçok farklı mekânında insanların
kitlesel ölümlerine neden olmuştur. Özellikle İngiliz siyaset felsefecisi Lord Acton “İktidar
yozlaştırır, mutlak iktidar ise mutlak bir şekilde yozlaştırır.” diyor. (s. 167)."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
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Kadir Koçdemir: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ...devlet de bu bireysel verilerle
ilgili kusursuz sorumluluğa sahip olmalıdır. MİT, adam gibi MİT olmalı; Emniyet Genel
Müdürlüğü, o verinin emniyetini tutamıyor ise bunun hesabını muhakkak surette vermelidir.
Onun için, bu kanunun sorumlulukla, cezayla ilgili bölümlerinde kamu kurumlarının -bunu
özel sektöre de kullandırma durumu söz konusu- muhakkak surette kusursuz sorumluluğunu
sağlamak durumundayız.
İngilizlere atfedilen bir atasözü var, diyor ki “Ucuz alacak kadar zengin değilim.” Arkadaşlar,
biz de acele edecek kadar çok vakte sahip değiliz. Lütfen şurada neye el kaldırdığımızı,
Türkiye’de insanların kaderi ve mahremiyeti ile özel hayatıyla ilgili hangi sonuçlara yol
açacağımızı, kimlere hangi yetkileri verdiğimizi anlayalım, ondan sonra tabii ki aklımıza ne
yatıyorsa ona göre tercihimizi yapacağız, buradaki çoğunluğa da bütün Türkiye tabi olacaktır...
(s. 895)."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, İngiliz Independent gazetesinde yer alan, Keseb kasabası
hizasındaki Türk karakolundan Suriye içine beton yol yapıldığıyla ilgili haberin doğru olup
olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim
Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar İngiliz Independent gazetesini bilmeyeniniz yoktur, herkes
bu gazetenin güvenilirliğini tespit eder. Bu gazetenin bir yazarı Robert Fisk Türkiye’nin Suriyeli
muhaliflere yol yaptığını iddia ediyor. Türkiye’den Suriye’ye doğru Keseb kasabası hizasındaki
Türk karakolundan Suriye içine doğru beton yol yapıldığı söyleniyor. Amaç, muhaliflerin
Türkiye’ye gidiş gelişini (buraya kadar sf. 1100) kolaylaştırmak. Aynı yazar bir Türk generalinin
de öldüğünü iddia etmişti. Şimdi, Türkiye tarafı bunu yalanladı ama yolun yapıldığını
yalanlamadı. Bu yalanlama gelmediğine göre, bu durum AKP’nin teröre yardım ve yataklık
ettiğinin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yol yapılmadıysa derhâl
yalanlanmalı, eğer yalanlanmazsa AKP teröre açıkça yardım ve yataklık etmektedir. (s. 1101)."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"AHMET YILDIRIM: Son olarak İngiliz Observer gazetesinde “Martin Chulov” imzası ile
yayınlanan makalede, ABD özel kuvvetlerinin 2015 Mayıs ayında Suriye'de DAİŞ'in petrol
kaçakçılığından sorumlu üst düzey lideri olan Ebu Sayyaf’a yönelik operasyon düzenlediğini ve
bu operasyonda yüzlerce flaş bellek ve belgenin ele geçirildiğini, bu belgelerde DAİŞ'in
petrolden günde 1 ile 4 milyon arasında dolar kazandığını ve cihatçı gruplar ile Türkiye
arasında bu petrol ticaretinin kanıtlarının olduğunu ifade etmiştir."
[Data_2015-2017]
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36.!!!!
"O bakımdan, İngilizlerin başka bir konseptte söyledikleri bir söz yasama için bilhassa
geçerlidir. Diyorlar ki: “Ucuz alacak kadar zengin değilim.” Yasamada da bu kadar çok acele
edecek kadar fazla bir vaktimiz yok, hata yapacak kadar lüksümüz yok. O bakımdan, bu
kanunları eğer zamanında planlayarak yapsaydık, bundan önceki konuşmamda da söylediğim
gibi, 2010’da başlattığımız süreci böyle gece yarılarına kadar uzatarak, 2016 yılında, ne
yazdığını bile bilmeden buraya getirmek durumunda kalmazdık. (s. 446)."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"Süleyman Soylu: Bir cümle söylemek istiyorum: Sayın Balbay’ın ortaya koymuş olduğu
değerlendirme üzerine, hem Mecliste kayıtlara geçsin diye hem de ben vicdani
sorumluluğumu bir kez daha ifade etmek için söylüyorum, Deniz Gezmiş ve Adnan Menderes
üçlemesi ne kadar tarihin kendi behrinde değerlendirilebilir bilmem ama şuna adım gibi
inanırım ve söylerim ki, dün söylediğimi bugün de söylerim ki İngiliz arşivlerinde rahmetli
Adnan Menderes’in idamının gerisinde olan gücün CIA olduğunu bütün dünya bilmektedir."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Panama belgeleri
dünyanın gündemine oturdu. Bu belgelerle dünyada kara para aklayanlar ifşa edildi.
İzlanda’nın Başbakanı istifa etti, İngiltere Başbakanı babasının buradaki hesabından kazandığı
paradan vergi ödemediğini söyledi. Böylece belgelerin doğruluğu ispatlanmış oldu. Yeni
belgelerde siyasetçilere çok yakın insanların Panama’da “offshore” hesapları kullandığı ortaya
çıktı. Bu siyasetçiler arasında Türkiye’den AKP Hükûmetine yakın olan isimler olduğu da iddia
ediliyor. Şimdi, Hükûmete düşen, Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla olaya derhâl el
koyup acilen araştırma yapmaktır. Eğer AKP Hükûmeti bu araştırmayı yapmaz ise herkeste bu
işin uzantılarının Hükûmetin içine kadar uzanacağı algısı oluşacaktır. (s. 399)."
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Gerçek katliamları yapanlar Ermeni, Hınçak, Taşnak çeteleridir.
518.201 Müslüman Türk’ü katlettiler. Bunlar, gerek bizim devlet kayıtlarında gerekse
uluslararası belgelerde yer alan rakamlardır. Öldü denilen Ermenilerin ölmedikleriyse
Birleşmiş Milletler adına araştırma yapan Amerikan ve Orta Doğu Yardım Kuruluşu ile
İngiltere Büyükelçiliğinin Kasım 1922 tarihli raporundan anlaşılmaktadır. Kimse unutmasın ki
Osmanlı Devleti 24 Nisanda Çanakkale’de, Kafkasya’da, Musul ve Filistin’de ölüm kalım savaşı
veriyordu ve bu çetelerse tam bu sırada Anadolu’da 23 adet muhtelif yerde isyan çıkarmışlar,
Türk milletini ve Osmanlı’yı arkadan hançerlemişlerdir yani 1915’te Türk milleti vatanını
savunmuştur, hadise budur. (s. 429)."

257

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"Şimdi, bizdeki borçlanma -özel sektör borçlanması ve dövizli borçlanma- 2009’dan itibaren
başladı ama dünyada bu konuyla ilgili temayül 1970’lerden itibaren var. Washington
Mutabakatı diye bir konu vardır. Washington Mutabakatı, işte, özellikle gelişmekte olan
ülkelerin mali disipline daha fazla önem vermelerini, açıklarına daha fazla dikkat etmelerini
falan ister, böyle 10 tane maddesi vardır. Bu, sonradan, ekonomist Williamson tarafından
bilimselleştirilmiştir. Sonradan buna bir 10 madde daha ilave edilmiştir ve neredeyse liberal
ekonominin amentüsü hâline getirilmiştir. Bunun 2008 krizinden sonra yanlış olduğu ortaya
çıktı, büyük bir sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Ki İngiliz Maliye Bakanı bir açıklama yapmıştı
2008’de: “Bundan sonra hiçbir şekilde devlet yatırımlarına, devlet müdahalelerine ihtiyaç
yoktur.” dedi. Ertesi gün bir özel sektör bankasına el koymak zorunda kaldılar İngiltere’de.
Her şey değişti, Washington Mutabakatı artık iflas etmiş vaziyette. Washington
Mutabakatı’yla beraber borçlanma daha fazla arttı, çok daha rahatladı ve bugünlere gelindi.
Şimdi, gelinen bu ortamda bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. (s. 391)."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN: Gene, bu vesileyle söz almışken, yargıyla ilgili ifade etmek istediğim bir
şey var. Tabii ki bununla ilgili bir İngiliz atasözüne de atıfta bulunmak istiyorum. İngilizler
diyor ki: “Çalışan saati kurun ama kurcalamayın.” Kurun ama kurcalamayın. Şimdi, yargıyı
kurcaladınız, mesela “Not sistemi yanlış.” dediniz, kıyameti koparttınız, şimdi not sistemi geri
geliyor. Şimdi, bununla ilgili, tabii ki HSYK’nın yapısıyla ilgili, yargı bağımsızlığıyla ilgili şu anda
görev yapan binlerce hâkimin, savcının feryadını size iletmek istiyorum. (s. 874)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"HİLMİ YARAYICI (Hatay) –Hükûmetin insanlık suçlarının işlenmesine zemin hazırladığı Suriye
iç savaşının etkileri Suriye’yle sınırlı kalmamıştır. Özellikle sınır şehirleri cihatçı çetelerin
eğitim kampı, geçiş güzergâhları ve lojistik üsleri hâline dönüşmüştür. Hükûmet her ne kadar
üst perdeden IŞİD’le mücadele ettiğini söylese de koskoca bir yalandır. IŞİD’in kamuflaj
elbiseleri hâlen Hatay’daki tekstil atölyelerinde üretilmeye devam edilmektedir. Üstelik bu
kıyafetler insanlık dışı koşullarda, 9-12 yaş aralığındaki çocukların çalıştırıldığı atölyelerde
üretilmektedir. İngiliz gazetecilerin gelip röportaj yaptığı bu atölye sahiplerini istihbarat
örgütlerimizin bilmemesi düşünülemez. Geriye tek bir seçenek kalıyor, o da bu işletmelere
göz (s. 1115) yumulması seçeneğidir."
[Data_2015-2017]
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43.!!!!
"Fahrettin Oğuz Tor: Değerli milletvekilleri, adalete en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde tam
da konumuzla ilgili olması bakımından ülkemizde ve dünya ülkelerinde adaletle ilgili bazı
sözlerden, atasözlerinden bahsederek konuşmama başlamak istiyorum. Bizden bir atasözü:
“Rüşvet kapıdan girince adalet pencereden kaçar.” Yine bizden bir atasözü: “Zulümle abat
olanın ahiri berbat olur.” “Adalet ile zulüm bir yerde durmaz.” Tıpkı samimi, gerçek
Müslümanla haksızlığın bir yerde duramayacağı gibi. Latin atasözü: “Cezalandırmazsanız siz
de adaletsizlikten suçlu olursunuz.” Çok güzel bir Latin atasözü: “Adalet erdemlerin
kraliçesidir.” “Bir memleket yalnız adaletle ebedileşir, adaletsizlikle yıkılır.” diyor Almanlar.
Japonlar “Cömert olmadan evvel adaletli olun.” diyor. Çin atasözü: “Size yapılan kötülüğü
adaletle, size yapılan iyiliği ise iyilikle mükâfatlandırın.” İngiliz atasözü: “Adalet Tanrı’yı da
insanları da memnun eder.” Macarlar “Geciken adalet adaletsizlik getirir.” demişler. Latin
atasözü: “Adalet bilenmiş kılıçtan daha keskindir.” Arap atasözü: “Adaletsiz bir memleket
güneşsiz bir dünyaya benzer.”"
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu eğitim sistemi daha sonra ne yapmıştır? İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Uzak Doğu ülkelerinden birisi İngiltere’ye gider, “Biz ülkemizi kalkındırmak istiyoruz,
hem de hızlı bir şekilde kalkındırmak istiyoruz; bize bir öneriniz varsa onu burada alıp, onun
eğitimini görüp ülkemizde bunu geliştireceğiz, bunu hayata geçireceğiz.” derler. Onlara
İngiltere’nin eğitim uzmanının verdiği cevap çok enteresandır: “Sizin aradığınız eğitim sistemi
ne bizim İngiltere’de ne Batı ülkelerinin diğerlerinde ne de Batı’nın batısında vardır. Sizin
istediğiniz eğitim sistemi bugün Türkiye’de vardır, gidin onlardan alın, öğrenin ve ülkenizi
kalkındırın.” der. Buraya gelir, Türkiye’de altı ay çalışır, altı ay sonra giderler, ülkelerine bu
eğitim sistemini yerleştirirler ve o ülke bugün dünyanın en zengin ülkesi hâline gelmiştir.
Aradan yıllar geçer, elli-elli beş yıl sonra bu ülke bu eğitim sistemini, köy enstitüsü eğitim
sistemini, dünyanın en iyi sistemi olarak bütün dünyaya kabul ettirir. Değerli arkadaşlar,
dünya böyle yaparken bizler maalesef köy enstitülerimizi kapattığımız gibi bugün de teknik
eğitim veren endüstri meslek liselerini kapatıp, hâlen mevcut olduğu hâlde, okulu, yurdu, her
şeyi olmasına rağmen imam-hatip liselerini oraya gönderip, oraya geçirip endüstri meslek
liselerini kapatıyoruz. (s. 774)."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"Örneğin önümüzde BBC’nin yayınladığı bir çalışma var. O çalışmaya göre, burada diyor ki:
“Uluslararası Bilim İnsanı Kurtarma Fonu’na son aylarda en çok başvuru Türkiye’den
olmuştur, eşi benzeri görülmemiş bir başvuru vardır.”"
[Data_2015-2017]
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46.!!!!
"AHMET YILDIRIM (Muş) – Ünlü İngiliz siyaset felsefecisi Lord Acton’un söylediği üzere
“İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar zehirler.” Bugün güç zehirlenmesi yaşayan iktidar ve saray
gerçekliğinin yaptığı bunun dışında başka bir şey değildir. Yine, Lord Acton’dan alıntıyla ifade
edeyim ben: “İktidarlar suistimale yakındır, mutlak iktidarlar suistimal hırsı olmaksızın asla
yapamazlar.” Suistimalsiz yapamazlar mutlak iktidarlar ve yine Lord Acton diyor ki: “Güç
yıkılır, mutlak güç ise mutlaka yıkılır.” (s. 479)."
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"Değerli milletvekilleri, bu tablo, bu fotoğraf ve son olarak da bir parantez de Telafer’de
bulunan silahlarla ilgili ifade edeyim. Telafer’de IŞİD’e ait yakalanan silahların menşeiyle
ilgili… İngiltere’de çok uzman bir kuruluş var. Silah sevkiyatlarının Türkiye üzerinden
yapıldığına dair çok somut bir rapor yayımladı. İddia bu, belki de yanıltmak için, kamuoyunu
saptırmak için yapmış olabilir ama ben sadece aktarıyorum. Dünyada en saygın kabul edilen
otorite kuruluşlardan birisi dedi ki: “Bu silahların menşei (s. 1095) şurasıdır, yapılış biçimleri işte el yapımı olanlar var, farklı biçimde üretilenler var- birçoğu şuradan temin edilmiştir.
Evet, Türkiye bu konuda mevzuatında iyileşme yapmıştır özellikle gübre kullanımıyla ilgili ama
buna rağmen Türkiye’nin de payı vardır.” diyor. (s. 1096)."
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"Sizlere Zimbabveli bir başkanın hikâyesini anlatayım; hâlen 92 yaşındaki Robert Mugabe.
1980’den 1987’ye kadar Başbakan olarak yönettiği Zimbabve 1987 yılında yapılan bir Anayasa
değişikliğiyle başkanlık sistemine geçti, o yıla kadar sembolik olan Cumhurbaşkanlığı makamı
ise kaldırıldı. Zimbabve siyasetini yakından takip eden İngiltere’deki Kent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi akademisyeni Alex Magaisa, ülkede başkanlık sistemine geçişin nedeninden “gücün
merkezîleştirilmesi arzusu” diye bahsediyordu. Mugabe parlamenter sistemde mutlu değildi,
daha fazla güce ve kontrole sahip olacağı bir başkanlık rejimi istiyordu. Bu sistemle
Parlamento zayıflatıldı. Magaisa başkanlık sistemine geçişin sonucunun diktatörlük olduğunu
ve bu diktatörlüğün o günden beri varlığını sürdürdüğünü söylüyor. “Parlamenter sistem daha
iyiydi çünkü o zaman Başbakan Parlamentonun bir üyesiydi, Parlamentoya gitmesi ve
kendisine yöneltilen soruları yanıtlaması gerekiyordu. Başkanlık sisteminde ise başkanın
Parlamentoya hesap vermesi gerekmiyor.” diyor. Tanıdık geliyor mu sizlere? (s. 466)."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"KADİM DURMAZ (Tokat) –Bugün Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü.
Bakın, İngiliz Başbakanı o yılları şöyle ifade ediyor: “Yüzyıllar nadiren dâhi yetiştirir. Şu
talihsizliğime bakın ki o da Türk milletine nasip oldu.” Yine, Amerikan Devlet Başkanı John
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Kennedy “Mustafa Kemal kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek
kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.” (s. 1076)."
[Data_2015-2017]

50.!!!!
"LEVENT GÖK (Devamla) – Halkımız bunları bilmiyor mu? Bir an önce kapatalım, bir an önce
herkes sussun. Meclis televizyonu yok, havuz medyası iktidardan yana yayınlar yapsın.
Cumhurbaşkanı da sahaya inecekmiş. Dört koldan cumhuriyet rejimini değiştirmeye dönük bu
hareketlerinizi, bizim, bırakın 80 milyon insanımızı, yurt dışından, bakın, yayın yapan bir
gazete nasıl değerlendiriyor değerli arkadaşlarım; İngiliz kaynaklı, Londra merkezli Suudi
gazetesi El-Hayat gazetesinin verdiği yorum bugünkü gazetesinde “Bu Anayasa taslağıyla
Erdoğan, demokrasinin temelleri olan Meclis denetimini ve güçler ayrılığını yok etmiş olacak
ve Türkiye’yi yüz yıl öncesine, Abdülhamit dönemine geri götürmüş olacak. Türkiye
Erdoğan’la beraber demokrasinin geliştirilmesi yerine Meclis-i Mebusan dönemine dönecek.”
Kim söylüyor bunu? Yabancı gazeteciler söylüyor. (s. 931)."
[Data_2015-2017]

51.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Tarihte, yakın tarihte, dünya tarihinde kadınların
durumuna ilişkin birkaç örnekten bahsetmek istiyorum: Hindistan’da Sati geleneği vardır, en
son 1987’de yasaklandı; kadın ölen kocasıyla birlikte canlı canlı yakılır, Ramayana’daki
Sati’den gelen bir gelenek. İngiltere’de İngiliz edebiyatının en parlak isimlerinden birisi
Virginia Woolf’tur, “Kendine Ait Bir Oda”nın yazarı. 1936’da ceplerine taş doldurup bir
nehirde intihar etti. Kocası ikinci sınıf bir edebiyatçıdır, kocası Virginia Woolf’u edebiyat
toplantılarına almazdı; ölüm tarihi 1936.
Amerika’da yeni Başkanlık seçimi oldu, devir teslim törenlerinde ve o sırada medyada çıkan
haberlere baktığımızda, eski ve yeni başkanın dehası ve toplumsal misyonuna ilişkin haberler
olurken hanımların şıklığı ve zarafeti üzerinden haberleştirmeler yapıldı; çok yeni bir hadise."
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"Bunun stratejik olarak uluslararası literatürdeki adı “büyük oyun”du. Bu iki güç arasındaki
büyük oyun, hatta bazı klasik İngiliz romanlarına da konu olmuştur. Kipling’in “Kim” diye bir
romanında bu çok net bir şekilde ifade edilir. (s. 53)."
[Data_2015-2017]

53.!!!!
"BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ
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BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, ülke gündeminin yoğunluğu
nedeniyle dikkatlerinizden kaçmış olabileceğini düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak
istiyorum. Kime verilmesi gerektiği konusunda tam yedi yıl süren bir araştırma yapıldıktan
sonra, dünyada ilk kez verilen İngiltere Kraliyet Tıp Ödülü’ne Dünya Organ Nakli Derneği
Başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal layık görülmüştür. .. Bu vesileyle, hem tıp dünyası
hem de ülkemiz açısından bizi onurlandıran bu prestijli ödüle layık görülen Profesör Doktor
Mehmet Haberal’ı tebrik ediyor, kendisine saygılarımı sunuyorum.(s. 11)."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"1933’te Milletler Cemiyetine Türkiye adına zamanın hükûmeti tarafından tescil ettirilen,
Aydın vilayeti mülki hudutlarında sayılan bir ada var, Bulamaç Adası; Yunanlılar da buna
“Marathi” diyor galiba. Bu ada, 1934 yılında İngiltere menşeli bir haritada, gene 1951 yılında
ABD menşeli bir haritada Türkiye’ye ait olarak açıkça görülüyor ve gösteriliyor, nitekim
konuşmamın başında söylediğim 1933 tarihli Birleşmiş Milletler Cemiyetine tescil ettirildiğine
dair bilgi de ortada... 2004’ten beri siz cumhuriyet hükûmeti bakanısınız. Ben bu milletin
vekili ve ana muhalefet partisine mensup bir milletvekiliyim. Millet adına size soruyorum: Şu
Genelkurmay Başkanımıza söyleseniz de bir talimat verseniz de şu Bulamaç Adası’nın önünde
de omzundaki kalabalık yıldızlarla, oradaki, o adadaki Yunan bayrağının durumuna bir baksa
olur mu? Ne ayıp şey, arkadaşlar, hakikaten çok ayıp şey. (s. 54)."
[Data_2015-2017]

55.!!!!
"Kamil Aydın: Ben ayrıca -bugün mutlu bir haber duyduk bu kadar içerdeki ve dışardaki
hengameler ışığında- aynen Aziz Sancar’ın aldığı ödülle göğsümüzü kabarttığı gibi Mehmet
Haberal Hocamızı da İngiltere’de aldığı ödülden dolayı Türk milleti adına, partim adına ve bir
bilim adamı olarak kendi şahsım adına kutluyorum. İnşallah bundan sonraki bilim
adamlarımıza da bu büyük bir motivasyon sağlar diyorum, yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)"
[Data_2015-2017]

56.!!!!
"Elbette Sayın Cumhurbaşkanı, sizin Genel Başkanınız şunu biliyordur: IŞİD’e karşı hava
harekâtını başlatmak isterken İngiltere ve kendi Parlamentosundan izin almak istediği zaman
orada bir parti dedi ki “Biz bu izni vereceğiz ama terörün finansmanlığını araştıralım.” Bu
araştırma yapıldı değerli arkadaşlar, yapıldı, bir buçuk senedir bu araştırma açıklanmıyor.
Ama biz, İngiltere kulislerinden haberler alıyoruz, kimlerin kimi ne kadar desteklediği aşağı
yukarı belli. Belki İngiltere’de son zamanlarda artan bu saldırıları oraya bağlayabiliriz ama
Katar’ın, Suudi Arabistan’ın ve onların -daha kuzeydeki diyelim- dostlarının neler yaptığı, o
İngiltere’deki araştırmada yazıyor. Bu, ileride karşımıza çıkacaktır. (s. 239)."
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[Data_2015-2017]

57.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CENGİZ AYDOĞDU (Aksaray) – Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar;
Fransız İhtilali’nden sonra bir İngiliz aristokrat ihtilali çok cesaretli bir şekilde, biraz da Avrupa
kamuoyunu sarsacak tarzda tenkit eder: Edmund Burke, İrlandalı bir aristokrat, Avam
Kamarası’nda da üye, siyasetçi. İhtilale yönelttiği en önemli tenkit ihtilalin yücelik duygusunu
öldürdüğüdür, yücelik duygusu, aşkınlık hissi, “Bunu öldürdü, insanlar arasındaki ilişkilerin
kıymetini, kalitesini düşürdüğü.” der. Ve İngiltere’de tedricen yapılan pek çok şeyin… “Üç yüz
yıl, dört yüz yılda yaptığımızı bir yıla sığdıracaklar, belki iki yıla sığdıracaklar ama tekrar
sistemlerini toparlamaları, sistemlerine itibar kazandırmaları, kurumlarını yaşatan o ideyi,
özü, ana fikri itibar sahibi kılmaları çok zaman alacak.” der. Türkiye Cumhuriyeti bir kültür
devrimiyle kuruldu. Cumhuriyetimize, devletimize, kurumlarımıza ve demokrasimize o
Burke’ün kastettiği anlamda yücelik duygusunu, o ana fikri, ana özü vermemiz zaman alacak
çünkü -bunu sosyal bilimlerle azıcık iştigal edenlerin çok iyi bildiği gibi- yüzyıllar sürüyor bu tür
şeyi oluşturmak; hatta bir kavramı oluşturmak bile zaman alıyor, tarihî bir geçmiş gerekiyor.
(s. 1070)."
[Data_2015-2017]

58.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, Bugün Hakkâri, Şırnak ve
Mardin’den Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ziyaret eden terör mağduru ailelerimizi ve
çocuklarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler, acıları acımız,
sevinçleri sevincimizdir. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.
Ege Denizi’nde işgal altındaki Türk adalarında Yunan tahriki devam ediyor. Yunan
Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanının Aydın’a bağlı Bulamaç ve Eşek,
İzmir’e bağlı Koyun adalarına Türk yetkililerden ve Hükûmetten izinsiz olarak ayak bastıkları
anlaşılmaktadır. Bu programları kötü niyetli bir girişim olarak görüyoruz çünkü Yunan
Cumhurbaşkanı açıklamasında, bu adaların Avrupa’nın sınırı olduğunu –cehaletini- ifade
etmiştir. Lozan Anlaşması, 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti belgeleri, 1947
Paris Anlaşması, 1943 tarihli İngiliz haritaları ve diğer yabancı ülkelerin resmî haritalarına
bakarsak bu adaların Türk adaları olduğunu görürüz. Ege’deki 18 Türk adasında süregelen
Yunan işgalini bir kez daha kınıyoruz. Yunan devlet ricalinin bu tahriki karşılıksız
bırakılmamalıdır. (s. 24)."
[Data_2015-2017]

59.!!!!
"“Belgelerin yayınlanmasından sonra Beyaz Saraydan yapılan açıklamada belgelerin gerçek
olduğu kabul edilmiş, yazışmaların ABD'nin dış politikası anlamına gelmediği belirtilmiştir.
Açıklamada ayrıca ülke güvenliğini ilgilendiren belgeleri yayınlaması kınanmış, müttefiklerle
ilişkilerin bozulmaması dileği ifade edilmiştir. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise yapmış olduğu
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açıklamada belgelerin ifşa edilmesinin uluslararası topluma yönelik bir saldırı olduğunu ifade
etmiştir. Clinton, ABD'li diplomatları da överek onlardan bekledikleri görevleri yerine
getirdiklerinin altını çizmiştir. İngiltere Savunma Bakanlığı da medya kuruluşlarına belgeler ile
ilgili olarak bir açıklama göndererek belgeler konusundaki hassasiyetini ifade etmiştir. İngiliz
Savunma Bakanlığı basından, açıklanan belgelerin yayınlanmasından önce kendilerinden
tavsiye alınmasını istemişlerdir. WikiLeaks belgelerinde geçen 24/11/2008 tarihli ve "Türkiye:
Polis, Ergenekon incelemesindeki perdeyi kaldırıyor." konu başlıklı ABD Ankara
Büyükelçiliğinden Daniel O'Grady tarafından gönderilen kriptoda Türk polisinin Ergenekon
soruşturması ile ilgili olarak ABD Büyükelçiliğine 21 Kasım tarihinde ayrıntılı bir brifing verdiği
belirtilmiştir. Aynı belgede Türk polislerinin yanı sıra RA ve siyasi danışmanların da bulunduğu
belirtilmektedir. Belgede ayrıca brifing veren polislerin Ergenekon sanıklarını mahkûm
ettirecek güçlü deliller bulundurdukları konusunda sunumun güçlü olduğunu, yargının
tutumundan çekindikleri ve de ABD hükümetinden açık veya zımni bir destek bekledikleri
belirtilmiştir... Dünyada büyük tartışmalara yol açan WikiLeaks belgelerinde yukarıda
bahsedilen konuların ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Ülke içerisinde
gizli olarak yürütülen bir soruşturmanın yabancı elçiliklere daha önceden ayrıntılı bir şekilde
aktarılıp aktarılmadığının araştırılması ülke güvenliği açısından önem taşımaktadır.” (sf. 56)."
[Data_2014-2015]

60.!!!!
"Binnaz Toprak: Şimdi, World Wide Web Vakfı kurucusu İngiliz bilim adamı Sir Berners-Lee
diyor ki: “2013 yılında bütün dünyada insanlar İnternet kanalıyla haberleştiler, örgütlendiler,
harekete geçtiler ve hükûmetlerin yolsuzluklarını ve yanlışlıklarını ortaya çıkardılar. Bundan
rahatsız olan birtakım hükûmetler de İnternet’e sansür ve yasak getirdi. Bu ise gerçekten
demokrasilerin geleceği için son derece tehlikeli.” Buna katılıyorum çünkü demokrasiler
ancak düşünce özgürlüğünün olduğu ortamlarda yaşayabilir. Onun da ötesinde, ülkelerin
gelişimi açısından da son derece önemlidir."
[Data_2014-2015]

61.!!!!
"Hasan Ören: Muhalefetin çözüm üretmediğini söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin
çözüm önerisi var: Bu Meclis, hemen, acilen, Mecliste bulunan, grubu bulunan siyasi
partilerden bu ses kaydıyla ilgili tecrübesi olan, bilgisi olan arkadaşlardan bir komisyon kursun
ve bu komisyon İngiltere’ye, Japonya’ya, Amerika’ya, Fransa’ya, Almanya’ya, nerede
Türkiye’deki gibi resmî bir kurum, TÜBİTAK var ise oraya gitsin bu arkadaşlarımızın hepsi, bu
ses kaydının montaj mı, yoksa gerçek mi olduğunu öğrensin. Hatta bir ilk daha başaralım, bir
ilki daha başaralım, bu heyet gelsin buraya, montajsa ortak açıklama yapsın ama gerçekse, ki
gerçek olduğunu biliyorsunuz... Eğer bu kaset, bu ses bandı gerçek olmasa idi Başbakan
ortalığı ayağa kaldırırdı. Şu an gelip de TÜBİTAK’tan alacağınız bir belge de işe yaramaz, sakın
oraya sığınmayın."
[Data_2014-2015]
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62.!!!!
"Hasip Kaplan: “Sayın Başkan, 1829 yılında İngiltere’de başbakan düelloya davet edilir. Bunun
da nedeni, bir Katolik milletvekilinin parlamentoya alınmasıdır. Oranın lortları der ki: “Nasıl
olur Protestan anayasasını ihlal eder bir Katolik milletvekilini alırsınız?” Ve düelloya davet
eder. Derler ki: O düello, tarihsel olarak, düellonun sonudur. Türklerin geleneğinde düello
yok, bir Anglosakson, hatta Amerika’da biraz var. Bizde pusu kurma vardır biliyor musunuz;
pusu kurma, arkadan vurma, “Nasıl tuzağa düşürdüm?” diye böbürlenme… Bunun ne anlama
geldiğini aslında çok iyi biliyorsunuz, çok çok iyi biliyorsunuz” (sf. 174)."
[Data_2014-2015]

63.!!!!
"Biz Dersimlilerin geçmişlerinde birleşebileceği tek İngiliz olan Churchill’in bir sözünü burada
nakletmek isterim: “Bugünden geçmişle kavga edemeyiz. Eğer bugün geçmişle kavga edersek
geleceği dinamitlemiş oluruz.” diyor. Bunları burada nakletmeyi bir görev biliyorum,
İngilizlerle iş birliği yaptığı iddia edilen bir halkın milletvekili olarak” (sf. 286)."
[Data_2014-2015]

64.!!!!
"Necdet Ünüvar: Bütün dünyada şiddet oluyor. En fazla İngiltere’de çalışılmış, yüzde 90
civarında sağlık çalışanlarına yapılan anketlerde, ömründe, meslek hayatlarında 1 kez şiddete
uğrama oranı yüzde 90 civarında. Ama Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran, ayırt edici bir özellik
var, o da şu: Diğer ülkelerde daha çok şiddeti uygulayan hastalar iken Türkiye’de yüzde 91
oranında hasta yakınları. Birazcık bizim cümbür cemaat hastaneye gitmemiz veya daha
kalabalık, yakınlarla beraber hastaneye gitmemiz de mutlaka bu sebeplerden birisi olabilir."
[Data_2014-2015]

65.!!!!
"Osman Taney Korutürk: Kıbrıs -demin arkadaşımızın da bahsettiği gibi- ayrı bir devlet tabii,
Türkiye tarafından tanınan bir devlet. Eğer bu Kıbrıs Rumlarıyla Kıbrıs Türkleri arasında bir
anlaşma olamayacak noktaya gelirse bunu sonuna kadar sürüncemede bırakmak da çok
doğru mudur, değil midir, onu tartışmak lazım. Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw’un
yazmış olduğu birkaç makalede öne sürdüğü bir fikir var, diyor ki: “Çok daha küçük devletler
de var, olmuyorsa iki ayrı devlet olur, iki ayrı devlet sonra kendi aralarında, kendi
menfaatlerine, çıkarlarına uygun görürlerse birleşirler. Bu konuyu da Türkiye’nin artık biraz
dillendirmesi lazım. Benim size biraz önce söylediğim, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliğine
girmesiyle ortadan kalkan teşvik edici unsuru belki böyle bir olasılığın ortaya çıkması suretiyle
yeniden ikame etmemiz, yanına koymamız mümkün olur. Ama bütün bunları konuşmak,
görüşmek için bizim burada bir genel görüşmeye ihtiyacımız var."
[Data_2014-2015]
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66.!!!!
"Levent Gök: “Değerli milletvekilleri, biz bundan birkaç yıl önce, Mecliste bulunan bazı sayın
milletvekilleriyle beraber, yurtdışındaki bu çatışma ortamlarının sona erdirilmesine ilişkin bazı
görüşleri almak üzere İngiltere’ye IRA sorununu izlemeye gittik, arkadaşlarımızın bir kısmı
burada. Bu konuda İngiltere’de barış sürecini yürüten ve Tony Blair’in başdanışmanlığını
yapan Jonathan Powell bizlere aynen şunları söyledi: “Bu konular, yani bu çatışma ortamlarını
sona erdirmek bisiklete binmeye benzer. Bisiklete bindiğiniz andan itibaren pedal
çevirmelisiniz ki düşmemelisiniz.” Sayın Bakan, siz bisiklete birkaç defa bindiniz ve pedalı
çevirmedikten sonra düştünüz” (sf. 57)."
[Data_2014-2015]

67.!!!!
"eğerli arkadaşlar, bir İngiliz tarihçi vardır, Arnold Toynbee -tarihle ilgilenenler, başkaları da
bilirler- medeniyeti tanımlarken “Medeniyet, tabiatın sorduğu sorulara verilen cevaplarla
oluşur.” der çünkü hayat, soru sorar. Başarılı siyaset de halkın gerçek hayatının sorduğu
sorulara sizin verdiğiniz cevaplarla oluşur, sadece laf salatasıyla, sadece retorikle, sadece
belagatle oluşmaz."
[Data_2014-2015]

68.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) – Mesele şu: Bakın, “Thomas Hobbes” diye bir İngiliz
düşünür vardır, bilir arkadaşlar. (CHP ve MHP sıralarından “Ooo…” sesleri) Onun en önemli
motto olan sözlerinden birisi “Homo homini lupus.”tur, insan insanın kurdu. “İnsan doğal
hâlde birbirinin kurdu olduğu için devleti kurarak kurallı bir iktidar mücadelesine geçmiştir.”
der Thomas Hobbes. Hem demokrasinin hem de diktatörlüğün kaynağı olarak görülür. Daha
sonra kimileri demokrasi kimileri diktatörlük istikametine gitti.
Böylesine, devlet ve kurallar marifetiyle iktidar ilişkileri düzene sokulmaya çalışılırken yeniden
-tabiri caizse- bir doğa durumunu hatırlatır şekilde sokaklardan iktidar çıkarmaya çalışmak, o
kuralsızlığın içine girmek, sokaktan medet ummak; sandıklarda yapılamayanı, milletin
iradesiyle sağlanamayanı sokaktan temin etmeye çalışmak hiçbir şekilde kabul edilemez.
Bunu şunun için diyorum: Gezi olaylarına yasa dışı örgütler ilgi gösterdi. Onlar zaten her
zaman 19’uncu yüzyıl devrim romantizmi çerçevesinde, biraz da Bakunin’in ahfadından gelen
kişiler olarak bu tür rüyalar görebilirler. Hatta bu rüyaları paylaşanlar dediler ki: “Arap
Baharı’ndan sonra Türk baharı geliyor, sokaklardan gelecek.” Ama demokratik ülkelerde
bahar sandıkla gelir, Türk baharı da 2002’de zaten AK PARTİ’nin iktidara gelmesiyle
yaşanmıştı, ikinci bir bahar olmadı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2014-2015]
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69.!!!!
"Aykut Erdoğdu: Şimdi, Sayın Bostancı’nın bu sözleri yani devletin şiddet temelli olduğu,
şiddetin devletin temeli olduğu ve hak olduğu yaklaşımı yarın öbür gün sokaklarda çok yanlış
bir anlayışa gidebilir. Oysa devlet bir ortak yaşama iradesidir. Devlet şefkat devletidir, hizmet
anlayışlı bir devlettir, hizmetkâr devlettir. Eğer biz, bu özgürlük anlayışını Parlamentoda
hepimiz dile getirirsek sokaklarda şiddet olmaz, polisler adam vurmaz, Maliye zorla vergi
almaz, vergi gönüllüğü, birlikte yaşama da şiddet olmadan olur. Sayın Bostancı Hobbes’un
fikirlerini çok iyi bilir. İngiltere’de, güvenlik tehdidi altında yaşadığı… sözü kesiliyor.."
[Data_2014-2015]

70.!!!!
"Faruk Bal: Bu vesileyle, ortaya çıkan durumu sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu
operasyonu dünya âlemin takdir ettiğini ancak Milliyetçi Hareket Partisinin dünya âlemin
takdir etmiş olduğu operasyona karşı olumsuz bir tavır izlediğini iddia etmektesiniz. Dünya
âlemle ilgili bütün basını, çıkmış olan gazetelerin, televizyonların yayınlarını izledim,
inceledim. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İran, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,
Almanya, Fransa, İngiltere, bunların bütün ana haber kaynaklarını izledim, dinledim,
araştırdım. Sonuç: Sadece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin -bir tercüme yanlışı olarak- arkadaşlarını
yani 38 tane askeri kurtardığı ve türbeyi naklettiği söyleniyor, operasyonun başarısıyla ilgili
tek bir kelime yoktur. Operasyonun başarısı ise bu fotoğrafta ortaya çıkmaktadır; naklettiğiniz
yer: Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin ve Türkiye’deki her kurum ve kuruluşun terörist
olarak ilan ettiği, PKK’yla eş değerde gördüğü PYD’nin hükümranlık hakkını elde etmiş olduğu
ifade edilen bir yere Süleyman Şah’ın türbesini taşıyorsunuz. İşte buradaki resimler bunu
ortaya koyuyor. Bir tarafta ay yıldızlı al bayrak, hemen onun önünde PKK’nın eli kanlı…"
[Data_2014-2015]

71.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şimdi, Dışişleri Bakanlığının ellerine tutuşturdukları bir yazıyı veriyorlar
ama bakın, Savunma Bakanlığı “Hiçbir sorun yok.” derken Dışişleri Bakanlığı da adalarla ilgili
bazı sorunlar olduğunu belirtiyor yazılı soru önergelerinde. Şu an İngilizler tarafından
yayınlanan iki tane harita var elimde. Birisi 16 adanın işgalinden öncesi, birisi de işgalden
sonrası. Uluslararası denizlere açılışımızı birincisinde sağlıyoruz ama ikincisinde işgal edilmiş
olan haritada maalesef bunlar kapanmış durumda. Siz burada bu konunun ciddi olarak ele
alınmasını sağlamanız gerekirken geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Bakın, bu, siyasi nitelikte olan
bir mesele değil, siyaset üstü olan bir konudur” (sf. 526)."
[Data_2014-2015]

72.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Çünkü gece 23.00’e kadar burada her türlü
engellemeleri dinleyen bu grup yapılanları angarya olarak görmektedir. “Angaryaya hayır.”
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diyorsak -bizim görüşümüzü anlatıyorum- biz de buna “hayır” diyoruz. Bir İngiliz lordu
“Çalışmak insanın doğasına ters düşer, aykırıdır.” der. “Niye?” derler, “Çünkü yorulur.” der.
Gerçekten de çalışmak insanın doğasına ters düşer. Eski Yunanlılar çalışmayı sevmezlerdi... Bir
Hintli bilge de “Eğer insan sevdiği bir işte çalışıyorsa hayat boyu çalışmaz.” der. Biz yasayı
görüşürken sevdiğimiz bir işte çalışıyormuş gibi, hiçbir angarya, hiçbir yüksünme duymuyoruz.
Eminim ki muhalefet de gece 23.00’e kadar bu engellemeleri yaparken, aklına ne angarya
geliyor ne yüksünme geliyor. İki farklı zamanı yaşıyoruz burada. Lütfen anlayışla yaklaşalım.
Hasip Bey’e katılıyorum ama gece on bire kadar, 23.00’e kadar Hasip Bey keşke bizim adımıza
yapsaydı bu konuşmayı, gece 02.00’de yapmasaydı. Yarın yine aynı manzarayı görürsek, Hasip
Bey’den, akşam 18.00 civarında “Nedir bu muhalefetin yaptığı? İktidara niçin bu angaryayı
çektiriyor?” diye duyarlı bir konuşma bekliyoruz."
[Data_2014-2015]

73.!!!!
"Naci Bostancı: Değerli arkadaşlar, tarih böyle klişe anlatımlar üzerine yürümez. Tarih o kadar
derin ayrıntılarla oluşur ki… İngiliz tarihçi Carr vardır, “What is History?”, tarihin ne olduğunu
orada çok detaylı bir şekilde ifade eder. Ayrıntılar…"
[Data_2014-2015]

74.!!!!
"Churchill şöyle diyor: “Tophaneli Hakkı’nın yaptığını dört yüz yıldan beri hiç kimse
yapmamıştır. Nusret Mayın Gemisi’nin bu kahraman subayı, bir gecede Çanakkale Boğazı’nı
mayınlamış, yenilmez addedilen İngiliz donanmasının üçte 1’ini kullanılmaz hâle getirmiştir.”
Churchill, yargılanması esnasında da şöyle diyor: “Ben Çanakkale’de Türklerle savaşmadım,
Allah’la savaştım.”"
[Data_2014-2015]

75.!!!!
"Çanakkale Zaferi’nin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir
borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Nitekim kazanılan zafer hakkında devrin
önemli liderleri şunları söylediler: Mesela Churchill “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en
ileri tekniğine sahip güçler karşısında âdeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” diyor; Sör Kombet ise
“Çanakkale’de her şeyimiz kusursuzdu fakat başarılı olmadık. Zira Türkler yuvalarına girilmiş
aslanların hiddet, cesaret ve kahramanlığıyla savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.”
diyor."
[Data_2014-2015]

76.!!!!
"Aklıma şu geliyor: Bir tarihte Galatasaray’ın İngiltere’de maçı var. Maç devam ederken bir
seyirci bölücü pankartla sahaya girdi. İngiliz takımının kaptanı o pankartı aldı elinden, sahanın

268

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
dışına attı. Kaptanı tenkit ettiler: “Sen niye bunu aldın? Başına bela aldın, husumet çektin.”
İngiliz kaptan dedi ki: “Ben bu takımın kaptanıyım. Hakem kadar, sahada olacaklardan ben de
sorumluyum ve o risk neyse ben üzerime alıyorum.” dedi. Onun için, buradaki grup başkan
vekili arkadaşlarımız –bu dönem için demiyorum, inşallah ileriye dönük- yeni grup başkan
vekilliği görevini yapacak arkadaşlarımız Meclisin hukukunu, Meclisin saygınlığını, Meclisin
içtihatlarını koruma konusunda inşallah hassas olurlar, sadece kendi gruplarının haklarını
korumakla yetinmezler diye düşünüyorum. Şi"
[Data_2014-2015]

77.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU: Değerli milletvekilleri, bu çerçeve içerisinde şunları özellikle belirtmek
istiyorum: Şimdi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, Millî Mücadele sırasında
birtakım vatandaşlarımız, Ermeni vatandaşlarımız Ruslarla, İngilizlerle, Fransızlarla iş birliği
yaptıkları için tehcire tabi tutulmuştur. Yani, tehcir dediğimiz zaman bunu sınır dışı etme
anlamında kimse düşünmemelidir; Suriye topraklarında, yine Osmanlı Devleti’nin
topraklarında bir bölgeye gönderilmişlerdir.
Savaş sonrasında, 18 Aralık 1918’de geri dönüş kararnamesi çıkmıştır Ermenilerle ilgili. Kasım
1922 itibarıyla Anadolu’daki ve İstanbul’daki Ermenilerin sayısı 644 bin 900’dür. Ama Millî
Mücadele döneminde yine Ermenilerle Doğu Anadolu Bölgesi’nde, güneyde de Fransız ordusu
içerisinde mücadeleler devam ettiği için savaş sonrasında Ermeniler büyük çapta Anadolu
dışına yani Türkiye dışına, başka ülkelere gitmiştir. Başka ülkelere giden Ermenilerin sayısı
Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Kasım 1922 itibarıyla 817 bin 873’tür; Anadolu’da ve
İstanbul’da kalan Ermenilerin, Ermeni kimliğiyle kalan Ermeni vatandaşların sayısı 281 bindir;
İstanbul’da Ermenilerin sayısı 148 bin 997’dir. Bu istatistikleri yapanlar İngilizler ve
Amerikalılardır.
Şimdi, dolayısıyla, bir de Müslüman olmak durumunda olan Ermeniler vardır ki, bunların sayısı
da 95 bindir. Nerede yaşadıkları, hangi köylerde yaşadıkları da bellidir. Bunlar da yine
Ermeniler tarafından hazırlanmıştır, Amerikan arşivlerinde mevcuttur. (s. 931)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

78.!!!!
"Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1920’de kuruldu, cumhuriyetimizden üç yaş
daha büyük. Savaş zamanı çok yerinde oluşturulan bir kurum çünkü Anadolu’da o savaşı
yürütürken hem içeriye hem dışarıya neler olup bittiğini iletmek lazım. Çünkü yeni bir
dünyayla iç içeyiz, bu dünyada her nerede ne yaşanıyorsa dünyanın kalan tarafıyla da ilgili
sonuçları oluyor. O bakımdan, bu tür kurumları 20’nci yüzyılın başından itibaren -19’uncu
yüzyılda da var- oluşturmak her devlet için gerekli hâle gelmiştir. 19’uncu yüzyılın başlarında
bir İngiliz başbakanı -1800’lerin ilk başlarıdiyor ki Avam Kamarasında yapmış olduğu bir
konuşmada: “Beyler, artık iktidarda yeni bir ortağımız var. Bu ortağımız kamuoyudur.” Bu
İngiliz başbakanı 1800’lerin başında bunu içerideki kamuoyu için söylüyor ama bugün
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yaşadığımız dünyada dünya kamuoyu diye bir şey var. O yüzden burada her ne yaşanıyorsa
Amerika’da, Rusya’da, Çin’de dünya kamuoyu her yerde yaşananla ilişkili, ilgili; ülkeler,
insanlar hem içeriye hem dışarıya konuşma lüzumunu hissediyorlar. İletişim çağında kitle
iletişim araçlarının rolü de bir bakıma bu iletişimi sağlamak, haberdarlığı sağlamak. Ancak,
kitle iletişim araçları masum değil arkadaşlar."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

79.!!!!
"İBRAHİM BİNİCİ: Esasen, başta petrol olmak üzere fosil yakıtların uluslararası siyaset
üzerindeki ağırlığı, 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar dayanmaktadır. Emperyalist ülkeler, bu
tarihlerden itibaren dünya siyasetini, petrol ve enerji kaynaklarını esas alarak belirlemeye
başlamışlardır. Kısa sürede sanayi koluna dönüşen petrole olan bağımlılık arttıkça, dünya
yüzeyinde tespit edilen petrol bölgelerine yöneliş de ivme kazanmıştır. Bu yöneliş sonucunda
patlak veren birinci paylaşım savaşlarıyla Orta Doğu ve Afrika’nın kuzeyindeki petrol
kaynaklarının, ikinci paylaşım savaşlarıyla da Kafkasya bölgesindeki petrol kaynaklarının ele
geçirilmesi hedeflenmiştir.
Petrolün yanı sıra doğal gazın da emperyal güçler tarafından ele geçirilme çabaları, dünyamızı
savaşlar, isyanlar, askerî darbeler ve katliamlarla karşı karşıya bırakmaktadır. İnsanlık dışı bir
değerlendirme olmakla birlikte “Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir.” diyen
dönemin İngiltere Başkanı Winston Churchill, insanlığın petrol yüzünden yaşadığı mücadeleyi
en dramatik biçimde özetlemiştir. (s. 728)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

80.!!!!
"Daha yeni, bir İngiliz gazetesi bir rapor yayınladı ve bu rapora göre dünyadaki 442 santral
içerisinde bir deprem sonrasında zarar görecek, sızıntı yapacak santraller içerisinde ilk 10’u
tespit etti ve Metsamor Nükleer Santrali ilk 10 içerisindedir. Burada, tabii, Türkiye’de ükleer
santralleri tartışırken -yeni nesil nükleer santralleri- elbette çevrecilerimiz Greenpeace olsun,
diğerleri olsun buna karşı çıkıyor ama her ne hikmetse başta Hükûmet olmak üzere, çevreciler
olmak üzere, Çevre Bakanlığımız olmak üzere, Enerji Bakanlığımız, Atom Enerjisi Kurumumuz
hiçbirisi ve hiçbirisi bu tehlikenin geldiğini görmüyor, görmek istemiyor. Binlerce imza
kampanyası yapıldı, imza toplandı ama o vatandaşların, Iğdır halkının imzası kale alınmadı.
Değerli milletvekilleri, buradan size Avrupa Birliğinin bu konudaki görüşlerini de kısaca
okumak istiyorum. Avrupa Birliğinin dönemin Ermenistan Temsilcisi, İngiltere’nin Erivan
Büyükelçisi Timothy Marschall Jones’un yaptığı açıklamada şunları görmekteyiz: “Olası büyük
bir depremde Metsamor Nükleer Santrali paramparça olacak ve meydana gelecek nükleer
kıyamette tüm canlılar yok olacak. Ermenistan verdiği sözleri tutmalı ve santrali
kapatmalıdır.”"
[Data_2011-2013]
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81.!!!!
"Birleşmiş Milletler ve İngiliz Stern Komisyonu'nun hazırladığı raporlar; dünyanın felakete
gittiğini göstermiştir. Daha önce bu çağrıya burun kıvıran ülkeler şimdi küresel ısınmayla
mücadele için program açıklamaktadırlar. BM tarafından hazırlanan iklim raporları felaketin
boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yeryüzündeki canlı türlerinin yüzde 50'sinin yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olması hükümetleri harekete geçmek zorunda bırakmıştır. İngiliz
insani yardım kuruluşu Christina Ait, yayımladığı raporda, 2050 yılına kadar en az 1 milyar
insanın küresel ısınmanın sonuçları yüzünden göç edeceği uyarısında bulunmuştur."
[Data_2011-2013]

82.!!!!
"Aytun Çıray: Değerli arkadaşlar, bu performans sisteminin, dediğim gibi, savunulacak hiçbir
tarafı yoktur, Türk milletine çok pahalıya patlamıştır. Bugün, İngilizlerin yaptığı araştırmalara
göre yaklaşık 50 milyar dolar civarındadır Türkiye’deki toplam sağlık harcamaları. Eğer bunlar
yerli yerine harcanmış olsaydı bugün Türkiye'nin dış borcu daha az olurdu. (sf. 716)"
[Data_2011-2013]

83.!!!!
"Mehmet Ali Ediboğlu: Suriye’yle ilişkilerin bozulmasından sonra sınır illerimizde ekonomi
hızla kötüleşiyor. Özellikle Hatay, Gaziantep, Kilis ve Urfa’dan gelen feryatları Hükûmet
duymazlıktan geliyor. Artık sınır illerimizde işsizlik ve kaçakçılığın arttığını gözlemliyoruz. Daha
dün bir İngiliz gazetesi, Hatay’dan
Suriye’ye kaçakçıların günde 3 kez, külliyetli miktarda sınırdan silah geçirdiğini yazdı.
Gaziantep Belediye Başkanının Akşam gazetesine düşen açıklaması, Hatay’daki iş adamlarının
ve bavul ticareti yapan halkın ve Kilis Ticaret Odası Başkanının feryatları var. Bunlara daha ne
kadar kulak tıkayacaksınız? (sf. 158)"
[Data_2011-2013]

84.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Şurada, sadece, elimde 1922 yılı Kasımında
Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmayı yapanlar, Amerikalılar ve
İngilizler. Bu çalışmada, dünyanın hangi ülkesinde ne kadar Ermeni olduğu tespiti yapılmış ve
bu Ermenilerden ne kadarının Türkiye’den göç etmiş Ermeniler olduğunu belirtmiş. Bu
belgeye göre, Türkiye’den 817.873 Ermeni’nin başka ülkelere göç ettiği, ayrıca 95 bin
Ermeni’nin Türkiye’de Müslümanlığı kabul ettiği ve yukarıdaki rakama dâhil olmadığı, yine
Türkiye’de -İstanbul’da- 149.998 Ermeni’nin Ermeni kimliğiyle, yine Anadolu’da da 131.175
Ermeni’nin Ermeni kimliğiyle yer aldığını belirtiyor ki zaten, sadece bunları bile bir araya
getirsek, 1 milyon 200 bin Ermeni’nin, 1922 Kasımı itibarıyla, bütün savaşların bittiği dönem
sonrasında hayatta olduğu görülüyor. (sf. 36)"
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[Data_2011-2013]

85.!!!!
"Bu bağlamda, Kıbrıs’ın stratejik önemini vurgulayan tarihî bir olayı burada hatırlatmak yararlı
olacaktır. Zamanın İngiltere Başbakanı Anthony Eden, 1956 Süveyş operasyonunda
İngiltere’nin başarısız olma nedenlerinden birisini, Kıbrıs yerine Süveyş’e bin mil uzaklıktaki
Malta’dan deniz desteği sağlamak zorunda kalınması olarak ifade etmiş ve açıklamıştır.
Küresel güçler için Orta Doğu’ya etkinlik ve nüfuz aktarmanın önemli bir merkezidir Kıbrıs...."
[Data_2011-2013]

86.!!!!
"Avrupa Birliği, sorunun çözümlenmesi süreci bağlamında aşama aşama konuya müdahale
ederek âdeta dördüncü garantör ülke konumuna gelmiştir. 1995 yılında Türkiye’yle Avrupa
Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması da bu anlaşmalardan birisidir. Nitekim
zamanın İngiltere Dışişleri Bakanı Cook “Türkiye Kıbrıs ile müzakerelerin açılmasını 1995’te
kabullendi, Gümrük Birliği de bu bağlamda gerçekleşti.” demiş"
[Data_2011-2013]

87.!!!!
"Ertuğruk Kürkçü: Ben kendi payıma özellikle seçim döneminde Mersin’in işte ücra
semtlerinde, taşrasında, dışarısında yer alan tarım işletmeleri ve lojistik ambalajlama
tesislerinin mümkün olduğu kadarını gezmeye çalıştım. Burada gördüğüm tablo şudur:
Dışarıdan bakıldığında gerçekten Amerika Birleşik Devletlerinin bu entegre üretim tesislerini
andıran parlaklıkta, modernlikte, yüksek teknolojili lojistik tesislerin içinde aslında üretim
araçları, altlarına kıvırdıkları kendi ayaklarından başka bir şey olmayan şalvarlı genç kız ve
kadınların, yaşları on beş ila yirmi beş arasındaki insanların aşağı yukarı günde en az on iki
saat, çoğu zaman bundan daha fazla çalışarak, sadece ellerini kullanarak, bu, işte, hepimizin
afiyetle yediği ve dışarıya da ihraç edilen meyveleri, sebzeleri paketlemeye çalıştıkları fakat
kendi ücretlerinin o meyvelerden satın almak için aslında son derece yetersiz olduğu ve
büyük zıtlıklar içerisinde, sanki hepimizin işte, 19’uncu yüzyıl edebiyatında daha çok Batı’da
İngiltere’yi anlatan romanlarda, Charles Dickens’ın romanlarında gördüğümüze benzer
tabloların her gün o fabrikalarda, o entegre tesislerde yeniden ve yeniden ve yeniden
üretildiğini aklımızda tutmalıyız. Yediğimiz her dilim mandalinada, portakalda karşılığı
ödenmemiş emeğin sahibi binlerce, on binlerce genç kadın, çocuk işçilerin emeğinin olduğunu
aklımızda tutmalıyız. O yüzden, sektörü korurken sektörün neyin üzerinde yükseldiğini de
görmemiz gerekir. Evet, sektör bu sene zarar etmiş olabilir ama onlarca yıldır birikmiş olan
zenginlik, aslında, bu işçilerin ödenmemiş emeği üzerine kuruludur ve yeni düzenlemelerin bu
işçilere güvence, sigorta, uygun koşullarda çalışma, sağlıklı yaşam olarak geri dönmesini
beklemek hepimizin hakkıdır."
[Data_2011-2013]

272

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

88.!!!!
"Aytuğ Atıcı: “Şimdi, bilim alanında bize dünya nasıl bakıyor? Küçük bir anı anlatacağım size,
yakın bir anı, hepinizin de malumu: Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte
İngiltere’ye bir çalışma gezisi yapmış idik. Sayın Cumhurbaşkanı, İngiltere’de “Royal Society”
denilen, Türkiye’deki karşılığı Türkiye Bilimler Akademisi olan kuruluşta bir konuşma yaptı ve
bu konuşmada İngiltere’nin çok saygın bilim adamları vardı. Belki de Türkiye’yi hiç tanımayan,
Türkiye’deki siyasi çekişmeleri hiç bilmeyen bir bilim insanı konuşmanın sonunda söz istedi ve
Cumhurbaşkanımıza doğrudan şu soruyu sordu, dedi ki: “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye
Bilimler Akademisine niçin siyaset bulaştırıyorsunuz?” Aynen soru bu. Bakın, İngiltere nere,
Türkiye nere! Ama bilim insanı -bilim evrensel bir konudur- dünyanın neresinde olursa olsun
bilime yapılan bir saldırıya derhâl direnir ve karşı koyar” (sf. 45)."
[Data_2011-2013]

89.!!!!
"Seyit Serçelik: Değerli milletvekilleri, ne yazık ki dünya kamuoyu Hocalı katliamına duyarsız
kalmıştır. Olaydan sonra birkaç insan hakları örgütünün tespitleri, bazı basın yayın
organlarının verdikleri katliam haberleri dışında Hocalı katliamı uluslararası seviyede ciddi
olarak ele alınmamıştır. İnsanın yaşamını ve onurunu
en büyük değer sayan dünya kamuoyu modern çağda yaşanan bu katliamdan bihaberdir.
Oysa olayın failleri bile yaptıkları katliamı itiraf etmişler, hatta bu yaptıklarını bir övünç
kaynağı olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin, İngiliz gazetecisi Thomas de Waal o dönemde
Ermeni birliklerine komuta eden Serj Sarkisyan ile yaptığı bir görüşmede Hocalı katliamını
sormuştur. Bu İngiliz gazetecinin “Black Garden” adlı kitabında yer verilen görüşmede
Sarkisyan’ın cevabı ibret vericidir. Bakın, şöyle diyor Sarkisyan: “Biz bu konuda yüksek sesle
konuşmak istemiyoruz. Hocalı’ya kadar Azerbaycan bizim sivillere saldıramayacağımızı
düşünüyordu. Fakat Hocalı’da biz bu klişeyi kırdık ve olay işte bu. Ayrıca, Hocalı’ya saldıran
birliklerimizin Bakû ve Sumgayıt’tan kaçan Ermenilerden oluştuğu gerçeğini de kabul etmemiz
gerekiyor.” Sanırım bu ifadeler Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliama dair en iyi kanıttır.(sf
55)"
[Data_2011-2013]

90.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Dolayısıyla, Sarkisyan, bugün Cumhurbaşkanı olsa bile savaş suçlusudur ve
soykırımcıdır. Bütün yabancı gazeteler, özellikle de İngiliz gazeteleri bunu belirtmektedir.
Dolayısıyla, özellikle Thomas Wall tarafından yazılan “Karabağ: Savaşta ve Barışta Ermenistan
ve Azerbaycan” kitabında bizzat bunların ifadeleri, Sarkisyan’ın ifadeleri yer almaktadır ve
savaş suçlusu olduğunu kendisi de bilmektedir. (s57)"
[Data_2011-2013]
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91.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Çok değerli arkadaşlarım, hepimiz böyle çok içimize sinmeyen, ne olduğunu
çok iyi kavrayamadığımız bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Genelden bahsediyorum; hem
ekonomik sistemi kastediyorum hem de genel olarak dünyadaki sistemden bahsediyorum.
Sistemi kuran biz değiliz ama sistemi sorgulamak zorundayız. Sistemin sıkıntıları var. Bunların
nasıl giderileceğiyle ilgili bir şeyler yapmak zorundayız. İngiliz toplum bilimci -yaşayan bir
toplum bilimci var- Anthony Giddens diyor ki: “Mevcut sistem, özellikle ekonomik sistem dört
tür sıkıntı üretiyor, zaaf üretiyor. Bunlardan bir tanesi şiddet üretiyor. Ekonomi zayıfladığı
zaman, sıkıntıya girdiği zaman toplumlar, insanlar, bireyler şiddete
başvuruyorlar. İkincisi, çevre sorunları doğuruyor, insanların daha fazla kazanma arzusu,
yatırım yapmaları çevre sorunları doğuruyor. Üçüncüsü, sistem baskıcı bir rejim doğuruyor
zamanla çünkü işsizlik arttığı zaman, ekonomiyle ilgili problemler büyüdüğü zaman baskıcı bir
rejim oluşuyor. Dördüncüsü de sosyal riskler oluşturuyor ekonomik sistem.” Ben bunlara bir
de yolsuzluk ve ahlaksızlığı
da ilave etmek istiyorum. Beş tür sosyal risk oluşturuyor ekonomik sistemimiz fakat sistemin
bu beş zaafıyla ilgili olarak sosyal güvenlik sistemi denen bir müessesse var. Sosyal güvenlik
sistemi iyi çalışırsa bu 5 zaafın en az 3’üyle ilgili olarak çok iyi bir işlev görür, en az 3’ünü
önler. Böyle bir görüş de var. Sistem iyi çalışırsa sosyal riskleri önemli ölçüde önler, şiddeti
önemli ölçüde önler ve özellikle yolsuzluk ve ahlaksızlıkla ilgili olarak çözümler getirir. Bunu
dikkate almak zorundayız. (s332)

Demir Çelik: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası literatürde sağlık, bireyin,
bireyin olduğu kadar toplumun bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal anlamda iyilik hâlidir. Bu,
bizim için, Fransız için, İngiliz için, Amerikalı için de genelgeçer bir kaidedir. Bu yönüyle
yapılacak olan yasal değişikliklere, bu iyilik hâlinin sağlanmasına dönük radikal ve uzun soluklu
çözüm projeleri ve perspektifiyle yaklaşılmalıydı. Palyatif, günü ve günceli kurtaran dönemsel
çözümler, 30 milyonu aşkın vatandaşımızın temel problemi olmaya başlayan, kanayan bir
sosyal travma olan sağlığı iyileştirmeyecektir, çözüme kavuşturmayacaktır, yeni ve üstesinden
gelemeyeceğimiz sorun ve problemlerle bizi karşı karşıya bıraktıracaktır” (sf. 344)."
[Data_2011-2013]

92.!!!!
"Mahmut Tanal: “Madde, tasarrufun kısıtlanması… Tabii, madde, okuduğumuz zaman, tüm
yetkileri TOKİ’ye ve Bakanlığa vermiş durumda ancak ben söze, Anadolu’da çok güzel bir söz
var, “Mal canın yongasıdır.” diye… Burada Ceza Kanunu’yla halkı sindirmek, korkutmak
amacıyla evinden çıkarılması… Gerçekten TBMM bu söz tam cevap veriyor. Aynı zamanda bir
İngiltere eski başbakanının söylediği bir söz var: “En fakir adam kendi küçük evinde Kraliyetin
bütün kuvvetlerine meydan okuyabilir. Bu küçük ev sallanıyordur, çatısı akıyordur, rüzgâr
içinden geçiyordur, yağmur girebilir, fırtına girebilir ancak İngiltere Kralı giremez, bütün
kuvvetleri o harabe küçük evin eşiğinden girmeye cesaret edemez.” Ve bu sözden sonra bu
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tasarıya baktığımız zaman, gerçekten tüm yetkiler hem Bakanlıkta hem TOKİ’de bütünleşmiş
durumda, TOKİ bununla birlikte mülkiyet hakkını sona erdirmiş durumda” (sf. 455-456)."
[Data_2011-2013]

93.!!!!
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Suriye meselesine
geçmeden önce, kırk yıl önce bugün, bu ülkenin, Türkiye halklarının en güzel 10 evladı,
Kızıldere’de hayatlarının en cevahir zamanlarında ölümün koynuna girdiler. Bu sömürü, bu
zulüm, bu bezirgânlık bu topraklarda hayatiyet bulmasın diye, bu toprakların çok da alışkın
olmadığı bir cesareti sergilemişlerdi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 12 Mart
faşist rejimi tarafından idam edilmesini engellemek amacıyla bir yolculuğa çıktılar ve
kontrgerillanın bugün hayasızca hâlen ortalıkta cirit atan eli kanlı temsilcileri tarafından imha
edildiler. Çok değil, bundan bir iki yıl önce İngiliz gizli servis belgeleri açıklandı, top atışıyla
öldürüldüklerini söylüyordu. (sf. 26)"
[Data_2011-2013]

94.!!!!
"Yani bugün, ileri demokrasiye geçmiş olan ülkemizde maalesef herkes suç işlemeyeceğine
garanti verebilse de tutuklanmayacağını ve terörist eylemlerden dolayı yargılanmayacağını
garanti edemez. İngiliz Başbakanı Churchill’den esinlenerek söyleyeyim. “Hiç kimse sabah
kapıyı çalanın sütçü olacağını garanti edemez.” (753)"
[Data_2011-2013]

95.!!!!
"Sadullah Ergin: Türkiye’de tutukluluk, uzun tutukluluk vesaire, bu tartışmalara çok fazla
girmek istemiyorum ancak sizlere bir şey önereceğim, o da Türkiye’de cezaevlerindeki
tutuklu, hükümlü sayıları, tutuklu, hükümlü oranları, doluluk oranları: Bunlara ilişkin olarak,
İngiltere’de Essex Üniversitesinde kurulmuş bir merkez uzunca bir süredir çalışmalar yapıyor,
Türkiye ve Avrupa ülkelerini değerlendiren çalışmalar var."
[Data_2011-2013]

96.!!!!
"Levent Tüzel: “Daha da vahimi, önceki gün yine -Vatan gazetesinde bir haber olan ve İngiliz
Times gazetesinden yapılan bir alıntı- Türkiye'nin sınırında, Asi Nehri’nin bu tarafında, Kızılay
çadırları içerisinde, adı “Özgür Suriye Ordusu” olan birtakım gruplarla, halkın desteğini alıp
almadığı belli olmayan ve her an için karışıklık ve müdahale niyetleri besleyen bu gruplarla
yapılan röportajlar, çekilen görüntüler ve bunların ateşkes kararına kafası bozularak gidip
Suriye’de sınır karakollarına ateş açtıkları bilgileri gazeteye yansımıştır ve Türkiye devleti,
Hükûmeti bu şekilde, Suriye muhaliflerine destek olmak adına böylesi tehlikeli, emperyalist
diplomasiyi çağrıştıran ama uluslararası hukukla da bağdaşmayacak çok açık bir uluslararası
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suç teşkil eden bir siyaset tarzı izlemektedir. Ne adına? Bölge devleti olmak adına, büyük
devlet olmak adına. Biz artık butik devlet olmayacakmışız, her yerde namımız, adımız
yürüyecekmiş” (sf. 579)."
[Data_2011-2013]

97.!!!!
"....İngiltere’de gerçekten çok önemli çalışmalar yapılmış. Biraz önce Sayın Bakanımız
konuşmasında, alınacak birtakım ek tedbirlerden bahsetti. Bunların yapılmasının, sağlık
alanında yaşanan, istenmeden de olsa yaşanan bazı hadiselerin önüne geçeceğini
düşünüyorum. (sf. 1038)"
[Data_2011-2013]

98.!!!!
"“Ülkemizde bir çok kaçakçılık türüne rastlanmaktadır. Uyuşturucu, akaryakıt, sigara, alkol vb.
yapılan kaçakçılık türlerinden sağlık, çevre ve ekonomik alanlarda öne çıkan ve büyük
ekonomik getirisi olan kaçakçılık türü sigara kaçakçılığıdır. Kaçak sigaralar ülke dışında resmi
olarak faaliyet göstermeyen işletmeler tarafından üretilmekte ve ülkemize yasal olmayan
yollarla sokulmaktadır. Sigaranın sağlığa zararları bilinmektedir. İngiltere’de yapılan
araştırmaya göre yakalanan kaçak sigaralarda kadmiyum beş kez, arsenik altı kez yüksek
bulunmuş; katran oranın % 160, nikotin oranının % 80, karbon monoksit oranının % 133 daha
fazla olduğu saptanmıştır” (sf. 677)."
[Data_2011-2013]

99.!!!!
"Tuğrul Türkeş: Buradan çok açık ve şeffaf biçimde ifade ediyoruz: Suriye’nin, keşif uçuşu
yapan silahsız bir uçağımızı düşürmesi tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kendisini ilgilendirmektedir. Yine, Kandil’den aşıp gelen terör saldırıları da bu çerçevede ele
alınmalıdır. Söz konusu taarruzlar, dün bir İngiliz gazetesinde yayımlanan makalenin de dolaylı
yoldan ortaya koyduğu gibi, Türkiye'nin siyasi
ve diplomatik bağımsızlığına karşı yapılmıştır ve burada kimse Milliyetçi Hareket Partisinin
sessizliğe bürünmesini bekleyemez; bu çok açık (sf. 441)."
[Data_2011-2013]

100.!!!!
"Bülent Turan: Değerli milletvekilleri, 1999 yılında, Oxford’da hukuk profesörü olan Adrian
Zuckerman öncülüğünde Amerika, İngiltere, Fransa, İsviçre gibi önemli on üç tane ülkenin
öncülüğünde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya göre, Medeni Yargı Krizi isimli kitapta
yayınlanmış rapora göre üç tane temel sorundan bahsedildi: Bir tanesi, adalete erişimin zor
olması; diğeri, yargılama giderlerinin yüksek olması; üçüncüsü de, adalete, reform hareketine
karşı direnişler. (sf. 74)"
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[Data_2011-2013]

101.!!!!
"Recep Akdağ: “Değerli milletvekilleri, bu anlamda “Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans”
afişleri ve benzeri materyallerini hazırlayarak bütün Türkiye’de bunları hastanelerimize,
vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız. Ayrıca, Nisan 2011 tarihinde hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanmasına dair bir yönetmelik yaptık, ilgili bütün kurumlarımızda çalışan güvenliği
komiteleri kurulmasını sağladık. Sağlık kuruluşlarında şiddet, maalesef, dünya genelinde
karşılaşılan durumdur. Bu hususta İngiltere örneğini vermek isterim size. Neden İngiltere
örneği? Çünkü dünyada kapsamlı çalışmalar yapılmış ülke sayısı, maalesef, azdır. İngiltere’de
yapılan araştırmalar, yılda -2000’li yılların başında yapılan araştırmalar- 80 bini aşkın şiddet
davranışını işaret etmektedir. Bu 80 bini aşkın şiddet davranışının yaklaşık üçte 1’inde fiilî
şiddet olduğu bilinmektedir” (sf. 143)."
[Data_2011-2013]

102.!!!!
"Namık Havutça: “Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin sendikal örgütlenmenin üretimi
gerilettiğini, gelişmeye engelmiş gibi gösterdiğini görüyoruz. Bunun aksine, sanayisi gelişmiş,
kalkınmış ülkeler de sendikal hareketin önünü açmış ülkelerdir. Almanya’da sendikalı işçi
sayısı yaklaşık 8 milyon, bunun yetişkin nüfusa oranı yüzde 12. İngiltere’de yaklaşık 7 milyon,
oran yüzde 15. İtalya’da 11 milyon 600 bin sendikalı var ve oranı yüzde 23. Bakın,
Hükûmetinizin döneminde, 2002 yılında Türkiye’de yüzde 10 seviyesinde bir sendikal
örgütlenme vardı ve yaklaşık 2 milyon 800 bin sendikalı işçi bulunuyordu. Şimdi ise Türkiye’de
10 milyon işçi var, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sendikalı işçi sayısı sadece 950 bin
civarında gösteriliyor” (sf. 651)."
[Data_2011-2013]

103.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi değerli arkadaşlar, mavi hastalık, mavi dil hastalığı. Mavi dil hastalığı
Sakarya’ya gelen hayvanlarda çıktı, 20 tane hayvanda. Ben gittim, Pendik laboratuvarından
testlerini aldım, “Evet, burada virüs çıktı, mavi dil hastalığı var.” dediler. “Bu mavi dil hastalığı
nedir, ben bilmiyorum.” dedim, dediler ki: “Mavi dil hastalığı çok ölümcül bir hastalıktır, sinek
yoluyla bulaşır. Sinek gelir hayvanı ısırır, gider insana konduğu zaman insana geçer ve ölür.”
Ve bunu bir türlü aydınlığa çıkartamadılar. Dediler ki: “Efendim, Pendik laboratuvarı yanlış
yapmış, İngiltere’ye göndereceğiz, testler oradan gelecek.” Yahu nasıl oluyor yani teknoloji o
kadar zayıf mı bizde? Samimi söylüyorum, bu belgelerle var. Değerli arkadaşlar, ithal
hayvanlardan sakatat…"
[Data_2011-2013]
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104.!!!!
"Yunus Kılıç: Mavi dil hastalığı, bizim Avusturya’dan getirilen hayvanlarımızda çıkmamıştır.
Bakın, net olarak söylüyorum. Bu hayvanların birkaç tanesi ölünce tetkikler yapılmış, Pendik
Veteriner Araştırma Enstitüsü bu hastalıktan şüphe etmiştir. Pozitif dememiştir bakın, şüphe
etmiştir, farklıdır, sağlıkla alakalı olanlar bunu bilirler. Daha sonra, Etlik Veteriner Araştırma
Enstitüsüne bir üst kurum olarak getirilmiştir. Burada negatif olarak değerlendirilmiştir,
hastalık açısından. Yetinmemiştir Tarım Bakanlığı, akredite olmuş dünyada İngiltere’deki
Pirbright Laboratuvarına göndermiştir ve orası da negatif olarak teyit etmiştir. (sf. 134)"
[Data_2011-2013]

105.!!!!
"Nurdan Şanlı: “Büyük Önder’in ölümünün ardından yabancı devlet adamları ve dünya basını
da çok güzel sözler söylemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt: “Benim
üzüntüm iki türlüdür: Önce, böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi
üzgünüm. İkinci üzüntüm ise Onunla tanışmayı çok istediğim hâlde artık bu isteğimi yerine
getirmeye imkân kalmamış olmasıdır.” İngiltere Başbakanı Churchill ise: “Savaşta Türkiye’yi
kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için
değil, Avrupa için de büyük kayıptır.” Demişlerdir” (sf. 537)."
[Data_2011-2013]

106.!!!!
"Engin Altay: “Arkadaşlar, eğitimin odağı, öğretmendir. Eğitim, moral ve motivasyondur.
Nitelikli eğitim, büyüme ve kalkınmanın altın anahtarıdır. Bakın ben size bir örnek vereyim:
İngiltere’de Başbakana soruyorlar “Sayın Bakan, öğretmenler haftada on beş saat çalışıyor
fakat doktorlarla aynı maaşı alıyorlar.” diye. Bakan bilimsel bir araştırma yaptırıyor ve sonuç
şu: Öğretmenin sınıftaki bir saatlik dersi diğer çalışanların üç saatlik çalışmasına bedel. Bunu
niye dikkate almıyorsunuz? OECD ortalamasında en çok çalışan Türkiye öğretmenleridir ama
siz öğretmen sendikasını terörist ilan ederek işin içinden çıkıveriyorsunuz” (sf. 31)."
[Data_2011-2013]

107.!!!!
"Zaten olmadığı için İngiltere’de bir üniversite -kısaltılmışını söylüyorum- GaWC diyor ki,
finans sektörüyle ilgili bir kıyaslama yapıyor ve global finans merkezlerinin kategorisini
koyuyor"
[Data_2011-2013]

108.!!!!
"Gürkut Acar: İngiltere Başbakanı Lloyd George 1922’de diyor ki: “Yüz yıllar nadir olarak dahi
yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu.” Ben de
doksan yıl sonra diyorum ki: Şu talihsizliğimize bakın ki bugün Türkiye’yi yönetenler, büyük
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dahinin adını, anlamını silmek için uğraşıyor. Evet, Türkiye böyle bir talihsizliği yaşıyor.
Atatürk’ün kurdurduğu ve
mirasından pay ayırdığı kurumlardan birinden Atatürk’ün adı siliniyor. Bunu anlamak
mümkün değil. Bu, talihsizlik değilse nedir? (sf. 116)"
[Data_2011-2013]

109.!!!!
"Recep Akdağ: Değerli milletvekilleri, bu kürsüden, Dünya Bankasının bunu bu şekilde
söylediği ifade edildi ama bu yanlış bir bilgiye dayanıyordu. 2008 yılında OECD’nin yayınladığı
bir raporda aynen bu ifadeler yer almaktadır. Ve daha sonra, 2011 yılının Mart ayında
dünyanın en saygın tıp dergilerinden -İngilizce
ismiyle söyleyelim- British Medical Journal’da bir makale yayınlandı. Herkes bilir ki, bu
konuları iyi takip eden herkes bilir ki ilgili dergi dünyanın en saygın, hakemli dergilerinden
birisidir ve bu dergiler, değerli milletvekilleri, hatır, gönül için hiçbirşeyi basmazlar, hiçbirşeyi
yayınlamazlar. Dergide, yazıyı bu dergiye götürenlerin kimliklerinden daha önemli olan, bu
dergilerin hakemli dergiler olmaları ve bu hakemlerin verdikleri kararlarla bu yayınları
yapmalarıdır. Bu dergide, British Medical Journal’da şu ifade ediliyor, deniyor ki… Bir defa
başlığı çok enteresan: “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Geri Kalmışlıktan Liderliğe” Ve metinde
de şu ifade edilmektedir: “Sıkça duymaya alıştığımız başarısızlıkların aksine Türkiye, orta gelir
düzeyindeki ülkelerde eşi görülmemiş hız ve düzeyde sağlık çıktılarını iyileştiren ve Binyıl
Kalkınma Hedefleri’ni 2015’ten önce yakalayan bir başarı örneğidir.” (sf. 826)"
[Data_2011-2013]

110.!!!!
"Alaattin Yüksel: Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri Hükûmetin her türlü ayrımcı
yaklaşımına, ötekileştirmesine rağmen, her türlü engellemesine rağmen elini bağlasanız
koluyla, kolunu bağlasanız beyniyle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam etmektedirler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yerelde kalkınma modeliyle dünyada örnek olmuştur. Geçen ay
İngiltere’de yapılan araştırmada ayın belediye başkanı seçilmiştir. Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanımız, yarattığı güzel kentle bütün Türkiye’de yerli ve yabancı…"
[Data_2011-2013]

111.!!!!
"Mehmet Günal: Yapılıyor zaten, bakın, burada, 88 tane tesis yapılıyor, birim maliyetleri belli.
Dünyada birçok ülkede, maalesef birim maliyetlerine baktığımız zaman yüzde 24 civarında İngiltere’de araştırma yapmışlar- fazla, borçlanma maliyetiyse hazinenin normal yoldan
borçlanma maliyetinin yüzde 83 üzerindeymiş. Şimdi, peki, biz o zaman buradan ne
kazanacağız? Yani “Bunu yaparken, bu modeli överken bunun avantajı nedir?” diyoruz, o da
yok. Dolayısıyla, yeniden YPK’dan onay alınması gerekiyor. Bir çok ülkede üçlü, dörtlü
sistemler var; kabine, ilgili bakan, YPK, hatta cumhurbaşkanları bu projeleri yeniden
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kesinleşme aşamasında da onaylıyor değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; lütfen bunları dikkate
alalım. (508)"
[Data_2011-2013]

112.!!!!
"Hilmi Bilgin: Değerli milletvekilleri “Cezaevi Çalışmaları Merkezi” adı altında, İngiltere’de
Essex Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir merkez vardır. Bu merkez 1997 yılında
kurulmuştur. Merkez, uluslararası anlamda cezaevi verilerini derleyen, buna ilişkin raporlar
yayınlayan, akademik araştırmalar yapan ve faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu kuruluşun
verileri İnternet sitesinde herkese açıktır. Bu veriler incelendiği zaman, AB ülkelerindeki
ortalama tutukluluk oranı yüzde 25,2 iken Türkiye’de 23,3’tür. Biz bu değerlendirmeyi
yaparken var olan verileri olumlu yönde görmek açısından değil, tartışmalı bir alana ışık
tutmak ve tartışmayı doğru veriler üzerinden sürdürmek istiyoruz.(870)"
[Data_2011-2013]

113.!!!!
"Liberallerin bile hayallerinin ötesinde yer alan ve İngiliz hazinesi raporunda “Kapitalizmin
kabul edilmez yüzü bu sözleşmelerle ortaya çıkmıştır.” denilen bu sistemi sizlere kim
dayatmaktadır? Bu yöntemin kapitülasyonlardan farkı nedir? Sağlık stratejik bir konu mudur?
Eğer öyleyse yabancılara nasıl ihale edeceksiniz?” (sf. 911)."
[Data_2011-2013]

114.!!!!
"Özgür Özel: Sayın Bakan, devlette devamlılık esastır. Sağlık Bakanı ağzıyla defalarca söz
verildi. Bizler “Sağlıkta dönüşümün bundan sonraki adımı özerkleştirme ve özelleştirme.”
derken, Sağlık Bakanı özelleştirme gibi bir niyetlerinin olmadığını, hele hele devlet hastaneleri
ve üniversitelerin özelleştirilmesinin hiçbir zaman söz konusu olmayacağını ifade etti. Ama
bakınız, İngilizler bu modelle ilgili ne diyor? Bu modeli sağlıkta en çok kullanan ülke İngiltere
ve Kraliyet murakıpları yani İngiltere’nin Sayıştayı diyor ki: “Biz bu yöntemi kullanmakla
İngiltere olarak çok büyük kayıplara uğradık ve çok ciddi kamu zararlarına uğradık.” Tam yirmi
senedir bu yöntemi sağlık alanında kullanıyorlar. İngiliz akademisyenlere göre, “özelleştirme”
ya da “imtiyaz” kelimelerinin olumsuz
etkisinin yarattığı politik ve psikolojik karşı duruşu engellemek için bulunmuş bir kelime
oyunudur kamu-özel iş birliği."
[Data_2011-2013]

115.!!!!
"Afif Demirkıran: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak’ta, 2011 yılı sonu itibarıyla -biraz
önce de ifade edildi 143 milyar varil petrol rezervi bulunmaktadır, bu da dünya petrolünün
yüzde 9’u civarındadır. Kuzey Irak bölgesinin petrol rezervinin de 45 milyar varil olduğu
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bilinmektedir. BP’nin 2012 Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, Irak’ın doğal gaz
rezervinin de yine 2011 yılı sonu itibarıyla 3,6 trilyon metreküp olduğu ifade edilmektedir.
Ancak, gerek Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami’ye göre
gerek buralarda aramalar yapan İngiliz Heritage Oil şirketine göre Kuzey Irak’ta 3 ila 6 -ki bu
minimum rakamlardır- trilyon metreküp doğal gaz mevcuttur. Pek tabidir ki biz Türkiye olarak
Irak’ın tamamında enerji kaynaklarıyla ilgili arama, üretim ve pazarlama konusunda yerimizi
almalıyız."
[Data_2011-2013]

116.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Şu anda geçmiş dönemlere göre özel sektörün borçları çok çok arttı, özel
sektör, maalesef, çok borçlu, tehlike çanları çalacak kadar borçlu bir vaziyette. Hatta, biz
geçenlerde Plan ve Bütçe Komisyonu olarak İngiltere’ye gitmiştik… Dışişleri Komisyonu
Başkanı Ottaway’di galiba. Onun bile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, İngiltere’nin
Türkiye ekonomisiyle ilgili nasıl bilgisi olacak? Ama uyarılarından birisi maalesef bu oldu: “Çok
borçlanıyorsunuz, ekonominiz kötüye doğru gidiyor.” dedi.(87)"
[Data_2011-2013]

117.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Biz, bundan yüz sene önce, dünyada bilinen petrol yataklarının yüzde
70’ine sahip bir ülkeydik, yüz yıl önce, Osmanlının son dönemlerinde dünyada bilinen petrol
yataklarının yüzde 70’i bizdeydi. Savaşı kaybettiğimizde hiç petrol yatağımız kalmamıştı.
Savaşın sebebini ya da Osmanlının çöküşünü etnik sebeplere, dinî sebeplere bağladık. Bunlar
da önemliydi ama asıl sebep petroldü, çok önemliydi, bu önemi görmedik biz. Petrolün özel
sektörde veya kamuda olması da değildi konu, petrolün önemini anlamakta o tarihlerde
güçlük çektik. Hâlbuki o tarihlerde… Bana çok ilginç geldi, sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski
bakanlarımızdan Sayın Hikmet Uluğbay’ın derlediği bir çalışmadan okuyacağım müsaadenizle.
Bakın, 1903 yılında, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Lansdowne Mayıs 1903’te Lordlar
Kamarasında yaptığı bir konuşmada çok önemli bir politik görüşü şöyle dile getiriyor, yıl 1903,
dikkatinizi çekiyorum, 1903: “İngiltere Hükûmeti İran Körfezi’nde kendisinden başka hiçbir
gücün denizde üs kurmasına veya berkitilmiş liman kurmasına müsaade edemez ve böyle bir
olguyu kendi çıkarlarına yöneltilmiş menfur bir hareket sayar. Bu itibarla bu tür bir girişime
ellerindeki tüm imkânları seferber ederek mâni olacaktır.” diyor. 1903’te bu sözleri
söyleyebiliyorlar, bu görüşü ortaya koyabiliyorlar. Bizde o tarihte katiyen böyle bir görüş derç
edilmemiş. Yine, İngiltere’nin Donanma Haber Alma İdaresinin Genel Müdürü 1916’da, bakın
şunu söylüyor: “Hiçbir koşul altında İngiltere’nin kontrolü altında bulunan petrollü topraklar
bir yabancı devletin veya yabancı ortaklığın eline geçmemelidir.” Biz o tarihlerde petrolün ne
olduğunu bile bilmiyoruz. Bizim kitaplarımızda ya da bizim konularımız arasında petrol yok
maalesef” (sf. 183)."
[Data_2011-2013]
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Negative!example/benchmark!
1.!!!!
"Ayrıca, iş kazalarıyla ilgili istatistikler ülkeden ülkeye de farklılık göstermektedir. Örneğin,
İngiltere’de ve birçok ülkede, dört güne kadar iş gücü kaybına neden olan iş kazaları
istatistiklere dahi yansıtılmamaktadır. Oysa ülkemizde günlük iş göremezlik rakamları dahi
verilere yansıtılmaktadır."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu ambargoyu delen bankalara 2002 yılından beri hangi işlemler
yapılmış? İçlerinde İngiliz bankası var, Fransız bankası var, Alman bankası var; milyarca
dolarlık tazminatlar hükmedilmiş ve bu milyarlarca dolarlık tazminatlar tahsil edilmiş. Şimdi,
Türkiye şayet böyle bir fotoğrafla karşı karşıya kalırsa bunun bedelini kim ödeyecek? Bizim
gariban vatandaşımızın cebinden çıkan paralar… Buradaki bu bedeli kim üstlenecek? Bunun
bir sorumlusu olmayacak mı? (s. 440)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Türkiye’de 2002 yılında kadının üniversiteleşme oranı ne yazık ki yüzde 13 iken bugün açılan
üniversitelerle, 81 ilde açılan üniversitelerle ve özellikle başörtülü kadınların eğitime
erişimiyle birlikte bu oran yüzde 50’yi zorlamaktadır. Türkiye, eski Türkiye değil. Türkiye’de
“Dünya 5’ten büyüktür.” diyen bir dünya lideri var. Rakamları eksik ve yanlış okumak eski
kompleksli siyasetçi refleksidir, Türkiye siyaseti daha yenisini hak ediyor. Hızlı, birkaç rakam
daha okuyacağım size: AB ülkeleri içinde kadın istihdamı ne yazık ki son dönemde yüzde 4,8
artarken bu rakam Türkiye’de 3 katındadır. Almanya’da 1 milyon kadın yeni dönemde işe
girerken Türkiye’de bu rakam 3 milyon kişiyi aşmıştır, yüzde 55,2’dir. İngiltere’de ne yazık ki
son dönemde sadece 1 milyon kadın istihdama katılabilmiştir. Türkiye’de kadının iş gücü
oranı, iş gücüne katılımı 3 milyon 733 bin kişiyle yüzde 63,3 oranında artmıştır. Rakamları
doğru okuyamamak sanırım bir gelenek oluşturdu sizde ama Türkiye’de rakamları doğru
okuyanların olduğunu hatırlatarak yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (s. 544)."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Özlük haklarında da iyileştirme yaptık. 2002 yılında yeni başlayan bir öğretmen haftada on
beş saat ek dersle birlikte, 1 Kasımda göreve geldik, herkes bilir, 635 lira para alıyordu. Dolar
karşılığı ne kadardır? Bakın, 380 doların altında, 378 dolar gibi. Şimdi, yine aynı öğretmen,
yeni başlamış bir öğretmen haftada on beş saat ek dersle birlikte 3.618 lira aylık alıyor. İşte,
dolar 3,8 mi? Yani dolar verirse de 900 doların üzerinde ama birisi 400 doların altında, diğeri
900 doların üzerinde. Avrupa Birliği, biliyorsunuz, bu dönemlerde kriz yaşadı. İngiltere’de
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kamu öğretmenlerin maaşında yüzde 5, Fransa’da yüzde 10, Yunanistan’da yüzde 18 indirim
yapıldı; İtalya’da indirim yapıldı, (s. 378)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – OECD, yapmış olduğu çalışmada tabii ki sadece
Türkiye’yi değerlendirmedi, OECD üyesi bütün ülkelerin gelir dağılımındaki değişimi inceledi
ve bu çalışmada, birçok OECD üyesi ülkede, özellikle 2000’li yıllardan sonra gelir dağılımında
önemli bozulmalar meydana geldi. Bu ülkeler içerisinde Danimarka, Norveç, Finlandiye, İsveç,
Macaristan, İtalya, Japonya, İngiltere, İsrail, ABD…
……….
MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Yani bakın, bu OECD ülkelerinde, 2000’li yıllar
sonrası dönemde gelir dağılımda bozulma yaşanırken son on beş yılda AK PARTİ hükûmetleri,
ülkemizde gelir dağılımını 1990’lı yılların çok ötesine, 1980’li yıllardan da daha iyi bir noktaya
getirmiş oldu. (s. 955)."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"Şehir hastaneleri meselesi var bir de. Ben bir hekimim, sağlıkta dönüşüm politikalarınızı da
yakından takip ediyorum. Yurttaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetine kavuşması için
eskiyen hastanelerin yenilenmesini, modernleştirilmesini elbette istiyoruz ama bunu yapmak
için seçtiğiniz Deli Dumrul modeli şehir hastaneleri dünyada terk edilmiş durumda, yanlış bir
modeldir. İngiltere (s. 37) ve Kanada’nın terk ettiği bir modeldir. Kamu-özel ortaklığı ihale
biçimine, şehir merkezlerindeki hastanelerin kapatılıp şehirden uzakta sağlık hizmeti
verilmesine karşıyız biz."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MUHARREM ERKEK (Çanakkale) –Değerli milletvekilleri, KHK’yle ilgili
değerlendirmeme geçmeden önce bugün AK PARTİ Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın grup
toplantısında yaptığı konuşma çok önemli ve vahim bir tabloyu ortaya koydu, laik
cumhuriyetle çok açık bir hesap olduğu çok açık bir şekilde ifade edildi. Sayın Erdoğan, AK
PARTİ Genel Başkanı, bugün Avrupa’daki monarşileri örnek göstererek bu monarşilerde
demokrasi olup olmadığını sordu, “Buralarda da demokrasi var, monarşilerde de demokrasi
var.” dedi. Tabii ki var ama Avrupa’da monarşilerdeki demokrasi, oralarda monarşi olduğu
için değil, yüzyıllardır verilen demokrasi mücadelesinin sonucudur. AK PARTİ Genel Başkanı
Sayın Erdoğan, İspanya’daki kralı, İngiltere’deki kraliçeyi, maalesef, üzülerek söylüyorum,
herhâlde başkan zannediyor. Onlar başkan değil, onlar sembolik olarak orada görev
yapıyorlar. Avrupa’daki monarşileri, o devletleri seçilmiş hükûmetler, parlamentolar
yönetiyor. Dünyanın her yerinde -monarşi olsun, cumhuriyet olsun, başkanlık olsun,
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parlamenter sistem olsun- siyasi güç merkezlerinin meclisler, parlamentolar olduğunu sakın
unutmayın. Demek ki laik cumhuriyetle bir hesap var. Demek ki ulusal egemenlik
şahsileştirilmek isteniyor. Demek ki ulusal egemenlik milletten alınıp bir aileye devredilmek
isteniyor. Bugün aslında grup toplantısının, AK PARTİ grup toplantısının özeti bu. Çünkü bizim
cumhuriyetimiz yalnızca bir yönetim biçimi değil, bizim cumhuriyetimiz aynı zamanda ulusal
egemenlik. (s. 200)."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) – Sayın konuşmacı önergemiz hakkında konuşurken tozpembe
bir tablo çizdi, belli ki sarayın çıkardığı majestelerinin pembe gazetesini her gün okuyarak
güne başlıyor. Tabii, majestelerinin gazetelerini okuyup anlatırken diğer yandan gazetecileri
tehdit etmeyi de elden bırakmıyor, diyor ki: “Bakın, Amerika’da, İngiltere’de gazeteciler sokak
ortalarında baygın bulunuyor, başınıza bunlar mı gelsin istiyorsunuz?” Sayın Konuşmacı,
bunları zaten Türkiye’deki gazeteciler yaşıyor. Şu anda 165 gazeteci yazdığı “tweet”, yaptığı
yorum, attığı başlık yüzünden hâlâ cezaevinde. AKP iktidarı gazetecilerin üzerinde tam
anlamıyla bir Demokles’in kılıcı oldu. Efendim, geçmişte gazeteler kapatılmış. Peki, geçmişte
gazeteler kapatıldı diye sizin şimdi gazete kapatma hakkınız mı doğdu? Bunu bir söyleyin."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"Burada da bu sektörü dikkatle incelemek gerekirken, düzenleme gerekirken, bu sektörde
belki daha hızlı maliyetleri düşürmeye çalışıyorsunuz ama hızla ileriye doğru koştuğunu,
sıkıntıya doğru koşacak önlemler olduğunu burada ifade etmek istiyorum.
Şimdi, götürü usulde bir vergileme olayı bu kanun tasarısında ortaya çıkıyor. Siz, her ne kadar
“Bunu İngiltere’de inceledik, bunu gördük.” deseniz de bu, uygulanmadan önce, bize göre, bu
konuda tez yazan bir arkadaşınız olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bu Türkiye'yi otuz beş
sene önceye doğru götürmenin bir neyidir? İşareti olarak söylemek lazım. İstisnalar
azalmıyor.
Şimdi, yabancılardan KDV almama konusunda, şahsen özellikle sağlık sektörüyle de yakından
ilgili biri olarak ifade etmek istiyorum. Burada, arkadaşlar, ısrarla buranın da vergilendirilmesi
gerektiğini, sektörün zaten ucuz olduğunu, yabancıların tercih nedeni olduğunu ifade ediyor
ama geçici de olsa bunu yapsanız ileride bunu düzenlemek gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÇETİN ARIK (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde
Amerika ve İngiltere’de Facebook’un 87 milyon kullanıcısına ait veriler kişilerin rızası olmadan
kullanıcıların sosyal medyadaki aktiviteleri, tüketim alışkanlıkları ve siyasi eğilimleri üzerinden
tanımlanıp kişiye özel mesajlar gönderilmek suretiyle seçmen tercihinin manipüle edildiği
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ortaya çıktı. Esasında benzer skandallar AKP hükûmetleri döneminde ülkemizde de yaşandı.
50 milyonu aşkın Türk seçmeninin nüfus bilgileri çalındı. Dönemin Adalet Bakanı Sayın Bekir
Bozdağ “Nereden sızdı, nasıl sızdı bilmiyorum, rakamlara baktığınızda Türkiye’deki seçmen
sayısına yakın, nereden ve nasıl sızdığının araştırılması lazım. Gerekli soruşturma, adli ve idari
boyutuyla başlatıldı.” şeklinde bir demeç vermişti. Bu verileri çaldıranın kimliği belli, AKP
Hükûmeti ve onun atadığı bürokratlar ama Sayın Bozdağ’ın adli ve idari boyutuyla
araştırılmasını vadettiği konunun akıbeti sır olarak kalmaya devam ediyor.
Ben milletin kürsüsünden, millet adına sormak istiyorum: Bu verileri kim çaldı? Bu veriler
hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmak için çalındı? Vatandaşlarımızın yaşadığı
dolandırıcılık vakalarında bu veriler kullanıldı mı? Bu verileri çaldıranlara herhangi bir cezai
işlem uygulandı mı?"
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, kişisel veriler hem siyasi kesimler hem de sermaye kesimleri tarafından
hukuka aykırı bir biçimde kullanılmakta. Bunun kullanıldığına dair sosyal medyada boy boy
haberleri hepimiz okuyoruz. Mal ve hizmet sunumlarından daha fazla kâr elde etmek
amacıyla birtakım sektörlerin hukuka aykırı bir şekilde özel hayatımıza ilişkin tüm verileri
kendi çıkarları uğruna kullandığı bir gerçek. Hâlen sıcaklığını koruyan Cambridge Analytica
skandalı hepimizce biliniyor. Bunu incelediğimiz zaman bile meselenin önemi ortaya çıkıyor.
50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde
Trump lehine yönlendirildiği, keza İngiltere’deki Brexit referandumunda da aynı şekilde,
halkın, seçmenlerin yönlendirildiği açıkça ortaya çıktı.
Değerli milletvekilleri, sosyal medya platformlarının giderek yaşamımızda âdeta “biri bizi
gözetliyor evi” hâline dönüştüğü ve bundan bir farkının kalmadığı görülmektedir. Hem
devletler hem siyasal partiler hem birtakım sermaye çevreleri bizi bir şekilde gözetliyor, bizim
sosyal alışkanlıklarımızı, tüketim alışkanlıklarımızı, hatta siyasal tercihlerimizi ciddi bir şekilde
etkiliyor ve bunun üzerinden de bir pazarlamaya girişiyor, birtakım kirli ilişkileri devreye
sokuyor."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"Mesela haber kanalı sayısı 2000’li yıllarda sadece 4 iken bugün 20 yani 5 kat artmış. Bizde
gazete sayısı 38, Almanya’da 15, İngiltere’de sadece 20. Dolayısıyla hem alan itibarıyla hem
yapılan çalışmalar ve alınan yasal düzenlemeler itibarıyla Türkiye’nin geldiği nokta değerlidir.
Ben bu anlamda yine 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü; tüm emekçi gazetecilerin,
tarafsız ve işinin ehli, hak ve hakikate uyan meslektaşlarımın gününü tebrik ediyorum."
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13.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Bakın, Anayasa’nın, özellikle bizim hassas olduğumuz bazı
maddeleri burada ihlal ediliyor, kavramsal birtakım yanlışlıklar yapılıyor, efendim, bölgelerin
adı değiştiriliyor, milletlerin adı etnik kimliklere indirgeniyor. Şunu bilelim artık lütfen, lütfen
bilgisiz fikir üretmeyelim, burada herkes bizi seyrediyor: Uluslaşma süreçlerine, milletleşme
süreçlerine baktığınız zaman içinde bir sürü etnik kimlik barındırır. Sürekli “İrlanda”, “İrlanda”
diyorsunuz, İrlanda ayrı bir adadır, İngiltere’yle bir alakası yoktur. İngiltere büyük krallığı
kurarken İrlanda’yı da işgal etmiş, içeriye katmıştır; işgal etmiştir ama İngiliz milletinin
oluşumuna baktığınız zaman İngiliz milletinin temelinde 20’nin üzerinde etnik grup vardır ama
hiçbir İngiliz vatandaşı, kürsüye çıktığı zaman, yüce meclisin önüne çıktığı zaman “Ben köken
olarak Judas etnik grubundanım.”, “Ben Viking’im.”, “Ben şuyum, ben buyum.” demez, böyle
bir şey olamaz."
[Data_2015-2017]

14.!!!!
"Bakınız, önergede sözü edilen iki hususun altını çizmek istiyorum, az önce burada ifade de
edildi, somut bir veriyi de paylaşarak ifade etmek istiyorum: 2002 yılında ülkemizde sadece 4
tane haber kanalı var; bugün, 2016 yılında ulusal yayın yapan haber kanalı sayısı 20, tam 5
katı. Yine, Türkiye’de günlük 38 ulusal gazete çıkıyor; bu sayı Almanya’da 15, İngiltere’de 20.
Aslında bu, haber alma özgürlüğü alanının genişlediğinin de bir göstergesi."
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üretim maliyetlerini
azaltarak ekonominin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
desteklemek amacıyla önemli girdi niteliği taşıyan bir kısım yatırım ve ara mallarının vadeli
ithalatı üzerindeki fon yükünü kaldırdık. İmalat sanayi makine ve teçhizat yatırımlarının
finansmanında kullanılan kredilerde banka sigorta muameleleri vergisi istisnası getirdik.
Yaptığımız vergisel düzenlemelerle Türkiye vergisel açıdan dünyadaki en rekabetçi ülkelerden
birisi hâline gelmiştir. Ülkelerin vergi rekabetini ve tarafsızlığını ölçen Uluslararası Vergi
Rekabeti Endeksi’ne göre Türkiye 2015 yılında 34 ülke arasında en rekabetçi 9’uncu ülke
olmuştur. Söz konusu endekste gelişmiş ülkeler arasında yer alan İngiltere 11, Almanya 17,
ABD ise 32’nci sıradadır (s. 58)."
[Data_2015-2017]

16.!!!!
"ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM: Böylece bir yandan
demir yollarında mevcut altyapıyı yenilerken diğer yandan da Türkiye’nin, milletimizin yarım
asırlık özlemi hızlı treni Türkiye’ye getirdik. Türkiye, hızlı trende dünyada 8’inci, Avrupa’da
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6’ncı ülkedir. İngiltere’de hızlı tren yok, Türkiye’de hızlı tren var; Amerika’da hızlı tren yok,
Türkiye’de hızlı tren var çünkü milletimiz, hızlı treni çok sevdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
(s. 537)."
[Data_2015-2017]

17.!!!!
"MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Son bir cümle daha söylemek isterim. Beni
gerçekten birçok –Bakanlığımıza bağlı olduğu içinşehit ve gazi yakınlarına ilişkin dernekler
ziyaret ediyor, onlardan birisine şunu söyledim, dedim ki: “Bizim şehitlerimiz var ancak
Amerika’nın Afganistan’da, Fransa’nın Mali’de yani her ülkenin bir başka ülkede ölen askerleri
olabilir. Dolayısıyla, onlara hangi hakları sağlıyorlarsa lütfen bir çizelgesini çıkarın da ‘Ya, bu
talep yerinde, doğrudur. Bunu Fransa, İngiltere veya Amerika sağlıyor ama biz ihmal etmişiz.’
diye bir çizelge çıkarın da kendimizi görelim.” dediğimde bana verdikleri cevap şuydu: “Şehit
ve gazilere tanınan haklar bütün bu Batı ülkelerinden daha fazla Türkiye tarafından
sağlanıyor.” dedi. (s. 385)."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"Sınırsız yetkiler verdiğiniz TOKİ kanalıyla şehirleri, yeşil alanları, ormanları, hazine arazilerini,
küçük esnafı, çiftçiyi katlettiniz. Cumhuriyetin doksan yıllık ekonomik birikimlerini satıp satıp
harcıyorsunuz.
Başta İngiltere olmak üzere, kamu-özel ortaklığı sistemini uygulayan tüm ülkeler durumdan
şikâyetçiyken siz ısrarla Türkiye’de kamu-özel ortaklığını, üstelik fahiş maliyetlerle
dayatıyorsunuz. (s. 256)."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"ERKAN AKÇAY– Bu kürsüde Türk milletinin birliği, bekası ve menfaatleri aleyhine
konuşulamaz, karar çıkartılamaz. Burası saray bahçesi, Kubbealtı, Divan-ı Hümayun değildir,
burası saltanat kayığı değildir, burası entel kafeteryası da değildir, burası terörist hücresi hiç
değildir. Burası Türk milletinin kürsüsüdür. Millî hâkimiyet bu kürsüde tecelli eder, demokrasi
memlekete buradan gider, hukuk, töre burada kurulur ve Türk milleti bütçe hakkını burada
kullanır. Bu hak İngiltere’de altı yüz yılda, Fransa ve Rusya’da kanlı devrimlerle alındı. Bizde
ise ehliyetle ve marifetle üç buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
onun silah arkadaşları ve Gazi Meclis tarafından hayata geçirildi. Bütün bu kazanımları göz
ardı ederek, doksan yıllık enkaz iftirasıyla nankörlük ederek burada millî bütçeyi
görüşemezsiniz. Burası millî bir çatıdır, milliyetçilik çatısıdır. Milliyetçiliği ayaklar altına
alırsanız, (buraya kadar s. 445) Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını etnik çamura bulaştırırsanız
millî olamazsınız. Etnik ve ayrıştırıcı söylemlere meşruiyet kazandırıp özerklik isteyenlere
tavan yaptırırsanız millî olamazsınız. Siz eğer millilikten yoksunsanız kumpasa da düşersiniz,
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kandırılırsınız da, aldatılırsınız da. Millî olamadığınız için yerli ve millî olmayan odakların Türk
ordusuna kumpas kurmasına göz yumarsınız. (s. 446)."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, sağlığa bakıyoruz. Sağlık ve eğitimle beraber baktığımızda bütçenin bu
payının yüzde 36 olduğunu gördük, yüzde 36. Bakınız, İngiltere’de bu oran yüzde 29,
Almanya’da yüzde 26, Fransa’da yüzde 24, Türkiye’de “İnsan için devlet.” diyen AK PARTİ
iktidarında bu oran yüzde 36’ya çıktı. Sağlıkla ilgili saatlerce konuşabilirim, gurur duyduğumuz
alanlardan bir tanesi. Onun dışında, sağlıkta farklı eczane uygulamalarının, farklı hastane
uygulamalarının hepsi geride kaldı. (s. 480)."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"ATAY USLU (Devamla) – Bakın, Kilis’te olaylar olmuyor ama Avrupa’da ne var? Avrupa’da
panik var. Ne yapıyor Avrupalılar? Yabancı düşmanlığı yükseliyor. Geçen yıl Almanya’da
yabancı sığınmacı evlerine 871 saldırı oldu. Yine, Almanya’da, bakıyorsunuz, sığınmacı yurtları
yakılırken Almanlar alkışlıyor; Belçika, Hollanda farklı davranmıyor. Danimarka yasa çıkarıyor,
değerli eşyalarına el koyuyor; İngiltere kırmızı bilezik takıyor. Ama, bizde yok, bizde olmaz,
bizim tarihî, vicdani, hukuki sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Biz bu süreci en iyi şekilde
yürütüyoruz. (s. 96)."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"HALUK PEKŞEN (Trabzon) – Bir örnek anlatayım size. 2006 yılı, Amerika Birleşik Devletleri
İngiliz hava şirketine diyor ki: “Bütün kişisel verileri bana verin, öyle uçacaksınız Amerika’ya.”
Veriyorlar ve uçuyorlar. Alman hava (buraya kadar s. 612) yolu şirketine de aynısını söylüyor,
vermiyorlar. Alman hava yolu şirketi direniyor, “Kişisel verileri vermem.” diyor. Alman hava
yolu şirketi ile İngiliz hava yolu şirketi Amerika’ya indikten sonra, biri gümrükten on dakikada
geçiyor, ikincisi iki buçuk saatte geçiyor. Ve altı ay sonra yolcu bulamıyor, Alman hava yolu
şirketi yolcu bulamıyor ve pes ediyor, kişisel verilerin hepsini vermek zorunda kalıyor. Hepsini
bu kurumu kurduktan sonra çatır çatır vermek zorunda kalacaksınız; bu insanların gen yapısı,
gen haritaları, hemoglobin yapıları, biyoyapıları, hepsini vereceksiniz. İnanın, atom
bombasından daha büyük bir tehlikeyi Türkiye’nin kalbinin tam ortasına koyuyoruz. Bu
kurumu kurmayın, bu hâliyle kurmayın. Bunu ya demokratikleştirin ya bilimselleştirin. Buna
uzmanları katın, bakın TÜBİTAK olmazsa, Yargıtay olmazsa, Danıştay olmazsa, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun temsilcisi olmazsa, Barolar Birliği olmazsa, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği bu kurumun içerisinde olmazsa emin olun, Türkiye’nin tapusunu elinizden
alırlar. Bu bilgisayar programının “source”larını nereden alacaksınız? Hadi söyleyin. Var mı
Türkiye’nin bu “source”u üreten bir firması? Üretebilir mi? Mümkün değil. Bu “source”u
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üreten dünyada bir tek yer var, bağlı olduğu bir tek merkez var o da Amerika Birleşik
Devletleri’nde. (s. 613)."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"NURİ OKUTAN (Isparta) – Efendim, bir düzeltme yapma adına söz aldım. Biraz önce konuşan
Sayın Bakan İngiltere’de böyle bir komisyonun olduğundan bahsetti. Doğru, bir komisyon var
ama orada polis atama sistemi değişik; konsül polisi atar, dolayısıyla polisin hatasını
denetleyecek yine sivillerdir. Yapısından kaynaklanan, polisin teşkilatlanmasından
kaynaklanan bir sivil gözetim vardır. Yoksa polisin bütün eylem ve işlemleri -bizde olduğu gibişu anda bir denetime zaten tabidir, biraz önce bahsettim. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz
için. (s. 284)."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Değerli milletvekilleri, 20’nci yüzyılın dünya sağlık sistemine
getirdiği en önemli kavramlardan, söylemlerden biri, aşağı yukarı dünyadaki bütün
anayasalarda tanımlandığı üzere, sağlıklı yaşam hakkıdır. Dolayısıyla, bütün anayasalar, bu
haktan vatandaşların eşit olarak ve ücretsiz şekilde faydalanmalarını ön plana almışlardır.
Hepinizin bildiği gibi -bir kez daha tekrar edeceğim- “sağlıklı yaşam” dediğimiz zaman
bedensel, ruhsal ve sosyal –gene 20’nci yüzyıl kavramlarıyla- sağlıklılığı kastediyoruz. Bu
kavramların hiçbirinin bugün Türkiye’de doğru dürüst yerleştiğini kabul etmek mümkün değil.
Değerli arkadaşlarım, bundan yaklaşık otuz beş kırk yıl önce dünyada neoliberal politikalar
rüzgârlarını estirmeye başladığında her nedense 20’nci yüzyılda yerleşmiş bu kavramlar
değiştirildi ve öncülüğünü özellikle İngiltere’de Thatcher, Türkiye’de de Turgut Özal’ın yaptığı
gibi sağlıkta özelleştirme rüzgârları başladı ve anayasaların öngördüğü sağlıkta sosyal devlet
ilkelerinden hızla geri adım atıldı ve sağlık ticarileştirildi, özelleştirildi. (s. 53)."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"Değerli milletvekilleri, kişi başına sağlık harcamalarında OECD ülkelerinde yüzde 5,1’le gayrisafi millî hasılanın yüzde 5,1’i- ve kişi başına 568 dolar sağlık harcamasıyla, hepinizin
tahmin edebileceği gibi, gene sonuncuyuz. Bu yüzdenin Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde
16 olduğunu ve kişi başına sağlık harcamalarının 10 bin dolarlara kadar tırmandığını da
hemen eklemek istiyorum. Ama bir özelliğimiz var, sağlık teknolojilerinde birinciyiz; yani MR,
bilgisayarlı tomografi gibi. Örneğin, bugün İstanbul’daki MR sayısının İngiltere’deki MR
sayısının çok üstünde olduğunu da söylemek mümkün. (s. 54)."
[Data_2015-2017]
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26.!!!!
"Yurt dışında durum: Almanya’da kiralık işçi statüsünde çalışanlar emsal çalışanlara göre
yüzde 30, Kanada’da yüzde 40 daha az ücret almaktalar;. sendikalaşma oranları yok denilecek
kadar azdır. Fransa’da kiralık işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 1’in altında, İtalya’da yüzde
1,7; Hollanda’da yüzde 7; Lüksemburg’da yüzde 5’tir. Özel istihdam bürolarıyla işsizliğin
azalacağı yönünde bir algı da yaratılmaya çalışılmaktadır. 2004 ile 2014 yılları arası Avrupa
Birliği işsizlik verilerine bakıldığı zaman hiçbir ilerleme olmadığı gözlemlenmiştir. 2004 yılında
Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 9,3 olan işsizlik oranı 2014 yılında yüzde 10,2’ye yükselmiş,
Amerika’da yüzde 5,5’ten yüzde 6,2’ye, İngiltere’de ise yüzde 4,7’den yüzde 6,2’ye
yükselmiştir. Yurt dışı örneklerine bakıldığı zaman, kiralık işçi sektöründe ciddi bir tekelleşme
vardır. Dünyada 260 bine yakın özel istihdam bürosu olmasına karşın piyasanın yüzde 45’i
aralarında Adecco, Randstad, Manpower’ın olduğu 10 büyük şirketin elindedir. (s. 183)."
[Data_2015-2017]

27.!!!!
"ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bugün, bu büyük işçi
katliamının 2’nci yıl dönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu katliamla ilgili hazırladığı
-tabii, onlar, adına katliam demiyorlar- raporun gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini
denetlemek üzere bir tartışma açılmış olması iyi; hiç değilse bize bir muhasebe imkânı veriyor.
Çünkü, bizim muhalefet şerhimizde ifade edilen bütün yetersizlik ve eksikliklerine rağmen
raporun gene de bu cinayetin gerisindeki maddi hakikatin, Hükûmetin cinayet gerçekleştiği
sırada ortaya koyduğu tutumdan fersah fersah ötede, son derece yıkıcı bir gerçekliğe işaret
ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda var. Hatırlayın, o zaman Başbakan olan Tayyip
Erdoğan, bu cinayet haberleri yayıldığında şöyle demişti: “Daha kötüsü, aslında, 19’uncu
yüzyılda İngiltere’de, başka yerlerde olmuştur, gene de bu onlar kadar kötü değil. Ayrıca, bu
işin fıtratında var, böyledir.” Ve bu umursamaz tutuma karşı doğan çok büyük toplumsal
reaksiyon, işçi hareketinin sürece müdahil olması, insan hakları ve emek hakkı
savunucularının devreye girmesiyle birlikte Soma’daki büyük katliamın arkasındaki gerçekler
birer birer aydınlandı ve bunlar Mecliste de yankısını buldu. Bu raporun bu hâliyle pek çok
gerçeğe işaret ettiğini söylemeliyiz ama yine de rapor, esasen, çoğunluk partisinin görüşleri
doğrultusunda ister istemez olayları yorumladığı için, bu facianın, bu cinayetin gerisindeki üç
esaslı meselede bir orta yol, bir uzlaşma yolu aramaktadır (s. 542)."
[Data_2015-2017]

28.!!!!
"AB’yle ilişkilerimizde de aynısı var. Yani, geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin oylamasıyla daha
fazla tartışıldı ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yine topa girdi daha Dışişleri Bakanı
konuşmadan “Biz de referanduma götürebiliriz.” diye. Neyini referanduma götüreceksiniz?
Türk milleti zaten bundan muzdarip, gelişmelerin doğru olmadığını biliyor, siyasi dayatma
olduğunu biliyor, ara sıra da olsa bazı millî çıkışlar yapıyor."
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[Data_2015-2017]

29.!!!!
"Onlardan görüş almadan, devletin aklını çalıştırmadan yaparsanız üç gün sonra tersini
söylemek ve savunmak zorunda kalırsınız. Kaygımız budur Milliyetçi Hareket Partisi olarak,
yani uyarımız bundandır. O zaman, bunların elden geçmesi lazım “İngiltere kararını verdi, biz
de yapalım.” demeyelim, aynı şeyi Almanya’yla yaşıyoruz. Durdurduk, diplomasi devam
etmedi, karşılıklı bir şeyler söyledik."
[Data_2015-2017]

30.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Şimdi, bir başka konu bizim Avrupa
Birliğiyle ilişkilerimiz. Bizim Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz elli küsur yıldır devam ediyor.
Türkiye, istenmeyen bir ülke olabilir ama bu bizim stratejik hedefimiz. Şu andaki konjonktür
Avrupa’da bu. Irkçı, milliyetçi, anti Türk, İslamofobik yaklaşımlar maalesef ağırlık kazanmış.
Avrupa marjinalleşiyor, aynı Avrupa değil ama bu, şu anın Avrupa’sı. Konu böyleyken bizim
çekilmemiz, “Biz gerekirse bunu referanduma götürürüz.” gibi yaklaşımlar sergilememiz
yanlıştır. Biz üye miyiz ki referanduma götürelim? Zaten istenmediği zaman ilişkiler
götürülmez yani götürülmek istenmiyorsa referandum kılıfının hazırlanmasını da anlamlı
bulmuyoruz."
[Data_2015-2017]

31.!!!!
"Bugün İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmasının sonuçları küreseldir; Avrupa için değildir,
küreseldir. Yeni bir denklem oluşacak, muhtemelen İngiltere ittifak olarak Amerika Birleşik
Devletleri’yle daha fazla ittifak ilişkisine girecek. Zaten geleneksel bir ittifak ilişkisi vardı ama
İngiltere iç sorunlarla da karşılaşacak yani bu süreç İngiltere’yi referandumda her ne kadar
Türkiye konusunu gündeme getirmek suretiyle dışarıya dönük bir çalışmanın içine ittiyse
bundan sonra İskoçya konusu ve İrlanda konusuyla İngiltere içerisine gömülecek, belki bir
çözülme sürecini yaşayacak. Bizim böyle bir durumdan, Avrupa’nın kendi iç sorunlarıyla
uğraştığı bir durumdan vazife çıkarıp “Biz de hadi buradan çıkalım.” gibi bir anlayış bize zarar
verir. Bizim bu anlayışı terk etmemiz gerekiyor."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Çok teşekkür ederim konuşmanız için. Yalnız Sayın
Vural Bey, birkaç yerde yanlış ifadelerde bulundunuz çünkü bakın, ben devletin resmî
rakamını veriyorum. Etlik Entegre Sağlık Kampüsü 1 milyar 105 milyon. Yirmi beş yıl içerisinde
ödenecek para 6 milyar. Devletin, bizim cebimizden çıkan para 5 milyar yani 5 katrilyon.
“Peki, Hocam bunu yapmayalım mı, bunları uygulamayalım mı?” Tabii ki uygulayalım. Peki, ne
yapalım? Bunlar başka yerde uygulanmış mı bir bakalım. Nerede uygulanmış mesela bu?
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İngiltere’de uygulanmış. Kamu-özel ortaklığıyla, aynı, devletin parası olmadığı için. Peki, ne
olmuş İngiltere’de uygulandığı zaman? Bu kamu-özel ortaklığıyla yapılan hastanelerin
yarısından çoğu satılmış. Kimler almış? ABD başta olmak üzere, küresel sermaye almış. Geriye
kalanlarda ne olmuş? Hastanelere zarar etmemek için kâr olmayan bölümleri, yoğun bakım
başta olmak üzere, kapatmış. İşte, dolayısıyla bu araştırmaları yapmak zorundasınız, bunun
için Başbakanı uyarmak zorundasınız Sayın Vural Bey."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Değerli arkadaşlarım, bu özelleştirme modeline dünyanın
birçok ülkesinde ve Türkiye Cumhuriyetinde Türk Tabipleri Birliği ve sivil toplum kuruluşları
çok akılcı gerekçelerle karşı çıktılar. Şimdi, bunu ısrarla uygulayan bir ülke var, İngiltere.
Zaten, neoliberalizmin de en birinci uygulayıcılarından biriydi rahmetli Thatcher’la birlikte.
Değerli arkadaşlar, İngiltere 2007 yılı sonrasında bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadı. İngiltere’de
8 tane hastane battı, İngiltere’de yüzlerce sağlık çalışanı, hemşire, doktor işsiz kaldı. Bugün
kamu-özel ortaklığının İngiltere’ye vereceği yakın dönem zararın 15-20 milyar sterlin
olduğundan bahsediliyor İngiltere’de. Bunları bilesiniz diye söylüyorum"
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"Konuştuğumuz tasarı, bireysel emeklilikle ilgili arkadaşlar. Bireysel emeklilik kanun
tasarısının içerisinde, madde gerekçesinde aynen şunu söylüyor, birtakım methiyeler
dizdikten sonra diyor ki: “Bu düzenlemenin İngiltere, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde başarılı örnekleri bulunmaktadır.” ve buna sığınarak da, Türkiye’de
bireysel emekliliğin ne kadar doğru, ne kadar güzel ve ne kadar önemli bir şey olduğunun da
altını çiziyor. Peki, gerçekten böyle midir? İngiltere’de, Yeni Zelanda’da, Amerika Birleşik
Devletleri’nde bireysel emeklilik fonları, gerçekten, o fonlara mecburen girmiş olan insanların
faydasına mı olmuştur, zararına mı olmuştur onlara kısaca bir bakalım: (s. 685)... “Şili modeli”
olarak tanımlanan ve sermaye için son derece cazip olan ama emekçiler, çalışanlar için yıkım
anlamına gelen bu uygulamalar 1990’lı yıllar içinde birçok gelişmiş ülkede kabul gördü. Bu
ülkelerin başında Amerika geliyordu. ... İngiltere’de ise buna benzer, hisselerinin çok büyük
bölümü emeklilik fonlarından oluşan British Petroleum, daha fazla kâr elde etmek amacıyla
riskli olan derin sularda petrol çıkarmaya girişti. Yine daha fazla kâr için British Petroleum
taşeron kullandı ve güvenlik için gerekli yatırımları yapmaktan kaçındı. Sonuç olarak, bildiğiniz
gibi, 20 nisan 2010’da Meksika Körfezi’nde bir British Petroleum platformu patladı ve bu
patlamada 11 işçi hayatını kaybederken her gün denize boşalan binlerce varil petrol büyük bir
çevre felaketine neden oldu. British Petroleum, daha fazla kâr hırsıyla neden olduğu bu
felaketin durdurulması ve tazmini için milyarlarca dolar harcama yapmak zorunda kaldı.
British Petroleum hisseleri hızla düşmeye başladı, böylece emeklilik fonları British Petroleum
hisselerine yatırılmış olan milyonlarca emekçinin geleceği belirsiz hâle geldi. Beklentiler
Amerika’da olduğu gibi İngiltere’de de devletin emeklilik fonlarının kurtarılmasını bahane
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ederek British Petroleum zararlarının topluma ödettirilmesi yönünde gerçekleştirilmiştir. (s.
686)."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda Türkiye’de toplam 18 bireysel emeklilik şirketi
var arkadaşlar. Bunlardan 14’ü yabancı, 14 yabancı yani 45 yaşın altında bulunan bütün
çalışanların zorunlu olarak işverenler tarafından götürülüp sokulacağı bireysel emeklilik
sigorta şirketlerinin 18’inden 14’ü yabancı arkadaşlar. Bu yabancı şirketlere yatırılan paralar
yarın öbür gün Amerika’da, İngiltere’de, Şili’de olduğu gibi, çok uluslu şirketlere yatırılacak,
oradan nemalandırılmak istenecek; “O nemalandırmadan bizler pay alacağız.” denilecek
işçilere, çalışanlara, emeklilere ama bir süre sonra o yatırılan… Amerika’daki Enron,
İngiltere’deki BP, Şili’deki başka şirketler nasıl iflas etti, paralar kaçırıldıysa tekrar Türkiye’de
de olacak olan, bu toplanan fonların yok edilmesi, hiç edilmesi olacaktır ve emekli
maaşlarından 50 lira, 100 lira ödeyen o çalışanların, o emekçi kardeşlerin paraları, tasarrufları
böylelikle yok edilecektir. (s. 688)."
[Data_2015-2017]

36.!!!!
"İngiltere'de yıllar önce uygulanan ve başarısızlıkla sonuçlanan KÖO yöntemiyle oluşturulan
hastanelerin 7 tanesinin iflas ettiği, diğerlerinin de finansal açıdan çöküntü içinde oldukları,
hastanelerin zarar eden bölümlerinin kapatıldığı ve sağlık personelinin de maddi ve manevi
birçok zorluklarla karşılaştığı bilinmektedir."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUŞ (İstanbul) – İktidarımız, kamu maliyesi noktasında,
hem bütçe tarafında hem de borç yükü tarafında muhafazakâr ve disiplinli pozisyonunu hep
korumuştur. Bir örnek vereceğim: 1992-2002 arasında ortalama bütçe açığı yüzde 6,5 iken
2003-2015 döneminde ortalama bütçe açığı yüzde 2,7’dir. Şöyle birkaç tane ülkeye bakalım.
Mesela 2015 itibarıyla biz yüzde 1,2 bütçe açığı verdik, Brezilya 10,3 vermiştir, Japonya 6
vermiştir, İspanya 5 vermiştir, İngiltere 4,40 vermiştir, Hindistan 3,90 vermiştir, Amerika
Birleşik Devletleri 2,5; Rusya 2,60; Çin 2,30 -hep örnek verdiğimiz- Türkiye’den çok daha fazla
bütçe açıkları vermişlerdir."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumumuz bu yapıdayken AK PARTİ’nin insan hakları alanında bu ülkeye kazandırdığı diğer
kurumlara da bakmamız gerekir. Geçenlerde yüce Meclisimiz Kamu Başdenetçiliği seçimini
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yaptı. Bakın, bizim Kamu Başdenetçimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçildi ve
bağımsız bir yapıya sahiptir. Fransa’da Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır kamu
başdenetçisi ve üyeler de bizzat kamu başdenetçisi tarafından seçilmektedir. İngiltere’de
kurul üyelerini ve kurul başkanını devlet bakanı atamaktadır. Hollanda’da Adalet ve Güvenlik
Bakanının teklifi ve Kraliyetin onayıyla hayatiyet kazanmaktadır. Tabii, bir düzeltme yapmam
gerekir, Fransa’yı ombudsmanlık olarak söyledim ama diğer ülkeler insan hakları kurullarını
ihtiva ediyor. (s. 493).
…"
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük yerinden edilme yaşanıyor bütün dünyada. 60 milyon
insan evinden, yerinden, köyünden uzakta. En büyük mülteci harekâtı, İkinci Dünya
Savaşı’ndan beri, şu son dört beş yılda yaşanıyor. Ama şunu söylemek isterim; çok slogan
sevmemekle beraber özetle şunu söyleyebilirim: Bu insanlar, mülteciler savaştan kaçıyor,
ölümden kaçıyor, açlıktan kaçıyor; zengin ülkeler de mültecilerden kaçıyor. Fert başına geliri
45 bin dolar olan İngiltere’de sadece 9 bin mülteci varken dünyanın fert başına geliri en az
olan ülkelerden Lübnan’da 1 milyondan fazla mülteci var. Dünyanın en büyük coğrafyasına
sahip Yeni Zelanda’da yüzlerle ifade edilen mülteci varken Ürdün’de 600 bin mülteci var ve
300 mülteci almak için referandum yapma ayıbını işlemiştir modern dünya, medeni dünya. (s.
499)."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Ülkemizde ceza infaz kurumlarının
yoğunluğu Avrupa ortalamasının çok altındadır. Ceza infaz kurumlarında kapasiteye göre
doluluk oranları Fransa’da yüzde 114, İngiltere’de yüzde 111, Macaristan’da da yüzde 130
iken Türkiye’de sadece yüzde 104’tür. 2020 sonuna kadar 143 ceza infaz kurumu açılması,
131 ceza infaz kurumunun da kapatılması planlanmıştır. Böylece doluluk oranı daha da
aşağıya düşecektir. (s. 928)."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ: Fen okuryazar açısından fen lisesinden katılan
öğrencilerimiz bu sınavda 534 puan aldı. 534 puan Estonya’nın yani dünya 3’üncüsünün
puanına denk geliyor. Dünya 2’ncisi Japonya da 538. Eğer sadece fen lisesindeki
öğrencilerimiz girmiş olsaydı bu sınava, aldığımız dereceyle dünyanın 3’üncüsü olacaktık. Fen
lisesi öğrencilerimizin dünyayla yarışma konusunda bir sıkıntısı yok, hatta dünyanın önünde.
(s. 165).
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Sosyal bilimler lisesinden katılan öğrencilerimizin aldığı puan 518’dir. Bu puan Kore’nin, Yeni
Zelanda’nın, Avusturalya’nın, İngiltere’nin önünde yer almaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır
ki sosyal bilimlerde öğrencilerimizin fen okuryazarlığı dünyanın en önde gelen ülkeleri yani ilk
10’u arasındadır. (s. 166)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"HDP GRUBU ADINA SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) –Sağlık Bakanlığının, bugüne kadar bu
minvalde yaptığı ihalelerle önümüzdeki yirmi beş yıl için 50 milyar TL’nin üzerinde bir kamu
borcu olduğu iddiası var. Sayın Bakan, bu iddialar için ne diyeceksiniz? Bu hastaneler için
yapılan yatırımın 8 katı kadar sadece kira ödenmesi doğru mudur? Üstelik, bu şirketlere
sadece kira bedeli değil, yapılacak tetkiklerden tutun, güvenliğe kadar aklınıza gelen bütün
hizmetlere “hizmet bedeli” adı altında ödeme yapılmaktadır. Kamu hastanelerinin bir yatırım
değil, sağlığın ticarileşmesi ve sermayeye para kazandırmak amaçlı olduğunu söylemek yanlış
olmasa gerek. Kamu hastaneleri, daha önce İngiltere ve Kanada’da da yıllarca kullanılmış,
yarattığı kamu zararı nedeniyle ciddi eleştirilere neden olmuş, pek çok hastaneyi iflasa
sürüklemiş bir yönetim biçimidir. Bunu da size tekrar hatırlatmış olalım. Bu hastanelerden bir
örnek: Erzurum’da klasik ihale yöntemiyle yaptırılan 1.200 yataklı hastane 193 milyon TL’ye
mal olmuştur. Şehir hastanesi olarak kamu-özel ortaklığı modeliyle yaptırılan Kayseri’deki
1.500 yataklı hastane için 3 milyar 443 milyon lira kira ödenecektir. Bu hastanenin sabit
yatırım tutarı ise 420 milyon TL’dir. Sabit yatırımın 8 katı, benzer yatak kapasitesindeki bir
hastaneye ödenenin 17 katı para ödenecektir. Neden, bunu açıklayabilir misiniz? Neden 1
TL’ye alacağımız hizmeti 17 TL’ye alıyoruz? Buna cevap vereyim: Çünkü, 16 TL halkın cebinden
çıkacak. (s. 458)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"ALİ ÖZKAYA (Devamla) – Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, aynı zamanda devletin başkanı olduğu
için elbette ki yüksek yargı organlarına da atama yapacaktır. Kaldı ki Almanya, Avusturya,
İngiltere gibi birçok ülkede hâkim ve savcılar doğrudan Adalet Bakanı tarafından
atanmaktadır. Bizde ise yeni ismi “HSYK” olan bağımsız üst kurul tarafından atanacaktır. (s.
761)."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Değerli konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun
dün akşam kürsü işgaline yönelik tavrını pasif direniş, pasif itaatsizlik olarak tanımladı.
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – CHP’nin pasif direniş anlayışı bu işte.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Bu kesinlikle doğru değil. Vermiş olduğu örnekler
bakımından da doğru değil. Gandi’nin Hindistan’da pasif itaatsizliğe örneği, İngiltere’nin tuz
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vergisine karşı tuz alımını reddetmesi, polisin uyguladığı şiddete karşı da kendi bedenlerini
sadece hiçbir tepki vermeksizin teslim etmesidir. Öte yandan, Amerika’da sivil itaatsizliğin
kurucusunun yaptığı, kelle vergisini ödememek ve bunun neticesinde kendisine verilen ceza
olarak hapse girmektir. (s. 768)."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"HDP GRUBU ADINA AHMET YILDIRIM (Muş) – Mesela, büyüme hızını, AKP kendi iktidarı
döneminde hep Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkelerle kıyasladı. Oysa şunu gözden
kaçırdık, basit bir aritmetiği vardır bu işin: Evet, biz kendimizin büyüme hızını niye Almanya,
İngiltere, Fransa, ABD’yle kıyaslıyoruz? Oralardaki ortalama ömür süresi ne? Oradaki nüfusun
yaşlara göre dağılımı ne? Biz bir genç nüfusuz ve giderek genç nüfus oranı her geçen yıl artan
bir ülkeyiz. Almanya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın, ABD’nin bizim gibi genç bir nüfusu yok ki
yeni istihdam alanları yaratabilsin, yatırımlarla yeni bir büyüme hızı yakalayabilsin.
Almanya’daki yüzde 2’lik büyüme hızı bizdeki yüzde 4 küsurluk büyüme hızının çok çok
üzerindedir. Büyüme hızları gelişmekte olan ülkelerde görülebilen bir ekonomik
parametredir. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızları ile gelişmekte ve geri kalmış olan ülkelerin
büyüme hızları zaten hiçbir zaman örtüşmez, paralel seyretmez. Kaldı ki buradan hareketle
şunu da ifade edelim: Biz kendi büyüme hızlarımızı ve tahminlerimizi tutturamamış bir
ülkeyiz. (s. 210)."
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"Geçici istihdam arttıkça güvenceli kadrolu çalışma da giderek azalıyor. Kiralık işçi alan
firmalar ya da kamu sektörü kadrolu çalışanlarını işten çıkarıyor. Almanya'da 2010 yılında
yapılan bir araştırmaya göre yeni istihdamın yüzde 53'ü geçici istihdam bürolarıyla
yapılmaktadır ve geçici istihdamla şirketler kadrolu çalışanları işten çıkarmaktadır. Geçici
istihdamla çalışanlar aynı işi yapıyor olsalar da daha düşük ücret alıyorlar. KEİG raporuna
göre, İngiltere'de esnek çalışanlar aynı işi yapan tam zamanlı çalışanlara göre saat ücretinin
yüzde 68'ini alıyor. Türkiye gibi zaten kadınların aynı işi yapan erkeklere göre düşük ücret
aldığı ülkelerde geçici esnek istihdam, ücretleri daha da düşürecektir. Ayrıca ÖİB’ler iddia
edildiği gibi yeni istihdam yaratmıyor. Mevcut iş gücü piyasasındaki boşluklara, örneğin
askere giden çalışanın, doğum yaptığı için işten ayrılan kadının yerine istihdam edildiği için
yeni bir istihdam alanı oluşturmuyor. Dolayısıyla istihdamı garantilemiyor."
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL: Bakın, bu kamu-özel ortaklığıyla yapılan şehir hastaneleri projesi
bundan yirmi beş yıl önce İngiltere’de denendi. Peki, denendikten sonra ne oldu? Görülen
zarar üzerine, buradaki kamu-özel ortaklığıyla yapılan hastanelerin çok büyük kısmı satıldı ve
hem de çok ucuz miktarlara kime satıldı biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri’ne.
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Geriye kalan hastaneler ne oldu? Geriye kalan hastaneler de zarar etmemek için başta yoğun
bakım olmak üzere ve geriatri bölümleri olmak üzere diğer tüm bölümlerini hep birlikte
kapattılar. Sadece, poliklinik hizmeti veren ve MR, tomografi gibi tetkikleri içeren bölümleri
açık tuttular. Peki, o zaman, bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte, bütün bu ülkelerin yaptıkları
işlemleri incelememiz gerekiyor. Niçin? Ülkemiz zarar görmesin diye. Yoksa, yapılan tüm bu
tesisleri herkes istiyor, herkes destekliyor, burada hiçbir sorunumuz yok. Ama bu anlaşmaları
yaparken lütfen, biraz daha dikkatli olalım çünkü bu ülkede asgari ücretle yani 1.400 lirayla
geçinen yaklaşık 6 milyon 200 bin vatandaşımız var; bu ülkede 1.500 lirayla 2.200 lira arasında
geçinen 11 milyon emekli vatandaşımız var (s. 1143)."
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"KAMİL AYDIN: Birçoğumuz hatırlarız, futbol merakı olanlar çok iyi hatırlar, 1985’te
Belçika’nın Heysel Stadyumu’ndaki faciayı hatırlıyoruz, değil mi? Canlı seyrettik Liverpool ile
Juventus’un maçını. Allah korusun, 39 kişi yıkılan duvarın altında ezilerek can verdi. Ben
İngiltere’de de gördüm. Sheffield’da, 90 küsur kişi yangın sonucu ezilerek yaşamını kaybetti.
Yani bu Lima’da oldu, bu maalesef –biz görmedik ama bizden büyükler hatırlar
belkiülkemizde de oldu, Sivas-Kayseri maçında da oldu bu. 43 kardeşimiz can verdi o maçta.
(s. 1159) Şimdi, bunlardan bir ders çıkarmak lazım. Sporun ahlaki boyutunu çok istismar
ediyoruz, çok kenara atıyoruz. Bakın, şiddet nerede başlıyor? Şiddet stadyumda basit bir
hareketle başlıyor, bu, domino taşı etkisiyle sahadan yedek kulübesine yansıyor, yetmiyor,
tribündeki önce VIP grubuna, kulüp yöneticilerine yansıyor, oradan tüm stada yansıyor, o da
yetmiyormuş gibi sokağa kadar gidiyor."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MİTHAT SANCAR (Mardin) – “Peki, niye yapıyorsunuz?” diye
sorduğumuzda “Başka ülkelerde var.” dediler. Sorduk “Hangi ülkelerde bu kadar ağır para
cezası düşünce açıklaması için getiriliyor?” diye, dediler ki: “Almanya’da var.” Almanya’da
böyle bir düzenlemenin, bu amaçla ve bu çerçevede bir düzenlemenin olmadığını anlattık
kendilerine ama dinlemediler. İngiltere ve Fransa örneklerini verdiler, onların da böyle
olmadığını söyledik, yine dinlemediler (s. 998)."
[Data_2015-2017]

50.!!!!
"Cahit Bağcı: “Borcu ifade ederken değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği tanımlı olmasına dikkat
etmek durumundayız, uluslararası tanımları kullanmak durumundayız. Dün, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanımız, Plan ve Bütçe Komisyonuna bir sunuş yaptı. Bu
çerçevede, ortaya konulan tabloyu ben sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum: Benden önceki
hatip arkadaşlar hem kamu kesimi borçlarına hem de özel kesim borçlarına değindiler.
Değerli arkadaşlar, Türkiye, kamu kesimi borçları, Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan’dan
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sonra en düşük seviyede olan ülkelerden bir tanesidir ve yüzde 40’ın altındadır. Pek çok
Avrupa Birliği üyesi ülke, Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa yüzde 100’ler seviyesindedir yani
gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 100’ü oranında bir kamu kesimi borçlanması söz konusudur”
(sf. 54)."
[Data_2014-2015]

51.!!!!
"Mehmet Günal: “Durmadan da Sayın Başbakanla beraber Sağlık Bakanımız dolaşıyor
“Efendim, şehir hastaneleri kuruyoruz…” Kim ödeyecek bunun faturasını? Yani, böyle bir
model olabilir mi? Bakın, elimizde çalışmalar var, raporlar var, bunun beşiği olan İngiltere’de,
Kanada’da, İrlanda’da ne kadar zarar edildiğini söyleyen raporlar var, parlamento raporları
var. Soruşturma komisyonları kurulmuş “Yüzde 87 daha pahalıya geliyor normal ihale
yönteminde.” diyor birincisi. Yani, şu anda her tarafta sorun var, Avustralya’da, Kanada’da,
İrlanda’da… Benim elimde makaleler var, burada size göstereyim, gazete haberleri var ve
komisyon raporları var” (sf. 492)."
[Data_2014-2015]

52.!!!!
"Nurettin Canikli: Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bakın, Hükûmetimize ve Başbakanımıza yönelik olarak “Diktatöryal eğilimler
içerisinde.” gibi ya da buna benzer ifadelerin hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığını, bütün
bunların sadece iftiradan ibaret olduğunu en iyi siz biliyorsunuz.... Ama bugün Amerika’da,
İngiltere’de, Almanya’da dahi görülmeyen bir özgürlük ortamı…"
[Data_2014-2015]

53.!!!!
"Altan Tan: Şimdi, değerli arkadaşlar, ben bunları böyle mahalle üslubuyla artık konuşmak
istemiyorum çünkü seçim boyunca iki ay bunlar konuşuldu. Gelelim şimdi işin esas, öz
noktasına. Esas sorun ne? Osmanlı padişahları ve dünyadaki diğer padişahlar da, çarlar da,
şahlar da, krallar da bütün bir mülkü kendilerinin kabul ediyorlardı. İşte, İngiliz Kralına 1215’te
verilen Magna Carta Fermanı’ndan bugüne kadar devam eden bir zihniyet var bütün dünya
krallarında, padişahlarında; Rus çarından, İran şahından Osmanlı sultanlarına kadar, bütün bir
devleti kendi mülkü kabul ediyor ve “Bu mülk üzerinde ben istediğim tasarrufu yapabilirim.”
diyor. İki: Halkı, tebaayı kul olarak kabul ediyor, tebaa... Ben her türlü tasarrufun sahibiyim.
Dolayısıyla, bu verilen ihalelere, verilen kredilere, medya havuzlarına bizim günümüzdeki bazı
şeyhülislamlar da fetva üretiyor, bunu ortak bir havuz olarak değerlendiriyor. İşte değerli
arkadaşlar, esas eleştirilecek nokta bu.
Peki, Rus çarını, İran şahını, İngiliz kralını bir yana bırakalım, bizim kendi inancımızda ve
sizlerin de her gün müntesibi olmakla övündüğünüz ve kullandığınız, siyasete alet ettiğiniz
İslam dininde durum nasıl? Ben size birkaç tane örnek vereceğim."
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[Data_2014-2015]

54.!!!!
"Oktay Vural: Vatandaş iktidardan, Erdoğan’dan, ölümleri, ihmalleri meşrulaştıran 1860’ların
İngilteresi’yle karşılaştırmaları değil, 600’lerde “Dicle’nin kıyısında bir kuzu kaybolsa hesabı
benden sorulur.” diyen Hazreti Ömer gibi davranmasını beklerdi."
[Data_2014-2015]

55.!!!!
"Erkan Akçay: Taşeron sistemi kurulmuş, “ekipbaşı” demişler, “dayıbaşı” demişler; tam bir
köle düzeni, aşırı derecede bir köle düzeni. Aslında, Sayın Başbakanın kazanın olduğunun
ertesi günü İngiltere’de 1800’lerdeki, 1850’lerdeki maden kazalarını referans olarak
göstermesinin bir anlamda tersi olarak doğru olduğunu da görüyoruz. Yani, buralarda,
1800’lü yılların İngilteresi’nin maden işletmelerindeki köle düzeni kurulmuştur diye aslında bir
itiraftır da bu. 2023’leri hedef aldığını iddia eden bir Hükûmete hiç yakışıyor mu 1850’lerden
referans göstermek, örnek göstermek?"
[Data_2014-2015]

56.!!!!
"Özgür Özel: “İlk gün, maden şirketi çok ciddi bir kuruluştu Sayın Bakana göre, bütün
denetimlerden geçmişti. İkinci gün, kazalar madenciliğin fıtratında vardı, dünyanın her
yerinde oluyordu böyle şeyler, mesela 1876 İngiltere’sinde. Üçüncü gün, gözaltı yok, sorgu
yok, tutuklama yok, savcıya mikrofon uzanıyor, savcı diyor ki: “Ya, zaten sorumlular da öldü,
kimi gözaltına alacaktım?” Allah’tan kamuoyu baskısı bir noktaya geliyor, soruşturma açılıyor,
etkin bir, birleşmiş bir muhalif söylem kamuoyunda karşılığını buluyor. Kimse bunun
üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmıyor ama siyaset dediğiniz mesele de, bir iş kazası
olduğunda sorumluların sorgulanmaması, hesap vermenin ve adaletin önündeki engellerin
kaldırılmamasını talep etmekse eğer kimse kusura bakmasın, o kadar ucuz değil, 301 canımız
gitti bizim. Burada sorumlular hesap verecek arkadaşlar” (sf. 72)"
[Data_2014-2015]

57.!!!!
"Veysel Eroğlu: “Diğer bir husus da, suyun ticarileşmesi söz konusu değil. Bakın, sudan biz
para almıyoruz şu anda. Ancak, tabii ki, büyükşehirlerde -İstanbul’da İSKİ gibi- diğer şehirlerde
su kanalizasyon idareleri var. Bunlar özellikle belediye meclis kararıyla su tarifelerinde yetkili.
Çünkü İSKİ’nin ve diğer su kanalizasyon idarelerinin genel kurulu büyükşehir belediye meclisi
olduğu için tarifeleri onlar tarafından hazırlanıyor ve kanuna göre onlar yetkili. Ama ben şunu
biliyorum, bu tarifeler hazırlanırken… Ücretler diğer ülkelere baktığımız zaman çok daha
düşük, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, su ve atık su açısından. Bunu Almanya’yla,
İngiltere’yle kıyaslamanız mümkün. Yani burada zaten bu idareler kâr maksatlı değil, sadece
masrafı alıyor. Yani suyun getirilmesi, arıtılması, terfi, enerji ve atık suların toplanıp arıtılması
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gibi masraflar var, dolayısıyla su kanalizasyon idareleri sadece ve sadece işletme masraflarını
karşılayacak bir seviyede evlere su veriyor. Hatta ben İSKİ Genel Müdürü olduğum zaman, biz
fakir aileler sıkıntı çekmesin diye ayda yaklaşık olarak 7-10-15 metreküpten daha az su
kullanan ailelere fiyatı çok zararına tutuyorduk. Yani bu da su kanalizasyon idareleri
tarafından dikkate alınıyor. Suyun ticarileşmesi diye bir şey söz konusu değil, su herkesin en
tabii hakkı. Yani bir devletin vatandaşına sağlıklı ve yeterli su vermesi bütün vatandaşların
devletten beklediği en önemli haktır” (sf. 154)."
[Data_2014-2015]

58.!!!!
"Zülfü Demirbağ: “Değerli milletvekilleri, yapılan büyük yatırım ve hizmetlerin yanında biraz
da ak saraydan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti 1,3 katrilyon, oda
sayısı 1.150. Bu noktada özellikle bizi eleştiren ülkelere bakacak olursak: Pentagon için ayrılan
para 1,3 milyar dolar, İngiltere'deki onlarca saraydan biri olan Parlamento Sarayı için
harcanacak para 5 milyar euro. Alman istihbarat binası -devlet binası, sarayı değil- için
harcanan para 1,33 milyar euro; bizim 3 katımız” (sf. 167)."
[Data_2014-2015]

59.!!!!
"Ne yaptık? Bakınız, Hükûmetimizin ortaya koyduğu icraat, ortalama ücretlerin 2007-2013
arasındaki seyrine bakalım: 100 birim olarak alırsak ücreti, 100 birim, 2007-2013 arasında
İtalya’da bu 100 birim 92’ye düşmüş, İngiltere’de 94’e düşmüş, Yunanistan’da 75’e, 100 olan
ücret 75’e düşmüş, İspanya’da 96’ya gerilemiş, Amerika Birleşik Devletleri’nde 100 olan birim
101 olmuş, 101,4 olmuş, Türkiye’de ise 115 olmuş."
[Data_2014-2015]

60.!!!!
"Faruk Bal: “Sayın Bakanın konuşmalarında ifade ettiği hususlara geçmeden önce… Askerî
yargı Türkiye’de bir sorundur. Sıkıyönetim mahkemeleriyle sorun olmuştur, askerî
mahkemelerle sorun olmuştur, daha sonra DGM’lerle sorun olmuştur, özel yetkili
mahkemelerle sorun olmuştur. Sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla gidilen yoldan
dönülmesiyle birlikte Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, HSYK’dan sonra askerî yargının
da AKP’lileştirilmesi projesiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, bu sorunun giderilmesi
için Sayın Bakanın ifade ettiği gibi Hollanda’ya gitmeye gerek yok, İsveç’e gitmeye gerek yok,
İngiltere’ye, Fransa’ya gitmeye gerek yok, bunların hepsini hepimiz biliyoruz. Gidilecek yer
AKP Genel Merkezidir. Orada, AKP Genel Merkezinin tayin etmiş olduğu Anayasa Uzlaşma
Komisyonu üyelerinin imzasıyla askerî yargıyla ilgili AKP’nin tekliflerine bakılması yeter.
Milliyetçi Hareket Partisi de bu komisyonda bulunmuştur ve askerî yargının demokratik
değerlere uygun hâle getirilebilmesi için özgün önerilerini sunmuş ve büyük bir bölümü de
kabul edilmiştir” (sf. 334)."
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[Data_2014-2015]

61.!!!!
"Turgut Dibek: “li bir otururuz, konuşuruz, belki düzenleme yapılır. Ama az önce gördüm ki
iktidarın hiç böyle bir niyeti yok. Bu kurul yapısı böyle geçecek. Sayın Bakanın da konuşmasını
izlediğimizde Hollanda’dan, İsviçre’den, oradan örnekler verince; Sayın Cumhurbaşkanı da
“İngiltere’de kraliçe var, krallık var…” Hollanda’da da krallık var bildiğim kadarıyla Sayın
Bakan. Yani, oralardan böyle örnekler veriyorsunuz ve “İşte, efendim, orada da bakan atıyor,
burada da biz o işleri yapıyoruz.” diyorsunuz. Baktık ki böyle bir niyetiniz yok. Bu Kurul,
anladığım kadarıyla, sizin istediğiniz gibi, bu şekilde, bu yasal düzenlemeyle geçecek ama
sonra 13, 14, 15, sanıyorum o maddelerde de gelecek, orada da bizim önergelerimiz var. Bu
Kurulu mutlaka, değerli arkadaşlar, Anayasa’mıza uygun hâle getirelim ve bu Kurulun da
Anayasa’ya uygun hâle geldikten sonra yaptığı bu atamalar da Anayasa’ya uygun olsun. Bu
atamalar da tartışılacaktır, tartışılmaması mümkün değildir çünkü Kurulun kendisi sakat” (sf.
362)."
[Data_2014-2015]

62.!!!!
"Adil Zozani: Sayın Bakan bir televizyon programında dedi ki: “İngiltere’de, efendim, 3 PKK’li
militan molotofla yakalandı, on dört yıl ceza aldı.” Sayın Bakan açıklamasını verdi. Ya, Sayın
Bakan, molotofla ilgili, molotofa verilen cezalarla ilgili olarak ta Londra’ya kadar gitmenize
gerek yok; Ankara’daki dosyalara bakın, yirmi sekiz yıl ceza verilmiş. İhtiyaç yok ki. Ayrıca,
Yargıtay molotofu silah saymış mı, ateşli silah saymış mı? Saymış. Niye bu düzenlemeyi
getiriyorsunuz? HDP bunu sorguluyor."
[Data_2014-2015]

63.!!!!
"“Kamu-özel ortaklığı modelinde işletmeciye yapılacak ödemelerin devletin bütçesinden
değil, döner sermaye veya benzeri kaynaklardan karşılanacağı planlanmıştır. Böylece
yapılacak hastanelerin maliyeti yine hastalardan alınacak katkı katılım paylarından karşılanmış
olacaktır. Kamu-özel ortaklığı ekonomi dilinde bir özelleştirme modelidir ve İngiltere’deki
modelden aynen alınmıştır (Public Private Partnership). Bu özelleştirme modeli Avrupa’daki
bazı ülkelerde ve Kanada’da denenmiştir. Geriye doğru yapılan analizlerde bu özelleştirme
modelinin kamu gelirlerini tahrip ettiği görülmüş ve geri dönüşler başlamıştır” (sf. 251)."
[Data_2014-2015]

64.!!!!
"Erol Dora: “Değerli milletvekilleri, topluma ve yurttaşlara karşı mevcut fiilî ve hukuki şiddet
bir üst seviyeye taşınarak yeniden kuruluyor ve haklar ve özgürlükler düzenini yeniden
belirleyerek bir yeni iktidar inşasının yolu açılıyor. Halka karşı devlet şiddetini
derinleştirmenin yasal zemini hazırlanıyor. Tasarıda dikkat çeken noktalardan biri, polise
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herhangi bir yargı işlemine gerek kalmaksızın kırk sekiz saate kadar gözaltı kararı verilmesi
yetkisidir ki bu durum, idareyi yargı benzeri bir kurum olarak yeniden yapılandırma sonucunu
doğuracaktır. Türkiye’de yargı zaten idare benzeri bir kurumken daha da ileriye gidilerek idare
yargılaşıyor. Benzer bir yöntemi İngiltere, Kuzey İrlanda nezdinde 10 no.lu Kararname’yle
1970’lerin başında uygulamaya koymuş ve toplum için tehlike oluşturan kişileri fişleme ve
toplama kampı kurma çabası içine girmişti. Aynen 1970’lerin İngiltere’si gibi bu yasa tasarısı
da ülkedeki herkesi çıplak şiddetin konusu hâline getiriyor ve yurttaşların muhalefetini
bastırmak için her türlü gayrihukuki yöntemi mubah sayıyor."
[Data_2014-2015]

65.!!!!
"BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Şimdi, benim AKP’li yetkililerde gözlemlediğim şu: Aynen Sayın
Naci Bostancı’nın yaptığı gibi, sessiz sakin bir şekilde, sanki böyle çok mantıklı
konuşuyorlarmış gibi sözler sarf edip aslında geçirmek istedikleri meseleyi veya yönetmek
istedikleri meseleyi çarpıtıyorlar. Şimdi, Naci Bey de bir İngiliz lordundan örnek verdi,
efendim, insanlar tembelmiş, çalışmak istemezlermiş. Bir kere, insanların neden diğer
hayvanlardan farklı olduğuna dair yazılmış çok şey vardır, Naci Bey de onları pekâlâ bilir.
Onları değil de ismi bile bilinmeyen bir lordu örnek göstererek burada herkese hakaret
ediyor, sabahlara kadar, sekiz buçuklara kadar…"
[Data_2014-2015]

66.!!!!
"Erol Dora: “İnsan Hakları İzleme Örgütünün, Avrupa Birliği üyesi önemli bir ülkenin bir
diplomatından öğrendiğine göre, Türkiye’nin İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz kasım ayında, kendi
ülkelerinde polise tanınan yetkileri sormuş ve Avrupa Birliğinden gelebilecek eleştirilerin
önünü kesmek amacıyla onların yasalarında bulunan bazı unsurları cımbızlayarak almış.
Örneğin, İngiliz polisinin insanları kendi inisiyatifiyle gözaltına alma yetkisi gerçekten de var ve
Almanya yasaları da göstericilerin kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini örtmelerini bir suç
olarak tanımlıyor ki Türkiye’nin yeni tasarısı da bu 2 unsura yer veriyor. Ancak, Avrupa Birliği
ülkelerinin her birinde polise verilen münferit yetkilerin cımbızlanması yoluyla bir kıyaslama
yapılması bilinçli bir yanıltma kastı taşımaktadır. Amaç, ağaçları göstererek ormanı
görmezden geleceğimizi ummak. Hükûmet yetkililerinin değinmekten kaçındığı konu,
Türkiye’de kamu düzenini korumak için yürütülen polis faaliyetlerinin bugünkü durumu,
barışçı gösterilerin polisler tarafından şiddetle ve hukuksuz olarak dağıtıldığı, şiddet
eylemlerine karışmamış barışçı göstericilerin gözaltına alındığı ve yargılandığı sayısız vaka
hakkında düşünceler belirtilmektedir” (sf. 334)."
[Data_2014-2015]

67.!!!!
"Müslim Sarı: Türkiye yüzde 3 büyümeyi taşıyamaz. Bir Batı ülkesi, Amerika ya da olgun bir
ekonomi, örneğin Fransa, İngiltere‘de yüzde 2’lik, 3’lük büyümeler çok iyi büyümeler olabilir
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ama Türkiye genç bir ülke. Her yıl 500 bin insan, 600 bin insan istihdam havuzuna giriyor.
Dolayısıyla, mevcut 3 milyon işsize ek olarak istihdam havuzuna giren bu insanlara iş
verebilmek için bile ekonomiyi en az yüzde 5 büyütmek zorundasınız. Ekonomi en az yüzde 5
büyüdüğünde işsizlik sabit kalıyor. Ama büyüme oranları aşağıya doğru indikçe işsizlik oranları
da büyüyor. Ve önümüzdeki dönem, orta vadede, Türkiye’nin önünde 0 ile 3 arası bir büyüme
patikası var."
[Data_2014-2015]

68.!!!!
"Erkan Akçay: “Değerli milletvekilleri “Bu konuşma nerede, hangi tarihte, kim tarafından
yapılmış olabilir?” diye sormuştum. Cevabını da veriyorum: Bu konuşma, tam iki yüz kırk yıl
evvel, 1775’te İngiltere Parlamentosunda bir parlamenter tarafından dile getiriliyor. Bu
getirilen torba kanunlar ve İngiltere Parlamentosundan size aktardığım iki yüz kırk yıl evvelki
bu konuşma bana neyi hatırlattı, biliyor musunuz? 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da
meydana gelen maden faciasında da dönemin Başbakanı ne demişti? “Efendim, bu kazalar bu
işin fıtratında var, 1850’lerde İngiltere’de de böyle kazalar oluyordu.” Demek ki sizin kanun
çıkarma fıtratınızda da bu var ki 1775’lerde İngiltere’de kanun çıkarma yöntemlerini, usulünü
uyguladığınız ortaya çıkıyor. Temel kanunlar, bu torba düzenlemeler nedeniyle yamasından
aslı belli olmayan elbiseye döndü."
[Data_2014-2015]

69.!!!!
"İsmet Yılmaz: Sayın milletvekilleri, Türkiye, sorunlarına rağmen ateş çemberine dönmüş bir
coğrafyada güçlü demokrasisi ve güçlü ekonomisiyle bölgenin huzur adası durumundadır. 28
Avrupa Birliği ülkesi 120 bin sığınmacıyı nasıl paylaşacağını tartışırken, İngiltere 20 bin
sığınmacıyı beş yılda kabul edebileceğini açıklamışken Türkiye 2 milyondan fazla sığınmacıyı
kabul ederek 7,5 milyar doların üzerinde bir harcama gerçekleştiren ülkedir. Millî gelirine
oranla dünyada en fazla yardım eden ülke de Türkiye’dir."
[Data_2014-2015]

70.!!!!
"Peki, bunu biz mi icat ettik? Yirmi beş yıl önce, otuz yıl önce İngiltere’de başladı bu sistem.
Bakın, İngiltere şimdi ne diyor? Yirmi beş yıldır uyguladığı bu kamu-özel ortaklığı modeli için,
kendi kurumlarının bu yöntemle İngiltere’yi çok büyük kayıplara uğrattığını, zararda
olduklarını ve bu yöntemin baştan yanlış bir yol olduğunu şimdi kabul ediyorlar. Kanada diyor
ki: “Özelleştirmenin Truva atıdır kamu-özel ortaklığı.” (s. 736)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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71.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA NURDAN ŞANLI: Ülkemizin ekonomik gelişmesine paralel olarak
marka, patent ve tasarımdan oluşan sınai mülkiyet başvurularında çok önemli artışlar
yaşanmıştır. 2002 yılında 36 bin olan marka başvuru sayısı 2013 yılında 110 bine, 20 bin olan
tasarım sayısı 42 bine, 3 bin olan patent ve faydalı model sayısı ise 15 bine yükselmiştir.
Ülkemizin bu alanda son on bir yılda aldığı mesafeyi açık bir biçimde ortaya koyabilmek için,
geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı tarafından
yayınlanan 2013 raporunda ülkemiz adına dikkat çekici veriler görülmektedir (s. 709).
Türkiye, patent, marka ve tasarım başvurularında bir önceki yıla göre 2 basamak birden
yükselerek dünyada 7’nci sıraya yerleşmiştir. Bu sıralamada Türkiye’nin önünde sadece Çin
Halk Cumhuriyeti, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore ve Fransa yer
alırken, ülkemiz, İtalya, İngiltere, Hindistan, Brezilya, Rusya ve İspanya gibi fikrî mülkiyet
alanında önemli ülkeleri geride bırakmayı başarmıştır. (s. 710)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

72.!!!!
"MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK– Bakın, şu anda benzinde vergi yükü sıralamasında,
Hollanda’da yüzde 61,92; İngiltere’de yüzde 60,98; İtalya’da yüzde 60,18; Yunanistan’da
yüzde 60,13; Türkiye’de yüzde 59,76. Motorini de söyleyeyim: Bakın, şu anda İngiltere’de
yüzde 58,49 vergi yükü motorinde, İtalya’da yüzde 55,28…"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

73.!!!!
"Tayyip Erdoğan: “İstihdamda sağlanan artış bakımından da krizden en çabuk çıkan
ülkelerden birisi durumundayız. 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, başta
gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada iş gücü talebinde büyük bir düşüşe ve işsizliğe yol
açtı. 2007-2010 döneminde işsizlik oranları İspanya’da yüzde 8,3’ten 19,9’a; Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüzde 4,6’dan yüzde 9,7’ye; İngiltere’de yüzde 5,4’ten yüzde 7,9’a; İrlanda’da
yüzde 4,6’dan yüzde 13,5’a; Yunanistan’da ise yüzde 8,3’ten yüzde 11,8’e çıktı” (sf. 88)."
[Data_2011-2013]

74.!!!!
"Binali Yıldırım: “Yargıtay’ın aldığı kararlar tek tek şikâyet üzerinde alınmış kararlardır. Bu
kararlarda baz istasyonlarının sağlığa zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılması yönünde olan
kararlar olduğu gibi, aksine de kararlar vardır ve dediğim gibi bu şikâyete bağlı münferit
davalar sonucu verilmiş bir karardır. İşin esası nedir? İşin esası… Ülkelerden örnekler verelim.
Örneğin, İngiltere’de elektrik alan şiddeti 46 voltmetreye kadar müsaade edilmektedir. Yani
baz istasyonunun yaydığı gerilim, elektromanyetik alan değeri metre başına, 1 metre uzakta,
46 volt oluncaya kadar baz istasyonunun kurulumuna müsaade edilmektedir. Bu oran
Amerika’da 47’dir, Kanada’da 41, Japonya’da 41 ve az önce ifade ettiğim ICNIRP
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konvansiyonunun öngördüğü değer de 41’dir. Türkiye’de müsaade edilen değer 10
volt/metredir. Yani, bu değerin dörtte 1’idir. Uluslararası müsaade edilir sınırların dörtte 1’ine
biz şu anda müsaade ediyoruz” (sf. 213)."
[Data_2011-2013]

75.!!!!
"Bülent Gedikli: “Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu küresel kriz karşısında havlu atmış,
bazı ülkeler de iflasla karşı karşıya kalmıştır. Sosyal patlamaların yaşandığı, hükûmetlerin
devrildiği ve yerlerine teknokrat hükûmetlerin iş başına geldiği bu ülkelerin geleceğini
kapkara bulutlar sarmış durumdadır. Daha geçen hafta İngiltere’de 2 milyon kamu çalışanı
Londra meydanlarında protesto gösterileri yapmış, iş bırakmışlardır. Brüksel’de, Paris’te,
Atina’da, Roma’da, Madrid’de 100 binlerce insan benzeri gösterilerle meydanlardadır. Hatta
Amerika’da yapılan Wall Street eylemleri artık bir dönemin sonunu haber vermektedir.
Dünyada bunlar olurken Türkiye ekonomisiyle, istikrarıyla, güçlü liderliğiyle dimdik ayaktadır.
Bugün Avrupa’da herhangi bir insana “Türkiye’de mi yoksa Avrupa’da mı yaşamak istersiniz?”
diye sorulacak olsa çoğu insan herhâlde “Türkiye.” Diyecektir” (sf. 71)."
[Data_2011-2013]

76.!!!!
"Bülent Gedikli: Bütçe açığından örnek verirsek İspanya yüzde 9,2;
Amerika yüzde 10,6… Bunlar anlaşılıyor mu? ... İngiltere yüzde 10,4; Fransa yüzde 7,7. Bakın,
Türkiye yüzde 2,1. (sf. 77)"
[Data_2011-2013]

77.!!!!
"İdris Naim Şahin: Avrupa Birliği İstatistik Kurumu tarafından en son verilere göre, uluslararası
standart olan 100 bin kişiye düşen yıllık suç miktarı, İsveç’te 14.400, İngiltere’de 8.100,
Almanya’da 7.600, Fransa’da 5.600 iken Türkiye’de 1.400’dür. Bu veriler ışığında, ülkemiz,
suçların nüfusa oranı yönüyle birçok dünya
ülkesinden daha güvenli bir ülke konumundadır. Yine ülkemiz, suç aydınlatma oranları
bakımından Avrupa’nın en önde gelen birkaç ülkesinden birisidir. Örneğin, şahsa karşı işlenen
suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 95’ler seviyesindedir (sf. 401)"
[Data_2011-2013]

78.!!!!
"Binali Yıldırım: “Yıllık ses trafiğinde Türkiye, Avrupa’nın 1 numarasıdır; yıllık 163 milyar
dakika, aylık 261 dakikayla 1’inci. 2’nci sırada İngiltere ve Fransa gelmektedir. Mesajda da
aynıdır. Bilindiği gibi sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye ilk 4 sırayı işgal etmektedir. İnternet’i
en yoğun kullanan ülkeler arasında ve İnternet kullanım oranı en hızlı artan ülkelerin başında
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Türkiye gelmektedir. Kamu İnternet erişim merkezlerinin kurulması, sosyal sorumluluk
projelerinin yerine getirilmesi de bu anlamda yaptığımız önemli hizmetlerden bazılarıdır” (sf.
47)."
[Data_2011-2013]

79.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Değerli arkadaşlarım, bütçeyle ilgili olarak, bu dönemde OVP ve OVPM’yle
ilgili gecikmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterince konuştuk ama burada özellikle
belirtmek istiyorum. Bakın, onaylayacağımız konulardan bir tanesi de 2010 yılının kesin
hesabıdır. 2010 yılında sizin izin vermediğiniz, bakın, bu yüce Meclisin izin vermediği ödenek
üstü harcama tutarı nedir biliyor musunuz? 15 milyar lira. Bu çok önemli bir konu. Yasama
organı olarak bütçe hakkımıza sahip çıkmamız lazım hep beraber. Bu çok önemlidir. Bakın,
tekrar söylüyorum, bütçe hakkımıza sahip çıkmamız lazım, bunun farkında olmamız lazım.
Avrupa Birliğinde geçenlerde yapılan Liderler Zirvesinde alınan kararlarda – bu, İngiltere’nin
dışlandığı kararlarda- en önemli konu nedir biliyor musunuz? “Bundan sonra, Avrupa Birliğine
üye olan ülkelerin bütçeleri açık vermeyecek. En fazla millî gelirin yüzde yarımı kadar açık
verilecektir. Bunu geçmeyecektir ve bunu AB Komisyonu denetleyecektir.” diyor. Biz kriz
çıktıktan sonra mı bu denetimi yapacağız? Bu yüce Meclisin bu denetimi şimdiden yapması
lazım, bütçe hakkına, kendi hakkına, yetkisine sahip çıkması lazım değerli arkadaşlarım.
Bunun farkında olmamız, fevkinde olmamız lazım” (sf. 217)."
[Data_2011-2013]

80.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Iğdır Milletvekilimiz atanamayan öğretmenlerle ilgili tabii, bir yorumda
bulundu. Değerli arkadaşlar, biz 2003 yılından bu yana 301 bin tane öğretmen atamışız. Evet,
yani 169 bin derslik yapmışız, 301 bin tane de öğretmen atamışız ve önümüzdeki yıllarda da
Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre öğretmen de atamaya tabii ki devam edeceğiz. Bu dönem yani
Rusya da dâhil, İngiltere de dâhil yüz binlerce memurun işten çıkartıldığı bir dönem. Oysa
Türkiye’de, hem sağlıkta hem eğitimde hem bütün alanlarda Türkiye’nin ihtiyacı kadar tabii ki
memur alınmaya devam ediliyor” (sf. 581)."
[Data_2011-2013]

81.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Şimdi, değerli arkadaşlar, ülkelerin dış borç stoklarına bakarsanız yani özel
sektör ve kamu dış borç stoklarına bakarsanız rakamlar ülkeden ülkeye inanılmaz farklılıklar
gösteriyor. Lüksemburg gibi küçük bir ülke fakat orada finans sektörü çok büyük, finans
sektörünün borcu çok fazla. Lüksemburg’da kişi başına 3,7 milyon dolarlık borç var, bakın kişi
başına. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam dış borcu; özel sektör, kamu dış borcu
Haziran 2011 itibarıyla 15 trilyon 41 milyar dolar, 15 trilyon. Avrupa Birliğinin toplamı 13,7
trilyon dolar, bu 2010 Haziranı itibarıyla. Mesela İngiltere’nin yaklaşık 9 trilyon dolar borcu
var, Almanya’nın 4,7 trilyon dolar borcu var. Bakın, özel sektör ve kamunun toplam dış
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borcundan bahsediyorum. “Türkiye burada nerededir?” diye sorarsanız, Türkiye’nin -yani
buradaki rakamların bir kısmı 2010 Haziran, bir kısmı 2011 Haziran- 309 milyar dolardır
toplam devlet ve özel sektör dış borcu. Türkiye Brezilya’dan sonra geliyor, 27’nci sırada. Yani
Türkiye toplam dış borçları sıralamasında 27’nci sırada. Peki, Türkiye’de o anlamda kişi başına
borç sıralamasında yine çok çok daha aşağılarda” (sf. 607-608)."
[Data_2011-2013]

82.!!!!
"Nurettin Canikli: Şimdi, bakın, evet, herkes dünya lideri olamaz. Aslında, oraya gelmeden,
herkes parti lideri de olamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hâlen Genel Başkan olmasına
rağmen, parti lideri olamayanlar var, onun için söylüyorum bunları. Etrafınıza bir bakın,
görürsünüz....Şimdi, bakın, hatırlayın, Sarkozy ile Cameron yani Fransa Cumhurbaşkanı ve
İngiltere Başbakanı Libya’ya gittiler....Orada, evet hiç kimse karşılamadı. Aslında, Sayın
Kılıçdaroğlu da olsaydı orada keşke. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da olsaydı tablo değişir miydi?
Değişmezdi tabii ki....Şunun için anlatıyorum bakın: Yani lider kolay olunmuyor gerçekten.
Lider olmak kolay değil. Sarkozy, üzerine Cameron, üzerine Sayın Kılıçdaroğlu, başkalarını da
ekleyebilirsiniz, 10 tane daha ekleyin isterseniz, yine değişen bir şey olmazdı ama sonra, Sayın
Başbakanımız gitti. Yer yerinden oynadı, bütün Libya halkı sokaklardaydı. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)"
[Data_2011-2013]

83.!!!!
"Nurettin Canikli: “Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, 2008’in sonlarında ve 2009 yılında
başlayan bir küresel kriz var, global kriz, dünyayı etkileyen bir kriz, hâlen de etkileri devam
ediyor. Şimdi, Türkiye libere ekonomilerle kıyaslandığında bu krize maruz kalma potansiyeli
açısından eşit şartlara sahip. Neden? Çünkü bizde de korumacılık yok, libere bir ekonomi.
Dolayısıyla, doğal olarak dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı, bir gelişme olduğu takdirde
Türkiye ekonomisi de bundan etkileniyor, tıpkı Almanya ekonomisi gibi, İngiltere ekonomisi
gibi libere edilmiş, serbest piyasa ekonomisi uygulayan bütün ülkeler gibi, bu kanallar açık. Bu
yönüyle bakıldığında Türkiye, libere ekonomilerin tamamı gibi, ülkelerin tamamı gibi bu krize
maruz kalma açısından eşit konumdalar, aralarında bu anlamda bir fark yok. Yani Türkiye bu
kriz nedeniyle özel bir koruma tedbiri, bir güvenlik mekanizması oluşturmadı, libere ekonomi
kuralları neyi gerektiriyorsa onu muhafaza etti ve o çizgide yürümeye devam etti. Dolayısıyla,
bu karşılaştırma anlamlı olacaktır bu yönüyle bakıldığında. Onlar da, o ülkeler de bu krize
maruz kaldılar, muhatap oldular, Türkiye de muhatap oldu, bu yönüyle eşitiz” (sf. 1102). uzun
bir konuşma, AB ülkelerinden örnek verip, neticede aynı şartlarda olmamıza rağmen biz
memuru işten çıkrmıyoruz vs diye kendini pozitif değerlendiriyor.
Nurettin Canikli: “İngiltere: Katma değer vergisi oranı yüzde 17,5’tan yüzde 20’ye çıkarılıyor.
Kazanç vergisi, gelir vergisi, yüzde 18’den yüzde 28’e yükseltildi. Kamu kurumlarının, tüm
kamu kurumlarının bütçe ödenekleri yüzde 25 oranında kesildi. Kraliçe II. Elizabeth’in maaşı
2015 yılına kadar donduruldu. 300 bin memurun işine kademeli olarak son verilecek. Evet,
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yanlış duymadınız, İngiltere’de 300 bin kamu çalışanının işine kademeli olarak son verilecek”
(sf. 1103)."
[Data_2011-2013]

84.!!!!
"Ali Öz: “Şimdi, nükleer enerji, başta Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik
Devletleri ve İskandinav ülkelerinin bazılarında, Bulgaristan, Rusya, Ermenistan olmak üzere
birçok ülkenin vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Nükleer enerjinin üretimiyle alakalı sonuçta
radyasyon ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda, nükleer enerjinin bizatihi kendisi
olmasa bile, nükleer atıkların kanser oluşturma riskini ciddi derecede artırdığını bilim
adamları ve tıp dünyası çok iyi bilmektedir. Benden önceki konuşmacı arkadaşımızın da
bahsettiği gibi, özellikle bazı kanserlerde ciddi artışlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların
başında ilik kanseri, “lösemi” dediğimiz kanserde 2 kat, meme kanserinde normal görülen
popülasyona göre 3-5 kat daha fazla oranda, tiroit kanserlerinde yüzde 200 oranında daha
fazla, aynı zamanda, toplumda “konjenital (doğumsal) anomali” dediğimiz anomalileri de
gerçek manada arttırıcı bir etkisi olduğunu bilmekteyiz” (sf. 702-703)."
[Data_2011-2013]

85.!!!!
"Faruk Çelik: “Şimdi, değerli arkadaşlar, tüm kamu personel sistemleri milletin değer
yargılarından ve geleneklerinden bağımsız da olamaz, değil çünkü ülke uygulamalarına
baktığımız zaman, tek tip bir sistem de yok bu konuyla ilgili. Yani “Şöyle bir şablon, şöyle bir
sistem var ve bu sistemi alalım, uygulayalım.” diye bir durum da söz konusu değil. Ülkesine
göre değişen bir düzenlemeyle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Az önce
değerli bir arkadaşımız burada ifade etti: “Hakem heyeti olmasın.” Yani şimdi biz… Ama
geliyor, şimdi, İngiltere’de hükûmetin onayına veriyor, geliyor şimdi Fransa’da Maliye
Bakanlığı insafına bırakmış” (sf. 556)."
[Data_2011-2013]

86.!!!!
"Ali Uzunırmak: İşte bugün, şike soruşturmasından başka alanlara varıncaya kadar hâlen
daha sorumsuzluk devam ediyor ve Türk sporunu katletmeye devam ediyor Hükûmet. Sayın
Başbakanın bir açıklaması var, “Gerekirse beş yıl Avrupa’ya gitmeyelim İngiltere’de olduğu
gibi.” diye. Yanlış örneklemelerle, yanlış birtakım tavırlarla Türk sporunun ocağına incir
dikilmeye devam ediliyor. Bir İngiltere örneklemesi Türkiye’ye uymayan bir örneklemedir.
Orada, Heysel faciasından sonra taraftar cezalandırılmıştır. Oysa burada, farklı bir konumda
olay gelişmiştir. (752)"
[Data_2011-2013]
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87.!!!!
"....Ülkelerin nüfusuna göre, her 100 bin kişiden kaç kişi cezaevinde ülkelerde? Baktığımız
zaman Türkiye’de 100 bin kişide 175 kişi cezaevinde; İsrail, Brezilya, Rusya, ABD bizden daha
olumsuz noktada, cezaevinde daha fazla insan var ama İngiltere, İspanya bizimle hemen yakın
ama Fransa, Yunanistan, Belçika, Almanya, İsviçre, Danimarka, İsveç de bizden iyi. Dolayısıyla,
biz hedef olarak
bizden daha iyi olan ülkelere doğru bir gayret içerisindeyiz. Doluluk oranına gelince:
Türkiye’de yüzde 106, yüzde 110; yeni açılan kurumlarımızla bu oran
her gün değişiyor. Amerika’yla, Avustralya’yla aynı durumdayız. İngiltere, Fransa, Belçika,
Yunanistan, İspanya, Brezilya cezaevlerindeki doluluk oranı açısından bizden daha sıkıntılı
ama Danimarka, İsveç, Rusya ve İsviçre bizden daha iyi konumda. Burada da daha iyiye doğru
bir gayretimiz var. (793-794)"
[Data_2011-2013]

88.!!!!
"Oktay Ekşi: “Şimdi, Sayın Bakan konuşmasında Almanya’yla, İngiltere’yle karşılaştırdı. Ya,
Allah aşkına, İngiltere’nin ekonomisiyle, Almanya’nın ekonomisiyle bizim ekonomimiz bir mi?
Kaç tane çiftçimiz, kaç tane insanımız Alman’la, İngiliz’le yarışabilecek güçte ki siz Almanlarla,
İngilizlerle bizi karşılaştırıyorsunuz? Düpedüz, bu, yabancılara mülk satışının önünü açmaktır,
çiftçinin tarlasını yabancıya satmaktır; başka bir anlam ifade etmiyor” (sf. 271)."
[Data_2011-2013]

89.!!!!
"İsmet Yılmaz: “Bu memur maaşıyla ilgili olan husus da… Dünyanın en büyük 16’ncı
ekonomisiyiz ancak dünyadaki ekonomik trendlere bakın, bugün Almanya, Fransa, İngiltere ve
İtalya da -İtalya da dünyanın çok büyük ekonomilerinden birisi- işçisine, memuruna ilave bir
ödeme yapmıyor, aksine, daha önce vermiş olduğu sosyal haklardan geriye gidiyor. Biz ne
yapıyoruz? Çalışanımıza, işçimize, memurumuza şu sözümüz var; diyoruz ki: “Enflasyon
karşısında sizi ezdirmeyeceğiz.” 2002’den bu yana bu sözümüzün arkasında durduk, bundan
sonra da yine bu sözümüzün arkasında duruyoruz ki biz, çalışanımızın, işçimizin, emeklimizin
yanındayız. Geçmişte olduğu gibi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da enflasyona
ezdirmeyeceğimizi söylüyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum” (sf. 710)."
[Data_2011-2013]

90.!!!!
"Mustafa Elitaş: “Bakın değerli milletvekilleri, yine ülkelerin 2000 yılından 2010 yılına kadar
gelen gayrisafi yurt içi hâsıla artışlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik
Devletleri’nin 2000 yılından 2010 yılına kadar gayrisafi yurt içi hâsıla artışı yüzde 47; İngiltere
52,6; Almanya 73,5; Fransa 91,7; İtalya 85,1; İspanya 136,1; Yunanistan 140,2. Türkiye’nin
gayrisafi yurt içi hâsıla artışı on yılda yüzde 177 olmuş” (sf. 730)."
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91.!!!!
"Süha Aldan: “Aslında bu yasa tasarısıyla ilgili en çarpıcı örneği biz İtalya’da yaşadık. Komisyon
üyeleri olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne, İtalya’ya, İngiltere’ye ve Avusturya’ya geziler
düzenledik. Ben de İtalya’ya giden grubun içindeydim.... Tasarı gerekçesinde pek çok Avrupa
ülkesinde ara buluculuk sisteminin kullanılan bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Yapılan yurt
dışı ziyaretlerinde de bu sistemin 2000’li yıllardan itibaren bazı Avrupa ülkelerinde
uygulanmaya başlandığı ancak yaygınlaştırılamadığı, toplum tarafından kabullenilmediği
gözlenmiştir. İngiltere’de ara bulucu olarak görev yapan avukatlar, bu sistemin daha çok
tüketici haklarına ilişkin konularda uygulandığını beyan etmişlerdir. Bizim hukukumuzda da
hâlen uygulanan tüketici hakem heyetleri zaten vardır, ancak tüketici hakem heyetleri işleyişi
ve kuralları çok açık olan, tüm işlemleri aleniyet ilkesine uygun yapılan ve kararlarına karşı da
mahkemeye itiraz edilebilen kurumlardır. Yani tüketici hakem heyetlerinin bu tasarıyla
düzenlenen ara buluculukla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır” (sf. 896-897)."
[Data_2011-2013]

92.!!!!
"Süha Aldan: “Örneğin, miras hukukunda ara buluculuk geçerli olduğu takdirde, kadınların
mirasta eşit pay sahibi olması konusunda zaten sorunlar yaşamaktayken kız çocuklarının ve
geride kalan eşlerin miras paylarının korunması yeterince sağlanabilecek midir? Yoksa
kadınlar manevi baskı altında tutanakları imzalamak zorunda mı kalacaklardır? Bu konuda
tereddütlerimiz dayanaksız değildir. Kanada ve İngiltere’de Müslümanlar arasında ara
buluculuk faaliyetlerinde şeriat hükümlerinin uygulanmasının yolu açılmış ancak bu uygulama
sonucunda kadınların çok ciddi hak kaybına uğradığı anlaşılmıştır” (sf. 898)."
[Data_2011-2013]

93.!!!!
"Binali Yıldırım: Sayın Çelebi, şunu sizlerle paylaşmak istiyorum: İsviçre hava yolunun birim
maliyeti personel açısından 2,66 euro sent, İngiliz hava yolu 2,66 euro sent, Türk Hava Yolları
3,05 euro senttir. Yani, İngiltere’den de…(sf. 392)"
[Data_2011-2013]

94.!!!!
"Dilek Akagün Yılmaz: “Bu konulardaki kaygılarımız dayanaksız değildir. İngiltere ve Kanada’da
ara buluculuk faaliyetlerinde Müslümanların kendi inançlarına göre çözümler üretebilmesi
kabul edilmiş, bunun sonucunda kadın haklarında çok ciddi ihlaller yaşanmıştır. Üstelik bir de
33’üncü maddeyle gizliliğin ihlali hâlinde kişilerin altı aya kadar hapis cezasıyla
cezalandırılması yönünde bir düzenleme yapılması bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır.
Oysaki Avusturya’da gizlilik kuralı meslek sırrı niteliğinde sadece ara bulucu açısından
geçerlidir, tarafları bağlamaz” (sf. 1048)."
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95.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Adalet Komisyonunun Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya,
Avusturya gibi ülkelerde yapmış oldukları araştırma ve inceleme çalışmalarında, maalesef, ara
buluculuğun uygulandığı ülkelerde anlatıldığı şekilde uyuşmazlıkların çözümüne katkı
sağlamadığı, tam tersine, yargı sisteminde büyük bir belirsizliğe neden olduğu, özellikle başta
barolar olmak üzere büyük toplum kesimlerince dirençle karşılaşıldığı, ara buluculuk
müessesesinin uygulanacağı uyuşmazlıkların bile belirsiz olduğu ve hatta pek çok ülkede,
başta Amerika Birleşik Devletleri’nde ara buluculuk sisteminin bir başka kavramla,
pazarlık kavramıyla karıştırıldığı açıkça görülmüştür. (sf. 1080)"
[Data_2011-2013]

96.!!!!
"Turgut Dibek: “Anayasa’mızın 9’uncu maddesi var, Komisyonda da aslında bunu belirttik.
Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirten bir
hükmümüz var, yine 6’ncı maddemiz var egemenlikle ilgili. Bu kurum acaba yeni bir yargı
faaliyeti midir? Bu kurum çok hukukluluğu beraberinde mi getirecektir? Anayasa’mızın 9’uncu
maddesindeki yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılması bir anlamda bu
kurumla baypas mı edilecektir? Bu tür sorular soruluyor. Bu tür konular hukuk camiasında,
bizlerin arasında konuşuluyor. Şimdi, belki iktidar partisi milletvekillerimiz “Siz genelde
kuşkucu yaklaşıyorsunuz, aslında bu kurum hiç de öyle bir kurum değil…” Az önce Sayın Bakan
da sorulara yanıtlarda verdi, bizler de biliyoruz, yani maddeleri okuduğumuz zaman… İşte
Avrupa’ya da gittik. Bizler, arkadaşlarımızla, İngiltere ziyaretinde, ara buluculuk kurumunun
İngiltere ayağını orada incelemiştik ama diğer arkadaşlarımız Amerika, İtalya, Almanya,
Avusturya, diğer ülkelerde de bu kurum nasıl uygulanıyor, orada incelediler. Biz de gördük
İngiltere’deki olayı. Tabii orası İngiltere, Almanya, İtalya, burası da Türkiye değerli arkadaşlar.
Türkiye bambaşka bir ülke. Her ülkenin kendine özgü koşulları var, kendi sosyal sorunları var”
(sf. 1101)."
[Data_2011-2013]

97.!!!!
"Turgut Dibek: “Şunu gördük: Hiç de öyle değil. Ben İngiltere ayağını gördüm. İngiltere’de
1990’lı yıllarda bu iş başlamış, 2000 yılında kanunu çıkmış. 99’da, 2000’de bizzat yasal
düzenlemesi yapılmış, biz şu anda çıkarıyoruz 2012’de. Yüzde 3, yüzde 2… Soruyoruz yani,
dört gün kaldık orada, birçok ziyaretler yaptık, şunu diyor ilgililer: “Ya vatandaşın haberi yok.”
İngiltere’de ara buluculuk diye bir kurum var, alternatif çözüm üreten bir kurum var ama
bundan vatandaşların haberi yok, kimse bilmiyor, insanlar bu kuruma başvurmuyor.
İngiltere’den bahsediyorum. Bu Amerika’da da böyle, sanıyorum yüzde 3’ler, 2’ler civarında,
ama burada ballandıra ballandıra, işte dostane çözüm önerisi olarak da niteleniyor, alternatif
çözüm önerisi” (sf. 1102)."
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98.!!!!
"Müslim Sarı: “Bildiğiniz üzere, 2000’lerin ortalarından itibaren, daha doğrusu 2001 yılındaki
programdan itibaren enflasyon oranlarında ciddi düşmeler yaşanmaya başlandı ve en
nihayetinde enflasyon tek haneli rakamlara kadar indi. Hatta hatırlayınız, 2011 yılının
ortalarında yüzde 3,9 oldu enflasyon oranı ve İngiltere gibi gelişmiş bir ülkenin bile altında
enflasyon oranlarını gördü bu ülke” (sf. 143)."
[Data_2011-2013]

99.!!!!
"Levent Tüzel: “AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in bugünkü açıklamasına değinmek istiyorum. BDP
ve blok güçlerini “Kürtçü ırkçılar” olarak nitelendirmesini kınıyorum. Kürt sorununa ilişkin
CHP-AKP görüşmesinden rahatsızlık duyulmamıştır, aksine olumlu bulunmuştur. Ancak
Kürtlerin kendi vatanlarında yabancı muamelesi görmesinden rahatsızlık duyulabilir.
İngiltere’de yaşayan Pakistanlılara ana dillerinin seçmeli ders verilmesi örneğini vererek
Kürtlerle kıyaslamak ne insani ne vicdani ne de pedagojiktir. Yanlışlık, BDP’yi muhatap
almayıp makul davranmaya çağırmak yanında her gün tutuklamalara devam etme
ikiyüzlülüğüdür. Diğer yanlışlıksa “Terör ve Kürt sorununu ayrı ele aldık.” deyip halka
zulmetmeyi sürdürmektir. AKP, Kürtleri kendi hakları üzerinde söz söyleyebilen bir halk olarak
görmüyor, aslında yok sayıyor. On yıl önce olanlar-olmayanlarla bugünü açıklamak, “olumlu
adım” diye nitelendirmek, “Ben verirsem alırsınız.” tutumudur. İşte, çıkmaz siyaset ve yol
budur” (sf. 479)."
[Data_2011-2013]

100.!!!!
"Ayhan Sefer Üstün: “Bakın, şimdi, bu konuya, aslında belki de fazlaca mı önem veriyoruz bu
Paris Prensipleri’ne? Çünkü bakın, mesela Fransa’da bütün bu üyelerin tamamını, başkanını,
vesaire başbakan atıyor. Fransa’da başbakanın konumunu bilirsiniz, yani neredeyse bakan
düzeyindedir. Ama Fransa’nın bu insan hakları kurulu Paris Prensipleri yönünden (A) notu
almış. Yine İngiltere’de bütün üyeleri bir bakan atıyor. Oraya baktığımızda da “Paris
Prensipleri’ne tam uyumlu.” diyor. Şimdi, dolayısıyla bu Paris Prensipleri meselesine çok fazla
takılırsak, sadece bir ilkeye bağlarsak hakikaten yanılabiliriz” (sf. 436)."
[Data_2011-2013]

101.!!!!
"Ahmet Salih Dal: “Değerli milletvekilleri, ülkemizin demokratik açıdan ne kadar ileride
olduğunu Kurulun üye seçiminden de çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Paris Prensipleri’ne tam
uyumlu görülen Fransa’da başkan ve üyeler başbakan tarafından atanmaktadır, İngiltere’de
ise ilgili bakan tarafından atanmakta iken ülkemizde 11 kurul üyesi farklı makamlar tarafından
atanırken Başkan ve ikinci başkan üyelerin seçimiyle belirlenmektedir” (sf. 459)."
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102.!!!!
"Vural Kavuncu: “Gene tasarımızda çok önemli bir konu, sağlık mensuplarına karşı şiddetle
ilgili düzenlemeler var. Bildiğiniz üzere zaman zaman toplum vicdanını inciten üzücü olaylarla
karşılaşabiliyoruz. Bunlar toplumsal şiddetin de bir parçasıdır. Günlük yaşamda çocuğunu
döven, sudan sebeplerle yaralamalı, ölümlü kavgalar oluşturabilen bazı insanların hastaneye
girince de sağlık personeline şiddet uygulama potansiyelleri var. Bu sorun tüm dünyada da
mevcut. İngiltere’de sağlık çalışanlarına bir yıl içerisinde 85 bin sözlü ya da fiilî saldırı
gerçekleşmiş. Sağlık Bakanlığı olarak sağlıkta şiddete sıfır tolerans hedefiyle Sağlık Bakanlığı
bünyesinde kurulan "113 ihbar hattı” bu noktada en kısa sürede önlem alınmasına ve
müdahale edilmesine imkân tanımaktadır. Bu tasarı ile bu konudaki duyarlılığımız bir kez
daha ortaya konulmakta, sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık personeline karşı işlenen
suçlarda yapılacak hukuki yardım için personelin talebinin olması ve vekâlet ibraz etmesi şartı
ise kaldırılmaktadır” (sf. 192)."
[Data_2011-2013]

103.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Bu müzeye baktığınız zaman Avrupa’daki müzelerle mukayese edeceğiniz
çok önemli bir durum söz konusu. Avrupa’daki müzelerde genelde o coğrafyalarda kurulan
devletlere baktığınız zaman aşağı yukarı, diyelim Fransa’da, tek devletin kurulmuş olduğunu
görürsünüz. Fransa’da sadece tek devletin ve tek medeniyetin kurulmuş olduğunu
görürsünüz. Keza, aynı şekilde Almanya’ya
baktığınızda Almanya’da tek devletin kurulmuş olduğunu görürsünüz, İngiltere’de tek devletin
kurulmuş olduğunu görürsünüz. Hâlbuki Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezmiş olanlar şunu
iyi bilirler ki Anadolu coğrafyası çok zengin bir coğrafyadır ve burada çok devlet kurulmuştur
ve çok medeniyet çökmüştür... , şimdi aldığınız kararların, büyükşehir yasasıyla ilgili aldığınız
kararların sonuçlarını çok iyi tahlil etmeniz gerekir. Büyükşehir belediye başkanlıkları
oluşturabilirsiniz ama neden mücavir alanı daha genişletip il sınırlarına kadar
götürüyorsunuz? (s 141)"
[Data_2011-2013]

104.!!!!
"Ertuğrul Günay: “Türkiye büyük bir turizm ülkesi. Bakın, biz 2000’li yıllarda hem gelenlerde
hem gelirlerde 15’lerin gerisindeyken şu anda gelenler itibarıyla İngiltere’yi geçtik, 6’ncı
sıradayız. Gelir itibarıyla Çin’i 3’e bölerek hesapladıkları için bazen 11’lerde gösteriliyoruz,
hâlbuki Çin’i tek parça olarak hesapladığınız zaman 9’uncu sıradayız. Yani, dünyada şu anda
hem gelen itibarıyla hem gelir itibarıyla Türkiye turizmde ilk 10’a girmiş vaziyette” (sf. 590)."
[Data_2011-2013]
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105.!!!!
"Değerli milletvekilleri, Türkiye’de kızamığın, veremin, sıtmanın arttığından, patladığından
falan bahsediliyor. Gerçekten bunu söyleyen arkadaşlarım dünyayı hiç takip etmiyorlar mı,
çok merak ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bütün Avrupa’da, Fransa’sında,
İngiltere’sinde, Bulgaristan’ında, Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde çok büyük kızamık
salgınları var. Türkiye’de de kızamık vakaları görüyoruz. Nasıl görüyoruz, biliyor musunuz?
Kızamık vakalarının hiçbiri ülkemizde yerleşik kızamık virüsüyle gerçekleşmiyor. Yurt dışıyla
son yıllarda Türkiye’nin çok ciddi bir alışverişi olmaya başladı. Buralardan gelen vakalarımız
var. Bunu söyleyen arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, 2001 yılında Türkiye’de 30 bin
kızamık vakasının -daha doğrusu, kayıtlı 30 bin vakanın- olduğunu acaba bilmiyorlar mı?
Muhtemelen vakalar o zaman daha da fazlaydı. Türkiye’de şu anda yerli sıtma vakası
görmüyoruz. Dışarıdan bize bir sıtma vakası bulaşırsa geliyor ve biz onu da kontrol etmek için
elimizden geleni yapıyoruz. (sf. 832)"
[Data_2011-2013]

106.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Değerli arkadaşlar, bütün dünyada, çalıştığınız zaman daha yüksek maaş
alıyorsunuz, emekli olduğunuzda daha düşük alıyorsunuz. Mesela İngiltere’de –ben, devlet
emeklilik sisteminden bahsediyorum- eğer çalışırken 100 lira alıyorsanız, emekli olduğunuzda
devletin verdiği 25 liradır fakat Türkiye’de durum; çok farklı, hatta OECD ülkeleri arasında
çalıştığı dönemde aldığı paraya oranla emeklilikte alınan para en yüksek olan ülkedir. Yani
Türkiye, çalışma döneminde aldığı maaşa oranla emeklilik maaşını en yüksek veren ülke
konumundadır. Zaten ondan dolayı da bu sene bütçeden sosyal güvenlik sistemine 73
katrilyon -yani eski parayla- para aktarmış olacağız. Türkiye’nin toplam yatırım bütçesi 39-40
milyar lira, sosyal güvenlik sistemine Maliye Bakanlığının vereceği para yaklaşık 73 milyar lira.
Dolayısıyla, bunu daha da artırmanın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum” (sf. 816)."
[Data_2011-2013]

107.!!!!
"Muharrem Işık: Oysa, kendi 12 Eylülünüzde dizayn ettiğiniz yargı bile milletin asıl menfaatini
düşünerek objektif karar vermiş, Danıştay 13. Dairesi Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili olarak
yapılan ihaleleri durdurmuştur hastaneler için. Bunun milletin menfaatine uygun olmadığını
söyledi. İngiltere, İskoçya, Kanada ve
diğer birçok ülke bu yöntemle yapılan uygulamalardan vazgeçerken biz hâlen devam
ediyoruz. Örneğin Erzurum Bölge Hastanesi 1.200 yataklı, 193 milyon 270 bin liraya devlet
kendisi yaptırmış. (sf 887)"
[Data_2011-2013]
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108.!!!!
"Nurettin Canikli: Dolayısıyla, bakın şimdi, ortaya çıkan tablo şu: On yılda AK PARTİ
hükûmetleri bütün sıkıntılara rağmen, gerçekten, bizden kaynaklanmayan krize rağmen… Kriz
bizden kaynaklanmadı, kriz gelişmiş ülkelerden kaynaklandı; bizi etkiledi. Neden? İhracatımız
yoluyla etkiledi. Türkiye'nin ihracatı bir anda yüzde 22 oranında azaldı, başta OECD ve Avrupa
Birliği ülkeleri olmak üzere. Neden? Çünkü İngiliz vatandaşının serveti azalınca satın alma
gücü düştü; aynı şekilde Fransız’ın, bütün OECD ülkelerinin, bütün AB ülkelerinin,
Amerika’nın. Ve o insanların satın alma gücü düşünce bu insanlar daha az satın almaya
başladılar ve bizim ihraç ettiğimiz ürünler de bundan nasibini aldı. Bizimle hiçbir alakası yok..
(sf 23)"
[Data_2011-2013]

109.!!!!
"“Bak, onun için devamlı vurguluyorum bunu. Bu endeksi biz sipariş vermedik. Bizim
akrabamız değil. Yöntem yirmi yıl önce, on beş yıl önce nasıl kullanılıyorsa şu anda da öyle
kullanılıyor. Biz üretmedik değerli arkadaşlar. Üretileni -uluslararası yayınlanıyor, İngilizce- biz
alıp kullanıyoruz. Siz de bakabilirsiniz. Siz de bakın.... Dünyadaki yolsuzluklarla ilgili bir çalışma
yapıyor, bir survey, bir araştırma yapıyor. 3.037 firmaya soru soruyor uluslararası alanda iş
yapan, anket yapıyor. Türkiye yüzde 15’le en iyi 3’üncü ülke değerli arkadaşlar. Evet, aynen
öyle. Türkiye en iyi 3’üncü ülke. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hem de kimlerin üzerinde
biliyor musunuz? Türkiye yüzde 15. Türkiye, Japonya, Hong Kong’dan sonra 3’üncü en iyi ülke.
Yani yolsuzlukla mücadelede gelinen noktayı göstermesi açısından, azaltıldığı en iyi
ülkelerden bir tanesi. Rusya yüzde 71, Kanada yüzde 56, Meksika yüzde 51, İngiltere yüzde
43, İtalya 19, İsviçre 17, Romanya 16… Hadi bu da tesadüf diyelim, 2011 yılında aynı kuruluş
benzer bir çalışmayı tekrar yapıyor. Türkiye yine burada hangi ülkelerden daha iyi biliyor
musunuz? Bakın, İsveç’ten, Amerika Birleşik Devletleri’nden, Fransa’dan, İspanya’dan ve
İngiltere’den daha iyi durumda değerli arkadaşlar” (sf. 31-32)."
[Data_2011-2013]

110.!!!!
"Aytuğ Atıcı: Sağlık Bakanı kalkmış diyor ki: “44 bin yatak kapasitesi ile beş yıldızlı hastane
yapıyorum.” Yahu koskoca bir bakan halkı bu kadar nasıl yanıltabilir ben anlayamıyorum.
Birincisi, bu tasarıyla bir tane bile yeni yatak kazandırmıyorsunuz. Bütün kazandırdığınız
yatakların tamamını eski yatakları
iptal ederek yerine koyuyorsunuz, Başbakanınız böyle emretti. İkincisi, bu beş yıldız
konforuna hiç kimse para veremeyecek, SGK da ödeyemeyecek yani yine parası olan bu beş
yıldızlı konfordan yararlanacak. Bu yöntemi İngiltere denedi, Kanada denedi, yirmi sene sonra
dediler ki: “Biz yanlış yaptık.” Ve Sayıştay raporlarına yirmi yıl sonra dediler ki: “Biz hatalı
davrandık, bu iş kamuya zararlıdır.” Şimdi, yirmi yıl sonra bizim farklı sonuç beklememiz
aptalca bir yaklaşım olur. Bu yanlışa düşmememiz lazım. (327)"
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111.!!!!
"“Türkiye'de sağlık alanında hızla yaygınlaştırılan ve çok büyük miktarda kamu kaynağının özel
şirketlere aktarılmasını sağlayan "Kamu Özel Ortaklığı" İngiltere'den model olarak alınmış,
ancak İngiltere Parlamentosu, yolsuzluk, hatalı muhasebeleştirme, kamu maliyesi açısından
ciddi risk oluşturması, kamu yararına aykırı uygulamalar konusunda yoğun şikâyetlerin olması
nedeniyle KÖO uygulamasına yönelik bir "Araştırma Komitesi" kurulmasını kararlaştırarak,
daha sonra kira ödemelerinin neden olduğu mali güçlükleri aşmak için birçok önlemler
almaya başlamıştır” (sf. 788)."
[Data_2011-2013]

112.!!!!
"Binali Yıldırım: “PTT Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışan dağıtıcı sayısı 9.550’dir,
buna ilave, hizmet alımı suretiyle 5.889 eleman çalışmaktadır. Kütahya PTT Başmüdürlüğünün
dağıtıcı norm sayısı 87’dir, şu anda 99 kişi çalışmaktadır, dolayısıyla bir sorun yoktur. Türkiye
düzeyinde dağıtıcı başına posta gönderi sayısı 350 iken bu rakam Fransa’da 529, İngiltere’de
551’dir” (sf. 1092)."
[Data_2011-2013]

113.!!!!
"Alaattin Yüksel: “Dünyada tarım sektörünün stratejik önemi hızla artarken AKP döneminde,
son on yılda, çiftçimiz, üreticimiz 3 milyon hektar alanda tarım yapmaktan vazgeçmiştir.
2012’de pamuk ekim alanları yüzde 35 azalmıştır. Geçen yıla göre incir ve üzüm fiyatları yarı
yarıya düşmüştür. Üzüm üreticisi 2011 yılında 4,20 TL’ye sattığı 9 numara bandırmalık kuru
üzüme bu yıl hâlen 2,60 TL’ye alıcı bulmakta zorlanmaktadır. Manisa Ziraat Odası verilerine
göre, 1 kilogram çekirdeksiz kuru üzümün maliyeti 3,56 Türk lirasıdır. Şu anda 2,60 TL’ye
üzümünü satan üretici bu işin altından nasıl kalkacaktır. Daha şimdiden, çiftçilerimiz
bankalardan yüksek faizlerle kredi alarak önümüzdeki yıl üreteceği mahsulünü
harcamaktadır, bu koşullarda yeniden üretim gerçekleştirmesi oldukça zor görünmektedir. Bu
durama seyirci bölgemiz AKP milletvekilleri “Ekmeğe üzüm katın.” demekten başka çare
gösterememektedirler, İngiltere kraliçesinin tarihte yoksullara “Ekmek bulamıyorlarsa pasta
yesinler.” dediği gibi. Beş altı gün önce, AKP milletvekillerinin ekmeğe üzüm katılması
kampanyasını başlattığı sıralarda, Manisa’da benim de köyüm olan Köseali köyünde naturel
kuru üzüm 3,80 TL’ye satılıyordu. Bu kampanya başladıktan üç gün sonra, naturel kuru üzüme
şu anda alıcı bulamamaktadır çiftçiler, köylüler. Sayın vekilim âdeta tüccara “Üreticinin elinde
çok üzüm var, vurun beline.” diye mesaj vermiştir” (sf. 303)."
[Data_2011-2013]
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114.!!!!
"Hasip Kaplan: “Yine, Aile Hekimliği Projesi’yle başlayan bu projenin ikinci, üçüncü, son ayağı
olduğunu ifade edelim ve asıl kara delik, kara para, vergi kaçırma bu şehir hastanelerinde
olacak. Tıbbi aletlerden, MR’dan tutun iğneye, pansuman araç gerecinden tutun her türlü
ilaca kadar her türlü şey sınırsız, sorumsuz, denetimsiz, hiçbir kurula tabi olmadan şirketlerin
insafına terk edilmiş olacak ve yine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının çok net
olarak bu yasa karşısındaki duruşu, kamu özel ortaklığını kuran bazı ülkeler, İngiltere, Kanada
gibi terk ederken Türkiye’nin bu kriz döneminde Arap Baharından kaçan paraları buraya çekip
bu şehir hastanelerinde onları ortak edip onunla bir şeyler yapma anlayışının, niyetlerinin,
fırsatlarının göstergesi olduğunu gösteriyor” (sf. 514)."
[Data_2011-2013]

115.!!!!
"İzzet Çetin: “Bakınız “Bunun uygulandığı ülkeler var.” diyor. Biraz evvel konuşan Sayın Arslan
“Macaristan’da cezaevi bile yapılıyor.” dedi. Nedense hemen akıllarına Başbakan gibi cezaevi
geliyor çünkü bunlara isyan edecek yurttaşları dolduracak bir yerler aranmalı. Değerli
arkadaşlar, bu modelin ilk uygulayıcısı İngiltere. İngiltere Sayıştay’ı diyor ki: “Bu modelde
kamu yararı yoktur.” İngiltere bu modeli terk ediyor. Kanada hiç başlamadı, diğer Avrupa
ülkeleri de başlamadı. Şimdi, o ülkeler özelleştirme uygulamalarından “U” dönüşü yapmaya
başladılar, bu modelden kaçarken Türkiye devreye sokuluyor” (sf. 533)."
[Data_2011-2013]

116.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti neden kamu-özel ortaklığı modelini
uygulamak istiyor, bizce merak konusu. Bunca özel hastane varken devlet hastanelerini
neden özelleştirmeye çalışıyor? Her fırsatta övünen Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti TOKİ
eliyle inşaat yapamıyor mu? Erzurum’da devlet eliyle yapılan hastane çok daha ucuza yapıldığı
hâlde neden aynı yöntemler her yerde uygulanmıyor? İhaleyi alan şirket her şeye rağmen
batarsa ne olacak? Bu hastanelere yaklaşık 5 milyar Türk lirası harcayarak tamamına sahip
olmak varken yaklaşık 50 milyar lira kira ödemek neden? Bazı bakanların “Bu borcu
torunlarımız bile ödeyemez.” diyerek karşı çıktığı iddia ediliyor bu projeye. Niye inatla devam
ediyorsunuz? Kamu-özel ortaklığı sistemini deneyen ve yirmi yıl sonra, pişman olarak,
kamuyu zarara uğrattığı için araştırma komisyonu kurduran İngiltere örneği varken bu hatada
neden ısrar ediliyor, hâlâ bilemiyoruz."
[Data_2011-2013]

117.!!!!
"Erkan Akçay: Kamu-özel ortaklığı sağlık alanında hizmetlerin kısılması sonucunu ortaya
çıkarmış, sağlık hizmetlerinde kamu yararından ziyade özel sektör kârlılığı
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öne çıkmıştır. Sadece kârı gözetmek, değerli arkadaşlar, hiç kimse kusura bakmasın ama
tüccarlıktan öte bezirgânlıktır. İngiltere’deki bazı hastanelerde 1 milyon pound koyanlar, üç
yılda 34 milyon pound gelir elde etmiştir. Tam bir finansal skandal olan bu sistemin bir kamu
politikası olarak uygulanmasını fevkalade sakıncalı görüyoruz. (84)"
[Data_2011-2013]

118.!!!!
"Muharrem Işık: Özellikle Dünya Sağlık Örgütü, Britanya Tıp Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve
diğer tüm sağlık kurumları bu modelin çok kötü olduğunu anlatıyorlar. İngiltere’deki başarısız
kamu-özel ortaklığıyla ilgili olarak orada yapılan açıklamalar var. Orada ne kadar başarısız
olduğunu zaten açıklıyorlar ama
biz anlayamıyoruz (87)."
[Data_2011-2013]

119.!!!!
"Bu kanunla bir elektrik piyasası getirilmek isteniyor. Değerli milletvekilleri, 1996 yılında ilk
defa Norveç ve İsveç arasında enerji değişim programıyla başlayan bir husus bu, enerji
piyasası düzenlemesi. Daha sonra buna Danimarka, Finlandiya, Estonya -2002 yılında- ve
Litvanya katılmış. Ondan sonra da, 2006 yılında Almanya, 2010 yılında da İngiltere dâhil
olmuş. Sonuçları tam olarak irdelemek mümkün değil, ama Avrupa’da bu sisteme dâhil olan
ülkeler ile dâhil olmayan ülkelerdeki fiyatları karşılaştırmışlar, bu sisteme dâhil olan ülkelerde
tüketicinin karşı karşıya kaldığı fiyat artışları diğerlerine göre çok daha yüksek olmuş.
Dolayısıyla, böyle bir piyasa kurulmasıyla tüketiciyi de korumuş olmuyoruz değerli arkadaşlar.
(sf. 1260)"
[Data_2011-2013]

120.!!!!
"Alaattin Yüksel: Bu durama seyirci bölgemiz AKP milletvekilleri “Ekmeğe üzüm katın.”
demekten başka çare gösterememektedirler, İngiltere kraliçesinin tarihte yoksullara “Ekmek
bulamıyorlarsa pasta yesinler.” dediği gibi. Beş altı gün önce, AKP milletvekillerinin ekmeğe
üzüm katılması kampanyasını başlattığı sıralarda, Manisa’da benim de köyüm olan Köseali
köyünde naturel kuru üzüm 3,80 TL’ye satılıyordu.
Bu kampanya başladıktan üç gün sonra, naturel kuru üzüme şu anda alıcı bulamamaktadır
çiftçiler, köylüler. Sayın vekilim âdeta tüccara “Üreticinin elinde çok üzüm var, vurun beline.”
diye mesaj vermişti. (303)"
[Data_2011-2013]
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121.!!!!
"Ali Torlak: “Demir yollarıyla alakalı dünyadaki uygulamalara baktığımızda, serbestleşme veya
özelleştirme uygulamalarında sadece özel sektörün kazandığı görülmektedir. Dolayısıyla,
demir yolu taşımacılığı sektörünü tanıyanlar, demir yollarında gelir getiren taşımacılık
türünün yük taşımacılığı olduğunu iyi bilirler. Özelleştirmeyle birlikte demir yollarına gerçek
anlamda ilgi duyan şirketler yük taşımacılığını yapan lojistik şirketler olacaktır. Yolcu
taşımacılığında gelir düşük olduğu için, özel hava yolu şirketlerinde olduğu gibi, özel şirketlere
yolcu garantisi verilecektir ya da yine hava yolu şirketlerine verilen yakıttan ÖTV alınmaması
gibi ciddi devlet sübvansiyonu uygulanacaktır. Devlet, yeni kurulan bağlı ortaklık TCDD
Taşımacılık AŞ’ye özel sektör ile rekabet edebilmesi için ve kamu hizmetinin sürdürülebilmesi
için şimdikinden çok daha fazla sübvansiyon uygulamak zorunda kalacaktır. Bu da başka bir
sorunu teşkil edecektir. Sübvansiyon uygulandığı takdirde Avrupa Birliği Komisyonu
İngiltere’ye gönderildiği gibi ciddi uyarılar ve önlem paketleri alınması yönünde bildiriler
gönderecektir. Çünkü İngiltere’ye gönderilen uyarılarda uygulanan sübvansiyonların
azaltılması istenmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliğinin bu uyarılarına karşın sübvansiyonları
daha düşük gösterebilmek için ek gelir arayışına girilecektir. Sonuçta, Almanya, Fransa ve
İngiltere’de olduğu gibi bilet fiyatları artacak ya da ÖTV gibi genel olarak ödediğimiz vergilere
yeni ilaveler yapılacaktır” (sf. 211)."
[Data_2011-2013]

122.!!!!
"Kadir Gökmen Öğüt: Demir yollarında özelleştirme bugüne değin birçok ülkede denenmiş
ancak başarılı olunamamıştır. İngiltere bunun en son örneklerinden biridir. İngiliz demir
yolları büyük bir çöküş yaşamaktadır, sık sık kazalar meydana gelmektedir, ücretlerin yüksek
olduğu en sık dile getirilen şikâyetler arasındadır.(275)"
[Data_2011-2013]

123.!!!!
"Erdal Aksünger: Konu Almanya’yla ilgili örneklerden gitti. Bunu söyleyeyim, bu yapılanların
mantığı, hepsine “Kamudaki hizmetleri ucuzlatmak ve büyütmek.” deniliyor. Almanya’nın bu
konudaki serbestliğine baktığınız zaman, bütün Avrupa’yı kandırmıştır aslında, Fransa’yla
birlikte. Niye kandırmıştır? Çünkü
Deutsche Bahn, yüzde 75’i yine devletin elindedir, kuzey aksından güney aksına kadar,
İngiltere’yi çukura attıklarından sonra, tüm Avrupa’yı Fransa’yla birlikte ele geçirmişlerdir.
Eğer Türkiye’ye de bu özelleştirme serbestisi gelirse, merak etmeyin, Deutsche Bahn
Türkiye’ye girecektir ve bütün aksı tamamlayacaktır. Buradan Çin’e kadar olan aksı
tamamlayacaktır çünkü bizim öyle bir hakkımız,
hukukumuz yok. Avrupa Birliği belki bize bu noktada bazı haklar veriyor olabilir ama merak
etmeyin ki bugün Yunanistan’ın, İspanya’nın, İtalya’nın, Portekiz’in düştüğü durum Almanya
ve Fransa’nın oyunudur. İngiltere’nin düştüğü çukura düşmeyelim arkadaşlar. (s280)"
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[Data_2011-2013]

124.!!!!
"İbrahim Binici: “Tasarının gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının
tekelciliğine atıfta bulunularak tekelcilikten kurtulma, birçok firmanın olaya dâhil olmasıyla
rekabet ve bu rekabetle daha ucuz ve daha kaliteli bir demir yolu hizmeti sunulacağından
bahsedilmiş. Sanırım, tekelciliğe negatif atıfta bulunularak yeni bir tekelciliğin yolunu açmak
bu şekilde olsa gerek. Zira on yıllık iktidarı döneminde yaşadığımız deneyimlerden ve daha
evvel İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde denenmiş ve fiyaskoyla sonuçlanmış örneklerden yola
çıkarak bu düzenlemenin, tam tersi bir biçimde, tekelleşmeyi artıracağını; ayrıca, hizmetlerin
ticarileştirilmesiyle birlikte bilet fiyatlarında dengesiz bir artışın olacağını öngörmek zor
olmasa gerek. Üstelik bu önemli hizmetlerin maliyetleri de düşürülerek kâr amacı güden
şirketlere devri, can taşıyacak demir yollarının güvenilirliğini de tartışmaya açacaktır” (sf.
588)."
[Data_2011-2013]

125.!!!!
"Musa Çam: Dünyada örneğine rastlamadığımız bir biçimde özel sektörün altyapı ve tren
işletmecisi olarak rol alması öngörülüyor. İngiltere, yıllar önce başlattığı benzeri uygulamayı
kaldırmak için altyapıyı yeniden devlet tekeline sokmaya çalışmaktadır. (621)"
[Data_2011-2013]

126.!!!!
"Faruk Çelik: – Şimdi, bir de önemli bir şey söyledi değerli hatip burada: “İşte bu borç yüksek.
Kıymeti olan paraları var Japonların, Amerikalıların, İngilizlerin.” diyor. Dolayısıyla, bu, tabii,
eski Türkiye gözüyle, eski ekonomi gözüyle bakarsanız doğru. Bizim paramızın değerli
olduğunu artık bütün dünya da biliyor yani. Yani, TL’yi eski TL olarak değerlendirmeyi de ben
doğru bulmuyorum. TL kıymetli bir paradır. Bunun da
bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum.(100)"
[Data_2011-2013]

127.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) – Bunu ben söylemiyorum, bunu
Washington Post gazetesi bugün yazıyor. Washington Post gazetesi “Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının yüzde 62’si Tayyip Erdoğan’a güvenirken Amerika Birleşik Devletleri
vatandaşlarının sadece yüzde 42’si Obama’ya güveniyor, İngiltere vatandaşlarının sadece
yüzde 38’i Cameron’a güveniyor.” diyor (772)"
[Data_2011-2013]
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128.!!!!
"Ali Halaman: Yani insanların alın terini soyup soğana çeviren ama insan olarak merdiven
dibinde yapanlara “tefeci” denir ama bu bankaların yapmış olduğu faizciliğe de “Bunların
hakkı var, bunların hakkı” diyerek bir bankacılık anlayışını da Avrupa Birliği dedikleri veya
Avrupa ülkeleri dedikleri, özellikle İngiltere’den kaynaklanan, finans kurumu diyerek birazcık
da böyle Vernel hâle getirilen, yumuşatılan ve paradan para kazanmayı amaçlayan, bunun için
de Avrupa Birliğinin müktesebatı denilerek, bunu teknik olarak daha çok faiz almayı
kolaylaştıran bir kanun taslağı. Bu kanuna ben hem şahsen hem Milliyetçi Hareket Partisi
olarak bu bankacılık, sermayeden ve kapitalist anlayıştan kaynaklandığı için daha çok kârı,
daha çok, paradan para kazanmayı amaçladığı için ben şahsen de karşıyım, Milliyetçi Hareket
Partisi olarak da karşıyız.(110)"
[Data_2011-2013]

129.!!!!
"Mahir Ünal: “2011 yılında Tottenham’da, İngiltere’de İngiliz polisi bir göstericiyi silahla vurdu
ve büyük olaylar başladı ve yakıp yıkmaların sonucunda Cameron “çapulcu” ifadesini kullandı
ve literatürde, yakıp yıkma işi yapanlara genellikle “çapulcu” denir. Sayın Başbakan açık bir
şekilde dedi ki: “Biz, çevre hassasiyetiyle tepkilerini koyan vatandaşlarımıza, samimi
vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz… Amerika’da Beyaz Saraya 500 metre yaklaşıp, elinde bir
çakıyla “Protesto ediyorum.” diyen - bakın Amerika’da 2012’de yaşanan olay- bir göstericiyi
Amerikan polisi vurmuştur. Şimdi, bakınız, Amerika-İngiltere örneği alındığı zaman -son
derece- bizim polisimiz birkaç olay dışında orantısız güç kullanmamıştır” (sf. 122)."
[Data_2011-2013]

(Aggressive)!Global!Actor!
1.!!!!
"Ben üçüncü olarak konuşmamda Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kerkük
üzerinde durmak istiyorum. Bugün Kerkük’te bizim, hepimizin belirli bir hassasiyeti vardır ve
biz Kerkük’ü Misakımillî hududu içerisinde bildiğimiz için ve orada Türkmenlerin varlığıyla ilgili
çok hassas olduğumuz için bu konuyla hepimiz ilgileniyoruz. Fakat şurada bir husus var, ona
dikkat etmek lazım. Kerkük, sırf son günlerde değil, Irak’ta Irak devleti oluştuktan sonra yani
Bağdat, Basra ve Musul vilayetlerinin İngiliz işgali altında birleştirilip Irak devleti, önce krallığı
inşa ediliyor, 1958’de de darbe oluyor, 1958’den sonraki darbe içerisinde Arap Baas Partisi
iktidara hâkim oluyor. İşte, Arap Baas Partisinin iktidarı esnasında Türkmenlere karşı çok
büyük baskılar yapıldı ve onlar orada yalnız kaldılar. Saddam geldiği zaman daha kötüsü oldu.
2003’teki Amerikan işgaliyle yine bu sefer Arap Baas Partisi değil, peşmergelerin ve Kuzey
Irak’taki federal Kürdistan bölgesinin baskısı altında işte Kerkük işgal edildi peşmergeler
tarafından. Son olarak da referandumdan sonra Talabani peşmergesinin çekilmesi ve Bağdat
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ordusunun ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’e girmesi neticesinde oradaki Türkmenlere kendi
vatanlarında kalma imkânı sağlanıyor."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Nihayet, Cumhurbaşkanı övünüp duruyor, işte, “Antiemperyalizm yapıyoruz.” Ben
bakıyorum listeye, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’den Nike’a, Facebook’a, Yahoo’ya, bütün
bilişim devlerinin olduğu bir listede yer alıyorsanız siz antiemperyalizm yapmıyorsunuz, iş
birlikçi kapitalizm yapıyorsunuzdur. Bu da size yeter. (s. 353)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Myanmar işte, aynı şeyi söyleyebiliriz. Bakın, ben Batı dilleri edebiyatı profesörüyüm. Ben
Myanmar’ı, inanın, bir doktora öğrencime tez konusu seçerken George Orwell’in “Birmanya
Günleri” diye bir romanında tanıdım tesadüfen. Birmanya, Burma İngiliz sömürgesi, daha
sonra, bugün Myanmar’a dönüşmüş bir yapı. Araştırdık, inanın, Zeynep Oral, gazeteci yazar, o
hanımefendinin, (s. 310) gerçekten, gezip bir turist rehberi olarak hazırladığı küçük bilgi notu
dışında hiçbir kaynak yok."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Bugün yeniden onu anarken onun şu sözlerini sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum, tabii
konjonktür değişince, İkinci Dünya Savaşı sırasında böyle bir tutuklama dalgası Türkçülerle
ilgili başlayınca Türkeş de o şekliyle davaya çıkarılmış ve diyor ki burada: “Diğer sanıklar gibi
bana da vatan hainliği isnat edilmiştir, bunu şiddetle reddederim. Ben yeryüzünde her şeyden
çok milletimi ve vatanımı severim.” Ve 1990’lı yıllara ışık tutarcasına Sovyetler Birliği’nin
dağılabileceğini, Turancılık hareketlerinin de hızlanabileceğini, Rus ve İngiliz işgali altındaki
Türk topraklarının esaretten kurtulabileceğini şöyle söylüyor: “Efendim, mesela 1917’de
olduğu gibi, 1965’te veya 1989’da Rusya’da bir ihtilal zuhur edebilir. O zamana kadar Türkiye
harp endüstrisi bakımından da ilim ve irfan bakımından da ilerlemiş bulunur ve Türkiye
müzaheretiyle bu birliğe doğru yürünebilir. İşte, bu, bir fırsattır.” Ta o günden yapmış olduğu
öngörü 1991’e geldiğimizde gerçekleşmiş oldu. (s. 566)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CEMİL YAMAN (Kocaeli) – Sözlerime başlarken insanlığın kanayan
yarası Kudüs’e değinmek istiyorum. Kudüs yeryüzünün ikinci mescidi. Müslümanların ilk
kıblesi Mescid-i Aksa asrısaadette Hazreti Ömer’in emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası ve
mirası, Abdülhamid Han’ın “Kanla alındı, bedeli de ancak kanla verilir.” dediği yer.
Medeniyetimizin üç önemli şehrinden biridir Kudüs. 1917’de Kudüs Osmanlı egemenliğinden
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çıkmış ve İngilizlerin işgaline girdiğinden beri sıkıntılı günler yaşıyor. 1948 yılında işgal ettikleri
Filistin toprakları üzerine İsrail kuruldu ve Kudüs’ün batısını işgal etti, 1967 yılında Altı Gün
Savaşı’ndan sonra Filistin’in büyük bir bölümünü ve Doğu Kudüs’ü de işgal etmiştir. İsrail 1980
yılında Kudüs’ü başkent ilan etti, buna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararı
kınayarak geçersiz sayan 478 sayılı Karar’ını yayınladı. 6 Aralık 2017 gününe kadar hiçbir ülke
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımazken Trump yönetimi büyükelçiliği Kudüs’e taşıma
kararını imzalamış ve bölgeyi kaosa götürecek yeni planı devreye koymuştur. Sayın
Cumhurbaşkanımızın dediği “Bugün Kudüs’ün sahibi olduklarını sananlar yarın arkasında
saklanacak ağaç bile bulamayacaklardır.” sözünü tekrar hatırlatıyor, başta Filistinli ve Suriyeli
kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek
istiyorum. Ayrıca, Türkiye olarak Kudüs’ü, işgal altındaki Filistin Devleti’nin başkenti olarak
tanıyoruz ve tüm dünyayı da aynı şekilde tanımaya davet ediyoruz. (s. 763)."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Şimdi, aziz arkadaşlar,
Türk milleti ve devleti hiçbir zaman Kudüs’ü, Kudüslülerin, Filistinlilerin kaderini yalnız
bırakmamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda bile yani 1917’de Kudüs’te -tam yüz sene
önce Aralık 1917’de Osmanlı ordusu çekilirken orada- bir irtibat ofisi kurmuştur. Daha sonra
Kudüs İngiliz mandası altına giriyor. 1918-1947 tarihleri arasında Türkiye Kudüs’te
başkonsolosluk açmıştır."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Fakat benim söylemek istediğim başka bir şey var: Şimdi, bu Orta Doğu’da hiçbir zaman
huzur olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü müesses bir nizam, bir güç dengesi yok. Osmanlı
bitti yüz sene önce, İngilizler, Fransızlar geldi, Sykes-Picot haritası çizildi, “Şurası senin, burası
benim.” ve onların arasındaki denge, Fransa-İngiltere arasındaki denge İkinci Dünya
Savaşı’nda başladı, ondan sonra Amerikalılar girdi, İngilizler çekildi, Fransa da daha önce
çekildi, Amerikalılar Orta Doğu’yu hallaç pamuğu gibi attılar -işte, Irak’taki yaptıkları, burada
yaptıkları- ve bugün Rusya yeniden girdi, üsler kurdu. Neden? Çünkü güç boşluğu var, “power
vacuum”u var. Şimdi burada “power vacuum”unu yani güç boşluğunu doldurmak için Orta
Doğu’da yeni bir nizamın kurulması lazım. Bu yeni nizam nasıl kurulur? Bu nizamı iyi
düşünmek lazım ve öncülüğünü yapmak lazım. Ben bir Türk vatandaşı olarak, İslam İşbirliği
Teşkilatı eski Genel Sekreteri olarak şunu görüyorum ve iddia ediyorum ki bunu ancak bu
bölgenin içinden Türkiye yapabilir."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Arkadaşlar, bizim aldığımız kararlar Amerika o kararı alır, bu kararı alır, hukuk dışıdır- Birleşmiş Milletler kararlarına, Güvenlik
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Konseyi kararlarına uygundur, uluslararası hukuka uygundur. Şu anda Kudüs işgal altındadır
ve Kudüs'te bizim başkonsolosluğumuz var. Esasen 1925 yılında kurulmuştur. Osmanlı
zamanında ve yine İngiliz mandası döneminde 9 tane başkonsolosluk kurulmuş, 1 tane de
Vatikan temsilciliği. O günden bu yana maalesef, İsrail işgali olduğu için hiçbir ülkenin
başkonsolosluğunun açılmasına izin verilmemiştir."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"Kıymetli arkadaşlar “diktatörlük” diyorsunuz sabah akşam. Diktatörlüklerde muhalefet
olmaz, olur mu? Diktatörlükler muhalefeti kabul etmez, yahut da cici muhalefet vardır,
haşmetmeabın muhalefeti vardır çünkü diktatörler kendilerine söz söylenmesine tahammül
edemezler. Ben şimdi ana muhalefet partisine desem ki “Siz haşmetmeabın muhalefeti
misiniz?” Kabul etmeyeceklerdir, infial göstereceklerdir. Doğrudur çünkü değiller. Çünkü
onlar bir muhalefet hareketliler ve bizimle, iktidarla taban tabana zıtlar. Demek ki aynı
zamanda bulunduğunuz konum, kullandığınız dil, muhalefet karakteriniz Türkiye'nin o
“diktatörlük” lafları var ya, onları tekzip eden bir gerçekliktir. Diktatörlüklerde seçim olmaz,
seçim sadece gösteridir. 2019 seçimleri için ümidiniz var mı?(s. 314).... Kıymetli arkadaşlar,
bakın, süreç içerisinde çeşitli yaklaşımlarınız oldu. Mesela, hafızam beni yanıltmıyorsa Genel
Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu bir zamanlar “Gandhi Kemal”di değil mi? Ne oldu “Gandhi
Kemal”e? Ne oldu, ne oldu? Kıymetli arkadaşlar, bu bir oryantalizmdir; oryantalizm -Edward
Said, biliyorsunuz, çok baba bir çalışma yapmıştı- Doğu’yu Batı’nın bilgi sistematiği içerisinde
okumak ve onun siyaseti için kullanışlı bir malzeme yapmaktır. Batılılar bu oryantalizmi
yapabilirler ama içimizden oryantalistler çıkmamalı. Bakın, Mahatma Gandhi İngiliz
emperyalistleriyle mücadele etti ve hep Mahatma Gandhi kaldı. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) Gandhi gibi olacaksanız, gerçekten Gandhi olacaksınız, bir proje olarak değil,
gerçekten Gandhi olacaksınız. Ne oldu? (s. 315)."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – BM’nin bu kararı hem İslam ülkelerini ve
hem de BM üyelerinin büyük bir çoğunluğunu haksızlık karşısında birleştirdiği gibi Kudüs ve
Filistin meselesinin sadece Müslümanların meselesi olmadığını, bütün ülkelerin, bütün başka
dinlere mensup insanların da ortak meselesi olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. BM
bu kararıyla kural tanımayan, hak tanımayan, adalet tanımayan ABD yönetimine kuralı, hakkı
ve adaleti öğretmiştir. Umarım ki bu eğitimden onlar da gerekli dersi alırlar ve bu yanlış adımı
bir daha tekrar etmekten kaçınırlar. Değerli milletvekilleri, Kudüs’te, bildiğiniz gibi, Osmanlı
Devleti döneminde ve İngiliz mandası döneminde açılmış 9 yabancı başkonsolosluk var,
bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkonsolosluğudur. 1925 yılından beri bizim
Başkonsolosluğumuz var ve Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunuyor. Doğrudan,
büyükelçilik gibi bağlı olarak faaliyette bulunuyor. 2005 yılından bu yana ise oraya büyükelçi
unvanlı başkonsoloslar atandı, 2012 yılından bu yana ise Filistin devletinin BM Genel
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Kurulunda üye olmayan gözlemci devlet kabul edilmesinden bu yana da orada bulunan
büyükelçi unvanlı başkonsolosumuz Filistin Devlet Başkanına Ramallah’ta güven mektubunu
sunmakta, âdeta fiilen bir Türkiye büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. Bugün Kudüs’te
başkonsolosluğu olan tek İslam ülkesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bundan sonra da
hizmet vermeye devam edecektir (s. 393)."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Şimdi, sayın grup başkan vekilimizin söylediklerinin bir
kısmı doğru, ancak şunu düşünmek gerekir: Amerika Birleşik Devletleri kaç bin kilometreden
geliyor, buraya müdahale ediyor; Fransa’sı, İngiltere’si, Avrupa ülkeleri buraya geliyor,
müdahale ediyor. Sizin Suriye’yle 911 kilometre sınırınız var. Dolayısıyla, Amerika veya bu
Avrupa ülkelerine bir şey demiyorsunuz, burada Türkiye’nin yaptıklarını söylüyorsunuz. Bakın,
diplomasi bu harekât sırasında aktif olarak kullanılmıştır. (s. 215)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"O günlerde 2 adam vardı: Talat Paşa ve Enver Paşa. Kendi ulvi hedefleri doğrultusunda her
yolu mübah gördüler, hukuk dışına çıktılar, Alman emperyalizmiyle birlikte yürüdüler ve
yürürken de pek çok suça, günaha bulaştılar ve ülkemizi, Osmanlı’yı paramparça ettiler. Başta
Ermeni halkı olmak üzere bütün halkların felaketini hazırladılar, arkadaşlar ve SykesPicot
gerçekleşti, İngiliz ve Fransız emperyalizmi hedeflerine ulaştı ve bizler felaketi yaşadık. (s.
244)."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"Kanunla ilgili aslında çok çok fazla -teknik konu- muhalefet edeceğimiz şey yok. Ben sizinle
Adalet Komisyonunda daha önce paylaştığım bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Ahmed
Muhyiddin, 1800’lü yılların sonlarında Mekke’de doğmuş, Hindistan’a göçmüş, Hindistan’da
İngiliz istibdadına karşı Müslüman harekâtının başına geçmiş, defalarca tutuklanmış ve 1921
senesinde, bundan yaklaşık bir asır önce tutuklanmalarının birisinde mahkemede bir
müdafaada bulunmuş. Bu müdafaa “Ölümsüz Müdafaa” diye 48 dile çevrilmiş, Türkçeye de
çevrilmiş. O müdafaadan çok kısa bir pasaj okuyacağım size."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"Bugün aslında Türkiye’nin geldiği yer, yıkılmış bulunan Sovyetler Birliğinin yerini almış olan
emperyalist Rusya’yla yeniden bir ittifaka girerek Orta Doğu paylaşımına katılmaktan
ibarettir. Bu paylaşım Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ekseniyle karşı karşıyaymış gibi
göründüğü için antiemperyalizm lafını hiçbir şekilde hak etmeyen NATO üyesi, bütün

325

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
emperyalist paktların üyesi bir Hükûmetin şeker fabrikalarını satarak antiemperyalizm
yaptığına inanmamız için hiçbir sebep yoktur. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz
emperyalizmin Orta Doğu’daki ortağı, artık ölmüş olan BOP’un ortak yöneticisisiniz hepsi bu
kadar. (s. 890)."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"Başta Gazze olmak üzere Filistin kentleri yoğun abluka altında tutulmakta, Filistin halkı kendi
topraklarından göçe zorlanmaktadır ve bu durum halklar arası barış zeminini
zorlaştırmaktadır; ayrıca, İsrail Hükûmetinin de işine yarayacak şekilde Filistin’de radikalizmi
yaygınlaştırmakta, her iki kesimden de sivil kayıplara neden olmaktadır. İsrail Hükûmeti başta
bölge hükûmetleri olmak üzere ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi hükûmetler tarafından
desteklenerek, İsrail hükûmetlerinin siyonist yayılmacı politikalarına destek sunulmuştur."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"Değerli arkadaşlar, yüz yıl evvel imparatorluğumuz, hepimizin imparatorluğu, Osmanlı
İmparatorluğu Kürt’üyle, Türk’üyle, Arap’ıyla, Ermeni’siyle, Ezidi’siyle, Süryani’siyle,
Müslim’iyle, gayrimüslimiyle, Sünni’siyle, Alevi’siyle bizim irademiz dışında parçalandı. Nasıl
oldu, niye oldu, bizim hiçbir hatamız yok muydu, İttihat Terakki ne yaptı, bu yanlış politikalar
nerede başladı, nereye geldi, bu başka bir konu ama bizim evimiz yıkıldı ve bu evimizin yerine
o günkü dünyanın patronları yeni sınırlar çizdiler. Araplara 22 devlet çıktı; Kürtler dört
parçaya bölündü, bir kulübe de çıkmadı; Türkler Anadolu’da küçücük bir yere hapsedildi.
Sykes-Picot Anlaşması yapıldı 1916’da; bu tescillendi, mühürlendi, imzalandı. 100’üncü yılı,
önümüzdeki on beş yirmi gün sonra 100’üncü yılı; yüz yıl bitti. Yüz yıl bu coğrafya Türk’üyle,
Kürt’üyle, Arap’ıyla, Sünni’siyle, Alevi’siyle acı ve gözyaşından başka bir şey görmedi. Arap az
ağladı, Kürt çok ağladı; Türk az ezildi, Süryani çok ezildi; bu tartışmalara da girmiyoruz. Ama
şu an yeni bir Orta Doğu kuruluyor, şu an. Şu an o yüz yıl önce bölgede olanlar tekrar var. İşte,
Antep’in kurtuluş günü bugün konuşuldu; İngiliz’i, Fransız’ı, Alman’ı, Rus’u herkes bu
coğrafyada yine var. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir makro planı var
mı? Osmanlı döneminde, üç yüz küsur yıl sorunsuz devam eden Kürtlerle olan o özerklik
anlaşması, Yavuz Sultan Selim ile İdrisi Bitlisî’nin yaptığı bugün nasıl tartışılır, nasıl konuşulur?
Kürtlersiz bir Orta Doğu mümkün mü? Yeni bir Orta Doğu kurulmadan, bunların cevapları
verilmeden inan edin hiçbir şeyi çözemeyeceğiz. (s. 413)."
[Data_2015-2017]

17.!!!!
"Efendim, bu nasıl oldu? Şimdi, Amerika, İngiltere nasıl millet oldu? Amerika Birleşik
Devletleri’ne, 1776’ya kadar İngiltere’nin sömürgesi olan bir coğrafyaya Avrupa’daki farklı
uluslardan temsilciler gitti ve orayı kolonileştirdi, 13 tane koloni yaptı. Daha sonra, 1776’dan
sonra, bu koloniler bir araya gelerek bağımsızlıklarını ilan ettiler ve anlaşarak bir devlet
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kurdular. Dolayısıyla, eyalet sistemi mi dersiniz, kolonilerin bir araya gelerek ortak bir
federatif yapı oluşturması mı dersiniz, bunun oluşumu budur. Bunun içinde her türlü unsur
vardır çünkü kuruluş felsefesi budur, onun için de başkanlık sistemini kendilerine idari bir
yöntem olarak kabul etmişlerdir."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"Efendim, İrlanda’yı örnek veriyorlar. İşte, bu İngilizler daha sonra işgalci, yayılmacı
politikalarının bir sonucu olarak Britanya Adası’nı da İrlanda Adası’nı da işgal etmişlerdir. Ayrı
bir ada; burada, efendim, köken de ayrı, ulus da ayrı, kültür de ayrı, inanç da ayrı. Burayı istila
edip büyük krallık hayalleri kurmuşlardır ve zamanla Güney İrlanda bağımsızlığını almıştır.
Hatta İrlandalılar Hristiyanlık Katolisizmden Protestanizme geçişi niye reddetmiştir biliyor
musunuz? Bugün herkes orada bir mezhep savaşı zannediyor, hayır efendim. İrlanda’yı
tarihler şöyle tarif eder: İrlanda İngiltere’nin ilk kolonisidir yanı başında olduğu için ve onların
getirdiği mezhebi kabul etmemişlerdir, Katolik kalmışlardır. Güney zamanla bağımsızlığını
almıştır, kuzey hâlâ daha o krallığın hegemonyası altındadır. (S. 316-317)."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"Bugün ahval ve şart şudur ki, yüz yıl önce Osmanlı’yı bölmek, parçalamak isteyenler bir araya
geldiler. Yüz yıl önce Osmanlı topraklarında enerji hatlarını kontrol etmek üzere “Orta Doğu”
diye bir tarifte bulundular. Niall Ferguson’un “Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi”
adlı kitabını okumanızı hararetle tavsiye ediyorum, çünkü burada “Orta Doğu” tanımını
kullanırken dahi hicap duyuyorum. Kime göre Orta Doğu, neye göre Orta Doğu? (s. 700)."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"Bu Task Force-151’e şu ülkeler asker veriyorlar: Avustralya, Pakistan, Güney Kore, Amerika
Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık. Avustralya’yı, Pakistan’ı ve Güney Kore’yi anlayabiliriz,
onlar Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’nda çıkar sahibi, doğrudan doğruya bu deniz
alanıyla ilişki hâlindeki ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ı anlayabiliriz,
onlar da dünya hâkimiyeti peşinde koştukları için burada sancak gösteriyorlar."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"HAYDAR ALİ YILDIZ (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; HDP grup önerisi
üzerine AK PARTİ grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla
selamlıyorum. Grup önerisinden önce burada müzakere edilen ve sorulan bir soruya şahsım
adına bir cevap vermek istiyorum. Neden Suriye’de bu duruma gelindiği sorusuna hepimiz yüz
yıl öncesinden bir cevap bulabiliriz. Yüz yıl önce bu topraklarda Sykes-Picot ve ismi geçmeyen,
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tıpkı bugün olduğu gibi Sykes ile Picot arasındaki sözleşmenin onayına tabi olan Rus Sazonov
vardı. Amaçları -tıpkı 1915’te Çanakkale’de Britanya’nın amacı- Bakü petrollerine ulaşmak ve
Suriye bölgesindeki İngiliz ve Fransız egemenliğini, silah egemenliğini, petrol üzerindeki
egemenliğini tesis etmekti. Daha sonra, savaştan sonra “Birleşmiş Milletler” adı altında bir
örgüt kurdular. Bu örgütün de kuruluşu Versay Antlaşması’na dayanıyor. Orada, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan sonra kurulacak olan devletlerin yasal ve meşru bir zeminde tanınması
için bu örgütü kurdular ve yüz yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan “Dünya 5’ten büyüktür.”
dediğinde, bugün Meclis olarak şunu demeliyiz; Birleşmiş Milletler eğer bu topraklarda,
Osmanlı bakiyesi bu topraklarda bir meşru zemini tesis etmek için kurulmuş ise biz de hep
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunanlar olarak demeliyiz ki: Evet, dünya 5’ten
büyüktür."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MEVLÜT KARAKAYA (Adana): Değerli milletvekilleri, ülke Bangladeş, bu
vesileyle bir iki konuyu da hatırlara getirmek istiyorum. Bangladeş dost ve bir kardeş ülkemiz.
Türk ve Bengal halklarının sekiz asırlık bir dostluğu söz konusudur. Beş yüz yıl süreyle Türk ve
Moğol hâkimiyetinde kalan, 1757 yılında İngiliz, 1947 yılından sonra da Pakistan egemenliğine
girmiş olan bir ülke. 1971 yılında bağımsızlığını kazandı, 1974 yılında Türkiye, bağımsız bir ülke
olarak Bangladeş’i tanıdı, 1976 yılında Dakka’da Türkiye Büyükelçiliğini açtık, yine 1981 yılında
da Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği açıldı. (s. 259)."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"Bu kapsamda bu enstitülerde Batı, kendi hedef kitlesi olan ülkelerin temel dinamiklerini
tespit etmekte ve kültürel antropolojik, folklorik, filolojik özellikleri ile eylem planlarını ortaya
koymaktadır. İşte, yüz yıllık bir vizyonun arka planıyla Büyük Ortadoğu Projesi’ne giren yeni
Lawrence’lerin, Orta Doğu’da, bugün “Deniz altında iki balık birbirinden ayrılmışsa mutlaka
aralarından uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir.” sözünü hatırlatıyor Kızılderililerin. (s. 256)."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"Yüz yıl önce başlatılan bu süreç bugün çok daha hain ve sinsi bir seviyede yürütülmekte, bu
toprakların çocuklarından her biri ne yazık ki yekdiğerinin ya katili ya da maktulü olmaktadır.
Mazlum halkların ellerindeki ekmeği İncil’le değiştirmek gibi sırtlan kümesi (buraya kadar s.
458) misali bir geleneğin sahipleri, medeniyet, demokrasi, barış ve özgürlük adına
söylediklerinin koca bir yalan olduğu, “Bu coğrafyanın tüm eyaletleri ölü bir İngiliz’e
değmezdi.” diyen aktörlerin test edilmiş binlerce suçu ve günahı ortada iken bölge halklarının
bir asırlık hasılattan çıkardıkları tecrübenin kahredici hafifliğini sorgulamak zorundayız.
Asırların dağlar misali bilgi birikimini diri bir bilince dönüştürme sorumluluğumuzu bir kez
daha gözden geçirmek zorundayız."
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25.!!!!
"HDP GRUBU ADINA DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Mersin) –Çok değerli arkadaşlar, Birinci
Dünya Harbi, aslında iki tane büyük imparatorluğun, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ile
Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesi sonucunu doğurdu. AvusturyaMacaristan
İmparatorluğu’nun tasfiyesine gidildiğinde çok fazla bir bölünme meydana gelmedi. Bu
bölünme neticesinde Macaristan, Sırbistan ve bir şekliyle Çekoslovakya devletleri ortaya çıktı.
Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun bölüşülmesi sırasında çok enteresan olarak topraklarının
dokuzda 8’ini kaybederek üstünde bir çok yeni devlet oluşturuldu. Özellikle aynı dili konuşan,
aynı dinden olan Arap ülkeleri yeni oluşturulan neredeyse 13-14 devlet arasında paylaşıldı ve
enteresan olarak bu paylaşım yapılırken de ihtilafları içinde barındıran, mezhepsel
çatışmaları, dinsel çatışmaları, ırki çatışmaları içinde barındıran problemli ülkeler olarak
ortaya kondu. Tabii ki burada başrolü özellikle İngiltere ile Fransa üstlenmişti. Her ne kadar
İtalya ve Amerika da galipler arasında idiyse de çok büyük bir rol oynayamadılar. 1917
Devrimi’yle de Rusya devre dışı bırakılmıştı. (s. 388)."
[Data_2015-2017]

26.!!!!
"GARO PAYLAN: Bakın, Sırrı Süreyya Önder bir film çekse mesela Mandela’nın isyanıyla ilgili,
Arafat’ın isyanıyla ilgili, İngiltere’deki, İrlanda’daki IRA’nın isyanıyla ilgili veya Bosna’yla ilgili,
biz hep mağdur tarafta dururuz, gadre uğrayan tarafta dururuz. Oysa bugün Cizre’de,
Silopi’de, Sur’da da filmler çekiliyor arkadaşlar, insanlarımızı kaybediyoruz. Oysa biz, orada
insanlarımızı yakan, top atışında bulunan insanlara “hain” diyoruz. (s. 463)."
[Data_2015-2017]

27.!!!!
"MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Elbette ki, bugün bir uluslararası sözleşmenin
yasalaşma süreciyle alakalı konuda grubumuz adına söz aldım. Sözleşmenin özellikle insan
hakları ve hürriyetleri bahsi bölümünde 1985 yılında protokole imza koymuş Türkiye aslında
Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereği, fiilî olarak bu yasayla ilgili üst hukuk metni olarak her
türlü uygulamaları yerine getiriyor. Ama iç düzenlemelerden kaynaklı yasal düzenlemeler
tamamlanarak uluslararası hukuka verilen taahhüt gereği bunları yasalaştırma sürecine girmiş
durumda. Fakat burada dikkat çekici olan konu, Türkiye, Almanya ve Hollanda bu sözleşmeyi
imzaladığı hâlde henüz Birleşik Krallık buna imza koymamıştır. Acaba koymamasının özel bir
anlamı var mıdır? Dünya siyasetini dizayn etmek isteyenlerin bu tür konulara taraf olmaması
acaba Kyoto Sözleşmesi’ne de taraf olmamakla alakalı bir anlayışın tezahürü müdür? Bunları
elbette ki sorgulamak gerekiyor."
[Data_2015-2017]
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28.!!!!
"CELAL DOĞAN -değerli milletvekilleri, Urfa’nın kurtuluşunda 1916’lara baktığımızda, daha
doğrusu 1919’a geldiğimizde tıpkı bugün Orta Doğu’da tezahür eden manzaranın aynısı o
günlerde cereyan etmektedir. Yani, yine o gün orada sahada başta İngilizler, Fransızlar var,
yine yandaş Rusya var, yine dışarıdan sonradan takılan Amerika Birleşik Devletleri var. Sykes
Picot Anlaşması’yla çizilen sınırların içerisinde kalan bu illerimizin ben bugün akıbeti
konusunda aslında gerçekten merak ediyorum, siyasi iktidarın bu konuda kafasında ne var, ne
düşünüyor, ne söyleyebilir? Bir Sykes Picot Anlaşması’nın tekrar gündeme gelip gelmediği,
yeniden tezahür edecek şartlarda bölgenin dizayn edileceği var mıdır, yok mudur,
gördüklerim kadarıyla siyasi iktidarın da bu konudaki bir açılımı söz konusu değildir. Örneğin,
özellikle PYD ve YPG’ye bakışı şans olan bir komşunun düşman ilan edilmesi bizim başımızı
başka belalara düçar etmektedir."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"Şimdi, biz burada Urfa’ya İstiklal Madalyası verirken neyi hatırlayarak veriyoruz? Urfa’daki
bulunan halkın, bazı aşiretlerin Fransızlara karşı koymuş olduğu mücadelenin şartlarını
görüyoruz. Kimdir başlarında bulunan Kürt aşiretleri? İzol Aşireti Bozan Bey'in Başkanlığında,
Badıllı Aşireti Sait Bey'in Başkanlığında, Zirkan Aşireti Cudi ve Sakıp Gürmen Başkanlığında,
Baykan Aşireti Rüştü Küçükömer, Şeyhan Aşiretlerinden Ömer Bey'in Başkanlığında kurulan
iaşe ve ibateyi sağlayacak güç Fransızlara karşı mücadeleyi korumuş. Ama Fransızlar ne
Gaziantep’de ne Ufra’da ne Kahramanmaraş’ta silahlı mücadelenin sonucunda enterne
edilerek atılan insanlar değildir, atılmamışlardır. Mücadele sürerken Mustafa Kemal’in Ankara
Anlaşması’yla bölgede İngilizlerin, daha doğrusu, İngilizler Suriye üzerindeki haklarından
vazgeçtikten sonra Fransızlar o bölgeyi terk ederek defolmuş gitmişlerdir. Yani her
emperyalistin sonucu mutlaka mücadeleyle olur ama siyaseten olması çok daha doğru
olmuştur. Yani Ankara Anlaşması o bölgenin siyaseten teslim alınmasını sağlayan bir
anlayıştır. Buradan, Urfa’da mücadele eden insanları buradan saygıyla anmak, onları rahmetle
anmak bizim görevimiz."
[Data_2015-2017]

30.!!!!
"İki: IŞİD’le mücadele ettiğini söylemek için giden Rusya, IŞİD’le mücadele etmiyor. Neyle
ediyor? Ya Türkmenlerle ediyor veyahut da Esad’ın muhalif güçleriyle ediyor. Burada bizim
yüz yıl sonra öğreneceğimiz bir başka anlaşma mı var acaba? Biz Sykes-Picot’un gerçek
yüzünü, perde arkasını kırk elli yıl sonra öğrendik. Neydi Sykes-Picot’un amacı? Osmanlı
topraklarının Almanların eline geçmesini önlemek için İngilizler ve Fransızlar yola çıkmışlardı.
Ne oldu sonra peki? Suni haritalar, suni devletler; petrol kaynaklarını kendi uhdelerine almış
İngilizlerin ve Fransızların çıkar sağladıkları bir bölgenin üzerine oturduklarını gördük."
[Data_2015-2017]
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31.!!!!
"23 Nisan Ulusal Egemenlik törenleri pasifleştirilmeye çalışılırken, “Laiklik Anayasa’dan
çıkarılmalı.” gafı bilinçli veya beyin sulanması olarak gündeme düşürülürken elimize gelen bir
davetiyeyle Kutülamare, 11 ayrı etkinlik, altı ay sürecek kutlama programı tarafımıza
iletilmiştir ve 29 Nisan akşamı etkinliğin birincisi de gerçekleştirilmiştir. Kutlamalar
Kutülamare İngiliz emperyalizmine karşı verilmiş bir mücadelenin zaferidir. Hepimize kutlu
olsun. Başta Halil Paşa olmak üzere ecdadımızın mekânları cennet olsun.
İngiliz emperyalizmine karşı kazanılan bu zafer, 1952’de, bugün Avrupa Birliğine yapılan
yağcılık misali, NATO’nun direktifleriyle o gün kaldırılmıştır. Bugün AKP anlayışıyla uyum
içinde bir davranıştır."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"ERKAN HABERAL (Ankara) – Dünya kurulduğundan bu tarihe değin Türk milleti ne soykırım
yapmış ne de soykırımsal davranışlar içinde bulunmuştur. Türkler Almanların 1891 yılında
Güney Afrika Namibya’da yaptıkları soykırımı, 1940’lı yıllarda 21 milyon Yahudi’ye ve
Çingenlere yaptıkları soykırımı asla unutmamıştır. Dahası Türk milleti, İngilizlerin
Avustralya’da yerlilere, İspanyol ve Amerikalıların 8 milyon yerliye yaptıkları soykırımı da
unutmamıştır; İtalyanların ve Fransızların Cezayir’de Müslümanlara yaptıkları soykırımları da
unutmamıştır. Türkler, Rumların Kıbrıs’ta yaptıklarını da unutmamıştır, Yunanlıların Batı
Trakya’daki Türk kardeşlerimize yaptıklarını da unutmamıştır, Bulgarların Türklere yaptıklarını
da unutmamıştır, Amerikalıların Kuzey Irak’ta milyonlarca Müslüman’a yaptığı soykırımı da
asla unutmamıştır. (s. 428)."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"Yüz yıldır Körfez’de olan İngiltere, ABD -önce İngiltere, sonra ABD- Kuveyt’ten, Bahreyn’den,
Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Dubai’den, Abu Dabi’den, Suudi Arabistan’dan bir günde nasıl
çekip gidecek? Bütün bir Afrika sömürge hâline gelmişken Sierra Leone’den, Gambiya’dan,
Senegal’den Somali’ye kadar, İngilizler, Fransızlar, Portekizliler, İspanyollar bir günde nasıl
bavulunu alıp gidecek?"
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"MEHMET GÜNAL: Sayın milletvekilleri, Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye’nin güvenliği ve
Suriye’nin huzura kavuşması için yürütülen bir operasyon olmakla birlikte, söz konusu
girişimin uluslararası topluma iyi anlatılması gerekmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, İran, Suudi
Arabistan ve Avrupa Birliği ülkeleri burada bir emperyal hâkimiyet mücadelesi verirken
Türkiye’nin hem kendi güvenliğini tesis etmek hem de Suriye’deki insanların huzurunu temin
etmek gayesiyle hareket etmekte olduğu bütün uluslararası kamuoyuna iyi anlatılmalıdır.
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Türkiye’nin terör yuvalarını temizlemek, güvenli bir bölgenin ihdas edilmesi ve insani dramın
azaltılması için yüklendiği misyona uluslararası bir koalisyonun desteğinin temini için
çalışılmalıdır. (s. 65)."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"Bakın, bu sanki Türkiye’de yaşanan bir olaymış gibi. Aslında bunun karşılığını, sistematik bir
anlamını irdelediğimizde geçmişi ta 19’uncu yüzyıla kadar uzanmaktadır. Dönemin, 19’uncu
yüzyılın o güneş batmayan imparatorluğuyla dünya sahnesine çıkan Britanya
İmparatorluğu’nun sömürge bulma noktasında çok önemli bir taktiğine kadar uzanır bu taktik.
Yani hizip çıkarma yani küçük küçük parçalara bölme, onların ifadesiyle “…”(x) yani “böl ve
yönet” mantığının 21’inci yüzyılda postmodern ifadesiyle karşı karşıyayız"
[Data_2015-2017]

36.!!!!
"Sevgili milletvekilleri, bu görüştüğümüz yasa gücünde kararname ordumuzu yeniden
düzenliyor. Hangi orduyu? İki bin yıllık yazılı geleneği olan orduyu düzenliyor. Yani, sınırlarını
İngiliz emperyalizminin çizdiği herhangi bir Orta Doğu devletinin ordusunu değil, dört bin yıllık
geleneği olan ve iki bin yüz yıllık yazılı tarihi olan Türk ordusunu yeniden düzenliyorsunuz."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KADİR KOÇDEMİR (Bursa) – Geçenlerde seyrettim, Gertrude Bell diye bir
İngiliz ajanı var, arkeolog, Orta Doğu’da casusluk faaliyetleri de yapıyor İngiliz istihbaratı için.
Onun hayatını filme almışlar. O filmin sonunda Lawrence dediğimiz adam bir cümle kuruyor,
diyor ki: “Tanrı’nın adil olduğunu hatırladıkça ülkem adına çok kaygılanıyorum.”"
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"KAMİL AYDIN: Değerli milletvekilleri, bakın, Amerika Birleşik Devletleri, inanın, uluslar
göçüne tanıklık etmiş bir devlettir. Bakın, etnisiteler demiyorum, topluluklar demiyorum,
halklar demiyorum, daha ileri aşaması olan bir milletler göçüne ev sahipliği etmiş bir
coğrafyadır. Yani, 1620’lerde İngilizlerle başlayan göç süreci ta 1776’ya kadar, Amerika’nın
bağımsızlığına kadar bir İngiliz sömürgeciliği süreci yaşamış ama ondan sonra da Avrupa’nın
bütün milletlerinden göç almıştır. Bakın, millet diyorum; İspanyol’u gitmiştir, Alman’ı
gitmiştir, Fransız’ı gitmiştir, İtalyan’ı gitmiştir ve gerçekten, kendi kültürlerini de beraber
götürmüşlerdir ama orada tek bir payda üzerine yoğunlaşılmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde, İngiliz kolonisi olması hasebiyle ve daha sonra İngilizceyi de bir ana dil kabul
etmesiyle eğitim ve ortak dil İngilizce olmuştur. Artık, hangi milletten göç ederse etsinler,
oradaki ortak dili kabul edip onu kullanmak zorunda kalmışlardır çünkü birbirlerini anlamak,
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bir Amerika Birleşik Devletleri nosyonuna sahip olmak için olmazsa olmaz şey ortak bir
iletişim vasıtasıdır. İşte, dil bilimcilerin tanım ettiği, söylediği şekliyle iletişim vasıtası. O da
neydi? ABD için İngilizceydi, Fransa için Fransızca oldu, Almanya için Almanca oldu; yerel
birtakım lehçelere, hatta yerel birtakım dillere rağmen."
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"ı vermekte insanlar ahlaken özgürdürler, birisi ötekinden daha iyi ya da daha kötü değildir
benim kanımca. Sürgünler olmadan, sürgünlük olmadan bir siyasi özgürlük hikâyesi dünyanın
hiçbir yerinde yazılmamıştır. Fidel Castro sürgünden gelmişti Küba’da devrimi başlatmaya,
Lenin sürgünden gelmişti Rusya’da devrimi başlatmaya, Gandi sürgünde hapis yatmıştı İngiliz
emperyalizminin baskısı altında. Dolayısıyla, (s. 81) sürgün, siyasetin; sürgün, kurtuluş ve
özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır; bunu seçip seçmemek siyasi mücadele sürdürenlerin
bir konusu olabilir ama yurttaşları, entelektüelleri, profesyonelleri, düşünce, meslek
sahiplerini bu seçimlerle karşı karşıya bıraktığını hiçbir zaman düşünmeyen bir Hükûmetin
şimdi kendi kendisini aslında katletmekte olduğuna dair ben buradan onlara bir ayna tutmak
istiyorum."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"Eğer, 16 Nisanda oylanacak 18 maddelik Anayasa değişikliği 1 Marttan önce görüşülmüş ve
kabul edilmiş olsaydı 1 Martta o görüşme burada yapılmayacak, seçilmiş olan başkanın
iradesiyle 1 Mart tezkeresine, Meclisin “hayır” dediği her şeye “evet” denecek ve Türkiye ve
Silahlı Kuvvetler hem çok sayıda kayıp verecek hem de tarihî bir ayıba, o gün Irak’a giden…
ingiliz Başbakanının ve Amerika’da kararı alanların bugün duydukları pişmanlıklara, utanca biz
de ortak olmuş olacaktık. O yüzden, yüceltilen “Hızlı karar verecek, tek kişi karar verecek.”
denen başkanlık sisteminin ne gibi felaketlere yol açabileceği açısından durumun
değerlendirilmesi 1 Martın 14’üncü yıl dönümünde bizce son derece kıymetlidir. (s. 36)."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"MHP GRUBU ADINA BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Gambiya Hükûmeti arasında yapılacak olan güvenlik anlaşması üzerinde söz
almış bulunmaktayım ama tabii, Türkiye Cumhuriyeti’nin Gambiya Hükûmetinden önce
Suriye’yle, Irak’la, Amerika Birleşik Devletleri’yle, İngiltere’yle, İsrail’le ve Orta Doğu’yu kan
gölüne çeviren emperyalist ülkelerle oturup bir güvenlik anlaşması imzalamasını temenni
ederdim. El Bab’da 2’si Türk askeri olmak üzere, 60’a yakın insan patlayan bombalarla şehit
oluyor ama maalesef, dünya kamuoyunda hiç kimsenin bundan haberi olmuyor. Amerika’da
herhâlde 50 tane kedi ölse dünya kamuoyu bununla daha çok ilgilenir, bunların derdini çeker.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin de Türkiye’nin gerçek sorunlarıyla ilgilenmesini, böyle suni
gündemlerle uğraşmamasını temenni ediyorum. (s. 68)."
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[Data_2015-2017]

42.!!!!
"Türklerle münasebetleri ise ta Gazneliler ve Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır
Afganistan’ın ve 19’uncu yüzyıla kadar bu münasebetler çok içten, çok samimi bir şekilde
devam etmiştir. 19’uncu yüzyılda ise özellikle sanayi devriminden sonra Avrupa’daki
emperyalist güçlerin iştahlarının kabarması sonucu, zengin ham madde ihtiyaçları, pazar
ihtiyaçları ve iş gücü ihtiyaçlarından dolayı bu coğrafyalar onların nezdinde bir önem
kazanmış ve buralar kolonileştirme sürecine tabi tutulmuştur. Bunu Afganistan için de net bir
şekilde görmekteyiz. Maalesef, 19’uncu yüzyılda Afganistan’da iki önemli Batılı emperyalist
güç, iştahlarını kabartan bir sürece girmişlerdir. Rusya bu bağlamda güneye inmek
hayalleriyle Afganistan üzerinde birtakım hesaplar peşinde iken İngiltere ise, o dönemdeki
adıyla Britanya Krallığı ise kuzeye çıkıp daha geniş havzalara hâkim olma noktasında kendi
isteğini ortaya koymuştur."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"Dışişleri Bakanlığından Dışişleri Komisyon üyelerine gelen bilgi notunda Türkiye’yi bekleyen
itiraflar vardır. İngiltere’nin Bahreyn’e yeni bir askerî üs inşa ettiği, Katar’ın 10 bin ABD
askerine ev sahipliği yaptığı vurgusu vardır. Bilgi notunda “Türkiye Körfez ülkeleriyle siyasi,
askerî, savunma sanayi, ekonomik, ticari ve beşerî ilişkilerini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.” denilmekte ve şöyle devam etmektedir, altını çizerek söylüyorum: “Aynı
irade Körfez ülkelerinde de bulunmaktadır.” denilmektedir. “Bu çerçevede, Katar’la
ilişkilerimiz özel önem arz etmektedir.” diye de devam ediyor. Bu öngörü şu anda açığa
düşmüştür, aynen biraz önce verdiğim örnekler gibi çünkü Körfez ülkeleri Katar’la karşı
karşıya gelmiştir, Katar’ın yanında saf tutan Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğündeki bloku
karşısına almıştır (s. 498).
….."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"MİZGİN IRGAT (Bitlis) – Tek tip elbise uygulaması ise faşizmin bir diğer örneği, bir diğer
dayatması olarak karşımızda duruyor. Amerika’daki İngiliz kolonilerinde kölelere, zencilere,
mahkûmlara giydirilen tek tip elbiseler daha sonra Nazi kamplarındaki Yahudilere, Ebu
Gureyb ve Guantanamo hapishanelerinde uygulanmış ve daha sonra 12 Eylül faşizmi
döneminde tutsaklara dayatılmıştır."
[Data_2015-2017]
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45.!!!!
"Aytuğ Atıcı: “Enerjiyi nereden elde edecek biliyor musunuz? Bizden daha akıllı çıktılar. Sizler,
sizin gibi düşünenler, Fransa, İngiltere gibi emperyal ülkeler Libya’nın çöllerinin altındaki fosil
yakıtlara göz dikerken akıllı Alman çölün üstündeki güneşe göz dikti arkadaşlar. Şu anda,
Almanlar Libya’nın çöllerinde tam 12 tane büyük güneş enerjisi santrali inşa ediyor. Ben
buradan bunu söylerken yine sizin gibi düşünen ve ilk defa karşılaştığım bir milletvekili bana
demişti ki: “Sen güneş enerjisi lobisinin adamı mısın?” Hiç unutmuyorum. “Allah Allah! Ya,
böyle bir lobi mi var?” dedim. Yani bunu düşünmek de ancak AKP’li zihniyetlere yakışır. Güya,
güneş enerjisi lobisi varmış, ben de o lobi adına konuşuyormuşum. Ancak gülerim ama nasıl
gülerim, onu sizin takdirinize bırakıyorum” (sf. 557)."
[Data_2014-2015]

46.!!!!
"Tuğrul Türkeş: “Irak’ta yaşanan olayların tarihî bir perspektifi var değerli arkadaşlar. 1915’te,
bir yıl süren, Fransa ve İngiltere arasındaki Sykes-Picot Anlaşması var. Bunun 100’üncü yılına
denk gelmiş olması ve orada yeni toprak bölüşümlerini, yani yüz sene önceki bölüşülen Irak
topraklarının 21’inci yüzyıla göre, 21’inci yüzyıldaki egemen güçlere göre yeniden paylaşımı
için 100’üncü yılında bunun meydana gelmiş olması tesadüfi olabilir mi? Ve bunların ışığında,
IŞİD nedir terör örgütü değilse? Yani “Irak-Şam” deyince, sokaktaki vatandaş, Şam’dan ilham
alarak bunu, Suriye, Suriye’deki karışıklık neticesinde ortaya çıkmış olan bir örgüt zannediyor”
(sf. 1190)."
[Data_2014-2015]

47.!!!!
"Ramazan Can: “Kütahya-Eskişehir savaşını kaybetmişiz, ordumuz Sakarya Irmağı’nın
doğusuna çekilmiş. Bir askere, bir ere, bir kurşuna ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, Gazi
Mustafa Kemal, Fevzi Paşa’ya talimat verir, der ki: “Paşa, en seçkin 20 subayını seç.”
“Hayırdır?” “Bu en seçkin 20 subayımızı Afganistan’a Afgan ordusunu İngilizlere karşı eğitmek
üzere göndereceğiz.” Ve bunun üzerine, bu zor süreçte, bu talimatı dönemin Genelkurmay
Başkanı Fevzi Paşa tereddütsüz yerine getirir. Buradan şuraya gelmek istiyorum ki, Kurtuluş
Savaşı’mızda Afgan halkı Türk milletine gereken maddi, manevi desteği vermiştir, yardımlarda
bulunmuştur. Yine, Medine müdafisi Fahrettin Paşa’yı -biliyorsunuz Medine’yi müdafaa etmiş
ve İslam camiasında da ciddi bir etkinliği olan, manevi nüfuzu olan bir şahsiyet- ilk Kabil
Büyükelçisi ve olağanüstü delege olarak Afganistan’a büyükelçi tayin ederek Afganistan
halkının yanında olduğunu, İngilizlere karşı Afgan hükûmetini desteklediğini Gazi Mustafa
Kemal Atatürk burada teyit etmiştir. Arkadaşlarımız ve Sayın Bakanımız tezkereyle ilgili
konuşmaları yaptılar. Ben de bu hatırayı paylaşıp Genel Kurulun tezkerenin kabulü yönünde
oy vermesini diliyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum” (sf. 65)."
[Data_2014-2015]
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48.!!!!
"Reşat Doğru: Türkiye, Türk devleti, Türk dünyasının sorunlarına kayıtsız ve duyarsız kalamaz.
Geçmişte Türk dünyası Anadolu Türklerine yardım etmiş, o zamanki devletler de Türk
dünyasına yardımcı olmuşlardır. Örneğin 1920’de Buhara Emirliği’nin aldığı bir kararla
Anadolu’da Millî Mücadele’ye büyük miktar külçe altın göndererek desteklenmiş olduğunu
görüyoruz. Yine, 1918’de, Rus ve Ermeni işgali altındaki Bakü’ye İngilizlerin muhalefetine
rağmen Osmanlı Devleti Nuri Paşa komutasında 20 bin kişilik ordu göndermiş, Ermeni isyanı
bastırılmıştır. Burada da 1.200 şehit verilmiş olduğunu da görüyoruz. Azerbaycan Türkleri
katliamdan kurtulmuştur. Fakat günümüze geldiğimiz zaman Azerbaycan’ın yüzde 25
toprağının şu anda Ermeniler tarafından işgal edilmiş olduğunu da yaşıyoruz. Peki, bu
aşamada Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor, hep beraber ortak bir ses
çıkıyor mu? Bunu göremiyoruz."
[Data_2014-2015]

49.!!!!
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Yeniçeri İngiliz amirale benzetti beni. Milliyetçilikle
uzak, yakın hiçbir sevgi ilişkim yok benim. Hangi ulus adına yapılırsa yapılsın yapıldığı
coğrafyalara kan, gözyaşı ve zulümden başka bir şey götürmemiştir. Ama kendisi bir bilim
insanıdır. Bu topraklarda da dünyanın bütün geri bıraktırılmış bölgelerinde de özellikle İngiliz
emperyalizminin başını çektiği bütün espiyonaj örgütleri, bütün istihbarat örgütleri, başta
Türk milliyetçiler olmak üzere, altını kazıdığınızda arkasında hep İngiliz amiraller çıkmıştır.
Öncelikle “milliyetçilik” dediğin de daima emperyalizmin tezgâhladığı bir entrikalar silsilesi
olarak ortaya çıkar. Bunu Sayın Yeniçeri’ye aynen iade ediyorum. İngiliz…"
[Data_2014-2015]

50.!!!!
"1845 yılında, İrlanda’daki o açlık yıllarını belki tarih okuyan arkadaşlarımız bilecektir, o
yıllarda 1 milyon İrlandalı açlıktan vefat ediyor, 2 milyon İrlandalı ise göçmen durumuna
düşüyor. Osmanlı’nın zor, borçlu yılları. Bunu haber alan Sultan Abdülmecit, bir rivayete göre
3 gemi, bir rivayete göre 5 gemiyi gıda yükleyerek İrlanda’ya gönderiyor. Bu gemiler Dublin
limanlarına yaklaştığında -İrlanda o yıllarda bir İngiliz sömürgesi- İngilizler tarafından haber
alınınca gemilerimiz buraya yaklaştırılmıyor. Gizlice gemilerimiz sahil şeridini izleyerek
Drogheda kentine yüklerini boşaltıyorlar ve o gıdayla İrlanda halkı rahat bir nefes alıyor. 1845
yılından bu yana, bu kentin kent amblemi hilal ve yıldızdan oluşuyor."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

51.!!!!
"Biz, yarın saat 12.00’de o binaya gideceğiz. Meclis, Genelkurmay, Parlamento oradan mı
dinleniyor diye Amerikalı yetkililere soracağız; çünkü bu konuyu Türkiye'de soracak bir
muhatap yok. Dediğim gibi, mesela, Almanya, İngiltere’nin Büyükelçisini Berlin’deki bakanlığa
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çağırdı üç gün evvel. Bu, ll.Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa oluyor, Almanya İngiltere’nin
Büyükelçisini çağırıyor ve sorguluyor “Bizi dinlediniz mi?” diyor. Çünkü, İngiltere, bizzat
Merkel’in özel konutunun hemen yanında bulunan Alman Parlamento binasına da çok yakın
olan büyükelçilik binasındaki teknik araçlarla Merkel’i de dinlemiş ama onlar en azından
çağırıyorlar ve soruyorlar “Siz, başta Başbakanımızı, sonra milyonlarca Alman yurttaşının
Facebook, Twitter, telefon görüşmelerini dinlediniz mi? Elinizde ne var? Ne kadar bilgi
depoladınız ve bunu neye göre yaptınız? Ne zaman imha edeceksiniz?” diye, en azından İngiliz
Büyükelçisini sorgulama cüretini gösterebiliyorlar. (s. 727)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

52.!!!!
"CHP GRUBU ADINA HALUK AHMET GÜMÜŞ: Değerli arkadaşlarım, Güney Kafkasya’da büyük
devletlerin etkinliğinin daha fazla hissedileceği bir döneme giriyoruz. ABD, Rusya, Türkiye ve
İran, hatta perde arkasında Çin, bölgede jeopolitik görünümün değişmesine yönelik
mücadeleyi artırmakta, fazlalaştırmaktadırlar. Bugün, dünyanın önde gelen jeopolitika
uzmanları Rusya-Ermenistan-İran jeopolitik iş birliği ekseninden söz etmektedir -şu andaki
durum- bunu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ekseninin dengeleyebileceğine inanmaktadırlar.
Bu arada ABD, AB, Çin gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Yani 19’uncu yüzyılda Orta
Asya ve Kafkasya bölgesinde İngiltere ve Rusya gibi iki büyük uluslararası aktörün başrolünde
sahnelenen büyük oyun, 20’nci yüzyılda yeni aktörlerle yeniden gündeme gelmek üzeredir. (s.
95)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

53.!!!!
"Niçin haksız? Her şeyden önce, 1916’da Orta Doğu’yu bölüştürüp paylaşan, Kürdistan’ı
mevcut emperyal güçlerin çıkarına peşkeş çeken Fransa, Almanya, İngiltere bugün nerede?
Fransa-Almanya arasında sınır bile yokken, onlar sınırlar üstü, ulus üstü yeni birliklerin arayışı
içerisindeyken Orta Doğu halklarının çatıştırılmasından, savaştırılmasından nemalanmak
istiyorlar. Yine nemalanmak isteyen bunlar, taşeronlar aracılığıyla, maşalar aracılığıyla
halkları, kimlikleri birbirine kırdırıyor. (s. 807)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

54.!!!!
"Biz bunu Hindistan’da gördük, İngilizler ilk girdiklerinde onların dilini yasakladılar, kültürlerini
yasakladılar, akabinde tarihlerini sildiler."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

55.!!!!
"METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün Süveyş Kanalı’nın açılış yıl dönümü. Doğu
Akdeniz son yıllarda gündemin sıcak konularından birisi durumuna yükselmiştir. Antik
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Çağ’dan bugüne dünya ticaretinin kilit su yollarından birisi olan Doğu Akdeniz, Asya’yla Batı
dünyasını birbirine bağlamasının yanı sıra enerji rezervlerinin hemen yanı başında ve üstünde
olmasıyla jeostratejik ve ekopolitik çerçevede önemi haizdir. Osmanlı tarafından planlanan
ancak tamamlanması İngilizlerce gerçekleştirilen Süveyş Kanalı’nın 16 Kasım 1869 tarihindeki
açılışı Doğu Akdeniz’in az önce saydığımız konumunu güçlendirmiş ve elbette bu bölgedeki
küresel rekabeti sertleştirmiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz üstündeki hakları saklıdır ve
uluslararası hukukun kendisine sunduğu tüm hakları Doğu Akdeniz’de sefer serbestiyetini
sağlamak başta olmak üzere kullanmaya hazırdır. Çin ve Hindistan gibi süper güçlerin hızla
yükseldiği bu yüzyılda petrol, doğal gaz gibi… (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
(s.581)"
[Data_2011-2013]

56.!!!!
"Ramazan Can: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda Hükûmeti ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmeti arasında 4 Mart 2010 tarihinde imzalanan bu sözleşme ile kanun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yeni Zelanda ile Türkiye arasında doğrudan uçuş, olmazsa
dolaylı uçuş imkânı sağlanacak. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda ile
Türkiye arasında tarihî ilişkiler, biliyorsunuz, 1915 yılında, devlerin savaşı Çanakkale’de iki
millet karşı karşıya geldi. Maalesef o zamanki “Anzaklar” diye adlandırılan orduda Yeni
Zelanda birlikleri ve Avustralya birlikleri vardı. Bunlar ulus devlet olma yolunda kendi adlarına
millî bir mücadele içerisine girmişlerdi. Ancak tabii bunlar İngiliz sömürüsüydü. Osmanlı
İmparatorluğu’nun askerleri ile Anzaklar karşı karşıya geldiler Çanakkale Harbi’nde. Öyle bir
savaştı ki bu savaşın eşiğinde, bir savaştan öte bir kardeşlik, bir dostluk ilişkisi ilk defa bu
devlerin savaşında ortaya atıldı."
[Data_2011-2013]

57.!!!!
"Erol Dora: “Bir İngiliz kolonisi olarak kurulan Avustralya’nın tarihi belki de her ülkenin tarihi
gibi acılarla doludur. Yüzyılın başlarında adaya yoğun olarak yerleşmeye başlayan Batılılar ilk
iş olarak Aborjinleri katletmeye, onların kültürlerini yok etmeye çalıştılar. Yerli çocukların
ailelerinden alınıp devşirilmesi ve asimilasyona tabi tutulması bazı tarihçiler ve Avustralya
yerlileri tarafından “çalınmış kayıp bir nesil” oluşturulması olarak adlandırılmaktadır. Huzurlu
ve sorunsuz bir toplum yaratma amacıyla yapılan devşirme yöntemi günümüzde insan hakları
ihlali olarak tanımlanmaktadır. Ancak tarihte yaşanan acılardan ders çıkarmasını bilen
Avustralya Devleti, 1999’da Anayasa’nın değiştirilmesine karar verdi ve bu Anayasa’nın giriş
bölümünde, Avustralya'da İngiliz yerleşiminden önce yerli Avustralyalıların kıtada yaşadığı
kabul edildi. Aborjinlere yapılanlardan dolayı kendilerinden özür dilemeyi reddeden önceki
hükûmetlerin aksine Avustralya Başbakanı Sayın Kevin Rudd'un tüm Avustralyalılar adına
Aborjinlerden özür dilemesini öngören önerge oy birliğiyle kabul edildi. Rudd'un
Parlamentoda okuduğu bu önergede “Avustralyalı yurttaşlarımıza ağır acı ve kayıplar verdiren
bundan önceki hükûmetlerin politikalarından dolayı özür diliyoruz. Çalınan kuşakların, geride
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bıraktıkları aile ve torunlarının kayıpları için, ailelerin ve cemaatlerin parçalanmasından, anne
babalardan, kardeşlerden özür diliyoruz.” ifadeleri yer almaktadır. Yaklaşık yirmi dakika süren
konuşma Aborjinler tarafından ayakta alkışlanmıştır. Bu özür, dünya kamuoyunca
Avustralya’da yaşayan egemen beyazlar ile Aborjinler arasında gerçekleşen tarihî uzlaşmanın
bir sembolü olarak görüldü ve takdir edildi... Dersim’le ilgili özür dileme tartışmalarının
yaşandığı bugünlerde Sayın Kevin Rudd ve Avustralya
Parlamentosunun davranışı bizlere bir şeyler anlatmalı” (sf. 183-184)."
[Data_2011-2013]

58.!!!!
"Adil Kurt: Maalesef etrafımızda olup bitenleri bugüne kadar halkların lehine, halkların
geleceğini garanti altına alabilecek, bölgemizde barışı kalıcılaştıracak adımlar atmaktan uzak
olduğumuzu başta ifade etmek isterim. Orta Doğu yüz yıl sonra yeniden şekilleniyor. İngilizler
eliyle 20’nci yüzyılın başında şekillendirilen Orta Doğu bugün Amerika’nın eliyle yeniden
şekillendirilmek isteniyor. Yeni bir dizayn sürecine girildi. Arap baharı, aslında bu dizayn
sürecinin başlangıç noktası olarak ele alındı ancak Kuzey Afrika’da başlayan Arap baharı, tek
başına toplumsal muhalefet olarak kendini geleceğe taşıyabilecek bir fikir yapısına sahip
olmadığı için şu anda ciddi bir yol ayrımındadır. Bu yol ayrımında Arap baharının demokrasiye
evrilmesi kadar radikalizme, radikal İslam’a evrilmesi de o kadar mümkündür, hatta daha
büyük bir olasılıktır. (sf. 359)"
[Data_2011-2013]

59.!!!!
"Aytuğ Atıcı: Bakın, Orta Doğu’da oynanan büyük oyunun en baş aktörünün Amerika Birleşik
Devletleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok.
Adam çıktı, açık açık söyledi. Bizim Başbakanımız da onun ortağı oldu. Orta Doğu’da ayrı bir
hava esmeye başladı mı? Başladı. Amerika’nın en yakınında bulunan ülke kim? İngiltere.
Amerika’yla İngiltere bir araya gelecek, Orta Doğu’yu şekillendirecek ve Fransa buna seyirci
kalacak; öyle mi? Bunu görmemiz gerekiyordu. Fransa buna seyirci kalmadı, Fransa buna
Fransız kalmadı. Ne zaman ortaya çıktı? Libya’da ortaya çıktı. (s 550-551)"
[Data_2011-2013]

60.!!!!
"Zelanda"
[Data_2011-2013]

61.!!!!
"Sırrı Süreyya Önder: “Şimdi, bu planı bir Mavi Marmara hadisesi bozmuştur. Mavi Marmara
meselesinde, İsrail yıkılmamak üzere dizayn edilmiş kolonyal bir devlettir. İsrail’in yıkılması,
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Amerika ve İngiltere’nin yıkılması demektir. Bu, yıkılamaz anlamına gelmiyor. Bir rasyonel
analizden bahsediyorum. Ama İsrail’de 500 bin kişiyle yapılan savaş karşıtı mitingler var. Eğer
gerçekten bir dâhi Dışişleri Bakanımız varsa şunu hesap edebilmeliydi: İsrail’deki savaş karşıtı
kamuoyunu bu cinayet davasını –Mavi Marmara’yı kastediyorum- İsrail’in bizatihi bir iç
mahkemesinde ve bir iç politikası ve bir adi cinayet vakası olarak bunu İsrail kamuoyuna mal
edebilmeli ve dönüştürme zeminini buradan aramalıydı” (sf. 27)."
[Data_2011-2013]

62.!!!!
"Oktay Vural: - Uygulanan dış politikanın bu milletin menfaatine olup olmadığına
ilişkin sorgulamayı ben yaparım, sizler de vicdanlarınızla karar verirsiniz ama müsaade edin de
Suriye’deki gelişmeleri Washington merkezli, Clinton merkezli, Obama merkezli politikalarla
buraya getirip empoze ettirmenize izin veremeyiz. Bakın, çok tehlikeli sularda gezilmektedir.
1957 yılında, değerli arkadaşlarım -çok gizli bir planİngiltere’nin Başbakanı Macmillan’la ABD
Başkanı Eisenhower arasında özellikle Suriye’nin işgaliyle ilgili bir plan onaylanır. Bu plana
göre “Suriye’de birtakım çatışmalar körüklenecektir. Bu çatışmaların sonucunda -aynen size
gösteriyorum bakın- sınır ihlalleri olacaktır. Sınır ihlallerinden sonra da buranın işgal edilmesi
için adım atılacaktır.” diye ifadelerde bulunuyor ve bunu hazırlayan, bu raporu gören ve o gün
bu planları uygulamak için plan hazırlayanların bugün yine aynı planları hazırlayıp Türkiye’ye
uygulatmadığını nereden bileceğiz? Elimizi vicdanımıza koyalım arkadaşlar. İşte ben size
Guardian’da 2003 yılında yayınlanmış, 1957 yılındaki raporun… Kimlere nasıl suikast
yapılacağı, oradaki çatışmaların nasıl körükleneceği, Özgür Suriye Komitesinin nasıl
destekleneceği konuları 1957 yılından itibaren oralarda planlanmış. O zaman, gelin, diyoruz
ki…(sf. 972)"
[Data_2011-2013]

63.!!!!
"Necati Özensoy: “Şimdi, bunca yıldır, son on yıldır bütün bu gelişmeler sonucunda “Efendim,
biz şöyle dik durduk, böyle onurlu durduk, şöyle ilişki kurduk.” denileceğine Türkiye bütün bu
ilişkilerin sonucunda ne kazandı? Bütün bu savaşların sonunda, işte Körfez Savaşı, Irak Savaşı
sonucunda bütün İngiliz firmaları, Amerikan firmaları girdiler, şu anda günlük 2 milyon, 3
milyon varil petrolü çekiyorlar, memleketlerine götürüyorlar. Peki, biz ne yaptık? Türkiye
Petrolleri, Dışişleri tarafından Irak’ın kuzeyinde ihalelere sokulmadı, Irak’ın alt bölgesinde de
güney bölgesinde de bir tek ihaleye dahi giremedi. Bakın, kazanamadı demiyorum, Türkiye
Petrolleri bir tek varillik ihaleye dahi sokulmadı. Yani bunca şey, Irak’taki bunca akan kanın
sebebi olan bu meselelerin sonucunda Türkiye'nin nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz” (sf.
82)."
[Data_2011-2013]
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64.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Neticede Batı dünyasının insanlar arasında meydana getirdiği bu sınıf
farkları ve insanlar üzerindeki hak ve hukuka aykırı davranışları 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yayınlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu bildirgeye göre
“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkı
vardır. Herkes bu bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa, ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit
koruma hakkına sahiptir.” denildi. Mamafih bu bildirgeden sonra da Fransa ve İngiltere gibi
bazı devletler sömürge sistemini devam ettirdiler ve mesela Cezayir, Ruanda gibi ülkelerde
soykırım suçu işlediler. (sf. 414)"
[Data_2011-2013]

65.!!!!
"Nazmi Gür: Buraya kadar her şey normal ama bundan sonrasını biraz değerlendirmeye tabi
tutmamız lazım, biraz konuşmamız gerekir, o da Hükûmetin sürdürdüğü Orta Doğu
politikasıdır. Orta Doğu, yaklaşık yüz, yüz elli yıl önce İngilizlerin, o günkü egemen güçlerin
biçimlendirdiği bir statükoya sahip ve bu statüko günümüze kadar sürdü, devam ediyor, ama
artık bu statüko egemen
güçlerin politikalarını, çıkarlarını koruyacak bir durumda değil, olmadığı için de hem işgal
ettiği yer hem yer altı zenginlikleri, petrol ve özellikle su konusunda dünyanın en problematik
alanı olan Orta Doğu’da artık taşlar yerinden oynuyor (sf. 447)"
[Data_2011-2013]

66.!!!!
"Osman Taney Korutürk: Bu nedenle, bu gemiler, okyanusa kıyısı olan veya okyanus ötesi
coğrafyalardaki stratejik hedef ve ekonomik çıkarlarının gereği askerî güç kullanabilecek ABD,
İngiltere, Fransa, Rusya, Çin gibi emperyal güçlerin veya denizaşırı menfaatleri, ulusal
menfaatleri bulunan deniz kuvvetlerinin tercihidir. (274)"
[Data_2011-2013]

67.!!!!
"Doğan Şafak: “Değerli arkadaşlar, Hindistan’ın demir yollarını yapan İngilizler, yerli sanayinin
gelişmesini teşvik edeceğini görünce bu gelişmeyi engellemek amacı ile farklı iki strateji
izlemişlerdir. Limanlar ile üretim ve yerleşme merkezleri arasında taşınan mallardan daha az
taşıma ücreti alınırken ülkenin kendi ürünlerini merkezler arasında taşıyan demir yollarında
çok yüksek ücretler uygulamışlardır. Limanları ham madde kaynaklarına bağlayan ana demir
yollarının standart genişlikte olmasına karşılık, iç ulaşımı sağlayan ikinci yolları çeşitli
genişlikte yaparak ekonomilerini nasıl sömürdüklerine tarih tanıklık etmiştir” (sf. 585)."
[Data_2011-2013]

341

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

68.!!!!
"Tufan Köse: “Amerika’nın, İngiltere’nin, İsrail’in, Avrupa Birliğinin, kısaca emperyalizmin el
atıp da barış getirdiği tek bir coğrafyanın olmadığını biliyoruz. Biz, barıştan değil, sürecin
sonunda daha çok kan dökülmesinden korkuyoruz” (sf. 696)."
[Data_2011-2013]

Partner/in!accord!
1.!!!!
"DİLEK ÖCALAN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 1 Kasım dünya Kobani günü. ...
Kobani zaferiyle birlikte Rojava’da başlayan toplumsal dönüşüm halkların özgür ve
demokratik bir gelecek inşa etmeleri için de bir milattır. 1 Kasım tüm dünyada, Almanya’dan
Fransa’ya; İtalya’dan İskandinav ülkelerine; İngiltere’den Yunanistan’a, İspanya’ya;
Kanada’dan Avustralya’ya, Hindistan’a; Hindistan’dan Ekvador’a, Amerika Birleşik
Devletleri’ne kadar dünyanın her köşesinde “Kobani günü” adıyla demokrasi mücadelesinin
zaferi olarak kutlanıyorsa şüphesiz bunun en temel yaratıcısı yine kadınlardır."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Manavgat halkı bu beldede cezaevi olmasını istemediklerini defalarca beyan etti. En son iki
gün önce bölgede yaşayan yabancı vatandaşlarla beraber bölge halkı bir yürüyüş düzenledi ve
cezaevi istemediklerini belirtti, hep bir ağızdan dediler ki: “Zindandan önce eğitim istiyoruz.”
Burada da var. Bu sözde yatırımla, konut sahipleri konutlarını satıp terk etmektedirler.
“Ülkeye yabancı sermaye getireceğiz.” derken, “Turizmden kazanacağız.” derken, kışları da
burada kalan İngiliz ve Alman vatandaşlar da yerlerini satıp gitmek üzereler. Zorunluysanız,
size cezaevi için Manavgat-Akseki arasında birden çok alan gösterebiliriz."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Yine, geçtiğimiz günlerde -örnek olsun diye söylüyorum- Londra’daki Yunus Emre
Enstitümüzün salonunda 2 kişinin -birisi İngiltere’nin Bağdat’ta beş yıl büyükelçiliğini yapmış
olan, aynı zamanda da geçmiş dönemlerde Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliğini yapmış olan
birisi; bir diğeri de onun hocası, Kerkük asıllı bir Türkmen- fevkalade güzel bir hat sergisinin
açılışını yaptık ve son derece üst düzey bir katılımla oradaki o serginin açılışını hep beraber
gerçekleştirdik. Dolayısıyla, Yunus Emre Enstitüsü ciddi bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor,
bu süreçte daha da fazla faaliyetlerini artıracaktır. (s. 577)."
[Data_2017_2018]
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4.!!!!
"Avrupa Birliğinden müzakere tarihi aldığımız gün, müzakereler kopma aşamasına geldiğinde,
biz o koridoru terk ederken o zamanki Tony Blair, Berlusconi, Schröder’in kurmaylarıyla
karşılaştık, “Ne oldu?” dediler, dedik ki: “İçeride böyle bir durumla karşı karşıya kaldık ve biz
burayı terk ediyoruz.” O zaman -çok iyi hatırlıyorum- Peter Westmacott, İngiltere’nin
Büyükelçisi “Birkaç dakika bekleyebilir misiniz?” dedi. “Biz zaten birkaç dakika toparlanacağız,
odamızı toparlayacağız.” dedik -orada bir odamız vardı- ve on dakika içerisinde Berlusconi,
Schröder ve Tony Blair o odaya geldiler ve güçlü bir toplantı yapılarak içeride o zamanki
Hollandalıların ortaya çıkardığı vizyonsuzluğu kaldırdılar ve müzakere tarihinin alındığı bir
aşamaya geçildi. Saygıdeğer milletvekillerine açıkça söylemek isterim ki bu tip aktörleri
bulmakta, bu tip sağduyulu aktörleri bulmakta son zamanda Avrupa’da son derece zorluk
çekiyoruz. Kuşkusuz, dostlarımız var; kuşkusuz, demokrat insanlar var fakat onların da
zorlandığı durumlar var. (s. 357)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Mehmet Türker -belki bunu hatırlarsınız- şu anda 27 yaşında; kolu olmayan engelliler için
elektronik olarak baş hareketleriyle komuta edilen gözlük üretti ama yine TÜBİTAK tarafından
reddedildi. İngiltere ve Amerika gibi 13 ülkedeki engelli dernekleri tarafından proje
sahiplenildi, Çin’de bu proje ürünü üretilmeye başlandı. (s. 758)."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"Sayın Cumhurbaşkanına şunu sormak istiyorum: Yani Suudi Arabistan’da, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde demokrasi mi vardı da Suriye’ye demokrasi getirmek için, Irak’a demokrasi
getirmek için, Libya’ya demokrasi getirmek için biz Amerikalılarla, İngilizlerle, Fransızlarla iş
birliği yaptık? Bunu sormak lazım ama geç de olsa bu noktaya gelmiş olmasından dolayı
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Buradan kendisine selam ve saygılarımı
gönderiyorum. (s. 137)."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2008 yılında özellikle konuyu doğrudan ele alan 5 karar
kabul etmiştir. Bu kararları temel alarak Avrupa Birliği 8 Aralık 2008 tarihinde bölgede
“Atlanta” adı altında bir deniz operasyonu başlatmıştır. Bu operasyona İngiltere, Fransa,
Yunanistan, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç ve İspanya iştirak etmiştir. Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin son kararı, imkân sahibi olan ülkeleri bölgede askerî gemi ve
uçaklar konuşlandırarak deniz haydutluğu ve silahlı soygun çeteleriyle mücadele etmeye sevk
etmiştir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk
Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’ya ait askerî gemiler de burada
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bulunarak münferiden operasyonlar icra etmişlerdir. Ayrıca, aynı yıl Amerika Birleşik
Devletleri öncülüğünde müşterek görev gücü kurulması kararlaştırılmıştır. Ülkemiz, Amerika
Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde kurulan bu güce kurucu üye olarak katılmıştır. Söz konusu
bölgede deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetleri hâlihazırda NATO’nun Okyanus Kalkanı
Harekâtı, Avrupa Birliğinin Atlanta Harekâtı, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Birleşik
Deniz Kuvvetleri ve millî kontroldeki gemiler vasıtasıyla dört ayrı çerçevede yürütülmektedir.
Ülkemiz, 17 Şubat 2009 tarihinden itibaren Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan
Birleşik Görev Kuvveti ve NATO’nun Okyanus Kalkanı Harekâtı emrinde dönüşümlü olarak
görevlendirdiği bir fırkateynle uluslararası toplumun deniz haydutluğuna karşı mücadelesine
aktif katkı sağlamaktadır. Ülkemiz zaman zaman bu harekâtın komutanlığını da üstlenmiştir.
2009 yılından bu yana Mecliste bu konuyla ilgili görüştüğümüz tüm tezkerelere Milliyetçi
Hareket Partisi olarak destek vermiş bulunuyoruz."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"MUSTAFA ALİ BALBAY: Sayın milletvekilleri, 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti kurduğumuzda,
cumhuriyet ilan edildiğinde Ankara’da sadece 2 büyükelçilik vardı, Sovyetler Birliği ve
Afganistan. Şöyle düşündüler: “Mustafa Kemal uluslararası ilişkileri başaramaz, bu devlet
çöker, biz İstanbul’u ayrı bir küçük uluslararası devlet yapar, yine İstanbul’la ilişkilerimizi
sürdürürüz.” dediler. Ama Mustafa Kemal uluslararası ilişkileri başardığı için ancak 1929’da
İngilteresi, Amerikası gelip büyükelçilik kurdu ama Atatürk onlara “Gelin, Köşk’ün hemen
altında sizlere bedava yer veriyorum.” dedi ama siz maalesef büyükelçilikler açmak değil,
kapatmak üzerine mahirsiniz. Etrafınızda da barış değil, savaş ekonomisi kurdunuz diyorum (s.
234)."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, değerli milletvekilleri, şunu iyi bilelim, aziz mübarek
gün: Bütün Filistin davasına, Filistin’deki mazlumların davasına gönülden destek çıkanlara, o
katliama “Dur.” diyen herkese teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim, Sayın
Cumhurbaşkanımız İngiltere’de Yahudi toplumunun temsilcileriyle, Filistin’deki katliama
“Dur.” diyen, İngiltere’de yaşayan Yahudi toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmiş, biz
onlara da teşekkür ediyoruz. Bizim Yahudilerle, herhangi bir din mensuplarıyla ilgimiz yok, ne
Hristiyan’la ne başka bir dinle ne de ateistle; bizim meselemiz, insanları zalimce katleden,
zulmeden, katil olan devletlerin başkanlarıyla bizim derdimiz. Biz onları anlatmaya
çalışıyoruz."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"İslam İşbirliği Teşkilatı toplanırken, yine, dünya milletleri bu konuyla ilgili meseleleri
gündeme getirmeye çalışırken; İngiltere’si, Fransa’sı, Avrupa Birliği ülkelerinin, Amerika
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Birleşik Devletleri’nin Kudüs kararını ve İsrail’in -sesli olarak yapmasalar bile içlerinden- bu
katliamını, bu zalimce davranışını telin etmeleri önemli bir gelişmedir. Biz Milletler Topluluğu
çerçevesinde bir araya gelerek değerlendirip onların taraftar bulmasıyla ortaya çıkarmamız
gereken, atmamız gereken adımlara gayret etmeye çalışıyoruz. Türk milletinin Yenikapı’da
toplanması, milyonların orada; HDP’lilerin, MHP’lilerin, CHP’lilerin, AK PARTİ’lilerin, bütün
sivil toplum örgütlerinin, 81 milyonun ruhunun -kalbi Kudüs’teki mazlumlar için çarpan kim
varsa- orada toplanması dünya milletlerine önemli bir mesaj olacaktır."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere Türk Silahlı
Kuvvetleri deniz unsurları Aden Körfezi’nde korsanlara karşı yürütülen uluslararası bir
mücadeleye destek vermektedir. Bu desteğin bir yıl daha uzatılmasını içeren Başbakanlık
tezkeresi hakkında şahsi görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Aden Körfezi’nde, Somali kara sularında ve açıklarında, Hint Okyanusu’nda seyreden ticari
gemilere yönelik deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri önceki yıllara oranla sayıca
azalmış olsa da bir uluslararası güvenlik meselesi olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Söz
konusu bölgede deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetleri hâlihazırda NATO’nun Okyanus
Kalkanı Harekâtı, Avrupa Birliğinin Atlanta Harekâtı, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki
Birleşik Deniz Kuvvetleri ve millî kontroldeki gemiler vasıtasıyla olmak üzere 4 ayrı çerçevede
yürütülmektedir. Bugün Aden Körfezi’nde Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya gibi NATO
ülkelerinin yanı sıra Çin, Rusya, Japonya gibi diğer küresel güce sahip ülkeler de görev
yapmaktadır."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"Yine bir başka kardeşimiz bir suçlama getirdi. Biz hiçbir yerde Kürt kardeşlerimize karşı
değiliz. Kürtlerin statüsüyle Türkiye’nin bir kaygısı söz konusu değildir. Kuzey Irak Kürtlerinin
de Kuzey Irak Yönetimi’nin de dostu Türkiye’dir. Suriye’de Kürtleri tek başına PYD temsil
etmiyor. Suriye Ulusal Kürt Koalisyonu, muhalefetin müzakere heyeti içinde yer almaktadır ve
DEAŞ’a karşı koalisyonun içinde 65 ülke var. Bu 65 ülkenin içerisinde Suudi Arabistan da var.
Bizim İncirlik’te İngiltere’nin, Amerika’nın ve Almanya’nın da uçakları var. Bu koalisyona dâhil
olan Suudi Arabistan’ın da uçakları DEAŞ’a karşı mücadele için gelecekler. DEAŞ’a karşı verilen
mücadelede biz de aktif katkı sağlıyoruz."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"Demir yollarında bir yandan hatları yenilerken, yeni hatları yaparken bir yandan da yerli
demir yolu sanayisini geliştirmek için adımlar attık. Millî tren projemizin çalışmaları devam

345

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
ediyor. Millî metro, tramvay setlerinin tamamen kendi mühendisimizin el emeğiyle göz
nuruyla yapılması için TÜBİTAK’la birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Artık rayımızı kendimiz
yapıyoruz, artık bağlantı elemanlarımızı kendimiz yapıyoruz, artık birçok parçayı kendimiz
yapıyoruz. Yaptığımız lokomotifleri, trenleri İngiltere’ye, Amerika’ya, Pakistan’a, Irak’a,
dünyanın birçok yerine ihraç eder hâle geldik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) (s. 539)."
[Data_2015-2017]

14.!!!!
"Filiz Kerestecioğlu Demir: Sonra, onları desteklemek için adliyeye giren ve yirmi beş yıldır
Türkiye’de yaşayan, yine çok yakın arkadaşım, bir İngiliz, Chris; o, çantasında HDP’nin
“Nevroz” davetiyesi olduğu için gözaltına alındı. 63 yaşında bir adam, bir gece güvenlikte
tutuldu Emniyet Genel Müdürlüğünde ve ondan sonra önündeki süreci gerçekten yabancılar
şubede… Beklenmeyecek bir yer olduğu için orası, yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve karısı,
çocuğu aynı şekilde telef olarak, hakikaten bu insanlara ciddi mağduriyet yaşatılarak. Şimdi
döndü neyse ki Türkiye’ye fakat sonuçta art arda yaşanan bir şeydi bu."
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Muğla’da 2 tane havalimanı var ancak 2 havalimanına da
Ankara ve İstanbul dışından direkt uçuş bulunmamaktadır. Hükûmet, bu konuda, Muğla’daki
havalimanlarına Türkiye’nin değişik yerlerinden direkt seferler koyarak turizme destek
vermelidir.
Yine bu yıl birçok charter seferi ülkemizin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle iptal edilmiştir.
Bu boşluğu doldurmak için alınacak tedbirlerle Muğla’daki havalimanlarımıza başta Avrupa
olmak üzere ülkemize turist gelen bölgelerden direkt uçuşların planlanması faydalı olacaktır.
Mesela, Muğla’ya her yıl ortalama 3,5 milyon turist gelmekte, bunun 1,5 milyonu İngilizlerden
oluşmaktadır. Ancak İngiltere’den Dalaman’a da Bodrum’a da direkt uçuş bulunmamaktadır.
(s. 358)."
[Data_2015-2017]

16.!!!!
"GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Kıymetli arkadaşlar, Antalya’ya gelecek olursak, tabii,
EXPO 2016 bizim yüz akımız bir proje olacak. 22 Nisanda Sayın Cumhurbaşkanımızın
katılımıyla inşallah bunun da açılışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 8,5 milyona yakın bir turist
beklentimiz var.
BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) – İnşallah.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Bu arada, krizler fırsatları da doğurur. Bu anlamda da
sadece Rusya ve Almanya üçgenine bağlı kalmaktansa -tabii, batı bölgelerde belki İngiliz turist
sayısı daha fazla- Orta Doğu ve Amerika gibi elimizin uzanabileceği farklı ülkelere de
destinasyon programları yapmamız gerektiğini düşünüyorum.(s. 362)."
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[Data_2015-2017]

17.!!!!
"ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Sadece deniz, kum, güneşle -biraz önce vekilimiz de
söyledi- turizmi sürdürebilmenizin imkânı yok. Ağzımızı açtığımız zaman deriz ki: “Türkiye açık
hava müzesi.” Türkiye’nin her yerinde inanılmaz zenginliklerimiz var, tarih zenginliğimiz var,
doğa zenginliğimiz var, yayla zenginliğimiz var, her şeyimiz var. Ee, o zaman turizm niye bu
hâlde? İki pazara dayandırıyorsunuz; iki pazardan bir tanesi Rusya, diğeri de Almanya.
Özellikle sahil turizmi yapılan bölgelerde bu iki pazardan turist alıyoruz, İngiltere daha sonra
geliyor, Hollanda daha sonra geliyor. Pazarlardan biri çökünce bugün, turizminiz çöküyor. (s.
365)."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün bir iade gerçekleşti
biliyorsunuz. Asil Nadir, daha önce bir iflas ve cezaevinden kaçma olayı dolayısıyla İngiltere’de
mahkûmiyeti devam ediyordu, Türkiye’ye iade edildi ve galiba, basına yansıyan bilgilere göre,
tahliye edildi. İngiltere, basına yansıdığı kadarıyla, mağdurların yani şirketin iflasından
kaynaklı mağdurların ödemesi yapılması şartıyla bıraktığına dair… İngiliz basınına böyle
bilgiler yansıyor ama Türkiye kamuoyuna henüz yansıyan bu konuda bir somut bilgi yok. (s.
1031). ... Cezai konularda sözleşme ve ikili anlaşmaların gereği olarak öteden beri bu
alanlarda iş birliği yapılmaktadır, İngiltere’de hapis cezası alan Asil Nadir’in Türkiye’ye
getirilmesi de buna son örnektir. Kanunun uygulanması bakımından bir ayrıma tabi
tutulmaması gerekir. İşimize geldiği konuda uygulama, işimize gelmediği konuda uygulamama
veya kaçma yanlıştır. Bu anlayış kısa vadede sahiplerine bir menfaat sağlasa da ülkeye bir
menfaat sağlamayacaktır."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, Türkiye, 1950’lerden sonra
şekillenen yeni dünyada, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyasında Batı bloğu içerisinde yer aldı.
Bunun parametreleri, NATO, Amerika Birleşik Devletleri’yle kurulan ilişkiler, İngiltere’nin
öncülük ettiği RCD, Bağdat Paktı gibi kuruluşlarla bu süreç devam etti ve Türkiye, 2002’den
sonra iş başına gelen AKP iktidarı ile de kararlı bir şekilde Avrupa Birliğine girme iradesinin
olduğunu beyan etti. Bu noktada, yeni bir Türkiye, demokratik bir Türkiye inşa edeceğini
söyledi."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA: Değerli milletvekilleri, dünyada da -bu ulus- küresel teröre karşı
en fazla mücadele eden ve çok ciddi bir biçimde yansımaları ortaya çıkaran, sonuçları ortaya
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çıkaran bir ülkedir Türkiye. Dünden itibaren bütün Amerika Birleşik Devletleri’nden
İngiltere’ye kadar, Almanya’dan Hollanda’ya kadar, Fransa’ya kadar içişleri bakanları,
yetkilileri, üst düzey güvenlik biriminden yetkili olanlar gerek telefon ederek gerek mesaj
göndererek bu acıyı, bu sıkıntıyı bizlerle paylaşmışlardır, benimle de paylaşmışlardır ve
kendilerine -ben de- artık biz sürekli söylüyorduk bu sıkıntıyı."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"FAHRETTİN OĞUZ TOR: Bununla beraber, ülkemize olan güven en üst seviyede sağlanmalıdır.
Güven sağlayamaz isek yabancı bilim ve sanat adamını, yatırımcıyı çekemezsiniz, hatta
kaçırırsınız. Nitekim, gelinen noktada birçok yabancı yatırımcı Türkiye’yi terk etmeye
başlamıştır. Değerli milletvekilleri, bakınız, 2015 yılında yurt dışı yatırımcılar 7,6 milyar dolar
Türk varlığı satmıştır. HSBC yirmi beş yıl önce yatırım yaptığı Türkiye’deki varlığını satma
kararı almıştır. Alman Limango Türkiye’deki faaliyetine son vermiştir. Bankpozitif gibi firmalar
benzer hazırlıklar içinde olan yabancılardır. Citigroup, Akbanktaki hisselerini satmıştır. Fransız
petrol şirketi Total hisselerini satmıştır. 2006 yılında Petrol Ofisini 3 milyar dolara satın alan
Avusturyalı şirket dağıtımdan çıkma kararı almıştır. Norveçli Statkraft Türkiye’den çıkma
kararı almıştır. Topshop Türkiye’deki 10 mağazasını kapatmıştır. İngiliz perakende devi Tesco
Türkiye’yi terk etmiştir."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA FATMA BENLİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bugün Türkiye İnsan Hakları Kurumunun bütçesi ve kesin hesabı üzerine söz almış
bulunmaktayım ama öncelikle El Bab’da kaybettiğimiz şehitlere rahmet diliyorum. Aslında,
sadece El Bab’da değil, Filistin’de, bugün Halep’te, Suriye’de, Irak’ta ya da saldırılar olduğu
zaman Belçika’da, İngiltere’de, Fransa’da o patlamalarda kaybettiğimiz her can ama her can
bizim canımızı yakıyor. Onlarla karşılaşmamıza ya da herhangi bir ortak noktada bulunmamıza
gerek yok, hayatımızın bir noktasında onlarla kesişmemize gerek yok. İnsanlık ailesinin bir
ferdi olmaları, onların canı yandığında, onlar hayatlarını kaybettiğinde bizim de canımızın
yanmasını gerektiriyor çünkü onlarla beraber aslında bizler de bir parçamızı kaybediyoruz.
Ancak bunun çözüm yolu, birileri için birtakım söylemlerde bulunmak değil, bunun çözüm
yolu, bunun için beraberce mücadele etmek, bunun için mekanizmalar üretmek, bunun için
elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza dair içimizde, vicdanımızda bir kanaat oluşana dek
sonuna kadar mücadele etmek. (s. 394)."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Bir ikincisi: Adalar mevzusu, Lozan’la ilgili bir mevzu
değildir. Adalar mevzusu, 1945 tarihinden sonra İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme
gelmiş bir konudur.... İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1947 tarihinde Paris Konferansı

348

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
toplanacağı zaman İngiltere, Türk Dışişleri yetkililerinden -ki bunu Feridun Cemal Erkin
hatıratında anlatıyor- Türkiye’nin bu müzakerelere bir delegasyon göndermesini istemiştir.
(CHP sıralarından gürültüler) ... Bunu kabul etmeyince bu defa İngiltere, büyükelçisi
marifetiyle hiç olmazsa bir gözlemci göndermesini istemiştir, bu da kabul edilmemiştir. (CHP
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) (s. 416)."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu tür söylemler biraz toplumun gazını alma, topluma biraz gaz verme
gibi bir işlev görebilir ama bunun, Sayın Bakanım çok iyi bilir ki gerçeklikle uzaktan yakından
bir alakası yoktur. Hans’ın da George’un da ne dediğine bakacaksınız. Daha önceki on yıllarda
olduğu gibi bakmak durumundasınız. Bu bir tercih meselesi filan değil, Türkiye’nin siyaseti,
ekonomisi, önemli oranda, özellikle küreselleşmeyle birlikte entegre olmuş durumda.
Türkiye’nin yaptığı ihracatın yarısı Avrupa’ya gidiyor. Avrupa’dan Türkiye’ye gelen direkt
yabancı sermaye yatırım, Türkiye’deki yatırımların yüzde 70-75’ini oluşturuyor. Ciddi anlamda
entegre olmuş, Hans’larla ve George’larla entegre olmuş bir siyasal, kültürel ve ekonomik
yapıdan bahsediyoruz yani bağırıp çağırarak, “Hans’a, George’a biz prim vermeyiz.” diyerek
dış politika yapılmıyor; niye? Çünkü, Hans ile George kızdığı zaman, bakın, dolar ve euro
yükseliyor, görüyorsunuz. Bunun faturasını kim çekiyor, kim ödüyor bunun faturasını? İşte,
mesela, demiri dolarla almak zorunda olan inşaatçı çekiyor; mesela, turizm sektörü; mesela,
ihracata yönelik olarak üretim yapan tarım sektörü, sanayiciler, herkes bir şekilde, bu, Sayın
Cumhurbaşkanının Hans’larla ve George’larla yaşadığı sıkıntıların faturasını ödemek zorunda
kalıyor. Öyle babalanmalarla, bağırmalarla çağırmalarla gitmiyor. Dolayısıyla, biz şunu da
söylemiyoruz tabii ki, onun da altını çizelim: Gidip Hans’lara, George’lara teslim olma...
Onların tabiriyle söylüyorum; çok doğru da değildir, aslında çok da yabancı düşmanlığı içeren
bir kavramdır bu, onu da çok doğru bulmuyoruz. E, tabii ki onlarla oturacaksınız çünkü Hans’ı,
George’u... Hans genelde Almanları, George genelde İngiliz, Amerikalıları temsilen kullanılan
bir isim. E, gidip İgor’la, Moşe’yle yapıyorsunuz mesela; yani Rusya’yla, yani İsrail’le pekâlâ
güzel güzel iş tutabiliyorsunuz yani Hans ile George’un günahı ne? E, on yıl, 2002’den sonra
AKP’ye en fazla desteği vermiş çevreler bunlar ama ne olmuş? On-on beş yıl içerisinde
kendilerine verilen kredi tüketilmiş. Mevcut durumda, son dönemde Avrupa
Parlamentosunun aldığı kararla birlikte, bir şekilde Türkiye'yi içine sindiren, Türkiye'yi isteyen
Batılıların sayısı neredeyse yüzde 10’ların, yüzde 5’lerin altına düşmüş. Tam anlamıyla Batı’yla
olan ilişkilerde bir iflasın dışa vurumudur bu."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"Bu, 2016’da yaşadığımız sıkıntılardan çıkardığımız derslerden bir tanesi, dediğim gibi, ürün
çeşitliliğimizi artırmak ama aynı zamanda, hedef pazarlarımızı da genişletmekti. Daha önce,
biraz da işlerin olurunda gidiyor olmasının verdiği rehavetle, sektör, Rusya, İngiltere, Almanya
gibi belli başlı pazarlarla yetinen bir rutine kapılmıştı. Ama 2016’da yaşadığımız sıkıntılar bize
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pazarımızı Japonya’dan Latin Amerika’ya kadar, Çin’i, Hindistan’ı, Arap dünyasını, İran’ı, Kuzey
Afrika’yı ve hatta Afrika’yı içine alacak şekilde genişletmemiz gerektiğini gösterdi ve
gerçekten, sektörümüz de Bakanlığımızla çok uyumlu bir iş birliği içerisinde bu pazarlara
açılmaya başladı, bu pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerine gerçekten etkin önem vermeye
başladı."
[Data_2015-2017]

26.!!!!
"MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada,
bütün müttefiklerimize ve dostlarımıza da bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü
kullanmak suretiyle başarıya ulaşılamayacağını, terör örgütleri arasında ayrım yapmanın
kesinlikle yanlış olduğunu, hem Suriye’nin hem de Irak’ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin
korunmasının şart olduğunu bıkmadan usanmadan izah ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin, asli görevi olan uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanmasında âciz kalması
karşısında Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti
içerisindeyiz. En son 20 Aralık 2016 tarihinde Moskova’da Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla
gerçekleştirilen ikili ve üçlü görüşmeler de bunun somut bir göstergesidir. Tüm bu konuları
geçen hafta Paris’te, Londra’da Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla da görüştük.
Bu, sadece diplomasiyle yetinmeyerek gerekli gördüğümüz somut tedbirleri de almamızı
engellemiyor. (s. 329)."
[Data_2015-2017]

27.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, geçen hafta Fransa’da Fransız Savunma Bakanıyla Paris’te, Londra’da
İngiltere, Amerika ve ayaküstü Almanya Savunma Bakanıyla, Irak’ın Savunma Bakan Vekili ve
Genelkurmay Başkanıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde, Türkiye’nin bu
konudaki öncelikleri, hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri net olarak bir kez daha ifade edildi ve
muhataplarımızla (s. 329) yaptığımız görüşmelerin sonucunda, muhataplarımızın her
birinden, özellikle Fırat Kalkanı Harekâtı’nı desteklediklerini, kantonların birleştirilmesine
karşı olduklarını, Menbic’teki PKK/PYD-YPG varlığının oradan bir an önce çekilmesinin temini
ve Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda onların da mutabakatlarını teyit ettik. Tabii
bu Türkiye için artık yeterli değildir, bundan sonra icraat zamanıdır. Bütün bu
müttefiklerimizden, çarşamba günü de Rusya Savunma Bakanıyla yaptığımız görüşmede,
bütün bu değerlendirmelerimizin sonucunda artık Türkiye olarak beklentimiz, bu ülkelerin
harekete geçmesidir, biraz önce söylediğim konularda artık somut adımlar atılmasıdır."
[Data_2015-2017]

28.!!!!
"Niye peki, vatandaşımız ile yabancıyı ayıralım ki? Vatandaşımız da bu haktan yararlanıyorsa
yararlansın ama ranta yöneldiği için bu KDV’yi getirdiniz Sayın Bakan yani bütün kaynaklar
ranta yöneldiği için KDV geldi. KDV orada kalsın, bakın siz Türkiye’yi güvenli bir ülke hâline
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getirin, (s. 107) yabancılar ev almaya devam eder. Türkiye güvensiz bir ülke olduğu için, gidin
Ege sahillerinde bütün yabancılar konutlarını satıyorlar. Kaş’ta, Fethiye’de İngilizler, Almanlar
konutlarını satıyorlar. Güvensiz bir ülke olduğu için oluyor bu, KDV’den dolayı değil Sayın
Bakan. (s. 108)."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bakın, Batılı sermaye veya Avrupa Birliği vatandaşları son on yılda
Türkiye’den ciddi oranda konut aldılar, özellikle Ege sahillerinde, İstanbul’da da alanlar oldu,
Antalya’da da. Neden aldılar biliyor musunuz? Türkiye’nin Avrupa Birliği vizyonu yüzünden
aldılar, demokratik bir ülke olma yolunda olduğunu düşündükleri için aldılar ama bugün gidin
Kaş’a, gidin Fethiye’ye, bütün İngilizler, Almanlar konutlarını satıyorlar, arkalarına bakmadan
gidiyorlar. Niye? Türkiye, Avrupa Birliği rayından çıktı, başka bir eksene girdi. Şimdi nereye
çağrı yapıyoruz? Arap sermayesine, Azeri sermayesine, Körfez sermayesine, hani bugünkü
haberle İran sermayesine. İranlılar gelip ev alsın, Körfezliler ev alsın, Azeriler ev alsın. Bakın,
sermayeyi nereden bekliyorsanız, neresi size yatırım yapıyorsa, nereyle daha çok iş
yapıyorsanız biraz ülkeniz de oraya benzer, demokrasiniz de oraya benzer, demokrasiniz o
standartlara doğru yol alır. Oysa, bizim ortağı olmaya çalıştığımız, standartlarını almaya
çalıştığımız yer Avrupa Birliğiydi, oradan insanlar, Avrupa Birliği vatandaşları gelip ev
alıyorlardı, yatırım yapıyorlardı. Maalesef, bugün arkalarına bakmadan gidiyorlar. (s. 283)."
[Data_2015-2017]

30.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN HABERAL (Ankara) – Son beş yıldır Suriye’de yaşananlar iki taraflı
değil çok taraflı bir savaştır. Çatışan gruplar Esad rejimi ve bağlıları, muhalifler ve bağlıları,
PKK-PYD-YPG, IŞİD olmak üzere 4 ana başlıkla ayrılabilir. Suriye’de ayrıca savaşan uluslararası
güçler vardır: Rusya, İran Devrim Muhafızları, Lübnan Hizbullah milisleri; Amerika Birleşik
Devletleri, Türkiye ve Fransa, İngiltere, Almanya’dan oluşan koalisyon ülkeleri, Suudi
Arabistan ve Katar. Türkiye’nin desteklediği rejim muhalifleri, Esad ordusu ve IŞİD’le
çatışmaktadır. Türkiye, Azez ve Menbiç’teki PYD mevzilerini Türkiye sınırından defalarca
toplarla vurmuştur. Suriye’nin önemli bir bölümünü elinde tutan IŞİD, muhalif gruplar ve
PYD’yle savaşmaktadır. Suriye ordusu IŞİD’in başkenti sayılan Rakka’ya Temmuz 2016’da
batıdan girmiş ve mevzisel çatışmalar yaşanmıştır. (s. 59)."
[Data_2015-2017]

31.!!!!
"Turunçgiller dış ticaretine bakıldığında, ülkemizde üretilen toplam turunçgillerin yüzde 32’si
ihraç edilmektedir. Türkiye’nin yıllık 2 milyon ton olan yaş meyve sebze ihracatının yarısını
turunçgiller oluşturmaktadır. İhracatta en yüksek payı yüzde 42’yle limon almaktadır. Toplam
turunçgil ihracatında mandalina yüzde 27, portakal yüzde 18, greyfurt ise yüzde 13’lük paya
sahiptir. Türkiye’nin portakal ve limonda en fazla ihracat yaptığı ülkeler Rusya, Ukrayna,
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Romanya ve Suudi Arabistan’dır. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir.
Mandalinada Ukrayna, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan ve Doğu Avrupa ile Avrupa Birliği
ülkeleri; greyfurtta ise Rusya, İngiltere, Romanya, Polonya ve Avrupa Birliği ülkeleri en fazla
ihracat yapılan ülkelerdir.... Rusya’yla yaşanan kriz sebebiyle narenciye üreticilerinin ortaya
çıkan sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek yaşanan ve yaşanması
muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve buna göre alınacak önlemlerin ve
gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi amacıyla Meclis araştırma
komisyonu kurulmasını arz ederiz."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) – Dün, İngiltere’nin Manchester kentinde meydana gelen patlamada
çoğunluğu 13 ila 18 yaş grubunda olan 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. İngiliz
halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörün yaşattığı acıları en iyi bilen
bir ülkenin mensubu olarak her türlü terörü şiddetle kınıyorum. (s. 419)."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çok tatsız bir gündemle haftaya yine başlıyoruz. Ancak, Avrupa
şampiyonu olarak ülkedeki 80 milyonun muhtaç olduğu tebessümü belli bir süre için de olsa
hepimizin içinde hissettiren, bu tebessümü yüzlerimize yansıtan Fenerbahçe Basketbol
Takımı’na teşekkür ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tebrik ediyoruz.
Ancak, dediğim gibi, gündem çok tatsız. Dün gece terör korkunç yüzünü İngiltere’nin
Manchester şehrinde gösterdi ve şimdiye kadar 22 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere halkına
başsağlığı diliyoruz. Terör kimden, nereden gelirse gelsin, hangi saikle yapılırsa yapılsın bir
insanlık suçudur ve tüm terör olaylarını olduğu gibi bu terör olayını da Cumhuriyet Halk
Partisi olarak kınıyoruz. (s. 421)."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"ine, İngiltere’de insanlık suçu terör olayıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor,
yaralılara geçmiş olsun diyoruz. İngiltere’nin başı sağ olsun diyoruz. (s. 422)."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli)- Öneri üzerinde konuşmaya başlamadan önce, yaklaşık
kırk yıldır terörün her çeşidiyle mücadele eden milletin bir evladı olarak, İngiltere’de yaşanan
terör saldırısını lanetliyor, İngiltere’ye başsağlığı diliyorum. (s. 437)."
[Data_2015-2017]

352

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

36.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bundan yirmi dört yıl önce, 1993 yılında 33 askerimiz kara yolu
üzerinde seyahat hâlindeyken indirilip hunharca katledilmişlerdi. 1974-1975 doğumlu
askerlerdi onlar. Geride 6 çocuk kalmıştı, bebek kalmıştı. O bebekler bugün 25-26 yaşında
ama o büyük acı üzerinden geçen bunca zamana rağmen hem içimizi yakıyor hem de bu
konuyla ilgili gerekli hassasiyetin, o günlerde ifade edilen hassasiyetin ve devlet sözünün hâlâ
daha tutulamamış olduğu, olayın üzerindeki spekülasyonların aydınlanmamış olduğu, ihmali
olanların cezalandırılmamış olduğu ortada. Dün İngiltere için söylemiştik, bugün bir kez daha
ifade edelim: Terör, kimin tarafından yapılırsa yapılsın, hangi saikle olursa olsun bir insanlık
suçudur ve lanetlenmelidir. (s. 479)."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"Filipinler ve İngiltere’de meydana gelen terör olayları nedeniyle birçok insan hayatını
kaybetmiş ve yaralanmıştır. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetle kınıyoruz ve her
türlüsünü lanetliyoruz. (s. 45)."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"Şimdi, sözlerime başlamadan önce şunu ifade edeyim: Bugün İran’da bir terör saldırısı oldu,
İran Meclisine yönelik bir terör saldırısı oldu, geçtiğimiz hafta içinde de Fransa’da oldu,
İngiltere’de oldu, Filipinler’de oldu. Nerede olursa olsun, Türkiye dâhil, dünyanın neresinde
olursa olsun, terörizmi açık ve net bir dille kınamak lazım, kimden gelirse ve kime gelirse
gelsin. (s. 229)."
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"Türkiye'nin portakal ve limonda en fazla ihracat yaptığı ülkeler, Rusya, Ukrayna, Romanya ve
Suudi Arabistan'dır. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir. Mandalinanın en fazla
ihraç edildiği ülkeler Ukrayna, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan, Doğu Avrupa ve Avrupa Birliği
ülkeleri; greyfurtta ise Rusya, İngiltere, Romanya, Polonya ve yine Avrupa Birliği ülkeleridir."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Değerli arkadaşlar, Hükûmetin kontrolü altındaki ULAKBİM,
süreli yayınlara ulaşım ve dergi editörlerine, yayın değerlendirme kuruluşlarına barış için
akademisyenlerin bu listelerden çıkarılması talimatını veriyor ve bunun üzerine dünyanın
farklı ülkelerinden -başta Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Kanada ve ABD de
içinde- alanlarında en önemli, öne çıkmış bilim adamları, 408 bilim adamı tarafından
Türkiye’deki bu uygulamaları yapan YÖK’le, TÜBİTAK’la ve bu uygulamaları yapan
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rektörlüklerle olan tüm iş birliğini kesme kararı almış, bu yönde çağrı yapmıştır. Değerli
arkadaşlar, Türk bilim dünyası, Türkiye bilim dünyası uluslararası alandan tamamen
koparılmaya çalışılıyor. Sayın Bakan, bu uygulamalar bizi dünyada izole ediyor, bu çağrılardan
sonra hiçbir şekilde ortak çalıştay, sempozyum yapılmaması çağrısı yapılıyor. Bu uygulamalar
devam ederse biz kendi içimize kapanıp kendi kendimize sanki AR-GE yapıyormuş gibi bir
duruma dönüşeceğiz. Selam verecek dostumuz kalmadığı gibi, bilim insanlarımızın da selam
vereceği, ortak çalışacağı dünyada bir bilim insanı kalmayacaktır. Bu uygulamalar derhâl
sonlandırılmalıdır. (s. 805)."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Almanya, Fransa, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerden 500’ü
aşkın bilim insanı ülkemizdeki akademik kıyıma dikkat çeken bir metni imzaladılar. Dünyadaki
tüm akademisyenlere çağrıda bulunan bilim insanları YÖK, TÜBİTAK gibi kurumlarla ilişkileri
askıya alma çağrısında bulundular. Haksız yere ihraç edilen akademisyenlerin işlerine geri
dönmesi ve OHAL rejimi altında gittikçe şiddetini artıran akademisyenlere yönelik baskıların,
haksızlıkların sonlandırılması çağrısında bulunmuşlardır. Uluslararası dünyada adalet, hukuk,
demokrasi değerlerinden hızla uzaklaşan ülkemizde akademisyenlerin, gazetecilerin ve tüm
haksızlığa uğrayanların, adalet arayışında olanların sesi olan Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde üçüncü gününe giren adalet yürüyüşümüzde başta bilim
insanları olmak üzere herkes için adaleti hâkim kılacağız. (s. 1124)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA VOLKAN BOZKIR (İstanbul) – Türkiye, sorunun başından itibaren
yapılan açıklamalarla her aşamada tutumunu net ve ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur.
Ayrıca gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Sayın Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız yoğun
bir diplomasi trafiği sürdürerek bu girişimin olabilecek sonuçlarını ve tutumumuz hakkında
kararlı mesajlar vermişlerdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de keza New York’ta
çeşitli temaslar yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump olsun, Fransa
Cumhurbaşkanı Macron olsun, İngiltere Başbakanı May ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Guterres’le de görüşmelerinde IKBY’nin referandum kararından vazgeçirilmesi konusunu
gündemin en önemli konularından birisi olarak gündeme getirmiştir. (s. 75)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"Ali Şahin: “Az önce de belirttiğim gibi bizim milletimiz, halkımız, Türkiye ve ondan önceki
Osmanlı Dönemi’nde, bu coğrafyada yetişmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Osmanlı birlikleri sadece
yakın coğrafyamızda değil, doğusuyla, batısıyla, dünyanın çok farklı noktalarında çok önemli
misyonlar üstlendiler. Bugün, eğer Türkiye’nin 34 farklı ülkede 78 noktada şehitliği varsa, bu o
yıllarda Türkiye halkının, Türk milletinin üstlenmiş olduğu o misyonun en büyük belirtisi,
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alametidir. Ta Japonya’daki Ertuğrul Şehitliği’nden tutun da İngiltere açıklarındaki Man
adaları veya Portsmouth adalarına kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada bugün eğer
şehitliklerimiz var ise bu coğrafyalardaki, 34 ülkede 78 noktadaki bu şehitliklerimiz, bütün
dünya üzerinde bizi canlı kılan, var kılan çok güçlü nüfuz coğrafyalarımızdır. Bu anlamda, o
coğrafyalarda Türk Bayrağı’nın dalgalanmasına bugün bile vesile olan bütün şehitlerimizi
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir kez daha rahmetle, sevgiyle, hürmetle anıyor, ruhları
şad olsun diyorum” (sf. 215)."
[Data_2014-2015]

44.!!!!
"“Türkiye, siyah sofralık ağırlıklı olmak üzere son 10 yıllık ortalamalara göre yaklaşık 60 bin
ton olan ihracatını genellikle Irak, Almanya, Bulgaristan, Romanya, ABD ve İngiltere gibi
ülkelere yapmakta, zeytinyağı ihracatında da 4’üncü sırada yer almaktadır. Türkiye'nin az
miktarlarda da zeytin ithalatı mevcut olup ithalat daha çok üretimin yetersiz olduğu yıllarda
yapılmaktadır” (sf. 75).

Aykut Erdoğdu: Şimdi tekrar dönelim değerli arkadaşlar. Biz doğal gaz alıyoruz değil mi
Rusya’dan. Bu doğal gazı sizce sadece biz mi alıyoruz? Hayır; İngiltere alıyor, Fransa alıyor,
İtalya alıyor. Peki, bu doğal gazı nasıl alıyoruz diğer uluslar gibi? Belirli bir fiyat formülünde
alıyoruz değerli arkadaşlar, bunun uzun bir formülü var. 2004 yılında bu formül değiştirildi ve
Türkiye aleyhine korkunç farklar doğdu değerli arkadaşlar. Bir bilirkişi raporu var, önümüzdeki
dönemde, o yıl için söylüyorum, 10 milyar doların üzerinde Türkiye’nin zarar edeceğine
yönelik, 10 milyar doların üzerinde. Biz şimdi şu Bakana soruyoruz, diyoruz ki: “Ya, sen
kimden, hangi fiyattan, ne kadar doğal gaz alıyorsun? Rusya’dan ne fiyata alıyorsun,
Azerbaycan’dan ne fiyata alıyorsun, sen bunu İran’dan ne fiyata alıyorsun?” Bu bakan bize
cevap vermiyor. Ne diyor? “Bu bir ticari sırdır.” diyor."
[Data_2014-2015]

45.!!!!
"Mülkiye Birtane: Kültür ve Turizm Bakanlığının UNESCO’ya yaptığı başvuru neticesinde
Dünya Miras Merkezi’nce yapılan değerlendirme sonucu hayata geçecek bu proje aslında
geçiştirilecek bir proje olmayıp bir tarihin yaşandığı alanın doğasına uygun bir şekilde
korunmasını öngörüyor. Çanakkale deniz ve kara muharebelerinin yapıldığı yerler de Gelibolu
Yarımadası içinde yer alıyor. Batık gemiler, toplar, siperler, kaleler, burçlar ve savaşla ilgili
kalıntılar, savaşta hayatını kaybedenlerin mezarları, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız
askerlerinin mezarları ve anıtları da yer alıyor. Bu alanın bu şekilde düzenlenmesi savaş
ruhuna değil barışı, çoğulculuğu, hoşgörüyü, eşitliği, bütün halkların aynı değerde olduğunu,
her halkın dilinin, sembollerinin, kimliklerinin saygıyı hak ettiğini vurgulayan bir anlayışı temsil
etmelidir. Türklüğü, Türk’ü tek başına ve kazanımları sadece Türk’e ve Türklüğe mal eden
yaklaşımdan özenle kaçınılmalıdır.
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu Raporu Hakkında Konuşma:"
[Data_2014-2015]

46.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.... Demin bir
arkadaşımız burada konuşmuştu; sadece kendi iktidarları döneminde değil, Türkiye’nin, Türk
milletinin çok eski tarihlerden beri böyle bir göç olayında destek olduğu, insanları korudukları
tarihte görülüyor. ... Keza, aynı şekilde, Polonya’dan gelen mülteciler de bugünkü, hepimizin
bildiği -kalıntıları orada mevcuttur- Polonezköy’de ikamet ettirildi ve onlar da koruma altına
alındı. Hatta tarihin o dönemlerinde meydana gelen bu hadiselerden dolayı Avrupa’da büyük
bir Türk modası başladı. İngiltere başta olmak üzere, Fransa’da Osmanlı kıyafetleri ön plana
çıktı, “Türk gibi giyinmek, Türk gibi olmak” gibi bir gelenek veyahut da bir moda söz konusu
edildi” (sf. 387)."
[Data_2014-2015]

47.!!!!
"Muzaffer Yurttaş: “Dünyada 7,5 milyon hektar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri’nden sonra, üzüm üretiminde 2’nci sıradayız, ihracatta 1’inci sıradayız. Kuru
üzüm, tarımsal ihracatta ilk üç sırada yer almaktadır. Ortalama 280 bin ton civarında kuru
üzümün yüzde 85’i ihraç edilmektedir. Yaş üzüm ihracatımız da yıllık yaklaşık 200 bin ton
civarındadır. Bunun karşılığında da 200 milyon dolar civarında gelir sağlanmaktadır. Yaş
üzümün çoğunu Rusya ve benzeri ülkelere, kuru üzümü ise İngiltere ve Almanya’ya yaklaşık
220 bin ton civarında üzüm ihracına karşılık Türkiye’ye 450-500 milyon dolar civarında gelir
sağlanmaktadır. Ege’de 680 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunun 560 bin
dekarı Manisa’da, 80 bin dekarı Denizli’de, 50 bin dekarı da İzmir alanlarında üretilmektedir”
(sf. 91)."
[Data_2014-2015]

48.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR: Keza, geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı, İtalya
Başbakanı Türkiye’ye geldiler, Litvanya Cumhurbaşkanı geldi, Başbakanımız Polonya’ya gitti.
Gerçekten bu yoğun trafik, Türkiye-AB ilişkilerinde güçlü bir siyasi desteğin de ifadesini teşkil
ediyor."
[Data_2014-2015]
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49.!!!!
"Mevlüt Çavuşoğlu: Diğer taraftan, ülkemiz bu proaktif politika sayesinde birçok uluslararası
örgütün merkezi olmaya başladı. Birleşmiş Milletlerin İstanbul’u özellikle bu bölgede
merkezlerden bir tanesi olarak seçmesi anlamlıdır ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,
Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İstanbul’da ofislerini
açmıştır. Bunu diğer örgütler ve teşkilatlar da devam ettirecektir. Ülkemizde, özellikle, eylül
ayından bu yana gerçekten çok yoğun bir diplomasi trafiği yaşıyoruz. 4 Cumhurbaşkanını, 5
Başbakanı Türkiye’de ağırladık. Geçtiğimiz hafta içinde Litvanya Cumhurbaşkanını, İtalya
Başbakanını ve İngiltere Başbakanını ülkemizde ağırladık."
[Data_2014-2015]

50.!!!!
"Halil Aksoy: Bunun bir örneğini daha vermek istiyorum; 6, 7, 8 Ekim olaylarını örneklemek
istiyorum: 6, 7, 8 Ekim olaylarında, hemen bir gün öncesinde, Varto’da yine Kobane’yle ilgili
bir gösteri vardı, o gösteride 1 vatandaşımız polis kurşunuyla -açık- katledildi. Oranın halkı
tepki gösterdi, arkasından yaralamalar, tutuklamalar meydana geldi. Bu peyderpey büyüdü,
Cizre’ye, Diyarbakır’a, her tarafa yayıldı. Şimdi, bunların hepsinde polis müdahalesi vardı.
Bakın, bu ölümden sonra yani Varto’daki ölümden sonra insanların tepki göstermesi doğal
mıdır, değil midir, buna bir bakmakta yarar var. Şimdi, üç gün, dört gün önce Amerika’da bir
siyahi insan öldürüldü. O ölüm olayından sonra -yani polis tarafından öldürüldü- yüz binlerce
insan sokağa döküldü. Şimdi, Varto’da 1 Kürt öldürüldükten sonra veyahut da Kobane’de
tonla insan öldürülürken Kürtler, Türkler, Araplar, Zazalar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar
Kobani’de Kürt halkının özgürlüğü için, Kobani’nin özgürlüğü için mücadele ederken ve bunlar
öldürülürken insanların tepki göstermemesi mümkün değildi. O nedenle, bölgede müthiş
oranda bir tepki ortaya çıktı ve sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilan edildi."
[Data_2014-2015]

51.!!!!
"Türkiye, 2006 yılında Genelkurmay Başkanlığı ve Hükûmetimizin de onayıyla -Hava
Kuvvetleri Komutanlığımız- JSF Programı’na dâhil oldu. JSF Programı, Amerika Birleşik
Devletleri, Avustralya, Kanada, İngiltere, Hollanda gibi gelişmiş Batı ülkelerinin kurduğu bir
konsorsiyum. Biz başlangıçtan itibaren bu programa girdik. Maksadımız da 2020 yılı ve
sonrasında ömrünü tamamlayacak olan F-4 uçaklarımızı ve filolarını bu “JSF” dediğimiz F-35
uçaklarıyla modernize etmekti."
[Data_2014-2015]

52.!!!!
"İsmail Tamer: “Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; işte sağlıkta gelişmenin, sağlıkta
devrimin en önemli özelliklerinden birisidir, ağız diş sağlığı merkezlerinin sayılarını artırdık.
137 tane ağız diş sağlığı merkezini, ayrıca 6 tane de yine ağız diş sağlığı hastanesini faaliyete
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geçirdik. Bununla kalmadı, Türkiye turizmde de, sağlık turizminde de çok ileri gitti. Artık
bugün Türkiye’ye gelen uçaklar dolusu yabancı hasta var. Avrupa’dan gelen hastalar var,
İngiltere’den gelen hastalar var, Afrika’dan gelenler var, Orta Doğu’dan gelenler var, bir sağlık
turizmi cenneti hâline getirdik Türkiye’yi” (sf. 438)."
[Data_2014-2015]

53.!!!!
"NUSRET BAYRAKTAR: Ben sadece üç dakikam kaldığı için bir örnek vereceğim. Büyükşehir ve
bütünşehirden bahseden muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleriyle, daha üç gün önce katılma imkânı bulduğum- 4’üncü Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Denetimler Genel
Kuruluna katıldık Rabat’ta, 4’üncüsü yapıldı. Bu dünya kongresi 1-4 Ekim tarihlerinde Rabat’ta
yapıldı. 3’üncü kongre Meksika’da yapılmıştı 2010 yılında; İstanbul’la bütünleşmiş Büyükşehir
Belediye Başkanımız aday olarak katıldığında, zar zor o gün Dünya Belediyeler Birliği Genel
Başkanı seçilmişti. Aradan üç yıl geçti, 4’üncüsü yapıldı. Cuma ve cumartesi günü bizzat son
oturumlara katılmanızı aslında arzu ederdim. Çok duygulu anlar yaşadım, sizlerle paylaşmak
istiyorum. (s. 467).
Bu dönem, Türkiye’nin ve İstanbul’un, özellikle Türkiye’deki yerel yönetimlerin aldığı
mesafeyi göz önüne alan bütün dünya devletleri ve 3 bine yakın delegasyon, âdeta
Türkiye’nin -önde gelen bir belediye olması sıfatıyla- başkanlığını peşinen kabul etmiş
gözüktüler. Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya belediye başkanları -ki Paris Belediye Başkanı
dâhil- aday adayı olmak istediler, nabız yokladılar, oy alamayacaklarını gördüklerinde Türkiye
lehine çekildiler. Tek aday olarak, bakın tek aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Kadir Topbaş Başkanlığa aday seçildi. 2010 yılında cılız alkışlarla oturarak seçilen
Kadir Topbaş, bu seçimlerde ayakta alkışlanarak oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçildi.
Türkiye'nin yerel yönetimlerde aldığı mesafenin nereye geldiğinin göstergesi değil de nedir,
bunu görmek lazım. (s. 468)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

54.!!!!
"Avrupa’da, özellikle Avrupa’daki ekonomik kriz sonrasında yaşanan değişime paralel olarak
üç perspektifle ikili ilişkilerin geliştirilmesi… Ki İtalya ve İspanya başta olmak üzere, birçok
ülkeyle hükûmetler arası konferans yapıyoruz, önümüzdeki aylarda da bu toplantıları sayın
başbakanların eş başkanlığında yine gerçekleştireceğiz. Almanya’yla stratejik diyalog
mekanizması kurduk. İngiltere’yle de iki yıllık eylem planlarıyla köklü ilişkileri
derinleştiriyoruz. (s. 324)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

55.!!!!
"Bir başka konu, artık dünyada küresel bir turizm oluştu, belli ülkeler bunun kaymağını yiyor.
Soruyorum… Avrupa Birliği ülkelerine vizesi olan, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine vize
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almış, Türkiye’nin vize uyguladığı herhangi bir ülke vatandaşının, Avrupa Birliği ülkelerinden
birinin vizesi varsa veya Amerika vizesi varsa, İngiltere vizesi varsa Türkiye vize istemesin bu
vatandaşlardan. Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin
konsolosluğu vize vermez boş yere, vize veriyorsa… Örneğin, Hindistan ve Çin vatandaşları
Türkiye’de bir destinasyon merkezi… İstanbul’a gelip diğer ülkelere gitmek istiyor ama bizim o
ülkelere uyguladığımız vize nedeniyle burayı bir destinasyon merkezi yapamıyorlar. Bırakın,
ilan edin Hindistan’da: “Biz, Avrupa Birliği ülkesi vizesi olan hiçbir Hindistan vatandaşına vize
istemiyoruz.” deyin bakalım. Ama bunu söylemiyoruz ve bazı ülkelerde konsolosluğumuz yok,
başka ülkelere gitmek zorunda kalıyorlar. Bunun için, bunun yolu şudur: Herhangi bir Avrupa
Birliği ülkesinin vizesi varsa, Amerika vizesi varsa veya İngiltere vizesi varsa bu ülke,
Türkiye'nin bu insanlara, “Bu vizesi olan insanlardan vize istemiyoruz.” demesi lazım” (sf.
275)."
[Data_2011-2013]

56.!!!!
"Naim Şahin: Sayın Akış’ın sorusu: Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Ülkeleri Gayriresmî
Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı için ben Hükûmetimizi temsilen Danimarka’ya gittim.
Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri, Adalet Bakanları ya da göçten sorumlu bakanlarının katıldığı
bir toplantıydı. Yirmi dört saat kaldım Kopenhag’da. O esnada, İngiltere İçişleri Bakanı,
meslektaşımız, Hollanda İçişleri Bakanı, İsveç İçişleri Bakanı, Avrupa Birliğinin içişlerinden
sorumlu Yüksek Komiseri ve Danimarka’nın toplantıyı yöneten Adalet Bakanıyla
görüşmelerim oldu o süre içerisinde. Ayrıca toplantıları da takip ettim. Gerçekten, ülkemiz
adına farklı bir temsil oldu. Hep Dışişleri Bakanımız temsil eder doğal olarak, genel
olarak ama belli konularda da ilgili bakan sıfatıyla benim yaptığım o katılım ve oradaki
görüşmeler önemliydi, hem teröre yönelik hem de nüfus hareketlerine yönelik, legal-illegal
insan trafiğine yönelik konuları ilgili bakanlarla, ilgili ülkelerin meslektaş bakanlarıyla görüşme
imkânını bulduk. (sf. 372)"
[Data_2011-2013]

57.!!!!
"001 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde Azerbaycan tarafından hazırlanan
“Ermenistan tüm Hocalılıları öldürdü ve tüm şehri harap etti.” ifadesinin yer aldığı 324 sayılı
yazılı bildirgeyi Türkiye, İngiltere, Arnavutluk, Lüksemburg, Makedonya, Bulgaristan, Norveç
ve Polonya temsilcilerinden oluşan otuz üye imzalamıştır (s55)"
[Data_2011-2013]

58.!!!!
"Yıldırım Türkeş: Şimdi, bu noktada Atatürk dönemi Türk dış politikasının on üç buçuk yılını
oluşturan Tevfik Rüştü Aras sürecine bakıldığında, komşularla sıfır sorun politikasının Sayın
Davutoğlu’nun icadı olmadığı ve o dönemde başarıyla uygulanarak hayata geçirildiği
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görülecektir.... 1926’da mandater komşumuz İngiltere ve Irak’la Musul sorunu çözüme
kavuşturuldu... AKP Hükûmeti ve onun Dışişleri Bakanı, bugün, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinde iki yıl süreyle geçici üye olabilmek için milyarlarca dolar harcayıp olmadık
devletlerin önünde eğilirken, Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde izlenen onurlu dış politika
sayesinde Türkiye’nin o dönemin Birleşmiş Milletlerine üyelik için davet edilmiş olduğunu,
diğer bir ifadeyle hiçbir resmî başvuru olmaksızın 1932’de Milletler Cemiyetine davetini kabul
ederek üye olduğumuzu hatırlatmak isterim."
[Data_2011-2013]

59.!!!!
""Malatya'da üretilen kuru kayısı başta Almanya, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere olmak üzere
yaklaşık 70 ülkeye ihraç edilmektedir. Kuru kayısının yaklaşık yüzde 85'lik kısmı ihraç
edilmektedir. Kayısının yurt içi tüketiminin artırılabilmesi için gerekli girişimlerde
bulunulmalıdır." (1014)"
[Data_2011-2013]

60.!!!!
"Sinan Oğan: Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız, Libya meselesi ilk ortaya çıktığında Sayın
Başbakan “Libya’da ne işimiz var? NATO’nun Libya’da ne işi var?” demiş, üç gün sonra Türk
askeri, Türk savaş gemileri, denizaltıları Libya’ya gitmişti. Yine, hatırlarsanız, Libya’da
Büyükelçiliğimizin resmî İnternet sitesinde, bir gün önce, Libya’da iş yapan Türk
vatandaşlarına yönelik bir çağrıda bulunulmuş, Libya’da herhangi bir sıkıntının olmadığı,
vatandaşlarımızın normal iş düzeni içerisinde çalışması gerektiği belirtilmiş, ertesi gün
Libya’da devrim olmuştu. Şimdi, bunlar, geçmişte, bunu herhâlde siz de kabul ediyorsunuz ki,
Hükûmetinizin Libya konusunda yetersiz, Libya konusunda hazırlıksız olduğuna dair iki önemli
örnekti. Ama, Libya’da bütün bunlara rağmen, Fransa’nın, İtalya’nın, İngiltere’nin, Amerika
Birleşik Devletleri’nin önderliğinde, Türkiye'nin yedeklemesiyle bir harekât yapıldı, Libya’da
devrim yapıldı ve Libya’da Kaddafi yönetimi devrildi, Türk iş adamları Libya’da çok ciddi alacak
sorunuyla karşı karşıya geldi ama bunların hepsi geride kaldı. Bugün Libya’da ne
yapıyorsunuz? (521-522)..."
[Data_2011-2013]

61.!!!!
"İsmet Yılmaz: Bu gerçekten hareketle, Hükûmetimiz, Somali konusunda aktif bir rol
üstlenmiştir. Sayın Başbakanımızın ziyareti, Mogadişu’daki büyükelçiliğimizin açılması ve bu
ülkeye yardım için ülkemizin dört bir tarafında 300 milyon doların üzerinde bir miktar yardım
toplanması ve İstanbul’da 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihleri arasında Somali Konferansı’na ve
Ankara’da 18 Ocak 2013 tarihinde İngiltere başkanlığındaki uluslararası Somali Çekirdek
Grubu toplantısına ev sahipliği yapması izlediğimiz bu politikanın somut göstergeleridir. Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; stratejik önemi her geçen gün artan bölgede Amerika, Rusya,
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Çin gibi ülkemizin de varlık göstermeye devam etmesi ulusal çıkarlarımız açısından bir
gerekliliktir.(284)"
[Data_2011-2013]

62.!!!!
"Cevap uzun, özetle BP ile TPAO arasındaki iş birliğinin iyi olduğunu anlatıyor."
[Data_2011-2013]

Better/More!Powerful/More!Prestigious!
1.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Siyasal bilgiler fakültelerinde bir ders okutulur.
Dünyadaki devletler tasnif edilir, kabaca bir tasnifi vardır. Bir: Oyunbozan ve oyun kuran
ülkeler. Yani bir operasyona girdiği vakit Orta Doğu’da, Orta Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da,
dünyanın neresinde olursa olsun önce mevcut statükoyu bozan sonra da kendine göre yeni
bir düzen kuran ülkeler. Tarihte de bu ülkeler vardı, bugün de var. Mesela bir İngiltere,
Amerika, Rusya, bu birinci kategorideki ülkeler. Tarihte Osmanlı İmparatorluğu da böyle bir
devletti, hem oyunbozan hem de oyun kurabilen bir yeteneği vardı. İkinci sınıftaki ülkeler ise
ne oyun bozabilen ne de oyun kurabilen ülkeler. Yani Afrika’da, Asya’da hatta Avrupa’da
onlarca böyle ülke var. Mesela Avrupa’da da var mı derseniz? Bir Macaristan var, Bulgaristan
var, Norveç var. Ama bir de üçüncü kategori var, oyun bozma gücü olan ülkeler. Şimdi,
Türkiye oyun kurma iddiasından bugün oyun bozma seviyesine geldi maalesef. Tamam, Orta
Doğu’da Türkiye’nin kabullenmediği, Türkiye’ye rağmen Türkiye’ye tehdit oluşturabilecek bazı
girişimleri Türkiye engelleyebiliyor. (S. 198).
Neyle engelleyebiliyor? Siyasi gücüyle engelleyebiliyor, askerî gücüyle engelleyebiliyor,
diplomatik temaslarıyla engelleyebiliyor. Oyun bozma yeteneği hâlen var ama maalesef
değerli arkadaşlar, oyun kurma yeteneği yok (S. 199)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Bakın, bir araştırma yapalım. Bunun kamu tarafından yapılması lazım. Yatırımcıların çoğu
Romanya’ya, İngiltere’ye, Yunanistan’a, Bulgaristan’a, hatta Mısır’a yatırım yapıyorlar son
yıllarda. Bunları hep beraber aşmamız lazım. Bu sadece, bu kanun tasarısında olduğu gibi,
518’de olduğu gibi bazı işlemleri kolaylaştırmak bürokrasiyi azaltmakla olmaz; bir hukuk
devrimi de yapmamız lazım, korkutmamamız lazım, güven vermemiz lazım, adalet olması
lazım, insanların mahkemeye gidebilmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, 2016’da, 2017’de biz
27 bine yakın şirkete el koyduk ve bunların çoğu mahkemeye gidip hakkını, hukukunu
arayamadılar. (s. 286)."
[Data_2017_2018]
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3.!!!!
"Son yurt dışı gezimizde görüştüğüm bir iş adamı İngiltere’ye Türkiye’den yoğun sermaye akışı
olduğunu söyledi, özellikle de gayrimenkul sektöründen. Kimlerin gittiğini sorduğumda
söyledikleri şuydu: Bir, beyaz yakalılar; iki, FETÖ’cüler; üç, AKP’liler. Evet, sizin yandaşlarınız
bile bu iyi olmayan ortamdan kaçma peşindeler. Sizin yatırım ortamından önce ortamı
iyileştirmeniz gerekiyor."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"CELAL DOĞAN (Devamla) – Fırtına obüslerimiz. “Fırtına obüslerimiz fırtına gibi estiler, 362
kişiyi imha ettiler.” Cenaze levazım birliğimiz yok orada bizim. Bir saat sonra bu açıklamalar
yapılıyor. Sadece Fırtına obüslerinin gelen mermilere atışla cevap vermesi dışında yaptığımız
tek bir şey yok. Bir uçağımız, Sovyetlerin uçağını düşürdükten sonra bir uçağımız, bir kuşumuz
o bölgede uçabiliyor mu? Biz de bu koalisyonun ortağıyız. Biz bu koalisyonda problem
görüyorsak, müdahilsek niye orada değiliz biz? Bir başka yerde de yokuz; masada da yokuz
yani barış görüşmelerinde, orada da (buraya kadar s. 218) yokuz. Bu nedenle geldiğimiz
konumu bir düşünün. Bir ülke, siyasette en iddialı olduğu… Komşusunda alevler gökyüzüne
çıkıyor, dünyada neredeyse kıyametin koptuğu bir noktada, maalesef, bakıyoruz ki ortada biz
yokuz, daha doğrusu bizi takan yok, bizi anan yok.
Bu nedenle, Sayın Bakanım, 1916 yılındaki manzara neyse, 2016’daki manzara aynıdır.
1916’daki aktörlere bakıyorum, önde İngilizler vardı, yandaşları Fransızlardı, takviye gücü
Amerika’ydı, pay almaya çalışan Rusya vardı. Şimdi yine aynı aktörler var ama bu sefer önde
Sovyetler var."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"İki: Bu konuda mütekabiliyet var mı? Yani biz British Council’in, Fransız Kültür Merkezinin
veyahut da bizim ülkemizde açılan Fransız okullarının, Saint-Joseph başta olmak üzere, bizim
de oralarda Türkçe eğitim verecek… Mesela Fransa’da Türkçe eğitim veren bir okul açabilecek
miyiz, Türk diliyle eğitim yapabilecek miyiz? Bu konuda boşlukları görüyorum. Aynı şe"
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"Şimdi, oralarda, offshore merkezlerinin bazılarında çok kolay bankalar satın alabiliyorsunuz.
International Herald Tribune gazetesinde ilanlar var, diyor ki: “9.990 dolara ful lisanslı banka”
ya da Moskova’da haftalık gazete Kommersant diyor ki: “300 bin dolara, 320 bin dolara
bankanın yanında Belize’nin vatandaşlığını da sana veriyorum ki bütün dünyayı İngiliz
vatandaşıymış gibi dolaşabilirsin.” Şimdi, bunları alıyorsunuz… Prosedüre çok fazla girmek
istemiyorum, o bankalar üzerinden o paraların nasıl aklandığını da daha sonraki oturumlarda
isterseniz anlatabiliriz, o konulara girebiliriz. Bu paralar offshore merkezlerinde ya hiç
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vergilendirilmiyor ya da çok cüzi bir miktarda vergilendiriliyor ve -daha önce de söylemiştimoffshore merkezlerinde bunların kayıtları tutulmuyor. (s. 112)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şimdi bu 15 Temmuz darbe sürecinden sonra olaylara farklı
bakmamız gerekiyor, kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor, ülkemizin kaynaklarını
doğru kullanmamız gerekiyor. Örneğin, ülkemizde taşeronlarla ilgili bir yıla yakındır
“Yapacağız.”, “Edeceğiz.”, “Oldu olacak.” derken -böyle bir tasarıyı gündeme getirmekonların sorunlarını çözmek varken “Nitelikli iş gücü getiriyoruz.” diye yurt dışından yeni
insanların, yeni düşüncelerin, beyinlerin transferine şu anda neden acil ihtiyaç duyuyoruz,
ben bunu anlayabilmiş değilim. (CHP sıralarından alkışlar) Yurt dışından geleceklerden
kendimizde olandan daha fazla verim alacağımızı da ben düşünmüyorum. Bugün gidin
gelişmiş ülkelere, Amerika’da, İngiltere’de bakın, Türkiye’den gitmiş, okullarımızdan mezun
olmuş çok sayıda arkadaşımızın önemli kurumlarda çalıştığını görürsünüz (s. 161)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"Tabii, tecrübenin okulu yoktur. Tecrübe yaşanılarak elde edilir. Ben de çok uluslu şirketlerde
çalışmış bir mühendis olarak bazı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’de
çalıştığım sırada bana 2 İngiliz mühendisi kakalamaya çalıştılar; biri üniversite bile görmemiş
bir gemici makinistti, diğeri de iki senedir işsizlik parasından maaş alan bir İngiliz elektrik
mühendisiydi. Ben ikisiyle de çalışmayı kabul etmedim. Daha sonraki yıllarda Umman
Sultanlığı’nda, makinist olan İngiliz’le karşılaştık. Makinist olan İngiliz’in oradaki görevi bir
kampta kanalizasyon arıtma sistemlerinin makinelerinden sorumlu makinistlikti sadece ve
adam orada da zaten kabul etti, “Sen gerektiğin yerdesin, ben gerektiğim yerdeyim.” dedi.
Ben orada proje müdürü olarak çalışıyordum. (s. 180)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"Aynı şekilde İngiltere merkezli, Londra merkezli Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi
geçtiğimiz yıllara kadar Türkiye’den 4 ya da 5 başvuru olduğunu, son aylarda haftada 15-20
başvuru geldiğini belirtiyor."
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"ürkiye’den sadece 2016’nın ilk on ayında 9.600 insan göç etti, 15 Temmuzdan sonra da
bunun 3-4 katına çıktığını bu konuları araştıran bütün bilim insanları ortaya koyuyor. Sadece
Avrupa’ya değil, Amerika Birleşik Devletleri’ne de; sadece bilim insanları değil, beyaz
yakalılar, profesyoneller, meslek sahipleri de kitleler hâlinde Türkiye’den ayrılıyorlar. Bu,
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Türkiye’yi yönetenler için hiç dert değil mi acaba? Sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne göç
edenlerin sayısı 500 bindir. İngiltere’nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin akademisyen
koruma programlarına başvuranların sayısında 3-4 kat artış olmuştur sadece altı ay içerisinde
ve bu insanlar, şimdi Türkiye’de bulamadıkları bilimsel ifade özgürlüğünü oralarda elde
etmeye çalışmaktadırlar."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"Emperyalist güçlerin maşalığını yaparak hâkim olduğu mıntıkada Kürt düşmanlarını, Türk
düşmanlarını, kısaca Türkiye düşmanlarını yıllarca besleyip büyüten, koruyup kollayan
Barzani’ye yapılan bu muamele, bayrağının göndere çekilmesi Türk milletini fevkalade
rahatsız etmiştir. Sayın Başbakanın deyimiyle Barzani’nin dünyada nasıl bilindiğinin, nasıl
tanındığının Türkiye için bir belirleyici olmaması gerekir. Barzani Alman düşmanlarını, İngiliz
düşmanlarını bölgesinde korusaydı, kollasaydı, besleseydi, değil bayrağını göndere çektirmek,
sınırlarından bile bakamazlardı, baktırmazlardı. Gerçek budur."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"Sadece çok para kazanan bir esnaf gibi çok oy alıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir işte entelektüel
bir bakış açısı yok. “Maltepe Meydanı’nda 170 bin kişi var.” diyorsunuz. Bunu dediğinizde,
sizin grubunuza bunu inandırabilirsiniz; İngiliz’e, Fransız’a, Alman’a nasıl inandıracaksınız?
Uydudan görüyor o kaç kişi olduğunu. Herkesin bildiği bir büyüklüğü, bir sayıyı on kat, on beş
kat küçülterek kendinizle niye dalga geçirtiyorsunuz? Yani bunu yaptığınızda, ölçülmesi yüzde
100’e yakın mümkün olan bir şeyi on kat, on beş kat küçülterek orada bile anlaşamazsak biz
nerede anlaşacağız? (s. 140)."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Bugün coğrafyamızda hiç birbiriyle anlaşamayacak ülkeler bir araya
geliyorlar ve bir plan çerçevesinde bir yol arıyorlar. Bakınız, üç dört gün önce Barzani, Irak
kontekstinde kimlerle masaya oturdu “Referandum ertelensin.” diye, biliyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa temsilcileri, büyükelçileri var. Peki, bizim
büyükelçi nerede? Hani siz Barzani’yle dosttunuz, kardeştiniz? Şikâyet etmenize gerek yok, bu
dili siz yanlış kullanıyorsunuz, “dostum Donald” diyorsunuz, aynı “dostum Donald” getiriyor,
1.400 tane tır dolusu silahı sizin “düşmanımız” dediğiniz PYD’ye veriyor. İşte siz bu diplomatik
dili bilmiyorsunuz. “Dostum Putin” diyorsunuz, Afrin’de sizi boğmaya çalışıyor. Ya siz bunları
toplumda bir algı oluşturmak “Biz iyiyiz her tarafla.” demek için yapıyorsunuz -ki öyle- ya da
kandırıyorsunuz ve şimdi şikâyet ediyorsunuz. Ben şahsen bunları geçerli bir mazeret olarak
görmüyorum. (s. 72)."
[Data_2015-2017]
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14.!!!!
"Tülay Bakır: “Yurt dışına özel olarak giden öğrencilerin 8.563’ü eğitimde önde giden 7 ülkede
eğitim almakta, geri kalan 12.049 öğrenci okul ücretlerinin daha düşük olduğu ancak eğitim
sıralamasında daha alt sıralarda yer alan ülkelere gitmişlerdir. Bu 12.049 öğrencinin yüzde
93’ü lisans, yüzde 5’i yüksek lisans, yüzde 2’si doktora için gitmiştir ve kız öğrenci sayısı yok
denecek kadar azdır. Yükseköğrenim amacıyla eğitimde önde gelen 7 ülkeye, Amerika Birleşik
Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya ve Japonya’ya özel olarak giden öğrenci
sayısı ve eğitimdeki dağılımlarına baktığımızda öğrencilerin yüzde 61’inin lisans, yüzde 28’inin
yüksek lisans ve yüzde 11’inin doktora eğitimi aldıkları görülmektedir. Japonya’nın aldığı
toplam 134 öğrencinin yüzde 45’i doktora eğitimi alırken diğer ülkelerde bu oran yüzde 4 ila
yüzde 19 arasında değişmektedir. Eğitimde önde gelen 7 ülkede öğretim gören toplam kız
öğrenci sayısı 410’dur. Kız öğrencilerden doktora yapan sayı ise 36’dır. Kız öğrenci sayısının
azlığı muhtemelen ailelerinin çekinceleri nedeniyledir” (sf. 1110)."
[Data_2014-2015]

15.!!!!
"Hasip Kaplan: “NATO toplantısı yapıldı. NATO’nun 10 çekirdek ülkesi bir karar aldı. Burada
Hükûmetin ekseni belirlenecek artık. Bu dinlemelerle ilgili bir düzenleme getirebiliyor
musunuz? Yok. Siz Almanya’yı dinleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Yok. Amerika’yı
dinleyebiliyor musunuz? Yok. İngiltere’yi, İsrail’i? Yok. Aksine, size yanlış istihbarat verip
Roboski’de kendi çocuklarınızın üzerine bomba atıyorsunuz. Şimdi, bunun bir müeyyidesi,
bunun bir takibi yok mu? Bunu yirmi dört saatten dört saate indirdiğiniz zaman suçun
caydırıcılığını mı sağlayacaksınız? Yani, kendi uçağını yapmış Türkiye, kendi otomobilini
yapmış Türkiye, kendi cep telefonunu çıkarmış Türkiye, kendi İnternet’ini yapmış, kendi
TELEKOM’unu kurmuş, özelleştirmiş, gitmiş satmış, güvenliğini satmış, ticari olarak birilerine
teslim etmiş... Kişisel veriler orada artık 100 dolara satılmaya başlanmış, geliyoruz burada bu
Meclisin mesaisini bununla harcıyoruz arkadaşlar, bu torba kanunla, bu doğru bir iş değil” (sf.
267)."
[Data_2014-2015]

16.!!!!
"Ali Serindağ: Bir başka soru: Siz esiyorsunuz, gürlüyorsunuz, efendim, paralel yapı falan diye
tutturuyorsunuz. Paralel yapıya gerek yok ki Almanya sizi dinlemiş. Onlara bir şey diyor
musunuz? Bugün basında yer almıştı. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor biliyor musunuz? “Güçlü
olan ülkeler dinler, dost ülkeler birbirini dinlemez.” diyor. Almanya diyor ki: “Siz bizim
dostumuz değilsiniz.” Bak, Almanya ne dedi? Almanya Başbakanı “Amerika bizim dostumuz,
Fransa bizim dostumuz, İngiltere bizim dostumuz. Onlar bizi dinlediyse ayıp etmişlerdir.” dedi.
“Ama Türkiye bizim dostumuz değil.” diyor. Şimdi, siz Türkiye'nin itibarını bu şekilde yerle bir
ettiniz. Değerli arkadaşlar, başka bir konu: Sayın Davutoğlu Konya’da diyor ki: “Türkiye,
tehlikeyi gördüğü andan itibaren IŞİD’e karşı gerekli tedbirleri aldı.”"
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[Data_2014-2015]

17.!!!!
"Refik Eryılmaz: Araştırın bakın, geçen bir İngiliz vatandaşı suç işledi, idam cezasına
çarptırılacak, onu İngiltere’ye iade ettiler. Peki, biz bunun cezasını çekmesin demiyoruz ama
21’inci yüzyılda başının kesilmesinin anlamı denir? Ve şimdi işin kötü tarafı, aile perişan, her
gün bizi arıyor, cenazeyi getiremiyorlar. Ben Sayın Dışişleri Bakanına soruyorum: Bu
gencimizin başının kesilmesine… Kendi vatandaşınıza sahip çıkamadınız, anladım; peki, bunun
cenazesinin getirilmesine neden yardımcı olmuyorsunuz? Suudi Arabistan’a, Suudi Arabistanlı
yetkililere neden gerekli notayı vermiyorsunuz? Acaba Suudi Arabistan bu vatandaş Amerikan
vatandaşı, İsrail, İngiltere, Alman vatandaşı olsaydı bu cezayı infaz edebilir miydi? Araştırın
bakın, böyle bir şey yapması mümkün değildir. Ama Müslüman Kardeşler örgütü 13 tane
temsilciyi vatandaşlık verildi diye… Suudi Arabistan’la köprüler atıldı."
[Data_2014-2015]

18.!!!!
"Reşat Doğru: “Türk cumhuriyetlerinin pazarlarına Türkiyeli müteşebbislerin hâkim olması ve
yatırım yapması acaba neden desteklenmiyor? Günümüzde ABD, Almanya, Fransa, İngiltere
gibi ülkelerin ekonomisiyle beraber kültürünün de, yaşam tarzının da o bölgelere girdiği
unutulmamalıdır. Kültürel değerler, ekonomi ve teknoloji beraber bütünleşmelidir. Türk
dünyasındaki dostluk ile ikili ilişkiler geliştirilmedir ki geçmiş tarihte bunların yapılmış
olduğunu görüyoruz” (sf. 67)."
[Data_2014-2015]

19.!!!!
"Dolayısıyla, planlı bir yaklaşım gösteremedik. Bunun sonucu, bu planlı yaklaşım
gösterememe sonucu, aslında, bugün dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip olan bu
dünyayla ilişkilerimizi mesafeli bir oranda devam ettirebiliyoruz. Hâlbuki, 10 bin kilometre
öteden Amerika geliyor buraya, İngiltere geliyor, Fransa geliyor, Çin geliyor ama maalesef,
onların gösterdiği çabayı Türkiye Cumhuriyeti olarak biz gösteremiyoruz. (s. 92)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

20.!!!!
"Haydar Akar: “Yine, Başbakan her gittiği yerde vizeleri kaldırdığından bahsetmektedir değil
mi arkadaşlar? Başbakanımız her gittiği yerde, her yaptığı açıklamada vizeleri kaldırdığını
söylemektedir. Doğru. Aslında yiğidin hakkını yememek lazım. Evet vizeleri kaldırdı. Bizim
daha önce vize koyduğumuz ülkelerden vizeleri kaldırdı. Bir bakın bakalım vize kalkan
ülkelere. Eğer Amerika’dan, Kanada’dan, Avustralya’dan, İngiltere’den, İtalya’dan, Fransa’dan
herhangi bir ufak Avrupa ülkesinden yani Türkiye’de herhangi bir ilin yüzölçümü kadar olan
Avrupa ülkesinden vizeleri kaldırmış iseniz bize de söyleyin, biz de bilelim, oraya vizesiz
gidelim arkadaşlar."
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21.!!!!
"Hasip Kaplan: 33 sıra sayılı Azerbaycan’la yapılacak sözleşme üzerinde
konuşacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.... Görülüyor ki ülkemizin en acil sorunu olan
silahların susmasını, barışı dahi soğukkanlı, makul, projeli, bilimsel, bütün dünya ve bölge
çevreleriyle çerçeveli olarak hâlâ konuşamıyoruz. Hâlâ kendi aramızda kapalı oturumlara
geçiyoruz -tabii, giremiyorum oraya ama onun açık oturum biçimlerinin benzerlerini de çok
gördük- ve sorunların en büyüğünde çözümsüzlük hep sonuç oluyor. Bu bir kader midir? Yani
şöyle düşüneceğiz: Bu durumda, Azerbaycan’la dost ve kardeş bir halk olarak ilişkilerimizi
güçlendirirken İngiltere’nin veya Amerika’nın veya Avrupalıların orada kurduğu ekonomik
yatırım ve o sözleşmelerin ve o ortaklıkların kaçta kaçını Türkiye yapıyor? Önce bunun
hesabını görmek lazım. Eğer İskoç petrol şirketleri Azerbaycan’ın hukuk müşavirliğini dahi
alıyorsa, Türkiye’de BOTAŞ’ın da hukuk müşavirliğini alacak noktaya kadar geliyorsa bu, enerji
politikasındaki çok ciddi bir zaaftır, yanlıştır. Hükûmetten önceki dönemde de vardı, bu
Hükûmet döneminde de aynı yanlış devam ediyor. Bizim Ermenistan’la açılım ilişkilerimizin
Azerbaycan’a yansımaları oldu. Bir Nabucco Projesi hayata geçirilecekti, birdenbire
Gürcistan’da bir şeyler oldu. Rusya devreye girdi ve diğer ülkeler devreye girmeye başladı. Bu
ilişkiler ağı içinde Türkiye, mevcut durumunu kurtarmak için âdeta kıvranmaya başladı. İşte,
bir satranç oyunu gibi bütün bunlar. Bir taraftan Rusya bir hamle yapıyor, diğer taraftan
Amerika bir hamle yapıyor ve bu bütün o gelişmelerin odağında “büyük abi” pozisyonunda ve
konumunda olan Türkiye ise aslında hep kaybeden oluyor. Yani ekonomik ilişkileri Amerika
kotarıyor, Ruslar kotarıyor, İngilizler kotarıyor. Eğer Azerbaycan ekonomisiyle ilişkilerini
aldığınız zaman Türkiye'nin bunlardan sonra geldiğini görürsünüz. O zaman dostluk ve
kardeşlikte bir sorun olması lazım yani bir eksiklik olması lazım. Bunun daha iyi giderilmesi
konusunda çok ciddi bir çalışmanın olması gerekir, yeni bir dış politikanın geliştirilmesi
gerekiyor."
[Data_2011-2013]

22.!!!!
"Tanju Özcan: Şimdi, bu sözde dünya liderinin yönettiği Türkiye’de yaşıyoruz. Bu sözde dünya
liderinin yönettiği ülkenin milletvekilleriyiz. Şimdi, uluslararası ilişkilerden bahsederken bir
konuya değinmek istiyorum. Bilemiyorum, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ne veya
İngiltere’ye giden milletvekili
arkadaşımız var mı? Milletvekilleri Amerika Birleşik Devletleri’ne giderken veya İngiltere’ye
giderken hangi zorluklarla karşılaşıyor bunu biliyor musunuz bilmiyorum. İngiltere veya
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan, diplomatik pasaportu
taşıyan milletvekillerine vize uyguladığını bilmiyorum, biliyor musunuz? Vize uygulamakla
kalmayıp, o ülkeye indikten sonra
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sizin üstünüzü aradıklarını elle, kemerlerinizi çıkarttırdıklarını, ayakkabılarınızı çıkartıp sizi
yalın ayak yürüttüklerini bilmiyorum, biliyor musunuz? (AK PARTİ sıralarından “Siz ne zaman
gittiniz? sesi) (sf. 763)

“Değerli dostlar, uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesi diye bir ilke vardır. Biz hukuk
fakültelerinde bunu öğrendik, çoğunuz da öğrenmişsinizdir. Bir ülke size nasıl muamele
yapıyorsa siz de ona böyle muamele yaparsınız. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bize
vize uyguluyor. Peki, biz o ülkelerin parlamenterlerine, milletvekillerine böyle bir şey
uygulayabiliyor muyuz? Bizim buna gücümüz yetiyor mu?” (sf. 763)."
[Data_2011-2013]

23.!!!!
"Atilla Kaya: Değerli milletvekilleri, “Dindar Cumhurbaşkanı” nidalarıyla ve Sayın Erdoğan’ın
takdiriyle göreve gelen Sayın Cumhurbaşkanı Türk siyasi hayatında görece uzun zamandır yer
işgal eden bir figürdür. Bununla birlikte siyaset hafızasında iki resim olarak saklanmaktadır ve
öyle de olacaktır. Bu resimlerden biri şimdi yerinde yeller esen bir bedevi çadırında
çekilmiştir, diğeri ise görmemiş bir krala tahsis edilmiş bir otel odasında. Hatırlarsınız, 2007
yılında Türkiye’ye gelmeden birkaç gün önce İngiltere’de bulunan ve Londra Belediye
Başkanıyla görüşmek için onun ayağına giden Suudi Arabistan Kralı Abdullah dokuz uçağı
dolduran görmemişliğiyle ve altın tahtıyla birlikte Türkiye’ye gelmişti. Otel odasına tahtını
kurdurtan ve bayrağını astırtan Kral, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ayağına çağırmıştı
ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bir otel odasında altın tahtında oturan Kralın huzuruna
çıkmıştır."
[Data_2011-2013]

24.!!!!
"Sayın Cumhurbaşkanı, 15 Ekimde Genelkurmay Başkanıyla birlikte Van ve Hakkâri’de askerî
birliklerimizi ziyaret etti. Bu ziyaret medyadan ve kamuoyundan habersiz gerçekleşti. Türkiye
Cumhuriyeti’nin başı ve başkomutanının kendi vatan topraklarındaki bu ziyaret neden gizli
tutulmuştur? Yine, Sayın Cumhurbaşkanı, İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanını neden
makamına giderek ziyaret etmiştir? Yine, Sayın Cumhurbaşkanı, hâlen Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’nde oturmamaktadır. Ancak Çankaya Köşkü’ne dört yıldır masraf yapılmaya devam
edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda ikamet etmeyi düşünüyor
mu? Ayrıca Dışişleri Bakanı için de aylığı 39 bin lira konut kiralanması yapılmıştır. Bu israf değil
midir?"
[Data_2011-2013]

25.!!!!
"Nazmi Gür: Turancı, ümmetçi ve Osmanlıcılığın Türkiye dış politikasına yansıdığı bir diğer
coğrafya ise Kıbrıs’tır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “yavru vatan” edebiyatı ile Kuzey Kıbrıs’ın
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Türkiye’nin Lefkoşa’daki elçiliğinden yönetildiğini hepimiz biliyoruz ve dolayısıyla Kıbrıs’ın
demografik yapısına bakıldığında ise Türkiye’nin ekonomik ve siyasal açıdan kısıtlayıcı
politikaları nedeniyle Kuzey Kıbrıslı gençlerin başta İngiltere olmak üzere yurt dışına göç
ettikleri ve yerlerine de Türkiye’deki ucuz iş gücünün yerleştirildiği de aşikârdır. (sf. 85)"
[Data_2011-2013]

26.!!!!
"Gürkut Acar: İngiliz İmparatorluğu’nun Hong Kong Başsavcılığı görevini reddederek, KTKF
Başkanlığını seçmesi, birkaç ay içinde TMT’yi kurması, iki ay sonra Ocak 1958’de İngiliz
yönetimi, altı ay sonra Haziran 1958’de EOKA ile hesaplaşmaya girmesi, doğrusu ‘benim’
diyen babayiğidin göze alacağı riskler değildi. Bir tarafta, Britanya Lordlar Kamarasına doğru
giden bir yol, karşısında sonu ne olacağı belirsiz bir kavga yolu; ikincisini seçti, sürgüne
yürüdü. Belki de psikolojisinde, yalnız babası ve onun arkadaşlarına karşı kendini borçlu
görmenin verdiği bir cesaretti."
[Data_2011-2013]

27.!!!!
"Haydar Akar: “Arkadaşlar, kimse kimseyi kandırmasın. Dünya lideri olmak, Almanya’daki
vatandaşların, dünyanın her tarafındaki Türk vatandaşlarının problemlerini çözmekle gerçek
bir hâle gelir. Eğer bu problemleri çözemiyorsa ve bunları halledemiyorsa dünya liderliği
vasfından da söz etmek mümkün değil. Sadece bununla da bitmiyor. Bakın, vize problemleri…
Hangi Avrupa ülkesiyle vizeyi çözdünüz? Bir tanesini örnek verebilir misiniz? Ama geçen gün,
Sayın Bakan Egemen Bağış övgüyle bahsediyordu, Brunei Sultanlığı herhâlde vizeyi kaldırmış
bizden, hepimiz oraya seyahat edebiliriz ama İngiltere’ye gitmek için diplomatik
pasaportunuzun olması bile yetmiyor, değil mi?” (sf. 928)."
[Data_2011-2013]

28.!!!!
""Ancak Alman devletinin 2005'te çıkardığı yeni göçmen yasası
yabancılara birtakım haklar öngörürken birçok görev yüklemiştir. Vatandaş olmak isteyenlere
“Vatandaşlık testi” başlamıştır. Amerika'dan, İngiltere'den, başka bir batı ülkesinden
gelenlerin vatandaş olabilmeleri için dil mecburiyeti getirilmezken, Türkiye'den gelenlerin
daha gelmeden, Almanca kursu görmeleri zorunlu kılınmıştır." (sf. 21)"
[Data_2011-2013]

29.!!!!
"Adil Kurt: “Bu düzenlemenin bugün açısından, bu dönem açısından hemen gündeme
getirilmiş olmasının bir başka esprisi daha var: Şimdi, biliyorsunuz, dünyada esasında bu
büyük kumarın oynandığı 2-3 önemli merkez vardır. Bu merkezlerin bir tanesi Amerika, bir
tanesi İngiltere, bir tanesi Uzak Asya sermayesi. Sadece Amerika ve İngiltere’de dönen bu
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sermaye, dünyada piyasada dönen sermayenin yüzde 50’sinden fazlasına tekabül ediyor ama
biz bu yasa aracılığıyla, hedef koyduğumuz dünyadaki bu sermaye piyasası içerisindeki sadece
yüzde 3’lük bölümüne hitap etme gayreti içerisindeyiz. Esasında da Rusya’ya, Rus borsasına,
Rus sermaye piyasasına rakip olabilir miyiz, olamaz mıyız gayreti var burada. Sadece bu yıl
içerisinde Rusya piyasasına giren sıcak para 74 milyar dolar civarındadır. Pastanın bu
diliminden biz biraz daha fazla pay alır mıyız gayreti var burada. Bu gayreti geliştirirken de
bazı temel riskleri göze alıyoruz. Temel risklerden bir tanesi” (sf. 840)."
[Data_2011-2013]

30.!!!!
"“Alfa şehirler.” diyor, 1’inci grupta; Londra, Paris, New York, Tokyo. Sonra aşağısında 2’nci
grubu var; Chicago, Frankfurt. 3’üncü grup geliyor. (sf. 66)"
[Data_2011-2013]

31.!!!!
"Hastanelere getirilip tedavi edilen ve hastanelerde İstanbul’u birbirine katan ve bir ara da
Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderilen Libyalı milislere Türkiye bu kadar şey yapmışken…
Ama, görüyoruz ki Büyük Orta Doğu Projesi’nin taşeronluğu gibi, bu işin de taşeronluğu
Hükûmetinize kalmış durumdadır. Ve Hükûmetiniz, orada, bir Fransız, bir İtalyan, bir İngiliz,
bir Amerikan şirketinin
haklarını korur gibi -diğer ülkeler gibi- Türk şirketlerinin hakkını maalesef koruyamamaktadır
(522)."
[Data_2011-2013]

32.!!!!
"Reşat Doğru: Gerçi, şurası da bir gerçektir ki, dünya artık Orta Asya’yı farklı yönde de
görmektedir. Orta Asya, enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde bulunduğu bir bölgedir. Bütün
dünyanın gözü, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere’siyle, Fransa’sıyla
herkesin gözünün buralarda olduğu ve buralara çok ciddi manada çeşitli yatırımlar şeklinde
oralara girilmekte olduğu da görüldüğü zaman ne kadar önemli bir konum olduğunun ifade
edilmesi gerekmektedir. İşte bu mealde, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak o bölgelerle
ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk dünyasıyla ilgili ilişkilerin daha fazla olması gerekmektedir.
Ancak gördüğümüz kadarıyla bu ilişkilerin çok farklı boyutlarda olduğunu, bir Avrupa Birliği
veyahut Afrika ülkeleriyle yapılan ilişkilerin geliştirilmesi yanında bu bölgelerle ilgili ilişkilerin
çok fazla geliştirilmemiş olduğunu da
görüyoruz. (sf. 301)"
[Data_2011-2013]
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33.!!!!
"Ali Serindağ: Kısaca, göç zor bir alandır. Kendi davetleriyle Avrupa ülkelerine giden
yurttaşlarımız bile orada çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Orada pek çok ırkçı
saldırılara maruz kalmaktadırlar bizim vatandaşlarımız. Bana göre, bize göre, sadece
yurdumuza gelen, yurdumuzda kalan ve yurdumuzdan çıkış yapacak olanlarla ilgilenmemiz
yetmez. Asıl bizim ilgilenmemiz gereken başka bir konu, yurt dışında bulunan göçmen
vatandaşlarımızın orada mutlu olmalarını sağlayacak tedbirleri alacak şekilde o ülke
hükûmetleriyle ilişkilerimizi geliştirmektir. Bizim oradaki vatandaşlarımızın entegrasyon
sorunları var, başka sorunları var, yurttaşlık sorunları var, vize sorunlarımız var her şeyden
evvel. Şimdi, Sayın Hükûmet çıkıyor, diyor ki: “Efendim, biz, bugün Tanzanya’yla vize muafiyet
anlaşması imzaladık.” yok “Kenya’yla vize muafiyet anlaşması imzaladık.” Siz, Almanya’yla
yapabiliyor musunuz?...İngiltere’yle yapabiliyor musunuz? Fransa’yla yapabiliyor musunuz?
(sf 236)"
[Data_2011-2013]

34.!!!!
"Mehmet Günal: “Değerli arkadaşlar, madde üzerindeki önerge görüşülürken Sayın Bakana da
iletmiştim, TPAO’nun yapısıyla ilgili şimdi, sırayla birkaç tane açıklama ve haber okuyacağım.
Öncelikle, 2007 yılı Mart ayında yani Kanun çıktıktan iki ay sonra akademisyen olarak Orta
Doğu gazetesinde yazdığım yazının bir cümlesini, Sayın Bakana bitiş kısmını söylemek
istiyorum. Yani “Kanun neler götürüyor?” kısmını açıkladıktan sonra, sonuç olarak şöyle bir
cümle kurmuşum: “Sonuç olarak Rusya, Amerika, İngiltere, Brezilya, Venezuela, Suudi
Arabistan, İran gibi ülkeler kendi millî petrol şirketleriyle enerji kaynakları üzerinde mücadele
ederken Türkiye’nin tek petrol şirketi olan TPAO’nun desteklenerek uluslararası arenada
rekabet edebilmesinin sağlanacağı yerde, elindeki imtiyazların da alınması ve âdeta
zayıflatılarak özelleştirilmesine gerekçe hazırlanması, millî menfaatlerimize tamamıyla
aykırıdır.” Demişim” (sf. 415)."
[Data_2011-2013]

35.!!!!
"Lütfi Elvan: Nitelikli insan neden önemlidir? Bakın, değerli arkadaşlar, bugün Amerika Birleşik
Devletleri dünyanın en nitelikli insanlarını çekmektedir, Çin’den, Hindistan’dan, Türkiye'den.
İşte, biz deTürkiye'deki nitelikli insan sayısını artırmak, yurt dışındaki nitelikli insanımızı
Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan Türkiye’ye getirmek ve gerekirse çok çok nitelikli,
çok çok vasıflı
yabancıları bile Türkiye’ye çekmek için Onuncu Plan kapsamında bir program hazırladık. Bu
programla, özellikle bu nitelikli insan alanında önümüzdeki dönemde çok kapsamlı, çok
detaylı çalışmalar yapılacak. (1079)"
[Data_2011-2013]
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Example!of!a!global!trend!
1.!!!!
"Teknoloji değişiyor, özellikle sosyal medya ve iletişim alanında çok şey değişiyor. Bu
değişiklik -işte, olayları görüyorsunuz- Suudi Arabistan’dan Lübnan’a, Amerika Birleşik
Devletleri’nden İngiltere’ye birçok terör faaliyeti, sıkıntılar, hükûmetlerin sıkıntıları, farklı bir
sıcak savaş, vekâlet savaşı da değil; çok daha farklı bir boyutta gelişmeler ortaya koyuyor."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Devamla) – Yine, esas itibarıyla burada sizinle
paylaşmak isterdim; bir taraftan, dünyanın yeni normalinin ne olduğunu, niçin İngiltere’de
Londra’da ağır makineli özel harekât polislerinin ana caddelerde gezdiğini, niçin Fransa’da
Paris’te gezdiğini, niçin Hamburg’da gezdiğini, niçin Amerika’da Las Vegas’ta gezdiğini. Acaba,
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, sırf İkinci Dünya Savaşı’nın
etkilerini ortadan kaldırabilmek için oluşturulan Avrupa Birliğinin ve bir taraftan da Doğu
Blokunun o duvarlarının yıkılmasının aslında hiçbir işe yaramadığını; 21’inci yüzyılın
hiçbirimizin ama hiçbirimizin tahmin etmediği gibi bir tabloyla karşılaştığını, vekâlet
savaşlarının ne olduğunu; bir taraftan DEAŞ’in nasıl üretildiğini ve aslında Suriye’de, Irak’ta
neler yapılması lazımgeldiğini ve bizim ülkemizin hangi tedbirleri alması lazımgeldiğini; kendi
güvenlik bağlamımızda bu yeni normalin güvenlik açısından, ekonomi açısından, demokrasi
açısından, uluslararası ilişkiler açısından bize neyi oluşturmaya çalıştığını, bu yeni normali iyi
anlamamız lazımgeldiğini ve bütün dünyada bu yeni normali anlayanların ancak başarılı
olabileceğini sizinle paylaşmak isterdim. (s. 1043)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI ÖMER ÇELİK: Çok öteden beri, Avrupa Birliğinin köklerine bakıldığı
zaman hep birtakım yorumcular şunu söylerlerdi: Esasında, Napolyon Savaşlarından sonra
İngilizlerin bir daha Napolyon gibi birisi çıkıp da Avrupa’nın sınırlarını altüst etmesin ve bunun
için nasıl bir düzen kuralım diye yaptığı tartışmaların neticesi çeşitli evrimsel süreçlerden
geçip Avrupa Birliğine varmıştı. Dolayısıyla ilk olarak, Avrupa’da Napolyon gibi birisi çıkıp da
Avrupa’nın sınırlarını ve düzenini altüst etmesin, bir istikrar düzeni kurulsun diye ortaya çıkan
tartışmaların kökeni olan İngiltere’nin, bugün gelinen noktada bu istikrarı ve düzeni temsil
eden Avrupa Birliğinden ayrılıyor oluşu, tabii, bir ikilem yaratıyor, bir ironidir ve bu da Avrupa
Birliğinde mekanizmaların ve değerlerin köklü bir şekilde gözden geçirilmesine yol açıyor."
[Data_2017_2018]
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4.!!!!
"Bu, herkesin kendi başının çaresine bakma durumu sebebiyle Yunanistan en son,
biliyorsunuz, Viyana’dan büyükelçisini çekmiş, Avrupa’nın Lübnan’ı olma durumuna itiraz
etmiş ve bunun yanında, Haziran ayının 23’ünde İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışıyla ilgili
referandum Avrupa Birliğinin geleceğiyle ilgili endişeleri, soruları da haklı hâle getirmiştir.
Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim: İngiltere’de yapılacak referandumda sonuç ne olursa
olsun Avrupa Birliği bakımından çok ciddi bir sarsıntı anlamına gelmektedir çünkü
referandumda İngiltere’de mevcut Hükûmetin Avrupa Birliğinde kalma yönünde oy
kullanılmasını savunması için Avrupa Birliği hukuk devleti olma ilkesinden uzaklaşmış,
kuralların herkes için geçerli olmadığı, büyük ülkelerin isterlerse kurallardan muaf
tutulabileceği gibi bir duruma yol açmıştır. O bakımdan İngiltere’nin ayrılması da kalması da
bildiğimiz Avrupa Birliğinin sonu anlamına gelmektedir. Başka türlü devam etmek
durumundadır. (s. 486)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR: 2015 yılı, Avrupa bütünleşmesinin en temel
politikalarının dahi sorgulanır hâle geldiği bir yıl olmuştur. Bu dönem zarfında öncelikle
Yunanistan’da önemli bir kriz yaşanmış ve avro bölgesi gerçekten önemli sorunlarla
karşılaşmıştır. Ardından, Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük düzensiz
göç akınıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük
şehirlerini vuran terör saldırıları Avrupa Birliğini kritik bir diğer sorunla karşı karşıya
bırakmıştır. Buna ilaveten, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma tartışmaları da bütün bu
sorunlara eklenince Avrupa Birliği âdeta varoluşsal krizlerle birlikte yaşamaya başlamıştır.
Son dönemde yaşanan bütün bu gelişmeler, evrensel değerler üzerinde yükselen, barış ve
istikrara dayalı, çok kültürlü bir Avrupa inşası düşüncesinin sorgulanmasına yol açmıştır.
Avrupa Birliğinin düzensiz göç krizi, terör tehdidi ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğu
bu süreçte, Birliğin geleceği ve istikrarı bakımından Türkiye’nin önemi de her zamankinden
daha fazla ön plana çıkmıştır. Türkiye’nin, Avrupa projesini ileriye taşıyabilecek vazgeçilmez
aktörlerden birisi olduğu açık bir (buraya kadar s. 558) biçimde görülmüştür."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA TAHA ÖZHAN (Malatya) – Bugün Avrupa’da yaşanan meseleye de
birkaç cümle söylemekte fayda var. Özellikle İngiltere’nin çıkışıyla beraber sadece Avrupa
Birliği değil, Avrupa fikrinin kendisi de kimlik anlamında, siyasal anlamda, ekonomik anlamda
ve jeopolitik dinamikler anlamında ciddi bir tartışmanın içerisine girmiştir ve bir domino etkisi
olacaktır. Benzer şekilde, bugüne kadar oldukça sorunlu yerlerden yaşanan sirayet etkisinin
bugün Kuzey’in en refah ekonomik birliği ve siyasal birliği gibi görünen yerden dünyaya
sirayet etkisi, yayılma ihtimali bulunmaktadır."
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[Data_2015-2017]

7.!!!!
"İngiltere’deki referandum sonucu olumsuz karşılanmakla birlikte piyasalar üzerindeki etkisi
kısa sürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’ın seçimi kazanması, sadece ABD
ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentileri değiştirmemiş, ayrıca global ekonomi ve finans
piyasalarına ilişkin belirsizlikleri de önemli ölçüde artırmıştır."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
2008 yılındaki küresel krizin etkileri hâlâ sürüyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
büyüme oranlarında beklenen iyileşme maalesef sağlanamadı, özellikle 2016 yılında küresel
ekonomi beklentilerinin altında bir performans gösteriyor. Büyüme, küresel kriz sonrası en
düşük düzeyde. Zayıf uluslararası ticaret, korumacılık, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden
ayrılması, azalan sermaye akımları, artan küresel borçluluk gibi faktörler, bütün ülkelerin
büyüme oranları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. (s. 131)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmeler, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma süreci,
Avrupa’da yapılan tartışmalar, öte yandan, kapitalizmin odağına aldığı bireysel menfaat ve kâr
maksimizasyonunun değer üretmediği, bu bakımdan da toplumsal bir refah fonksiyonu
oluşturmakta âciz kaldığı görülmüştür. Kapitalizm ve neoliberalizm politikaları krizdedir.
Fertlerin bireysel menfaatleriyle etkinlik alanı sağlanması, ancak ve ancak toplumsal bir refah
fonksiyonu içinde mümkün olmaktadır. Sırf “benden” diye övülecek, dara düştüğünde
kurtarılacak, bir halta yaramaz malları satın alacak, silahla donatılacak stratejik ortaklar yok
artık. İkili ilişkilerin, çırılçıplak millî çıkarların ön plana geçtiği bir yeni dünya düzeni bu. Millî
çıkarların, millî hesapların ve milliyetçiliğin dünyasıyla karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz
küreselleşme çağında bizleri bekleyen sınav, kimlik, vatan, millet olma duygusunu korumak ile
küresel sistem içerisinde ayakta kalmayı sağlayacak şeyleri yapmak arasında sağlıklı bir
dengeyi ortaya koymaktır."
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) -Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; gerek dünyada gerekse ülkemizdeki gelişmeler açısından oldukça zor bir yılı
geride barakmış bulunuyoruz. ABD seçimleri, İngiltere ve İtalya’daki referandum sonuçları,
komşumuz Irak ve Suriye’de artarak devam eden kriz, Rusya’yla ilişkilerimizin seyri, ülkemizde
yaşanan darbe girişimi, FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi 3 terör örgütüne karşı sürdürdüğümüz
amansız mücadele ve küresel ekonomideki durgunluk; 2016’da yaşanan bütün bu gelişmeler

374

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
doğal olarak Türkiye’yi etkiliyor. Diğer taraftan, bu gelişmeler bir yönüyle de Türkiye’nin
özellikle de Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam, güçlü, dirençli olduğunu da cümle âleme
ilan ediyor. (s. 514)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"Nitekim, Brexit sonrası Avrupa’nın nasıl bir Avrupa olacağı da ciddiyetle tartışmamız
gereken, takip etmemiz gereken bir gündem. Çünkü, Avrupa düzeni fikri esasında İngilizlerin
zihninde çok geniş yer eden bir fikirdir. Napolyon’un Avrupa’yı altüst etmesinden sonra
Avrupa’da bir daha sınırların radikal bir biçimde değişmemesiyle ilgili ciddi bir fikriyat ortaya
koymuşlardır. Hatta genç Henry Kissinger doktora tezini bunun üzerine yapıp, bunun
üzerinden Birleşmiş Milletler düzenine dönük birtakım fikirler geliştirmiştir. Ama şimdi
Avrupa düzeninden İngiltere’nin ayrılması demek ve üstelik ne İngiltere nasıl ayrılacağını
biliyor, bununla ilgili bir yöntem var ne de Avrupa Birliğinde bu ayrılmanın nasıl olacağına dair
bir yol haritası ortaya çıkmış durumda. Tüm bu belirsizlik ortamı, önümüzdeki dönemde
istikrarın, güvenliğin ve demokrasinin ciddi bir türbülansın içerisine gireceğini gösteriyor.
Dolayısıyla, Avrupa Birliğiyle ilgili konuştuğumuzda bütün bu ajandayı da göz önünde
tutmamız gerekiyor. (s. 519)."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"İçinde bulunduğumuz dönemde küresel ekonomik görünüme ilişkin bazı aşağı yönlü riskler
de önemini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda FED’in faiz artırımları, küresel
piyasalarda emtia fiyatlarındaki düşüş, İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci dolayısıyla
meydana gelebilecek dalgalanmalar, Avrupa bankacılık sistemine ilişkin problemler, Çin
ekonomisinde devam eden yeniden dengelenme ve küresel ekonomide uzun süreli durgunluk
önemli aşağı yönlü riskler olarak sayılmaktadır. Öte yandan, ABD’de yaşanan başkanlık seçimi
sonuçları, bölgemizde yaşanan jeopolitik gerginlikler ve terör tehdidi gibi ekonomi dışı
unsurlar da küresel büyümeyi olumsuz anlamda etkilemeye devam etmektedir. (s. 1244)."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) –Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, ben size bir şey söyleyeyim,
Türkiye’de darbe girişiminde bulunan örgütün yurt dışında halkla ilişkiler konusunda ne kadar
mahir olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan, Rusların da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
seçimlere karışmak, İngiltere’deki referanduma karışmak, Almanya’daki seçimlere karışmak,
Fransa’daki seçimlere müdahale etmek konusunda bu hibrit savaş tekniklerini çok ciddi
şekilde kullandığını da biliyoruz. Şimdi ne oldu? Türkiye’nin ismi orada bütün bunlarla birlikte
anılır hâle geldi. Dolasıyla, bu ilişkiler saydam olmayan ağlar üzerinden yürütülürse, bu
Türkiye’nin ulusal güvenliğine çok ciddi ölçüde zarar verir. (s. 201)."
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[Data_2015-2017]

14.!!!!
"Sinan Oğan: “Şimdi, öneriyi veren parti diyor ki: “IŞİD Türkiye’den terörist topluyor.” Doğru,
IŞİD Türkiye’den terörist topluyor. Türkiye, âdeta dünyadaki terör örgütlerine kaynak olmuş.
Peki, PKK Türkiye’den terörist toplamıyor mu? IŞİD’le çarpışan YPG ve PYD Türkiye’den
terörist toplamıyor mu? Son günlerde, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, IŞİD’le savaşan, hem
IŞİD cephesinde hem YPG-PYD cephesinde savaşan Türkler ölüyor ve mezarları da Türkiye’de,
Türkiye’de defnediliyor. Söylerken iki tarafı da söylemek lazım; hem IŞİD saflarında savaşan
hem IŞİD’in saldırılarına karşı koyarken savaşan ama sonuçta terör örgütleri saflarında
savaşan insanları söylemek lazım. Bugün, Türkiye de 5 bine yakın IŞİD saflarında insanımız var,
5 bin, büyük bir rakam. Kısa bilgiler vermek istiyorum: Suudi Arabistan’dan 2.500, AB
ülkelerinden 2 bin insan IŞİD saflarında, Kuzey Afrika’dan 5 bin, Balkanlardan 500, Rusya’dan
800, Pakistan’dan özellikle El Kaide’nin lider kadrosunun geçtiğini görüyoruz, İngiltere’den
400, ABD’den 120, Tunus’tan 3 bin, Fas’tan 500. Değerli arkadaşlar, karşımızda büyük bir
küresel ve dünyanın her yerinden katılım sağlayan bir terör örgütü var.... O sebeple, IŞİD’in
Türkiye’deki ayakları başta olmak üzere, IŞİD’e Türkiye’den ramazan boyunca camilerden
para toplayanlar dâhil olmak üzere, IŞİD’e Türkiye’den giden yardımların bir an önce mercek
altına alınması ve IŞİD’in Türkiye’de etki altına aldığı gençlerimizin de bir an önce tespit
edilmesi, onların yeniden kazanılması gerekir diyor, hepinize saygılar sunuyorum.” (sf. 410)."
[Data_2014-2015]

15.!!!!
"Hurşit Güneş: “Şimdi, 2012 bütçesi çok zorlu bir dönemde yürürlüğe giriyor. Ben metinlere
baktım, 2012 bütçesinin hazırlığında 2012’nin küresel konjonktürü değerlendirilmiş yani
Avrupa Birliğinin ve avronun bir borç krizinde olduğu ve bu borç krizinin küresel konjonktürü
etkileyeceği ve 2012’nin de makroekonomik hedeflerini etkileyeceği söyleniyor, belirtiliyor.
Bununla beraber, iki şeyin altını çizmem gerekiyor: Bunlardan bir tanesi, Avrupa’daki krizin ne
kadar süreceği ve ne kadar derin olacağı açıklıkla belirtilmemiş. Bu çok önemli çünkü 1993’ten
bu yana Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir kısmı Maastricht Kriterlerine uymadılar.
Uymadıkları için yani yirmi yıla yakın süredir uymayan bu ülkelerin birdenbire bir uyum
sağlaması beklenemez. Nitekim önceki gün gördünüz, İngiltere uyum sağlamadı” Şimdi, 2012
bütçesine baktığım zaman, bu küresel krizin etkilerinin de tam anlamıyla temel hedeflere
konulmadığını görüyorum. Örneğin bir şey söyleyeyim, yüzde 4 civarında büyüme bekleniyor
ama uluslararası kuruluşlar, örneğin IMF, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin yüzde 2
civarında olacağını düşünüyor. Bu son derece önemli. (sf. 297)."
[Data_2011-2013]

16.!!!!
"Şaban Dişli: “Hepimizin yakından takip ettiği gibi ekonomik belirsizlik, Avrupa ve Amerika’da
ciddi bir şekilde kendisini hissettirirken, biz, net bir şekilde önümüzü görmeye ve belirsizlikleri
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ortadan kaldıracak güven vermeye devam ediyoruz... Avrupa’da sorun sadece Yunanistan,
İspanya ya da İtalya değil. Geçin küçük Avrupa ekonomilerini, daha iki gün önce Fransa’nın
notunu düşürdüler. Fransız bankalarına İngiliz bankaları artık kredi vermiyorlar ve son bir
haftada 21 milyar poundu Fransa’daki bankalardan İngiliz bankaları çektiler. Fransa-İngiltere
arasında zaten eskiden bu yana tarımdaki desteklerden kaynaklanan çekişme var” (sf. 902)."
[Data_2011-2013]

17.!!!!
"Ayşe Gülin Bilgehan: AB neden bu ödülü aldı? 60’ıncı yılında Avrupa Birliği, İkinci Dünya
Savaşı felaketinden sonra “Bir daha asla.” sloganıyla kuruldu. Avrupa’da 1939-1945 yılları
arasında 50 milyon insan öldü. Bizde de büyük sıkıntılar çekildi, ama kimse ölmedi. Sonradan
gelişseler de insan kaybı gayrisafi millî hasıla artışıyla telafi edilemiyor. Almanya ve Fransa bu
gerçeği anlayarak AB’ye destek olmaya devam ediyorlar. Törende yan yanaydılar, ama
krizden dolayı, örneğin İngiltere törene katılmadı. Bir büyük eksik daha vardı, kıdemli aday
ülke Türkiye. (sf. 97)"
[Data_2011-2013]

Unclear!
1.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
10 Ekim 2015’te, Ankara Garı önündeki terör olayında hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Terörü ve doğrudan veya dolaylı olarak
teröre destek verenleri de kınıyorum.
Dün akşam, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Millî Takımımız İngiltere’yi
yenerek büyük bir zafere imza atmıştır, Avrupa şampiyonu olmuştur. Futbolun sadece ayakla
değil yürekle oynandığını tüm dünyaya kanıtlayan futbolcularımızı, teknik heyeti ve futbola
gönül vermiş tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"MEHMET MUŞ _ Sözlerimin sonunda… Ampute Türk Millî Takımı’mız dün İngiltere’yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu olmuştur. Millîlerimizi tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
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Grup önerimize geçmeden evvel, Ampute Millî Futbol Takımı’mızın dün İngiltere’yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu olmasından dolayı tebrik ediyorum, başarılarının devamını
diliyorum."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - O Başbakan ve o Hükûmet, Necmettin Erbakan
Başbakan Yardımcısı ve Meclisteki diğer partiler Adalet Partisi, Süleyman Demirel, Milliyetçi
Hareket Partisi, Alparslan Türkeş ve diğerleri yekvücut oldular. Başbakan Bülent Ecevit,
İngiltere’ye gitti görüşmeler yaptı; sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi
Cyrus Vance masasının karşısında otururken, Kissinger telefonun ucundayken geçti öbür
odaya Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a emri verdi ve Kıbrıs Harekâtı başladı. Nikos
Sampson adadan kaçtı, orada anayasal düzen tesis edildi ve Türk yurttaşların, Türk
soydaşların katlinin önüne geçildi. (s. 710)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Tabii, burada, Avrupa Birliği sağlam durdu. “Brexit”in ilk aşamasında, o büyük pazarlıklar
sonrasında İngiltere taleplerini yerine getirdikten sonra ancak ikinci aşamasına geçildi.
Dolayısıyla 27 ülkenin İngiltere karşısında sağlam bir duruş sergilediğinden yani Avrupa
Birliğinin “Brexit”le ilgili süreçte sağlam duruşundan kastım şu: İngiltere mükellefiyetlerini
yerine getirmeden herhangi bir şekilde “yumuşak Brexit” denilen bir sürece izin
vermeyeceğini göstermiş oldu."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MELİKE BASMACI (Denizli) – Sayın Başkan, sevgili vekiller; hepinizi
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm dünya her şeyi bıraktı, Türkiye’yi konuşuyor. Hani “Bir
Türk dünyaya bedel.” diye mi? Sanmıyorum böyle konuştuklarını. Ya da “İngilizleri Tanrı
sanırdık Mustafa Kemal Atatürk onları yenmeden önce.” diye mi? Sanmıyorum. Ya da “Böyle
giderlerse bizi geçerler Sanayi Devrimi’nde.” diye mi? Sanmıyorum. Bütün dünya maalesef
Türkiye’de hangi bakan rüşvet yedi, yedi mi, hangi bürokrat onun önüne yattı, paralar
Man’dan geldi mi, Man’a mı gitti; oradan, Cibuti’ye niye liman kuruyoruz, maalesef tüm
dünya bugün bunu konuşuyor. Neyse konumuz bütçe, ekonomi; ben fazla Man’ı, Van’ı,
Cibuti’yi karıştırmayayım. (s. 85)."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) –Değerli milletvekilleri, 4’üncü madde de yardımcı
doçentliğin yerine doktor öğretim üyeliğinin ikame edilmesiyle ilgilidir. Teklifin gerekçe

378

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
kısmında her ne kadar yardımcı doçentliğin kaldırıldığı ifade edilse de özünde yardımcı
doçentliğe denk geldiği, statünün kaldırılmadığı ve sadece bir isim değişikliğine gidildiği
ortadadır. Öğretim üyeliğine ilişkin diğer ülke örnekleri incelendiği zaman, ikili sistemde,
professor, associate professor veya associate lecturer veya üçlü sistemde professor, associate
professor veya associate lecturer, assistant professor hiyerarşik yapısıyla sıklıkla
karşılaşılmaktadır. Türkiye’deki profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim görevlisi ve
araştırma görevlisi şeklindeki akademik yapılanma Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Hollanda ve Almanya’yla benzerlik göstermektedir. Türkiye’de öğretim üyeliğinde üçlü kariyer
basamağı sistemi olmakla birlikte mevzuat doktora sonrası doğrudan doçentlik unvanı almaya
imkân sağlamaktadır. Bu anlamda, esnek bir yapı söz konusudur fakat pratikte ise üçlü yapı
işlemektedir. Yardımcı doçentlik sözleşmeli ve güvencesiz bir istihdam statüsüne sahip olup
bir geçiş adımı olarak sistemde yer alırken doçentlik ve profesörlük daimî kadrolu ve
güvenceli istihdam statülerine sahiptir. Öğretim üyeliğinde daimî kadrolu ve güvenceli
istihdam statülü daha az hiyerarşik bir yapı içerisinde ikili sisteme geçiş yapılabilir. Fakat bu
teklifte yardımcı doçentliğin kaldırılmadığı ve ilk basamağında güvencesiz sözleşmeli
istihdamın yer aldığı üçlü hiyerarşik yapının korunduğu görülmektedir."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"MUSTAFA ALİ BALBAY (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; geçen hafta Avrupa’dan gelen iki haber vardı. Biri, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Türkçeyi çalışma dili olmaktan çıkardı tasarruf için. İkincisi de İngiltere
Hükûmeti artık Türklere kalıcı oturum izni vermeyeceğini ilan etti; bu, üç yılla sınırlandırıldı.
Bu anlaşma 1963 yılındaki Ankara Anlaşması’yla karara bağlanmıştı. İktidarın beğenmediği
1960’lı, 70’li yıllarda Türkiye’nin uluslararası onuru çok daha yukarılardaydı. Dünyada bu
olurken, ne yazık ki Türkiye’de de şeker fabrikaları satılmakta ve şekerde yabancı firmaların,
yabancı güçlerin Türkiye’de daha etkin olmasının önü açılmaktadır. Nihayet iktidarın içinden
aklıselim düşünen sağ salim biri çıktı ve Çorum Milletvekili Salim Uslu “Hükûmet yanlış
yapıyor.” dedi. Hükûmet muhalefeti dinlemiyorsa, hiç değilse kendilerini dinlemelerini
diliyorum ve Hükûmetin bu tutumunu bir kez daha kınıyorum. (s. 999)."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"EREN ERDEM–Siz bir korku imparatorluğu yaratmak istiyorsunuz. Biz de diyoruz ki
arkadaşlar, yanlış yapıyorsunuz, gelin beraber doğrusunu yapalım. İftira kampanyaları
üzerinden insanları tanımlamak istiyorsunuz; gazetecileri cezaevine dolduruyorsunuz, parti
mensuplarını gazeteci yapıyorsunuz ve parti bülteni mahiyetinde gazeteler çıkarttırıyorsunuz.
Bir gazete benim için şunu söylemiş, sayıyorum: “Amerikan ajanı, İngiliz ajanı, Rus ajanı, İran
ajanı, bilmem ne ajanı…” (AK PARTİ sıralarından “Maşallah, maşallah” sesleri) 20 tane ülkenin
ajanı yaptınız beni. (s. 606)."
[Data_2015-2017]
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10.!!!!
"Ben bu ülkenin bir gazetecisi, bu ülkenin bir evladı olarak dünya ölçeğinde gazeteciliğin
düştüğü durum açısından gerçekten üzülüyorum. Almanya’ya gittiğimde, İngiltere’ye
gittiğimde, Avustralya’ya gidip konferans verdiğimde Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü
açısından sıralamasını söylemek gerçekten beni çok üzüyor. Çünkü biz bu ülkede beraber
yaşıyoruz ve bu ülkede sorunları beraber çözeceğiz. (s. 239)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"İzmir’de bir de fuar vardı. Ben fuara gittim. Hayatınızda ay taşı göreniniz var mı? Ben üç
buçuk saat fuarda kuyruğa girdim Ay’dan gelmiş taşı seyrettim, taş da 110 gramdı.
Hayatınızda elli beş sene evvel sirke gideniniz var mı? Ben İzmir’de gittim. Aranızda hayatında
Cicero’yu(x) göreniniz var mı? Ben gördüm İzmir Fuarı’nda. Hayatınızda bugünkü İngiltere
Kraliçesi Elizabeth’in kocası Philip’i göreniniz var mı? Görmediniz. Ben gördüm. ... Niye
anlatıyorum? İzmir’in, ilklerin şehri İzmir’in bugünkü durumu bu. Başkanım, şimdi
anlatacağım konu bu. İzmir’le Ankara’yı mukayese ettiğimizde -Melih Bey’in adamları“eskiden böyleydi şimdi böyle” diye mukayeseli görsel. Eskiden mesela kuzey Ankara
böyleymiş, şimdi de böyle olmuş. Sonra protokol yolu eskiden böyleymiş, böyle olmuş. Bunlar
Ankara’nın bize görsel olarak verdikleri. Sakın kimse Melih Bey’i gördüm, tanıyorum filan
sanmasın, hayatımda tokalaşmadım dahi ama yaptıklarıyla adamı takdir ediyorum. (s. 1056)."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"Batman’da doğan Mehmet Şimşek Türkiye’nin önemli üniversitelerinde eğitimini
tamamladıktan sonra Amerika ve İngiltere’de uzun yıllar çalışıp ardından Türkiye
Cumhuriyeti’ne bakan olabilirken Afyonkarahisar’ın Çay ilçemizin Mandıra köyünden bir
başka Mehmet Şimşek, doğu ve güneydoğuda yaşayan insanların haksızlığa, baskıya ve
eşitsizliğe maruz kaldığı iddiasıyla silaha sarılan teröristlerle, Batman’ı, Diyarbakır’ı, Mardin’i,
Şırnak’ı, Hakkâri’yi bu ülkeden koparmak isteyen bebek katilleriyle Bakan Mehmet Şimşek’in
partisinin “çözüm süreci” adı altında masaya oturarak önce müzakere ettiği ve en sonunda da
28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’de mütareke ederek yürüttüğü ihanet süreci sonunda şehit
olduğunda 25 yaşını sadece bir yıl olmuştu dolduralı."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"ÜMİT ÖZDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben PYD’nin yol kılavuzluğu
yaptığını söylemiştim. Sayın Bakan, bunun böyle olmadığını, bütün taraflara bilgi verildiğini
söyledi. Bütün taraflar Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve İngiltere değil, PYD ve IŞİD
muhtemelen. Demek ki bütün taraflar deyince terör örgütleriyle haberleştiğinizi de kendiniz
ifade etmiş oldunuz Sayın Bakan. (s. 591)."
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[Data_2015-2017]

14.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Devamla) -Türkiye’de AK PARTİ’yi milletin gönlünden
silemeyeceklerini anlayanlar uluslararası iş birlikçileriyle beraber tabii, iftiralara başlıyorlar.
Bu, DEAŞ meselesi… Zaten PKK terörüyle yıllardır mücadele ediyoruz, en etkili bir şekilde de
mücadelemizi sürdürüyoruz ama DEAŞ konusunda da Türkiye’ye güya böyle kurnaz
cümlelerle birtakım yaftalamalar yakıştıracaklar ama bize yakışmaz, bize o çamurlar ulaşmaz
bile.... Bakın değerli milletvekilleri, biz, bugüne kadar 128 ülkeden 41.027 yabancıya giriş
yasağı koymuşuz bu meselelerle ilgili. Kiminle? Uluslararası, devletlerle iş birliği, öbür
devletlerle iş birliği içerisinde. Bu ülkeden, Türkiye’den 96 ülkeden 3.392 yabancı sınır dışı
edilmiştir bu meselelerle ilgili. Görüyorsunuz Belçika’daki meselede de ne kadar ciddi, haklı
olduğumuzu ortaya koymuşuz.
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Belçika’daki olaydan sonra kaç tane bakan istifa etti, biliyor musunuz
siz?
İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Devamla) – Orada, Almanya’da bir seçim kaybeden muhalefet
partisinin lideri de, kendileri de istifa etti, İngiltere’de 3 parti istifa etti. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Oradaki bakanlar onurlu, onlar istifa etmesini biliyor Sayın Bakan (s.
418)."
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, maalesef, biraz evvelki önergeyi yine, Sayın Bakan
bakımından çok talihsiz olarak değerlendiriyorum. Sayın Bakan, Sayın Komisyon eğer
Komisyon raporunu da okursa Komisyon raporunda verilen referanslar… Burada, Fransız
Saint-Josephlerin Türkiye’de faaliyet gösterdiğinden, British Councillerin, İngiliz Kültür,
Amerikan Kültür şeklinde kuruluşların olduğunu zaten Komisyon raporu da hatırlatıyor ama
bize maalesef, TÜRGEV’i hatırlattı. Sayın Bakan bakımından talihsiz olan şu: Sayın Bakan Millî
Savunma Bakanıyken bundan üç dört yıl evvel Askerlik Kanunu’ndan da “Türklük” kavramı
çıkarılmıştı. Yani bunu nasıl yorumlayacağız? Bu gerçekten bir talihsizliktir. Yani ağır da
konuşmak istemiyorum ama Sayın Bakanın böyle bir misyonu üstlenmesini son derece yanlış
buluyorum. Yapılan bu yanlışlık mutlaka düzeltilmelidir. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. (s.
452)."
[Data_2015-2017]

16.!!!!
"Tabii, bir diğer soru: Hep “Burada ticari işletmeler var, vakıflar para amacı gütmez. Buranın
neresi vakıftır?” deniyor. Kâr amacı gütmez, bu bir ticari işletme değildir. Buradaki esas gaye
nedir? Yine bir diğer arkadaşımın da söylediği gibi, biliyorsunuz, biz bu vakfı… Yurt dışında
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yaklaşık 6 milyon vatandaşımız var; işte, Almanya’da 3 milyona, 4 milyona yakın, Fransa’da
650 bin, Hollanda’da 460 bin, Belçika’da 220 bin, Avusturya’da 300 bin -Dışişleri
Bakanlığımızdan aldık, bazıları daha fazla olabilir- Amerika’da 200 bin, İngiltere’de 400 bin.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamak -bunu
Komisyonda da söyledik, Genel Kurulda da söyledi arkadaşlaronların ana vatanlarıyla bağlarını
güçlendirmek ve ülkemizin eğitim alanında sahip olduğu birikimi talep edenlere…"
[Data_2015-2017]

17.!!!!
"NİHAT YEŞİL (Ankara) – Değerli milletvekilleri, ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde ise, öğrencilerin öğrenim süresi
boyunca burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla normal öğretim süresi
boyunca burs verileceği açıkça ifade edilmektedir. Millî Eğitim Temel Kanunu’nda okul öncesi
eğitim, öğretim, ortaöğretim okullarının kurulması ve okul binalarının yapımı, araç ve
gereçlerinin teminiyle müfredatının hazırlanması, yükseköğretim kurumlarına ilişkin
kurumların kendi özel kanunlarıyla belirlenmiştir. Burs, kredi, yatılılık ve benzeri imkanların
sağlanması, uzman ve usta öğrencilerin yetiştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında öğrenim
imkânlarının sağlanması gibi esaslar, ilgili maddelerde açıkça ortaya konulmaktadır. Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
Almanya’da 14, Amerika Birleşik Devletleri’nde 5, Fransa’da 3, aralarında İngiltere,
Avusturalya, İsviçre’nin bulunduğu 21 ülkede 1’er tane olmak üzere eğitim ateşeliklerimiz
bulunmaktadır. (s. 667)."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"Diğer bir konu da: Dün Başbakanın BBC’ye verdiği bir röportajı izledik. Zeinab Badawi’yle
yaptığı röportajda, yine dış işleriyle ilgili, çok da uzman olmadığı bir alanla ilgili, efendim, har
vurup harman savruldu yine. Daha önceleri de bunları mütemadiyen yaşadık. “Ey İsrail”, “Ey
Amerika”, “Ey Fransa”, “Ey Rusya”ya, bir de şimdi, sanki “Ey İngiltere” gibi bir şey ekleniyor.
“Efendim, biz Suriye’de barışı istiyoruz ama hem Esed’e hem IŞİD’e, ikisine aynı derecede
karşıyız. Esed’i de istemiyoruz, IŞİD’i de istemiyoruz.” Şimdi, böyle uluslararası bir bakış
olabilir mi? (s. 178)."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"Bizzat ben ve birçok arkadaş, bu kürsüden, son beş yılda -o günden bugüne- defalarca
bunları dile getirdik; zabıtlarda var bunlar. Bu politikanın karaya vuracağını, bir yere
gidemeyeceğini, yeni bir siyasetin şart olduğunu, Türkiye’nin Orta Doğu’da İslam ülkeleriyle,
halklarla tarihî bağlarını yeniden canlandırması gerektiğini ama bunun mutlaka bir millî
politika hâline gelmesini, burada enine boyuna tartışılması gerektiğini ve bir makrosiyaset
belirlenmesi gerektiğini bu kürsülerde defalarca tartıştık, konuştuk ama maalesef bunların
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hiçbiri ciddiye alınmadı. Bugün geldiğimiz noktada da altı ay evvel, sekiz ay evvel kavga
ettiğimiz Rusya’yla, neredeyse savaşın eşiğine geldiğimiz Rusya’yla tekrar bir balayı yaşıyoruz
ve bu sefer, dönüyoruz, Avrupa Birliğine, ABD’ye, İngiltere’ye, bütün Batı’ya meydan
okuyoruz ve biz “Rusya’yla, İran’la, Çin’le yeni bir Avrasya dengesi kurabiliriz.” diyoruz. (s.
582)."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"Bizim kimseye bir şey verdiğimiz yok. Yani muhalefetteki birçok milletvekili, saygıdeğer
politikacı, Kıbrıs’tan bir şeyin verildiği ve gözden kaçırıldığı iddiasını muhafaza ediyorlar....
Bunlar gerçek hilafınadır....Sadece kuzeyinde değil, Ada’nın tümünde Türkiye'nin uluslararası
anlaşmalarla garantör bir devlet olduğunu göz ardı eden... Ada’nın tümünün garantörüdür
Türkiye, İngiltere gibi, Yunanistan gibi."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"DEVRİM KÖK: Turizm planlanmasındaki çarpıklaşmayla alakalı bir örnek de Antalya’nın
Manavgat ilçesinden vermek istiyorum. Sayın Bakan, burası, Manavagat’ın Ilıca beldesi; bir
turizm merkezidir, cennet bir köşedir. Orada, bütünşehir yasası çıkmadan önce Meclisin aldığı
bir karar var. Bütünşehir yasası çıkmadan, köy tüzel kişiliğine ait olan bir alanı daha sonradan
üniversite yapılması için ayırmışlar ama bugünlerde orada bir cezaevi yapılma projesi
tartışılıyor. Sizi, lütfen, bu konuya müdahale etmeye çağırıyorum. Bir turizm yerleşkesinde,
hemen yan tarafında 450 tane villanın olduğu ve burada İngiliz vatandaşlarının çoğunlukla
yaşadığı, çok kısa mesafelerde beş yıldızlı otellerin olduğu, sahile çok yakın bir alanda Allah
aşkına hangi mantıkla cezaevi yapılmaya çalışılıyor, bunu anlamak mümkün değil. Ama sizden
istirhamım şudur ki: Turizm Bakanı olarak bu olaya müdahale ediniz. Yani, cezaevi yapılacak
bir sürü alan var, gidilip farklı bir yerde cezaevi yapılabilir. (s. 1145)."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"Az önce saydığım desteklere ilaveten, ihracatçılarımıza finansman ve ihracat sigorta kolaylığı
sağlayan, KOBİ’lerimizin finansmana erişim olanaklarını iyileştiren bir mekanizma üzerinde de
titizlikle çalıştık ve şu an itibarıyla uygulamaya koyduk. Yeni desteğimiz çerçevesinde, yurt dışı
alıcılara Türkiye’den mal almaları, Türkiye’den ithalat yapmaları kaydıyla onların alımlarını
destekleyen krediler açıyoruz ve bu kredilerin faiz oranlarını, rakiplerimiz olan ülkelerin
kredilere vermiş oldukları faizlerle yani Türkiye’deki şirketlerin, Türkiye’deki şirketlerin,
Türkiye’deki kurumların başka ülkelerden, Almanya’dan, İngiltere’den, Amerika’dan mal
almaları hâlinde uygulanan kredi faizleriyle aynı orana dönüştürdük. (s. 732)."
[Data_2015-2017]
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23.!!!!
"Serbest bölgede üretim yapan bir fabrikanın tapusu yoktur. Tapusu olmayan bir fabrikatör
kime ipotek verecek, kimden kredi alacak, nasıl bir işletmeyi ayakta tutacaktır? Bugün, yasal
düzenlemeler yeterli seviyede yapılmadığı için… Normalde serbest bölge, serbest ticaretin
yapılabildiği bir bölgedir. Mersin’deki bir işletme sahibi, Nil’in kıyısından çakıl taşını alıp
Çekoslovakya’daki cam fabrikasına satabilmelidir ama bunu yapamamaktadır, İngiliz
adalarında ancak bir offshore şirketi aracılığıyla bunu yapabilmektedir. (s. 233)."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"Kırım Tatarlarının hayatını en iyi anlatan insanlardan birisi, uzun yıllar İngiltere’de yaşamış
olan, kendisi de bir Kırım Tatarı olan Cengiz Dağcı’dır. Cengiz Dağcı’nın Yurdunu Kaybeden
Adam, Onlar da İnsandı, Badem Dalına Asılı Bebekler, Üşüyen Sokak gibi… (Mikrofon otomatik
cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bostancı.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – İngiltere’de bulunduğu sıralarda Türkçe kaleme aldığı
birçok romanı vatan hasreti ve Kırım Tatarlarının sürgün hikâyeleriyle doludur. 2011’de
Kızıltaş köyüne defnedilmiştir vefat ettikten sonra, ancak ölümü dönebilmiştir, cenazesi
dönebilmiştir. Bugün kısmen Kırım Tatarlarının döndüğünü görüyoruz, ümit ederiz bundan
sonra hiç kimsenin sürgün edilmediği, herkesin özgürce yaşadığı bir dünya teşekkül eder.
Bizim kastımız ve ümidimiz ve çabamız bu yönde olacaktır. (s. 274)."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"Yine, kaç gün oldu, bizim Musul’daki rehin tutulan elçilik mensuplarımızdan bir haber var
mı? Bir de üstüne üstlük medya yasağı koydunuz, konuşma yasağı koydunuz. Peki, dünya
bunu konuşmuyor mu? “Valla dünya âlem konuşsun, siz konuşmayın.” işte gelinen nokta bu.
Dünya âlem her şeyi biliyor, İngiliz istihbaratı şu an onların ne yediğini ne içtiğini biliyor, CIA
biliyor, KGB biliyor, SAVAK biliyor, diyeceksiniz ki “Bizim MİT de biliyor ama biz bilmiyoruz.”
İşte sorun bu. “Ya, siz kimsiniz, milletvekilleri böyle gizli saklı şeyleri bilecek olgunlukta mı?”
derseniz o zaman bu yazıyı buradan silin, götürün evinizin banyosuna asın."
[Data_2014-2015]

26.!!!!
"Recep Özel: Şimdi, bu araştırma önergesinin temelini oluşturan TÜBİTAK raporuyla ilgili
olarak: 30 Mart yerel seçimlerinden önce birtakım sivil toplum kuruluşlarının, İngiltere’de, ne
olduğu belli olmayan, hiç uzman olmayan bir tane ses sanatçısı, bir tane de meslek
yüksekokul mezunu iki kişiye hazırlatmış oldukları rapora dayanarak bir… Gerekçenizde çünkü
o yazıyor. O raporun “sonuç” kısmına baktığımızda, “sonuç” kısmında ne diyor biliyor
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musunuz? “Bu montaj değildir.” demiyor, “Montaj olma ihtimali vardır.” diyor “sonuç”
kısmında."
[Data_2014-2015]

27.!!!!
"Ramazan Can: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grup önerisinin gerekçesine baktığımızda,
bir araştırma komisyonu kurulması talebinden ziyade, tamamen gerçek dışı, montaj dublaj
ürünü olan ses kayıtlarına dayanılarak, yıpratma amaçlı cümlelere dayanılarak hazırlandığını
görüyoruz. Sivil toplum kuruluşunun raporundan bahsediliyor. Bu raporlarda montaj olmadığı
yönünde görüşler olduğu ifade ediliyor. Değerli milletvekilleri, basına yansıyan ve İngiltere’de
hazırlandığı iddia edilen rapor 2 kişi tarafından hazırlanmıştır. İmzalayanlardan birisi ses
sanatçısı, diğeri ise meslek yüksekokulu mezunudur. Bu rapor da sesler için “Kesinlikle montaj
değildir.” gibi bir sonuca varmıyor, “Montaj olma ihtimali azdır.” diyor. Önergede belirtildiği
üzere, TÜBİTAK’tan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması gereğince talep ediliyor.
Soruşturmanın –gizli- bir bölümü basına sızdırılmış. Rapor, ses uzmanı ve elektrik elektronik
mühendisi, konusunda uzman 2 profesör ve 1 doçent olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyeti
tarafından hazırlanıyor. Teknik donanım açısından ülkemizin bu konudaki en yetkili
kuruluşunun ve bu konudaki en uzman kişilerinin hazırladığı rapora mı itibar edilecek yoksa demin söylediğim gibi- konusunda uzman olmayan, yeterli ehliyeti ve liyakati bulunmayan 2
kişinin hazırlamış olduğu rapora mı dayanılacak? “Kesinlikle montaj değildir.” şeklindeki bir
kesin sonuca varmayan, “Montaj olma ihtimali azdır.” şeklindeki bu raporun açıklanma
tarihine baktığımızda ise yerel seçim günü olan 30 Marttan iki gün önce basına açıklanıyor ve
bu raporun bilimsel olmadığını ve siyasi amaçlarla hazırlandığını da bu teyit ediyor."
[Data_2014-2015]

28.!!!!
"Azerbaycan BOTAŞ’la iş yaptığı zaman Azerbaycan’da BOTAŞ İngiliz hukukçuları kendine
hukuk müşaviri olarak tutmuştu, Türkiye’den hukukçu tutmamıştı; BOTAŞ’ın uzun bir süre
hukuk müşavirliğini İngiliz hukukçular yapmıştı."
[Data_2014-2015]

29.!!!!
"Biz nikel madenlerinin tamamını dışarıdan alıyoruz; Yunanistan’dan alıyoruz, Finlandiya’dan
alıyoruz, Amerika’dan alıyoruz, İngiltere’den alıyoruz. İşlemeyelim mi bu madenleri? Kömürü
işleme, altını işleme, petrol çıkarma, doğal gaz çıkarma. Allah aşkına, soruyorum: Cumhuriyet
Halk Partisi veya Milliyetçi Hareket Partisi, gerek İnönü dönemlerinde gerek Karayalçın
döneminde gerek Baykal döneminde gerek Devlet Bahçeli döneminde hiç mi yatırım
yapmadınız?"
[Data_2014-2015]
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30.!!!!
"İsmet Yılmaz: Yine bir başka husus, deniliyor ki: “Bu mayın temizleme işi niye Türk
firmalarına verilmiyor?” Şimdi, partilerimiz bir değişiklik önergesi verecektir; biz de uygun
görüyoruz, yerli firma olursa da bu tercih edilsin diye ama bilin ki temizlemiş olduğu mayınlı
alana “Bu mayından arındırılmıştır.” şeklinde sertifika verebilecek yeterliliğe sahip tek Türk
firması yoktur. Bundan dolayıdır da… Bakın, ihaleye çıktık, bu Suriye sınırındaki mayınların
temizlenmesiyle ilgili. Hiçbir tane sertifika verecek olmadığında, yabancı firmaların yanında
konsorsiyum hâlinde, Türk firmalarıyla birlikte giren olmuştur. Giren firmalar Azerbaycan’dan,
İngiltere’den, Hırvatistan’dan, Kore’den, Bosna-Hersek’ten, Amerika’dan, Slovakya’dan,
Hindistan’dan, İsviçre’den, Almanya’dan, Güney Afrika’dan, Slovenya’dan ve Rusya’dan
vardır. Dolayısıyla, geri kalan bütün Türk firmalarının her birisi bu firmalarla birlikte."
[Data_2014-2015]

31.!!!!
"SALİM USLU – Hemşehrim İskilipli Atıf Hoca ve arkadaşları seksen dokuz yıl önce bugün
Ankara’da idam edilerek kimsesizler mezarlığına defnedilmişlerdi. Allah’tan rahmet diliyorum.
Savunması, itirazı, temyizi kabil olmayan, oluşumu tartışmalı ve sadece 5 celsede verilen
kararla bir hukuk cinayeti işlenmiştir. Sözde yargıcın “sarık, şapka, fes ve bez” benzetmesine
karşın merhum Hoca’nın Türk ve İngiliz bayraklarını karşılaştırarak “âdet-alamet” açıklaması
hayli düşündürücüdür. İstiklal mahkemeleri kayıtları ve karartılmış gerçeklerin aydınlığa
çıkartılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Atıf Hoca’nın Millî Mücadele ve Kuvayımilliye’yi
destekleyen, ayrıca işgale karşı çıkan açıklamaları onun ne kadar yurtsever olduğunu
göstermektedir. Türkiye, geçmişteki acılar ve ayıplarla yüzleşerek toplumsal barışa ivme
kazandırmalı; Saidi Nursi, Atıf Hoca, Şeyh Sait, Seyit Rıza gibi nice haksızlığa ve cinayete
kurban edilen şahsiyetlere iadeiitibar yapılmalıdır."
[Data_2014-2015]

32.!!!!
"Dünyada herkes barıştan konuşurken, Suriye meselesinin barış yoluyla çözülmesinden
konuşurken hâlâ siz “Girelim, yetmiş dokuz gün orayı bombalayalım, daha fazla kan aksın,
daha fazla gözyaşı ve daha fazla mülteci gelsin.”in peşindesiniz. Sizin bu saldırgan, sizin bu
savaş çığırtkanlığı yapan politikanızı sizin müttefikleriniz bile desteklemiyor artık. Ne
Almanya’sı, Fransa’sı, İngiltere’si ne Amerika’sı ve hatta ne de “one minute”ten sonra ticaret
oranını yüzde 40’a çıkardığınız gizli dostunuz İsrail dahi desteklemiyor. (s. 879)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

33.!!!!
"ALTAN TAN: Ben, mesela, yine resmî soru önergesiyle Enerji Bakanına sordum: “Bugün, Irak
Kürdistan bölgesel yönetiminden Türkiye’ye petrol geliyor, bir nakliye oluyor, Bağdat
Hükûmeti buna karşı çıkıyor -işte, uluslararası anlaşmalara göre- bunu kim yapıyor, niye
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yapıyor, nasıl yapıyor, kaça alınıyor, kaça satılıyor?” “Efendim, bunlar devlet sırrıdır, bunlar
söylenmez.” E, peki, ne söylenir? Biz yani gidip bunu CIA’e mi soralım, İngiliz istihbaratına mı
soralım? Yani, bütün dünya âlem biliyor, siz kendi Parlamentonuzda milletvekili, sözde, halkın
önüne koyduğu, en yetkili kişilersiniz, sizin bunlardan haberiniz yok. Peki, şu an bu petrolün
nasıl geldiğini, kaça alındığını, kaça satıldığını bütün bu istihbarat örgütleri bilmiyorlar mı?
Hepsi biliyor. Hepsi bilsin ama sen bilme. E, peki, nasıl çözeceğiz? Doğru ne, yanlış ne, ne
yapılması lazım? Mesela, yine Halep’te çatışan rejim muhaliflerinden birisi Antep’e yaralı
olarak getiriliyor ve hayatını kaybediyor. E, peki, bunu… Bir yandan da diyorsun ki: “Benim
hiçbir şeyle alakam yok. Ben silah da vermiyorum, mühimmat da vermiyorum, para da
vermiyorum, böyle bir çalışmam da yok.” E, peki, doğru olan ne? (s. 353)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

34.!!!!
"ALTAN TAN: Şimdi, değerli arkadaşlar, bunlar normalleşmenin alametleri ama bunları da
hazmetmeliyiz. Yani, Kastamonu orada var olsun, Kürdistan burada var olsun, tarihî gerçekler
inkâr edilmesin, barış kazansın, dostluk kazansın, kardeşlik kazansın, çözüm çıksın, birliktelik
çıksın. Petrol şimdi mesela. Ben, defalarca soru önergesi verdim Sayın Taner Yıldız’a. Petrol
anlaşmaları yapıyorsunuz, tamam, iyi. Türkiye’nin yıllık 50-60 milyar dolar -her yıl da artıyor
bu rakamlar, belki bu yıl daha da artmıştır- petrol, gaz yani enerji ihtiyacı var. Türkiye enerjide
dışarıya bağımlı bir ülke, bu da çok iyi bir şey değil uzun vadede. Yani bir ülke enerjisini
çözememişse 21’inci yüzyılda, ciddi bir sıkıntı bu. Çözsün. Kimden çözsün? Kürt kardeşlerinde
var, onlardan çözsün; Arap kardeşleri var, onlarla çözsün; kendi topraklarından çıkarsın, kendi
çözsün. Değerli arkadaşlar, bugün bu anlaşmalar da nasıl oluyor, hangi rakamlarla oluyor?
İngiliz istihbaratı biliyor değerli arkadaşlar, CIA biliyor. Alan biliyor, satan biliyor, siz biliyor
musunuz?"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

35.!!!!
"ALTAN TAN (Devamla) – Kimse bilmiyor. Peki, niye bilmiyoruz? Yani dünyanın bildiği ve itiraz
ettiği… Bağdat sizin yaptığınız bu anlaşmaya itiraz ediyor, diyor ki: “Uluslararası anlaşmalara
göre, ben kabul etmiyorum.” İşte, dışarısı sorun çıkarıyor, Amerika’sı, İngiltere’si, şusu busu
yani Orta Doğu’daki güç odakları. (s. 167)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

36.!!!!
"Almanya’daki, İngiltere’deki bir yatırımın -Türk yatırımı ne kadar bilmiyorum ama- çok böyle
bir politik risklere karşı garanti ihtiyacı yok, ama Libya’dakinin var. Eğer bundan
faydalanamıyorsak, bu sözleşmede, bu tasarıyla önümüze gelen bu garanti fonunun bize çok
bir katkısı olmadığını düşünüyorum” (sf. 799)."
[Data_2011-2013]
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37.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, biz burada size bir iki örnek daha sunmak istiyoruz: Gümrükte oy
kullanmayı anladık; gümrükte bir sandık var, sandık kurulu var, gidersiniz oyunuzu
kullanırsınız. En klasik yöntemdir bu. Mektupla oylamayı Anayasa Mahkemesi iptal etti zaten.
Gümrükteki oyda sandık var, ona bir şey demiyoruz. Peki, soruyorum: Almanya’da her yerde
konsolosluk yok, siz nereye sandığı kuracaksınız, söyler misiniz bize. Siz bu yasanın içinde
diyorsunuz ki: “Dış ülkelerde, o ülkelerin göstereceği diplomatik ilişkiler ve yardımlar sonucu
seçim güvenliği sağlanacak.” Seçim güvenliğini siz nasıl sağlarsınız bu mantıkla arkadaşlar?
Herkes örgütlüdür, herkes yurt dışında örgütlüdür arkadaşlar. Bizim Washington’da
temsilciliğimiz var, Brüksel’de temsilciliğimiz var, Erbil’de temsilciliğimiz var, bütün partilerin
yurt dışında temsilcilikleri var ve orada çalışıyorlar, örgütlüler. Bırakın, biraz da onları
dinleyerek -Almanya için nasıl bir oylama, İngiltere için nasıl bir oylama, küçük ülkeler için
nasıl bir oylama- biraz da onların fikirlerini alarak katkılarını alalım” (sf. 724)."
[Data_2011-2013]

38.!!!!
"BEDİİ SÜHEYL BATUM: – Baksa da ne olur, tabii. …her seçim çevresinde bir il seçim kurulu
Türkiye’de, 50 milyon seçmene -doğrudur- her ilçede bir ilçe seçim kurulu, ayrıca yeteri kadar
sandık kurulu. Şimdi, kendileri yasada söylüyorlar, diyorlar ki: “Yurt dışında 5 milyon
vatandaşımız var; 2,5 milyondan fazla seçmen var, bunlar da 155 ülkeye dağılmış.” Düşünün,
Fransa’sı, İngiltere’si, Avustralya’sı, bir tane seçim kurulu, bütün bu seçimlerin dürüstlüğüyle,
düzeniyle, hepsiyle bir tek ilçe seçim kurulu ilgilenecek, o da Ankara iline bağlanmış bir ilçe
seçim kurulu ve bizim Anayasa’mızın 79’uncu maddesi diyor ki, demokrasi ilkesi de böyle
söylüyor: “Aman, seçimleri yaptığın kadar, o seçimin düzenli, dürüst, namuslu, eşit olması
önemlidir.” (sf. 921)"
[Data_2011-2013]

39.!!!!
"Osman Kaptan: “Almanlar daha çok Antalya’nın Alanya ve beldelerinde mülk alırken,
İngilizler daha çok Kaş, Kalkan’dan ev almaktadırlar. Kalkan’da 900’ü İngiliz olmak üzere 1.200
yabancı mülk satın almıştır. Turistik bölgelerdeki belediye başkanları ve çalışanları ile belde
esnafının mesaisi, beldedeki çalışan esnafların mesaisi yirmi dört saattir; gecesi gündüzü
yoktur, çalışma esastır, hizmette kalite esastır. Belde belediyelerinin kalkması turizmde
bindiğimiz dalın kesilmesi anlamına gelmektedir. Kırsalda köylerin kalkması ile de köylünün
üstüne vergiler yüzde 100 artarak binecektir, yoksulluk, fakirlik artacaktır, ev yapmak sorun
olacaktır. Esnaf tabela assa para, su para, katı atık para, her şey para. Deli Dumrul örneği gibi,
ilçe, büyükşehir, belediye hizmetlerini alandan da almayandan da para alacaktır. Bir yerde
yangın çıktı mı ilçeden, ilden itfaiye gelinceye kadar yanmayan ev, kül olmayan dükkân
kalmayacaktır. Su baskını, sel, doğal afet ona kezadır” (sf. 70)."
[Data_2011-2013]
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40.!!!!
"Osman Kaptan: Sayın Millî Savunma Bakanına sormak istiyorum: İngiliz Independent
gazetesinde, İngiltere’nin ev sahipliğinde Fransa, Türkiye, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nin askerî yetkilileriyle bir Amerikan generalinin katılımıyla Londra’da gizli bir
toplantı yapıldığı iddiası çıkmıştır. Bu doğru
mudur? Doğru ise Türkiye’den kim katılmıştır? Toplantıda ne konuşulmuştur?"
[Data_2011-2013]

41.!!!!
"Münir Kutluata: Bu anlayış çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2008 yılında,
özellikle konuyu doğrudan ele alan 5 karar kabul etmiştir. Avrupa Birliği 08/12/2008 tarihinde
bölgede “Atalanta” adı altında bir deniz operasyonu başlatmıştır. Bu operasyona İngiltere,
Fransa, Yunanistan, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç ve İspanya yani Avrupa Birliği
ülkeleri iştirak etmiştir. Bölgede ayrıca ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti,
Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’ya ait askerî gemiler de bulunmaktadır ve
münferiden operasyonlar icra etmektedirler. (276)"
[Data_2011-2013]

42.!!!!
"Yusuf Ziya Erbeç: “Suriye’deki durum ise bu ülkelerden çok farklı ve bölge barışı açısından
tehlikeli boyutlardadır. Suriye askeri ve istihbaratı krize doğrudan müdahil olduğu gibi, rejimin
elinde kitle imha silahları da vardır. İran, Rusya ve Çin'in rejimin kalması ya da mevcut yapıyı
tehdit etmeyecek çözüm yönünde açık destekleri karşısında ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in
doğrudan müdahale eğilimi yoktur. Esas mesele, Suriye'de Esad'ın devrilmesinden ziyade, güç
dengelerinin dikkate alındığı bir çözümün bulunmasıdır. Böyle bir ortamda krizin asıl kurbanı
Suriye halkı olmaktadır. Sayın Başbakan Erdoğan ise dünyadaki tek güç dengesi kendisiymiş
gibi garip bir dış politika anlayışıyla olaya doğrudan müdahil görünme yolunu seçmiş,
uluslararası ilişkilerde çözüm süreci için hiç uygun olmayan "Defol git!”, “devlet terörü" gibi
yaklaşımlarla Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını azaltmıştır. Başbakan dostluk ve ticareti
geliştirmek ve korumak yerine sınır dışına demokrasi ihraç etmeye kalkınca, Suriye konusu
farklı bir boyuta taşınmıştır. İran'ın bölgede rejim ihracına karşı çıkan Başbakan kendisi de
aynı yönde tavır sergileyince, iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gerilmiş ve Suriye'de
hesaplaşma noktasına kadar vardırılmıştır. Bu gidişat Türk dış politikasındaki diplomatik
hamleleri zorlaştırmaktadır. Türk dış politikasında “sıfır sorun” harfler aynı kalmış fakat “sırf
soruna” dönüşmüştür” (sf. 583)."
[Data_2011-2013]

43.!!!!
"Ali Özgündüz: Bakın, duruşma salonuna, dün, kalkanlı, kasklı, coplu jandarma sokuldu.
Mahkeme heyetinin gözü önünde -kürsüde mahkeme heyeti- bizim gözümüz önünde
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avukatlar tekme tokat dövüldü, duruşma salonunda, rezalet… Bayan avukat, stajyer avukat
duruşma salonunda resim çekti diye Mahkeme Başkanı tarafından jandarmayla zorla atılmak
istendi. 21 yaşında bir kız, stajyer avukat… Böyle bir rezalet olur mu! Yani, hakikaten,
yakışıyor mu 21’inci yüzyıl Türkiye’sine! Dün, orada yabancı gazeteciler vardı; Kanada’dan,
Amerika’dan, İngiltere’den, ben utandım yani ben bir yargı mensubu olarak veya milletvekili
olarak utandım. Efendim…(939)"
[Data_2011-2013]

44.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şimdi, bütün bunlarla ilgili, o tarihteki gazetelerde ciddi makaleler
yayınlanmıştır ve bu makaleler bu çerçeve içerisinde kurulan bu heyetin hangi görevleri
yerine getireceğini ve başarıp başaramayacağını ifade etmiştir. Ancak, ilginçtir ki bu heyet
Anadolu’ya gittiğinde… -Ki şunu da özellikle ifade edeyim: Özellikle o tarihte, bu heyetin
kuruluşu sırasında, Damat Ferid Paşa o sıradaki İngiliz sorumlusu General Webb’den de bu
heyete üye vermelerini istemiş olmasına rağmen İngilizler bu heyete herhangi bir üye
veremeyeceklerini özellikle belirtmişlerdir. Bu tarihlerde, biliyorsunuz ki, 21 Aralık 1918’de
Meclisi Mebusan kapatılmıştır ve bu heyetin faaliyet gösterdiği tarih ise 16 Nisanla 18 Mayıs
1919 tarihleri arasındadır. Bu heyet Anadolu’ya gitmiştir, Anadolu’da değişik yerlerde
görüşmeler yapmıştır ama bu görüşmelerin eğer tümünü gözden geçirecek olursanız, aslında
Anadolu’daki halkın bir şekilde işgal kuvvetlerine karşı, işgale karşı bir direnç göstermesinin
önüne geçmeyi hedeflemektedir.” (sf. 225)."
[Data_2011-2013]

45.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum Sayın Bakanım: İngiltere’yle imzalanan
1926 Ankara Anlaşması ile Musul ve Kerkük petrollerinin, Irak petrollerinin yüzde 10’u yirmi
beş yıl müddetle Türkiye’ye verilmişti. Türkiye bunun 3,5 milyon sterlinlik bölümünü aldı, 2
milyon sterlinlik bölümü kaldı. O petrolün bugünkü değeri 60 milyar dolar yapmaktadır, bunu
da hatırlatayım. Turgut Özal zamanında bütçeden çıkarılmıştı, bunun üzerinde tekrar
durulmasında fayda görüyorum.(179)"
[Data_2011-2013]
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IN REFERENCE TO...
POLITICS/GOVERNMENT!
1.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, korku şu: Irak’ta bir
Kürdistan devleti kurulursa bu, Suriye’nin de bir kısmını içine alır, bir müddet sonra da Türkiye
bölünür. Yani işin özetinin özeti bu. Biz de Türkiye’de aklı başında bütün Türkler ve aklı
başında bütün Kürtler feryat ederek şunu söylüyoruz: “Kardeşim, böyle bir korku yersiz.” Yani
yemin, nikâh, talak, söz, tarih, coğrafya neyi ortaya koyarsak koyalım maalesef bu algı
değişmiyor. Peki, bu bin yıllık süre boyunca –bin yıllık tarihten bahsediyoruz- ne zaman Kürt
bu coğrafyanın aleyhine bir tavır koydu, topyekûn halkı söylüyorum yani Malazgirt’ten tutun
Kurtuluş Savaşı’na kadar, Sevr’e kadar? “Sevr’i yırttık.” diyorsunuz. Arkadaşlar, Sevr’i Kürtler
yırttı yani kimse kendine başka bir paye almasın. Kim yırttı? Seyit Abdülkadir yırttı,
Bediüzzaman Saidi Nursi (Kürdî) yırttı ve Şeyh Sait Efendi yırttı ama bu Sevr Anlaşması’nı
yırtanlar 1925’te Diyarbakır Meydanı’nda idam edildiler, karşılığı bu oldu. Yani eğer tarihle,
belgelerle, evrakla konuşacaksak buyurun bunların tamamını konuşalım. “Ya, bu Kürtler iyi,
hoş, tamam, bölünmek istemiyorlar, 10 milyonu batıda yaşıyor –İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Mersin Bursa- 2,5 milyon-3 milyon Kürt-Türk evliliği var –ben de dâhil, benim annem
Türk, babaannem Arap, iki damadımdan biri Kastamonulu Türk, bütün aileler böyle- ama ya,
bu Kürt çok iyi ama bunun aklına girerler, İngiltere, Almanya, Amerika, İran, İsrail gelir bunu
kandırır, bu yine yarın bölünür.” Ya, Kürt bu kadar ahmak mı? Hakaret ediyorsunuz, fakında
değilsiniz. Halka güvenmiyorsunuz. Peki, güvenmediğiniz Kürtler size niye güvensin, niçin
güvensin o zaman yani?"
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Şimdi ben bunu, tabii, kendim izah etmeye çalıştım. Bizler aslında terörle iç içe yaşayan bir
ülkeyiz, biz tabii aşinayız, biz biliyoruz, çok endişe duymuyoruz ama bu teröre alışkın olmayan
vatandaşlar nasıl bu kadar rahat bir şekilde İngiltere sokaklarında, Londra sokaklarında hiçbir
şey olmamış gibi devam ediyor? Ve bugün nihayetinde vardığım kanı, dedim ki herhâlde
orada Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir ana muhalefet partisi yok ki bu insanlar bunun farkında
değil ve hayatları aynı şekilde devam ediyor."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MURAT BAKAN (İzmir) – Değerli arkadaşlar, Avrupa’da laik bir devlet
olan Fransa’da din adamları nikâh kıymamaktadır. Almanya’da Katolik kiliselerinde nikâh
kıyılmakta, resmî nikâh olarak kabul edilmemektedir. Protestan Kilisesi kendisine tanınan
hakkı kullanmamaktadır. Dinî nikâhı resmî nikâh olarak tanıyan İngiltere’de ise bu tüm
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inançlara eşit olarak tanınmıştır....Yani sadece oradaki Anglikan Kilisesi resmî olarak
İngilizlerin değil, Budist rahip de nikâh kıyıyor, Alevi dedesi de, imam da nikâh kıyıyor. Tüm
inançlara o dinî nikah hakkını tanımıştır İngiltere ama tüm bu mukayeseleri kendi ülkemizden
bağımsız düşünemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devrimlerinin bir parçası olan Medeni Yasa’yla
seçme ve seçilme hakkı ve medeni nikâh hakkı Avrupa’da birçok ülkeden önce ülkemizde
kabul edilmiştir. Resmî nikâh, yurttaşlarımızın kendi inanç ve ritüellerine uygun olarak
evliliklerinin kutsanması için dinî nikâh yapmalarına engel olmamaktadır. TÜİK istatistiklerine
göre ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın yüzde 85,9’u resmî nikâhtan sonra dinî nikâh da
kıymaktadır, bu bakımdan da ülkemizde bir sorun, bir engel yoktur."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Anayasa hepimizi
bağlıyorsa eşitliği öneriyor. Sonuç olarak bu uygulamayı Batı’da yapan ülkeler de var, mesela
İngiltere örneği var, onlarca örnek var. Eğer ki bu hakkı bir papaza veriyorsa mutlaka bir
imama da vermek zorunda çünkü onların da anayasası eşitliği öngörür. Ama burada
çıkardığımız maddede, arkadaşlar, tek bir hukuku öngörüyoruz. Aynı şekilde, cumhuriyetin ilk
yıllarında bakın, Osmanlı’da çoklu bir hukuk vardı, imamlara da papazlara da hahambaşılara
da bu hukuk tanınırdı ve kendi statülerini oluşturmuş, kendi dinî örgütlenmelerini yapmış
şekilde dinî nikâhlarını da kıyarlardı, boşanmalarını da yaparlardı çünkü çoklu hukuk vardı,
cumhuriyetle beraber tek hukuka geçildi."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, Osmanlı’ya özeniyorsanız, eğer ki -Doğu Perinçek’in dediği gibi- İslamcı
Kemalist uygulamaları uygulamıyorsanız, hani o uygulamalar yolunda yürümüyorsanız çoklu
hukuku öneriyoruz arkadaşlar, çoklu hukukta da mutlaka medeni hukukun kısıtlayıcı
hükümleri olmalı. Ama İngiltere’de veya Batı’nın çeşitli demokrasilerinde olduğu gibi, bir
hakkı teslim ediyorsanız o hakkın denetlenmesi çerçevesinde bütün dinî kurumların önce
statülerinin tanımlanıp eşitlik çerçevesinde bu hakkı herkesin kullanmasını sağlamalıyız. Ama
arkadaşlar, laiklik çerçevesinde pek çok sorunumuz var. Devleti önce laik uygulamalar
konusunda tahkim etmemiz lazım; sonra, bu çoklu hukuk konusunda düzenlemeler
yapacaksak herkese eşitlik çerçevesinde bu düzenlemeleri yapmamız lazım."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"DİLEK ÖCALAN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 1 Kasım dünya Kobani günü. ...
Kobani zaferiyle birlikte Rojava’da başlayan toplumsal dönüşüm halkların özgür ve
demokratik bir gelecek inşa etmeleri için de bir milattır. 1 Kasım tüm dünyada, Almanya’dan
Fransa’ya; İtalya’dan İskandinav ülkelerine; İngiltere’den Yunanistan’a, İspanya’ya;
Kanada’dan Avustralya’ya, Hindistan’a; Hindistan’dan Ekvador’a, Amerika Birleşik
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Devletleri’ne kadar dünyanın her köşesinde “Kobani günü” adıyla demokrasi mücadelesinin
zaferi olarak kutlanıyorsa şüphesiz bunun en temel yaratıcısı yine kadınlardır."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Abraham Lincoln de aynı fikirdedir: “Bütün insanları zaman zaman, bazı insanları da her
zaman aldatabilirsiniz ama bütün insanları her zaman aldatmak mümkün değildir.” demiştir
ama bazı politikacılar herkesi her zaman aldatabildiklerine inanırlar. Franklin Adams bunu
şöyle ifade etmiştir: “ABD’nin sorunu, tecrübeye dayanarak halkın tümünü her zaman
aldatabileceğine inanan birçok politikacı olmasıdır.” Demokrasi mükemmel ve kusursuz
mudur; bunu da kimse iddia edemez. Churchill’in tespiti şudur: “Zaman zaman denenen diğer
yönetim şekilleri dışarıda tutulursa demokrasi en kötü hükûmet şeklidir. Yani demokrasi
kötünün iyisidir.” demiştir. Churchill’in seçmenlerle de pek muhabbeti yoktur. “Demokrasi
aleyhindeki en iyi argüman, ortalama bir seçmenle beş dakika konuşmaktır.” sözü bunun
kanıtıdır."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"İngiliz Başbakanı Attlee da demokrasinin ruhu olan tartışma kültürüne karşı çok mesafelidir.
“Demokrasi, tartışarak yönetmektir ama ancak insanların konuşması önlenirse etkili olur.”
sözünü söylemiştir."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"ERKAN HABERAL (Devamla) – Churchill bu tanımı İngiltere’de sosyalist hükûmet için şu
şekilde değiştirmiştir: “İşe yaramaz insanlar tarafından, işe yaramaz insanlar için, işe
yaramazların hükûmeti.” (s. 1123)."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dünyada 19’uncu
yüzyıldan itibaren oy hakkı için, seçme ve seçilme hakkı için kadınların yürüttüğü çok ciddi bir
mücadele tarihi vardır. Bu mücadele içerisinde, Fransa’da idama kadar varan, Olympe de
Gouges’un idam edilmesine kadar varan, İngiltere’de “Süfrajetler” diye anılan, oy hakkı için
mücadele eden kadınların cezaevlerine konulmasına, işkence görmesine kadar varan bir
mücadele tarihini erkek tarih yazıcılar yeterince görmedikleri gibi, aynı şekilde, Türkiye’de de
var olan bir mücadele tarihini görmezden gelmişlerdir."
[Data_2017_2018]
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11.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MURAT BAYBATUR (Manisa) - Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu ve
Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri de icra etmekle yükümlü olan İstihbarat
Teşkilatımız, ülkemizin iç ve dış güvenliğine yönelik artan ve çeşitlenen tehditlere karşı yurt
dışında da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, özellikle Suriye ve Irak’ta
kendisine verilen önemli görevleri icracı kurumlarla etkin ve hızlı koordinasyon sağlamak
suretiyle başarıyla yerine getirmektedir. Bu itibarla, sadece haber toplayan değil tehditleri
kaynağında bertaraf eden ve devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda istihbarat diplomasisini daha
etkin kullanan bir çalışma tarzını benimseyen Millî İstihbarat Teşkilatımızın yurt dışında
yürüttüğü söz konusu faaliyetlerin başarısı ulusal güvenliğimiz ve ülke menfaatlerimiz
çerçevesinde kritik önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki, MİT Müsteşarlığının bir önceki yıla
kıyasla artırmayı planladığımız 2018 yılı bütçesinin, Teşkilatımızın imkân kabiliyetlerini, teknik
ve insan istihbaratı kapasitesini, altyapısını ve teknolojik donanımını geliştirmesi için kritik
önemi haiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Türkiye’yle kıyaslandığında İngiltere,
Fransa ve Almanya gibi ülkelerin çok daha az tehdit algılaması bulunmasına rağmen istihbarat
servislerine oldukça geniş bütçe ayırmakta olduklarını da dikkatlerinize sunmak isterim.
Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bekası adına önem arz eden Millî İstihbarat
Teşkilatımızın 2018 yılı bütçe ödeneğinin yüzde 17 oranında artırılmasını bilgi ve
değerlendirmelerinize sunuyor, burada konuşmama son verirken 2018 yılı bütçemizin hayırlı
olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum (s. 35)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"“Dünya 5’ten büyüktür.” söylemine gelelim. Güzel bir söylem, gerçekten bir partinin,
herhangi bir hareketin liderinin, işte, kendine büyük idealler, hedefler koyması güzeldir ama
bakın, bu “Dünya 5’tir” dedikleri, işte, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya. Rusya’da tutuklu
milletvekili var mı, Amerika’da var mı, tutuklu gazeteciler, tutuklu belediye başkanları, içeride
süt emen 700 bebek var mı, bu 5 büyük ülkede var mı acaba? Yok. Nerede var? Mısır ve
İsrail’de var. O zaman ya söylemlerinizi değiştirin yani kimi örnek alıyorsanız demokrasi, hak,
hukuk yolunda o yoldan ilerleyin, eyvallah, biz de sizi alkışlayacağız ama yok öyle bir şey."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"6 Nisan 2009’da Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir konuşma yapmış,
konuşması ilk önce Türkçe olarak tutanaklara geçmiş, sonra bir “x” işareti konmuş ve
tutanaklarda denmiş ki “Barack Hussein Obama’nın konuşmasının İngilizce metni tutanağa
eklidir.” İngilizce metnini de çevirmiş bu Meclis ve Türkçesine iliştirmiş. Ya, bizim, İngilizler
kadar değerimiz yok mu? Arapça’nın bir İngilizce kadar değeri yok mu? Hani, biz Araplar,
Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler Çanakkale’de İngilizlere karşı beraber savaşmıştık. E,
beraber savaşanların dili tutanaklara geçmiyor, Arapça, Kürtçe, Lazca, Zazaca, Çerkezce ama
savaştığımız kişilerin dili tutanaklara Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçiyor. (s. 1069)."

394

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"Kıymetli arkadaşlar “diktatörlük” diyorsunuz sabah akşam. Diktatörlüklerde muhalefet
olmaz, olur mu? Diktatörlükler muhalefeti kabul etmez, yahut da cici muhalefet vardır,
haşmetmeabın muhalefeti vardır çünkü diktatörler kendilerine söz söylenmesine tahammül
edemezler. Ben şimdi ana muhalefet partisine desem ki “Siz haşmetmeabın muhalefeti
misiniz?” Kabul etmeyeceklerdir, infial göstereceklerdir. Doğrudur çünkü değiller. Çünkü
onlar bir muhalefet hareketliler ve bizimle, iktidarla taban tabana zıtlar. Demek ki aynı
zamanda bulunduğunuz konum, kullandığınız dil, muhalefet karakteriniz Türkiye'nin o
“diktatörlük” lafları var ya, onları tekzip eden bir gerçekliktir. Diktatörlüklerde seçim olmaz,
seçim sadece gösteridir. 2019 seçimleri için ümidiniz var mı?(s. 314).... Kıymetli arkadaşlar,
bakın, süreç içerisinde çeşitli yaklaşımlarınız oldu. Mesela, hafızam beni yanıltmıyorsa Genel
Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu bir zamanlar “Gandhi Kemal”di değil mi? Ne oldu “Gandhi
Kemal”e? Ne oldu, ne oldu? Kıymetli arkadaşlar, bu bir oryantalizmdir; oryantalizm -Edward
Said, biliyorsunuz, çok baba bir çalışma yapmıştı- Doğu’yu Batı’nın bilgi sistematiği içerisinde
okumak ve onun siyaseti için kullanışlı bir malzeme yapmaktır. Batılılar bu oryantalizmi
yapabilirler ama içimizden oryantalistler çıkmamalı. Bakın, Mahatma Gandhi İngiliz
emperyalistleriyle mücadele etti ve hep Mahatma Gandhi kaldı. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) Gandhi gibi olacaksanız, gerçekten Gandhi olacaksınız, bir proje olarak değil,
gerçekten Gandhi olacaksınız. Ne oldu? (s. 315)."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MUHARREM ERKEK (Çanakkale) –Değerli milletvekilleri, KHK’yle ilgili
değerlendirmeme geçmeden önce bugün AK PARTİ Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın grup
toplantısında yaptığı konuşma çok önemli ve vahim bir tabloyu ortaya koydu, laik
cumhuriyetle çok açık bir hesap olduğu çok açık bir şekilde ifade edildi. Sayın Erdoğan, AK
PARTİ Genel Başkanı, bugün Avrupa’daki monarşileri örnek göstererek bu monarşilerde
demokrasi olup olmadığını sordu, “Buralarda da demokrasi var, monarşilerde de demokrasi
var.” dedi. Tabii ki var ama Avrupa’da monarşilerdeki demokrasi, oralarda monarşi olduğu
için değil, yüzyıllardır verilen demokrasi mücadelesinin sonucudur. AK PARTİ Genel Başkanı
Sayın Erdoğan, İspanya’daki kralı, İngiltere’deki kraliçeyi, maalesef, üzülerek söylüyorum,
herhâlde başkan zannediyor. Onlar başkan değil, onlar sembolik olarak orada görev
yapıyorlar. Avrupa’daki monarşileri, o devletleri seçilmiş hükûmetler, parlamentolar
yönetiyor. Dünyanın her yerinde -monarşi olsun, cumhuriyet olsun, başkanlık olsun,
parlamenter sistem olsun- siyasi güç merkezlerinin meclisler, parlamentolar olduğunu sakın
unutmayın. Demek ki laik cumhuriyetle bir hesap var. Demek ki ulusal egemenlik
şahsileştirilmek isteniyor. Demek ki ulusal egemenlik milletten alınıp bir aileye devredilmek
isteniyor. Bugün aslında grup toplantısının, AK PARTİ grup toplantısının özeti bu. Çünkü bizim
cumhuriyetimiz yalnızca bir yönetim biçimi değil, bizim cumhuriyetimiz aynı zamanda ulusal
egemenlik. (s. 200)."
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16.!!!!
"Demokrasinin geliştiği ülkelerde darbeden, darbe teşebbüsünden, muhtıradan
bahsedemezsiniz. Son elli, yüz yıla baktığınızda Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, ABD’de,
İsveç’te, Norveç’te, Finlandiya’da, Hollanda’da, Belçika’da, İtalya’da, İsviçre’de, Japonya’da
darbenin ne olduğunu bilen (s. 539) nesil yok denecek kadar azdır. Google’a girip “darbe
ülkeleri” yazınca karşınıza Afrika ülkeleri, bazı Orta Doğu ülkeleri, bazı Asya ülkeleri
çıkmaktadır. Bunların çoğu da geri kalmış, sömürgeden yeni kurtulmuş, en fazla da gelişmekte
olan ülkelerdir. Ülkemizi 1923’ten günümüze kazanımları itibarıyla bu ülkelerle asla mukayese
edecek değiliz ancak ortalama on yılda bir darbe veya teşebbüsü yapılan bir ülke konumuna
düşmek de hoş değildir diyorum. Yakışmayan bu imajı silmek boynumuzun borcudur. (s.
540)."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"Son yurt dışı gezimizde görüştüğüm bir iş adamı İngiltere’ye Türkiye’den yoğun sermaye akışı
olduğunu söyledi, özellikle de gayrimenkul sektöründen. Kimlerin gittiğini sorduğumda
söyledikleri şuydu: Bir, beyaz yakalılar; iki, FETÖ’cüler; üç, AKP’liler. Evet, sizin yandaşlarınız
bile bu iyi olmayan ortamdan kaçma peşindeler. Sizin yatırım ortamından önce ortamı
iyileştirmeniz gerekiyor."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"Seçim hukukunda, seçim kararı alındıktan sonra hâkimler artık konuşur, idareciler,
siyasetçiler susar. İdarecileri harekete geçmeye davet eden yetki, sorulurken… Her şey seçim
hukukunu zedeler. “Yalan yanlış bilgi.” diyor ama “Koalisyon ile ittifak ayrı şeyler.” diyor.
Sayın Bakandan iyi bir siyaset bilimciye danışmasını ve bir daha dosta düşmana karşı böyle
laflar etmemesini öneririm. Siyaset biliminde “birleşme” “birlik” “yenilenme” “bir araya
gelme” “beraberlik” “koalisyon” “ittifak” hepsi aynı anlama karşılık gelir. (Mikrofon otomatik
cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Özel. Buyurun.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – İngiltere’de parlamento hukukunda kullanılan terim de tek ve ortak
bir terimdir. Bir siyasi parti yüzde 1 oy alıp, ittifak yapıp Meclise milletvekili yollayabilirken
ittifak yapmayan, yapamayan, belki kimsenin onunla ittifak yapmadığı parti yüzde 9,99 oyla
yani bugünkü hesapla 5,5 milyon oy alacak, dışarıda kalabilecek bir parti, 500 bin oy alan
girecek. Makbul muhalefet ağabeyin yanında girecek, iyi muhalefet yapan iktidar tarafından
veya başkası tarafından cezalandırılacak."
[Data_2017_2018]
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19.!!!!
"BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) – Sayın konuşmacı önergemiz hakkında konuşurken tozpembe
bir tablo çizdi, belli ki sarayın çıkardığı majestelerinin pembe gazetesini her gün okuyarak
güne başlıyor. Tabii, majestelerinin gazetelerini okuyup anlatırken diğer yandan gazetecileri
tehdit etmeyi de elden bırakmıyor, diyor ki: “Bakın, Amerika’da, İngiltere’de gazeteciler sokak
ortalarında baygın bulunuyor, başınıza bunlar mı gelsin istiyorsunuz?” Sayın Konuşmacı,
bunları zaten Türkiye’deki gazeteciler yaşıyor. Şu anda 165 gazeteci yazdığı “tweet”, yaptığı
yorum, attığı başlık yüzünden hâlâ cezaevinde. AKP iktidarı gazetecilerin üzerinde tam
anlamıyla bir Demokles’in kılıcı oldu. Efendim, geçmişte gazeteler kapatılmış. Peki, geçmişte
gazeteler kapatıldı diye sizin şimdi gazete kapatma hakkınız mı doğdu? Bunu bir söyleyin."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, şaşkınlık içinde değilim çünkü Anayasa’ya aykırı kanun
hükmünde kararnameler, Anayasa’yı aşan kanun hükmünde kararnameler, yasalara açıkça
aykırı düzenlemeler Adalet ve Kalkınma Partisinin son dönemde sıkça başvurduğu yöntem.
Mecliste, gün geliyor zorbalığı, gün geliyor İç Tüzük tanımazlığı, kanun tanımazlığı önümüze
getiriyorsunuz.
Bugün yapmaya çalıştığınız şey, bir grup önerisiyle İç Tüzük’ü değiştirmektir. Eylemli bir İç
Tüzük ihdası yapıyorsunuz ama bunu İç Tüzük değişikliğiyle değil, grup önerisiyle yapmaya
çalışıyorsunuz…. Üst sınır yirmiyle sınırlıdır, onu değiştirebilirsin diyor. Siz diyorsunuz ki:
Şimdi bu üst sınır yirmiyi biz üç dakikaya indireceğiz. Böyle bir hakkınız yok, hep söylüyoruz.
Bir: Yazılı kural var. İki: İngiltere Parlamentosundan başlamak üzere bazı uygulamalar…
Yerleşik uygulamalar yazılı kurallardan güçlüdür. Bununla ilgili, Meclis kütüphanesinde,
Meclisin geçmiş dönem genel sekreterleri, Kanunlar Kararlar Daire başkanları cilt cilt kitap
yazmış ve yerleşik uygulamanın gücünden bahsediyor. Meclis Başkan Vekiline verilen görev,
Meclisi bu İç Tüzük'e ve yerleşik uygulamalara uygun şekilde yönetmektir. Bugün getirdiğiniz
teklif hem yerleşik uygulamalara hem İç Tüzük'e açıkça aykırıdır. Bunu Başkanın işleme
almaması son derece doğaldır. Bunu işleme aldığı takdirde… Aklınız alıyor mu, yirmi dakika
beş dakikaya inecek, on dakika üç dakikaya inecek. Beyefendi, bu kadar bonkör davranmayın!
Sayın Elitaş, İç Tüzük’ümüzün katili, bu yirmi dakikayı bir dakikaya indirin! (CHP sıralarından
alkışlar)"
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÇETİN ARIK (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde
Amerika ve İngiltere’de Facebook’un 87 milyon kullanıcısına ait veriler kişilerin rızası olmadan
kullanıcıların sosyal medyadaki aktiviteleri, tüketim alışkanlıkları ve siyasi eğilimleri üzerinden
tanımlanıp kişiye özel mesajlar gönderilmek suretiyle seçmen tercihinin manipüle edildiği
ortaya çıktı. Esasında benzer skandallar AKP hükûmetleri döneminde ülkemizde de yaşandı.
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50 milyonu aşkın Türk seçmeninin nüfus bilgileri çalındı. Dönemin Adalet Bakanı Sayın Bekir
Bozdağ “Nereden sızdı, nasıl sızdı bilmiyorum, rakamlara baktığınızda Türkiye’deki seçmen
sayısına yakın, nereden ve nasıl sızdığının araştırılması lazım. Gerekli soruşturma, adli ve idari
boyutuyla başlatıldı.” şeklinde bir demeç vermişti. Bu verileri çaldıranın kimliği belli, AKP
Hükûmeti ve onun atadığı bürokratlar ama Sayın Bozdağ’ın adli ve idari boyutuyla
araştırılmasını vadettiği konunun akıbeti sır olarak kalmaya devam ediyor.
Ben milletin kürsüsünden, millet adına sormak istiyorum: Bu verileri kim çaldı? Bu veriler
hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmak için çalındı? Vatandaşlarımızın yaşadığı
dolandırıcılık vakalarında bu veriler kullanıldı mı? Bu verileri çaldıranlara herhangi bir cezai
işlem uygulandı mı?"
[Data_2017_2018]

22.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, kişisel veriler hem siyasi kesimler hem de sermaye kesimleri tarafından
hukuka aykırı bir biçimde kullanılmakta. Bunun kullanıldığına dair sosyal medyada boy boy
haberleri hepimiz okuyoruz. Mal ve hizmet sunumlarından daha fazla kâr elde etmek
amacıyla birtakım sektörlerin hukuka aykırı bir şekilde özel hayatımıza ilişkin tüm verileri
kendi çıkarları uğruna kullandığı bir gerçek. Hâlen sıcaklığını koruyan Cambridge Analytica
skandalı hepimizce biliniyor. Bunu incelediğimiz zaman bile meselenin önemi ortaya çıkıyor.
50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde
Trump lehine yönlendirildiği, keza İngiltere’deki Brexit referandumunda da aynı şekilde,
halkın, seçmenlerin yönlendirildiği açıkça ortaya çıktı.
Değerli milletvekilleri, sosyal medya platformlarının giderek yaşamımızda âdeta “biri bizi
gözetliyor evi” hâline dönüştüğü ve bundan bir farkının kalmadığı görülmektedir. Hem
devletler hem siyasal partiler hem birtakım sermaye çevreleri bizi bir şekilde gözetliyor, bizim
sosyal alışkanlıklarımızı, tüketim alışkanlıklarımızı, hatta siyasal tercihlerimizi ciddi bir şekilde
etkiliyor ve bunun üzerinden de bir pazarlamaya girişiyor, birtakım kirli ilişkileri devreye
sokuyor."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"Sık sık erken seçim çağrısı yapanlara “Madem öyle, buyurun sandığa.” denilmiştir. Öte
yandan Yüksek Seçim Kurulu “Hazırız” diyor. Cumhur İttifakı da hazır. O hâlde bu seçim kime
baskın? Söyleyelim: Bu seçim Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere, proje
örgütlerle birleşik cephe hâlinde Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alanlara baskın seçim olabilir.
Bu karar Türkiye’nin Zeytindalı’ndan, Fırat Kalkanı ve El Bab Operasyonu’ndan rahatsız
olanlara baskındır. Bu karar FETÖ’yle, PKK’yla mücadeleden rahatsız olanlara baskındır. Bu
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karar turuncu devrimcilere, etnik bölücülere, 15 Temmuzculara, PKK muhiplerine, Sevr
sevdalılarına, sokak sevdalılarına baskındır. Bu karar küresel emperyalizmin sözcülerine
baskındır. Daha dün ABD sözcüsü “Kaygılarımız var.” diyor, İngiliz gazeteleri hazımsızlıklarını
yansıtıyor. Neticede Türkiye düşmanları hazırlıksız yakalanmış, onların 2019’a ayarlı bütün
müdahale senaryoları ellerinde kalmıştır."
[Data_2017_2018]

24.!!!!
"İYİ PARTİ GRUBU ADINA KADİR KOÇDEMİR (Bursa) – Şunu unutmamak gerekir: Demokraside
meşruiyetin kaynağı usuldür. Eğer usul ihlal edilir ise buradan çıkan kararların meşruluğu her
zaman tartışılır. Çünkü demokratik usuller, kamuoyu oluşması ve irade oluşmasında ilgili
bütün kesimlerin söz hakkının gündeme gelmesini garanti etmeyi hedefler. Eğer bu
sağlanamazsa o zaman isabetli bir karar alınmaz. Nitekim bunu görüyoruz. Çok acele ede ede,
koştura koştura çıkardığımız kanunlar, değiştirdiğimiz anayasaların gereğini bile aylarca,
yıllarca bekleyip yapmıyoruz. Bugün birden bire Türkiye gündemine gelen bir konuyla ilgili
böyle bir teklifle karşı karşıyayız. İngilizlerin “pahalı-ucuz”la ilgili söyledikleri bir sözü bu usul
işine uyarlamak istiyorum arkadaşlar, diyorlar ki: “Acele edecek kadar çok vaktimiz yok.”
Böyle anlamadan, dinlemeden, birbirimize meramımızı anlatamadan aldığımız kararlar
sebebiyle dikkat edin, Resmî Gazete’yi inceleyin, en çok değişiklikler bir iki ay önce karara
bağladığımız hususlar hakkındadır. Bugün yine böyle bir şeyle karşı karşıyayız. İnşallah bütün
bunlar 24 Haziranda bitecek ve Türkiye, siyasetin olması gerektiği gibi olduğu bir döneme
girecektir."
[Data_2017_2018]

25.!!!!
"Mesela haber kanalı sayısı 2000’li yıllarda sadece 4 iken bugün 20 yani 5 kat artmış. Bizde
gazete sayısı 38, Almanya’da 15, İngiltere’de sadece 20. Dolayısıyla hem alan itibarıyla hem
yapılan çalışmalar ve alınan yasal düzenlemeler itibarıyla Türkiye’nin geldiği nokta değerlidir.
Ben bu anlamda yine 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü; tüm emekçi gazetecilerin,
tarafsız ve işinin ehli, hak ve hakikate uyan meslektaşlarımın gününü tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

26.!!!!
"EREN ERDEM–Siz bir korku imparatorluğu yaratmak istiyorsunuz. Biz de diyoruz ki
arkadaşlar, yanlış yapıyorsunuz, gelin beraber doğrusunu yapalım. İftira kampanyaları
üzerinden insanları tanımlamak istiyorsunuz; gazetecileri cezaevine dolduruyorsunuz, parti
mensuplarını gazeteci yapıyorsunuz ve parti bülteni mahiyetinde gazeteler çıkarttırıyorsunuz.
Bir gazete benim için şunu söylemiş, sayıyorum: “Amerikan ajanı, İngiliz ajanı, Rus ajanı, İran
ajanı, bilmem ne ajanı…” (AK PARTİ sıralarından “Maşallah, maşallah” sesleri) 20 tane ülkenin
ajanı yaptınız beni. (s. 606)."
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[Data_2015-2017]

27.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU– Bir başka çocuğun ifadesi şöyle: “Sokağa çıkma yasağı var, okulumuza
gidemiyoruz. Okulumuzda bir şey yok, öğretmenlerimiz gitti. Biz öğretmenlerimizi çok
özlüyoruz. Onlar hep rüyalarımıza giriyor. Canım çok sıkılıyor. Öğretmenimiz bize ders
anlatırdı. Bize biber gazı sıkmasınlar, gözlerimiz çok acıyor. Şimdi de silahlar atılıyor,
uyuyamıyoruz. Küçük kardeşim geceleri çok ağlıyor, 4 yaşında, annem susturamıyor. Sokağa
çıkmamayı kaldırsınlar. Okuluma gitmek istiyorum, sokaklarda top oynamak istiyorum,
korkmak istemiyorum.” 8 yaşında bir çocuk söylüyor bunları. Siz, otuz beş yıldır çözülmemiş
bir sorunu, İspanya, İngiltere, Filipinler nasıl çözdüyse öyle çözeceksiniz. Bunun başka bir yolu
yok. (s. 631)."
[Data_2015-2017]

28.!!!!
"DRİS BALUKEN – İspanya’da 17 özerk bölge var. İran 30 “…”a(x) ayrılmış, 30 eyalet var ve bu
eyaletlerden birinin adı da Kürdistan Eyaleti. İsviçre Konfederasyonu 26 bölgesel yönetimden,
kantondan oluşuyor. İşte, üniter modeli örnek aldığımız Fransa’da bölgesel yerel yönetimlere
muazzam yetkiler tanındı, o bölgesel yerel yönetimlere karşı da il özel yönetimlerine ve
belediye yerel yönetimlerine muazzam yetkiler verildi. İtalya 20 adet idari bölgeye ayrılmış.
Kazakistan’da 14 ayrı eyalet ve özel statüye sahip 2 şehir var. Kırgızistan 7 idari bölgeye
ayrılmış. Farklı kıtalardan örnek veriyorum ki bu taleplerin korkunç olmadığını her birimiz
görebilelim. Pakistan 5 eyalet ve 17 ilden oluşmuş. Romanya’da eyaletler, kentler ve
komünler biçiminde 41 eyalet ve işte, sayıları muhtelif olan birtakım yerel örgütlenme
modelleri var. Rusya da 85 federal birimden oluşuyor ki bu federal birimlerin içerisinde de
cumhuriyetten tutalım, federal şehirlerden özerk “…”(x) kadar çok değişik yönetim modelleri
var. Tacikistan idari açıdan yine 4 ayrı otonom bölgeye sahip. Yani örnekleri çoğaltabiliriz,
Finlandiya’da, Danimarka’da, İsveç’te, Kanada’da, Birleşik Krallık’ta, bütün bu saydığım
ülkelerin birçoğunun da gerek kişi başına düşen millî gelir gerek kalkınma ve refah seviyesi
açısından Türkiye’yle mevcut olan pozisyonlarını da her birinizin mutlaka gözden geçirmesi
gerektiği kanaatindeyiz.(s. 789)."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"GARO PAYLAN – Bugün baktığımızda, Kürt halkının yüz yıldır kendi kimlik ve yönetim anlayışı
anlamında demokratikleşme talepleri var ancak bunlara da bugün -tekrar maalesef diyorum2015 yılında tekrar tankla, topla cevap veriliyor. Şimdi, evrensel standartlarda bir önerimiz
var, tekrar dillendiriyoruz: Demokratik özerklik. Bunu biz keşfetmedik. Bakın, pek çok ülke bu
faşizan dönemlerden geçtiler. İspanya, İngiltere, Yunanistan, pek çok ülke bu faşizan
dönemlerden geçti. Bazı ülkeler iç savaşa girdiler, Yugoslavya parçalandı. Nihayetinde
vardıkları yer demokratik özerklikti. (s. 951)."
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[Data_2015-2017]

30.!!!!
"İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demin de herhangi bir
sataşmaya mahal vermeden meseleyi aktarmaya çalıştım. Meselenin adı “Kürt meselesi”dir.
Bu sorunu kabul etmeden, bu sorunun çözüm yöntemiyle ilgili bir netleşmeye varmadan
sorunu çözmek mümkün değildir. 1925 yılından, Şeyh Sait önceliğindeki itirazdan başlayarak
Ağrı, Zilan, Dersim, Diyarbakır Cezaevinden Roboski’ye kadar bu ülkede yaşanan bütün
katliam tarihlerinin ve bütün itiraz süreçlerinin sebebi çözülmeyen Kürt sorunudur; PKK de bu
çözülmeyen Kürt sorununun bir sonucudur. Bu Kürt meselesini çözmeden 10 defa PKK’yi
bitirseniz, 11’inci defa yeniden bir halk isyanıyla karşılaşırsınız. Bütün dünyada bu meseleler
nasıl çözülmüşse bu ülke de bu meselelerini öyle çözmek zorundadır. İspanya ETA örneğine
bakın, İngiltere IRA örneğine bakın, Filipinler Moro örneğine bakın, Kolombiya FARC örneğine
bakın; sayısız örnekleri burada verebiliriz. Dünyada son isyancıyı öldürünceye kadar, imha
edinceye kadar halka mal olmuş bir isyan sürecini tamamen bitirmek, tamamen o sorunu
çözmek gibi akıl dışı bir yöntemle sonuca gidildiği görülmemiştir."
[Data_2015-2017]

31.!!!!
"ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) – Sayın Başkan, dünyanın her yerinde tehdit ve hakaret
suçtur. Sizlere Avrupa’dan birkaç örnek vermek istiyorum: Facebook’ta Merkel’i ölümle tehdit
eden bir Alman mahkeme tarafından iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiltere’de
Twitter üzerinden milletvekiline tehdit ve hakaret mesajı gönderen kişi cezaya çarptırılmıştı.
Danimarka Halk Partisi milletvekili Twitter’dan Müslümanları tehdit ettiği için ceza almıştı.
Her gün istisnasız Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve yılın ilk günü çıkan sayısındaysa aleni
olarak hakaret ve tehditlerini sürdüren Sözcü gazetesini kınıyorum. Basın ve ifade özgürlüğü
tehdit ve hakaret etme özgürlüğü değildir. (s. 37)."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"Türkiye’ye özgü bir durum değil, bütün dünyada böyle olduğu için tekrar bu rasyonel akla
gitmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bakın, İspanya ETA, İrlanda-İngiltere IRA, Filipinler Moro,
Güney Afrika ANC… Yani dünyanın neresine bakarsanız bu tarz meseleler konuşarak, diyalogla
masada çözülür, bizim söylediğimiz şey budur. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz.
Bütün dünyada dört aşamalı yol haritası izleniyor."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Bakın, Anayasa’nın, özellikle bizim hassas olduğumuz bazı
maddeleri burada ihlal ediliyor, kavramsal birtakım yanlışlıklar yapılıyor, efendim, bölgelerin
adı değiştiriliyor, milletlerin adı etnik kimliklere indirgeniyor. Şunu bilelim artık lütfen, lütfen
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bilgisiz fikir üretmeyelim, burada herkes bizi seyrediyor: Uluslaşma süreçlerine, milletleşme
süreçlerine baktığınız zaman içinde bir sürü etnik kimlik barındırır. Sürekli “İrlanda”, “İrlanda”
diyorsunuz, İrlanda ayrı bir adadır, İngiltere’yle bir alakası yoktur. İngiltere büyük krallığı
kurarken İrlanda’yı da işgal etmiş, içeriye katmıştır; işgal etmiştir ama İngiliz milletinin
oluşumuna baktığınız zaman İngiliz milletinin temelinde 20’nin üzerinde etnik grup vardır ama
hiçbir İngiliz vatandaşı, kürsüye çıktığı zaman, yüce meclisin önüne çıktığı zaman “Ben köken
olarak Judas etnik grubundanım.”, “Ben Viking’im.”, “Ben şuyum, ben buyum.” demez, böyle
bir şey olamaz."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"HDP GRUBU ADINA FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Şimdi, bugün kabul etseniz de
etmeseniz de halkın önemli bir bölümü, iktidar partisine oy veren seçmenlerin de bir bölümü
dâhil olmak üzere barış, müzakere masasına geri dönülmesini istiyorlar. Gerçekten insanlar
bunu istiyorlar. Çünkü buna terör, terör diyerek bir yere varamıyoruz, yıllardır varamadık,
yine varamayacağız. Ben, yine, tanıdığım birisinin dün yazdığı bir yazıdan size örnek vermek
istiyorum. İngiltereİrlanda sürecini dün anlatan Chris Stephenson İrlanda’nın hikâyesini
anlatırken İrlanda ve İngiltere’nin yirmi beş yıl kaybettiğini, binlerce insanın öldüğünü ve
Türkiye’nin zaten bu kayıpları yaşadığını, aynı noktaya dönülmemesini ifade ediyor. “Kuzey
İrlanda’da silahların nihai gömülüşü, barış anlaşması, yeni anayasanın yasalaşması, Katolik
azınlığa eşit temsil hakkını garantileyen özerk hükûmetin kurulmasından tam dokuz sene
sonra oldu.” diyor. Yani, karşılıklı bir güven ortamından, bazen de güven bunalımından geçmiş
bir süreç. Kuzey İrlanda bugün cennet olmadı ama eşitlik ve insan hakları mücadelesi politik
ve sivil alanda silah kullanılmadan devam ediyor; evet, silah kullanılmadan devam ediyor. (s.
228)."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"Ben bu ülkenin bir gazetecisi, bu ülkenin bir evladı olarak dünya ölçeğinde gazeteciliğin
düştüğü durum açısından gerçekten üzülüyorum. Almanya’ya gittiğimde, İngiltere’ye
gittiğimde, Avustralya’ya gidip konferans verdiğimde Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü
açısından sıralamasını söylemek gerçekten beni çok üzüyor. Çünkü biz bu ülkede beraber
yaşıyoruz ve bu ülkede sorunları beraber çözeceğiz. (s. 239)."
[Data_2015-2017]

36.!!!!
"Efendim, bu nasıl oldu? Şimdi, Amerika, İngiltere nasıl millet oldu? Amerika Birleşik
Devletleri’ne, 1776’ya kadar İngiltere’nin sömürgesi olan bir coğrafyaya Avrupa’daki farklı
uluslardan temsilciler gitti ve orayı kolonileştirdi, 13 tane koloni yaptı. Daha sonra, 1776’dan
sonra, bu koloniler bir araya gelerek bağımsızlıklarını ilan ettiler ve anlaşarak bir devlet
kurdular. Dolayısıyla, eyalet sistemi mi dersiniz, kolonilerin bir araya gelerek ortak bir
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federatif yapı oluşturması mı dersiniz, bunun oluşumu budur. Bunun içinde her türlü unsur
vardır çünkü kuruluş felsefesi budur, onun için de başkanlık sistemini kendilerine idari bir
yöntem olarak kabul etmişlerdir."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"İngiltere, efendim, Romalılardan başlayarak Norman istilası da görmüş, Roma istilası da
görmüş, Cermen istilalarını da görmüştür ama hiçbiri etkili olamamış. Cermen
kabilelerinden… “Anglosakson” dememizin nedeni de o. Bakın, Angluslar, Saksonlar, Juteslar geçen gün bir iki tanesini saydım, 20’nin üzerinde sayabilirim- bunlar bir araya gelip içinde
merkez güç olan Anglosaksonlar etrafında birleşerek bugünkü İngiltere’yi kurmuşlardır yani
“England” demişlerdir, aslında “Cermen”dir. Yani, England “Land of Anglus” demek, tamam
mı? Buradaki İngiltere böyle oluşmuştur, yoksa tek bir soya, tek bir etnik gruba bağlı değildir.
(S. 316)."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"Efendim, İrlanda’yı örnek veriyorlar. İşte, bu İngilizler daha sonra işgalci, yayılmacı
politikalarının bir sonucu olarak Britanya Adası’nı da İrlanda Adası’nı da işgal etmişlerdir. Ayrı
bir ada; burada, efendim, köken de ayrı, ulus da ayrı, kültür de ayrı, inanç da ayrı. Burayı istila
edip büyük krallık hayalleri kurmuşlardır ve zamanla Güney İrlanda bağımsızlığını almıştır.
Hatta İrlandalılar Hristiyanlık Katolisizmden Protestanizme geçişi niye reddetmiştir biliyor
musunuz? Bugün herkes orada bir mezhep savaşı zannediyor, hayır efendim. İrlanda’yı
tarihler şöyle tarif eder: İrlanda İngiltere’nin ilk kolonisidir yanı başında olduğu için ve onların
getirdiği mezhebi kabul etmemişlerdir, Katolik kalmışlardır. Güney zamanla bağımsızlığını
almıştır, kuzey hâlâ daha o krallığın hegemonyası altındadır. (S. 316-317)."
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) – 11 yurttaşımız öldürüldü bugün ve yurttaşlarımız bunu Alman
kanallarından, İngiliz kanallarından ve dünyanın değişik yerlerindeki medyadan öğreniyor (s.
509)."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"Bakınız, önergede sözü edilen iki hususun altını çizmek istiyorum, az önce burada ifade de
edildi, somut bir veriyi de paylaşarak ifade etmek istiyorum: 2002 yılında ülkemizde sadece 4
tane haber kanalı var; bugün, 2016 yılında ulusal yayın yapan haber kanalı sayısı 20, tam 5
katı. Yine, Türkiye’de günlük 38 ulusal gazete çıkıyor; bu sayı Almanya’da 15, İngiltere’de 20.
Aslında bu, haber alma özgürlüğü alanının genişlediğinin de bir göstergesi."
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41.!!!!
"Efendim, Sokrat bir entelektüeldir. Niye? Çünkü bedel ödemiştir; doğruyu, hakkı her yerde
söylemiştir. Darağacına gideceğini bile bile demiştir ki: “Ben insanlara düşünmeyi
öğreteceğim.” Galileo bir entelektüeldir ama aynı zamanda fizikçidir. Niye? Çünkü her türlü
baskıya, her türlü diretmeye rağmen hak bildiğini, doğru bildiğini söylemiştir. Erasmus bir
entelektüeldir, Thomas More bir entelektüeldir.
Efendim, bize geldiğimizde, bizim en büyük aydın simgemiz Hazreti Peygamber’dir. Hakkı ve
hakikati, hiçbir güç karşısında eğip bükmeden çok rahat bir şekilde haykırmış, söylemiştir.
Efendim, İmamı Azam bir entelektüeldir. Böyle ikili söylüyorum ki mukayese etme imkânınız
olsun. Mehmet Akif bir entelektüeldir. Cemil Meriç bir entelektüeldir. Niye? Bir aydındır.
Kendi kültürümüzde de öyledir çünkü bedel ödemişlerdir. Doğruyu, hakkı, egemen bir yapının
korkusundan, iktidar endişesinden, maddi manevi herhangi bir endişe taşımaksızın söylemiş
insanlardır aydınlarımız. Thomas More’e İngiliz kralı diyor ki: “Benim için bir fetva ver, seni
affedelim. Sen benim dostumsun.” Aynı teklif İmamı Azam için yapılmıştır. Biri Batı’dan örnek,
biri Doğu’dan örnek. Aynı teklif İmamı Azam’a da yapılmıştır ama o hak bildiğini her yerde
söylemiştir. Sonucu ne olmuştur? Sonucu, efendim (buraya kadar s. 913) çile olmuştur,
işkence olmuştur, azap olmuştur ama onlar bizim tarihimize, belleğimize büyük Türk aydınları,
büyük dünya aydınları olarak isim bırakmışlardır. Mehmet Akif de onlardan biridir. Yokluk,
sefalet içinde yaşamıştır ama hak bildiğini her zaman haykırmıştır. İşte, bizim eksiğimiz hak
bildiğini, doğru bildiğini hiçbir silahlı güç, illegal güç etkisinde kalmadan, can güvenliği
endişesi taşımadan haykırandır diyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) (s.
914)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"İzmir’de bir de fuar vardı. Ben fuara gittim. Hayatınızda ay taşı göreniniz var mı? Ben üç
buçuk saat fuarda kuyruğa girdim Ay’dan gelmiş taşı seyrettim, taş da 110 gramdı.
Hayatınızda elli beş sene evvel sirke gideniniz var mı? Ben İzmir’de gittim. Aranızda hayatında
Cicero’yu(x) göreniniz var mı? Ben gördüm İzmir Fuarı’nda. Hayatınızda bugünkü İngiltere
Kraliçesi Elizabeth’in kocası Philip’i göreniniz var mı? Görmediniz. Ben gördüm. ... Niye
anlatıyorum? İzmir’in, ilklerin şehri İzmir’in bugünkü durumu bu. Başkanım, şimdi
anlatacağım konu bu. İzmir’le Ankara’yı mukayese ettiğimizde -Melih Bey’in adamları“eskiden böyleydi şimdi böyle” diye mukayeseli görsel. Eskiden mesela kuzey Ankara
böyleymiş, şimdi de böyle olmuş. Sonra protokol yolu eskiden böyleymiş, böyle olmuş. Bunlar
Ankara’nın bize görsel olarak verdikleri. Sakın kimse Melih Bey’i gördüm, tanıyorum filan
sanmasın, hayatımda tokalaşmadım dahi ama yaptıklarıyla adamı takdir ediyorum. (s. 1056)."
[Data_2015-2017]
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43.!!!!
"Bütün dünya örneklerine bakılabilir. Klasik terörle mücadele söylemleriyle, savaş
yöntemleriyle bu meselelerin çözüldüğü görülmemiştir. İsrail-Filistin Kurtuluş Örgütü,
İspanya-ETA, İngiltere-IRA, Filipinler-Moro, sayısız örnekleri çoğaltabiliriz. Bütün bu süreçlerin
tamamından edinilen deneyimlerle yürütülen bir süreç dışında bu meseleleri çözmenin başka
bir mümkünatı yoktur. Yöntemle ilgili, metodojiyle ilgili eleştiriler olabilir, süreçte AKP, HDP
dışında Meclisin müdahil olması gerektiği, diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle,
kanaat önderleriyle paylaşılması gerektiğiyle ilgili eleştiriler yapılabilir. Bunların tamamını
anlayışla karşılıyoruz ama bu ülkede bugün yaşadığımız bu büyük yangısal sürecinde çözüm
sürecinin tekrar canlandırılması dışında herhangi bir çözüm seçeneğinin olmadığını ifade
etmek istiyoruz. Burada, çözüm süreciyle ilgili konuşan herkes, o dönemdeki yöntemlerle ilgili
var olan eksiklikleri, yetersizlikleri giderecek şekilde yapıcı öneriler sunarsa, bunun bütün ülke
açısından, bütün halklarımızın demokratik geleceği açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. (s.
85)"
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"Şimdi, sizin davet ettiğiniz ve bizim de sizden milletvekilleriyle beraber ziyaret ettiğimiz
İrlanda’da, İngiltere’de, Güney Afrika’da birçok örneğe gittik, yurt dışına yakında
arkadaşlarınız da gitti, bizler de gittik, görüştük"
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"Jonathan Powell’ı çözüm süreciyle ilgili olarak sizler buraya çağırdınız; çözüm sürecini
yürüten bakanlara, başbakan yardımcılarına bilgi verdi ve çıktıktan sonra da bakanlarınız şu
açıklamayı yaptı Jonathan Powell’in sözlerine atfen: “Çözüm süreçleri bisikletin pedalına
basmaya benzer, ya pedala basmayacaksınız ya da ayağınızı pedaldan çekmeyeceksiniz.”"
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"Batman’da doğan Mehmet Şimşek Türkiye’nin önemli üniversitelerinde eğitimini
tamamladıktan sonra Amerika ve İngiltere’de uzun yıllar çalışıp ardından Türkiye
Cumhuriyeti’ne bakan olabilirken Afyonkarahisar’ın Çay ilçemizin Mandıra köyünden bir
başka Mehmet Şimşek, doğu ve güneydoğuda yaşayan insanların haksızlığa, baskıya ve
eşitsizliğe maruz kaldığı iddiasıyla silaha sarılan teröristlerle, Batman’ı, Diyarbakır’ı, Mardin’i,
Şırnak’ı, Hakkâri’yi bu ülkeden koparmak isteyen bebek katilleriyle Bakan Mehmet Şimşek’in
partisinin “çözüm süreci” adı altında masaya oturarak önce müzakere ettiği ve en sonunda da
28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’de mütareke ederek yürüttüğü ihanet süreci sonunda şehit
olduğunda 25 yaşını sadece bir yıl olmuştu dolduralı."
[Data_2015-2017]
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47.!!!!
"Şimdi, gerçekten bu yüce Mecliste elbette ki demokrasiyi hepimiz biliyoruz. En basit, en kısa
tabiriyle insanların, halkın kendi kendini idare etme yoludur. Bunların da teknik olarak
tanımları farklı olabilir: Başkanlık, yarı başkanlık, güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da
İngiltere Parlamentosunda olduğu gibi bir monarşi yani anayasal bir monarşi de olabilir ama
bugüne kadar özellikle muhalefet bir şey söylediği zaman sürekli... Ve hepimiz Anayasa’dan
gücümüzü alırız. Burada yasama yetkisi bizde. Yasama da, yürütme de, yargı da Anayasa’daki
kanunlardan gücünü alarak faaliyette bulunur. Biz bunu göz ardı ederek, özellikle Sayın
Cumhurbaşkanıyla ilgili bir iki eleştiri olduğu zaman “O halk tarafından seçilmiş bir
Cumhurbaşkanı, dokunulmaz, söylenmez, eleştirilmez...”"
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"şte tam da bu ruh üzerinde, tam da bu anlayış üzerinde yani Kürtlerin ve Türklerin
ortaklığına ama aynı zamanda eşitliğine ama aynı zamanda ortak vatan duygusu etrafında
şekillenen Misakımillî, bildiğiniz üzere sadece bugünkü sınırları da kapsamıyor. Ve bu ana fikir
üzerine, bu ruh, bu felsefe üzerine -çok iyi biliyorsunuz- kurucu Anayasa -hep kurucu
felsefeden bahsederiz- 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu’dur ve Teşkilatı Esasiye Kanunu ne 1924
Anayasası’nın ne 1960 darbe anayasasının ne 12 Eylülün hâlâ uygulamada olan Anayasası’nın
ruhuna uymuyor, bu ruhun tam tersidir. 1921 Anayasası, Türkiye’de çoğulcu bir aidiyeti,
Osmanlı mirasından kalan çoğulcu bir ülkeyi ve çoğulculuğa dayalı bir ulus kavramını yani
Anadolu ve kürdistanı ortak vatan kabul eden bir anlayış. Her ne kadar Lozan sürecinde
bugün “Güney Kürdistan” diye tabir ettiğimiz “Kerkük”, “Musul” ve “Rojava” dediğimiz
bölgeler Türkiye sınırlarının ötesinde, İngiliz ve Fransız hâkimiyetinde kalmış olsa da esas
itibarıyla Misakımillî’deki ruh, anlayış, Kürtlerin ve Türklerin her alanda eşit olduğu ortak
vatanı belirleyen bir protokoldür, bir kabuldür ama 1924 Anayasası’nın oluştuğu süreç tıpkı 1
Kasım seçimleri sürecinde oluşan sürecin benzeri bir anlayışın, bir zihniyetin hâkimiyetinde
gerçekleşti ve o günden bugüne de Kürt sorunu bu ülkede hep problem olmuştur, hep yara
olmuştur. (s. 737)."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"Şimdi, nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri’nin Parlamentosunda kürsüye çıkılınca, bizim
amiyane ifade ettiğimiz 72 millet, her biri bir milleti vurgulayarak mı başlıyor konuşmasına?
Hayır. Amerika Birleşik Devletleri’nin âli menfaatleri ve Amerikalı olmanın onuruyla
kendilerini ifade ediyorlar. Bu, Almanya Parlamentosunda da böyle; aşağı Bavyeralı olarak,
yukarı Bavyeralı olarak bir ifade şekli yok. Bu, İngiltere Parlamentosunda da öyle; “Ben
Normanlar adına, ben Vikingler adına konuşuyorum.” diye bir ifade tarzı yok ama her ülkenin
âli menfaatlerini koruyan, kollayan anayasal birtakım ilkeler vardır, bunlar teminat altına
alınmıştır bizdeki gibi."
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50.!!!!
"Bakın, bir örnek vereceğim, somut bir örnek. 1990’lı yıllarda Amerika’da “Yüce Gerçek” diye
bir tarikat vardı. Aslen Japon menşeli bir tarikattır. Efendim, bu tarikat sarin gazıyla eylem
yapan bir tarikattır. Şoko Asahara diye bir lideri vardır. 1990’lı yıllarda Amerika’da 84 kişiyi
onların “compound” dedikleri bir mekâna kıstıran bir tarikat lideri. Amerika’nın FBI güçleri
dediler ki: “Masum insanları esir alamazsınız, canlı kalkan yapamazsınız, onları bırakmak
zorundasınız.” Bırakmadılar. İkinci, üçüncü uyarıdan sonra liderleriyle beraber 80 küsur kişiyi
orada Amerika Birleşik Devletleri’nin FBI güçleri yok etti.
Şimdi, buna benzer, yine, IRA örgütünden bahsediyoruz ki bu IRA örgütü, inanın,
eylemlerinden önce haber vermeyi dahi dikkate alan bir örgüt olmasına rağmen, İngiltere’nin
MI6 dediğimiz dış ilişkilerden sorumlu istihbaratı bir IRA örgütünü, cani bir katili ta
Cebelitarık’a kadar takip etti, Cebelitarık’ta infazını yaptı. Niye? Çünkü bir suç işlemişti. (s.
789)."
[Data_2015-2017]

51.!!!!
"MEHMET EMİN ADIYAMAN: Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye’de de önemli bir sorun olan
Kürt sorununun çözümü noktasında, idari ve siyasi olarak Anayasa’nın durumunu ve yıllardır
sorun üreten idari yapının gözden geçirilmesi gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu
görmekteyiz. Yaşanan süreci ve hepimize acı veren, otuz yıldır birçok insanımızın canına ve
milyarca dolar ekonomiye mal olan Kürt sorununun çözülebilmesinin, bir çözüme
kavuşmasının ve demokratik bir cumhuriyete ve demokratik bir ulusa ortak vatanda
ulaşabilmemizin örnekleri, modelleri dünyada çoktur.
Bakın, İrlanda’da yıllarca benzer sorunlar yaşandı ama İngiltere, yıllarca, bastırmacı, şiddetle,
inkârla sorunun devam edemeyeceğini, bir şekilde bu sorunun çözülmesi, müzakereyle ve
demokratik yöntemlerle sonuca ulaşmasının yolunu buldu ve Kuzey İrlanda sorununu,
hepinizin bildiği gibi, çözüme ulaştırdı.
Yine, Kolombiya’da yıllardır devam eden FARC gerillaları ile Kolombiya Hükûmeti arasında,
yine binlerce insanın ölümüne neden olan süreç giderek barışa, giderek demokratik çözüme
ulaşmaktadır. (s. 66)."
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"CEMAL OKAN YÜKSEL – …yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu söyler: “Eğer bir gün
duyarsanız ki Recep Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir.” Ben demedim.
Şimdi, rivayetlere ve Wikileaks belgelerine göre İngiltere Kraliçesi’ni, Monaco Prensi’ni servet
olarak geride bırakıp en zengin liderlerden biri olduğuna göre… (s. 102)."
[Data_2015-2017]
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53.!!!!
"ma zamanımız çok sınırlı olduğu için birkaç, devlet-siyaset, devlet-şiddet ilişkisine dair kelamı
olmuş aydından, filozoftan söz edeceğim.
İbn-i Haldun’dan İmam Gazali’ye, Foucault’tan, Heidegger’den, Nietzsche’den, Althusser’den
Diderot’a kadar; bugün yaşayan filozoflardan Judith Butler’dan, Immanuel Wallerstein’dan
Noam Chomsky’e kadar birçok kişi mutlak iktidar hırsıyla bürünmüş olan devletin her türlü
suçu, günahı işleyebileceğini tarihin çok farklı kesitlerinde ortaya koymuşlardır.
Buradan bakıldığında, devlet dünyanın çok farklı coğrafyasında -sadece Türkiye Cumhuriyeti
devletine indirgeyerek söylemiyorum- devlet dünyanın birçok farklı mekânında insanların
kitlesel ölümlerine neden olmuştur. Özellikle İngiliz siyaset felsefecisi Lord Acton “İktidar
yozlaştırır, mutlak iktidar ise mutlak bir şekilde yozlaştırır.” diyor. (s. 167)."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"KAMİL AYDIN: Demokrasiler öyle, üç günde, beş günde, üç yılda, on yılda, yüz yılda olan işler
değil. Bunları zaman zaman ifade edeceğiz. Bizim görevimiz, doğruyu bilgiye, belgeye
dayanarak ifade etmek. Bakın, bizden önce birçok konuşmacı gerçekten, çok eski etimolojik
tanımlarından başlayarak demokrasiyi tanımladılar. Batı demokrasilerine de baktık. Bu en eski
Batı demokrasilerinden birisi Anglosakson geleneğidir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bakın, 1215
yılında Magna Carta ilan edilmiş. Magna Carta nedir? Bizim bugün anladığımız kadarıyla yani
bu Parlamento o güne gitse, Magna Carta’yı demokrasi adına tartışacak olsa Magna Carta’nın
bugünkü koşullarda demokrasiyle hiçbir alakası yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir
monarşik yapı var, onun karşısında, monarşik yapı içerisinde -Orta Çağ’dan bahsediyorum- ne
var? Belirli bir hiyerarşi var, kral ve kralın kullandığı lordlar, baronlar ve aşağıya doğru
götürebilirsiniz. Bakın, adına “demokrasi” diyoruz ama serüveni nasıl başlamış: Tebaa hiç yok,
insanlar yok, sadece kral var ve kralın görev verdiği sınıflar var yani feodal bir yapı var. Bu
feodal yapı diyor ki: “Bu kral her isteğini bize yaptırıyor ama bizim hiçbir hakkımız yok,
parlamentomuz yok, bize herhangi bir şey sormuyor.” Bu istekten doğan bir parlamenter
geçişe adımdır Magna Carta yani yine elit bir kesimin, feodal bir yapının da kralın yanında hak
alma, pozisyon alma serüvenidir ve bu, bütün Batı demokrasilerinde olduğu gibi, tedrici bir
gelişim sürecidir, gelişerek bugün, bakıyoruz ki hâlâ daha az gittik uz gittik. İngiltere’nin
demokrasi yapısına bakıyoruz, tanımı aynen şudur: Anayasal bir monarşidir, iki tane
parlamentosu var; Lordlar Kamarası ayrıdır, Avam Kamarası ayrıdır. Ama bu gelişim
sürecinde, hiçbir zaman yapıya ihanet etmeden, yapıya bağırmadan, hainlikle suçlamadan,
ötekileştirmeden, tam tersine “Yapıyı daha ne kadar geliştirebiliriz, eksiklerimizi ne kadar
tamamlayabiliriz, nerede sıkıntılar var, oraları nasıl çözebiliriz.” noktasında, demokrasiler
(buraya kadar s. 175) aynen canlı bir organizma gibi kendini geliştirerek, büyüyerek,
genişleyerek, kucaklayarak bir süreç yaşar. Ama maalesef, saygıdeğer milletvekilleri, burada
gerçekten, bu tür örneklerimiz var. Bunu sadece Anglosakson geleneğinden örnek verdim, en
uzak olduğu için, en eski olduğu için, Fransız’a getirirsek 1789’dan bu tarafa alır, anlatırız,
biliyorsunuz zaten (s. 176)."
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55.!!!!
"Şimdi, bu aralar çok moda ulus devleti linç etme siyaseti. Sevgili Hocam, affınıza sığınarak
söylüyorum: Dünyada, Avrupa’da ulus devlet yapısı Fransız İhtilali’yle başlamadı. Bakın, ulus
devletin temelleri ta Rönesans’a kadar gider. Orta Çağ’dan bıkan Avrupa’da uluslaşma süreci
ta o dönemde başlamıştır. Onun için, İngilizler “Anglikan Kilisesi” demiştir, yani kilise İngiliz
kilisesi, dini millileştirmiş neredeyse Avrupa. Erasmus onun için İncil’in Latinceden,
Yunancadan çevirilerini, Avrupa dillerine çevirilerini savunmuştur."
[Data_2015-2017]

56.!!!!
"ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi
elbette terör sorunu. Şu anda bazı illerimizin bazı ilçelerinde bölücü terör örgütü teröristleri
tarafından hendekler kazılmış, barikatlar kurulmuş, bombalı düzenekler kurulmuş, elinde silah
bulunan teröristler buradan askere, polise, kamu binalarına ve sivil vatandaşlara karşı
otomatik silahlarla, roketatarlarla, el yapımı bombalarla saldırı düzenliyor, saldırılar yapıyor.
İşte, ambulans çağrıldığında, bakıyorsunuz, ambulans şoförü veya oradaki ebe, hemşire
öldürülüyor, infazlar yapılıyor. Dünyanın demokratik, hukuk devleti olan hangi ülkesi bir
mahallesinde gayrimeşru, gayrihukuki bir biçimde teröristlerin hendek kazması ve orayı
kurtarılmış bölge ilan etmesini görür, buna ses çıkarmaz. Bir tane demokratik, hukuk devleti
gösterin ki böyle bir minvalde, böyle bir durumda sessiz kalsın. Bütün egemen devletler,
bütün hukuk devletleri hukuk içinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Amerika da,
Almanya da, İngiltere de ülkemizin bazı yerleşim yerlerinde olduğu gibi terör eylemleri ve
bununla alakalı çalışmalar olduğunda hangi tutumu onlar sergilerse Türkiye de aynı tutumu
sergiliyor. Şu anda şiddeti yapan kim? Kanı akıtan kim? Şimdi, burada durup dururken bu kan
akıyor mu? Şimdi, şu anda baktığınızda, diyelim ki terör saldırıları yok, sanki Türk Silahlı
Kuvvetleri veya güvenlik güçleri, hiç kimse yok, kendi kendine bir tarafa doğru kurşun atıyor,
oralara operasyon düzenliyor. Peki, bu kadar asker, polis niye şehit oluyor?"
[Data_2015-2017]

57.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI – Değerli arkadaşlar, AK PARTİ’nin başarısını bu ülkede aslında iki
yüz yıllık tarihsel hikâyeden gelen bir yay gibi düşünün. Bunun arkasında, hepimizin
çocukluktan, gençlikten -sizlerin, bizlerin- bu ülkenin tarihine, bu ülkenin geçmişine, bu
ülkenin yaşadıklarına dair özlemlerimiz, hayal kırıklıklarımız, beklentilerimiz, ümitlerimiz
vardır. Ben çocukken derlerdi ki: “Bizim İtalya’ya yetişmemiz için yüz elli yıl lazım, bizim
İngiltere olmamız için iki yüz yıl lazım.” Hatırlarsınız, aşağı yukarı burada aynı yaşta
olduklarımız bilirler ama bütün bunlar, elbette, bir taraftan, acaba gerçekten bir gün
Avrupa’daki bu ülkeler gibi olabilir miyiz, gerçekten bir gün bizim insanlarımız da tıpkı Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi yüksek hayat standartlarında yaşayan, güzel, müreffeh, modern
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şehirlerde hayatlarını sürdüren, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamanın huzurunu
hisseden, bütün bunlarla birlikte hayatına devam eden bir ülke olabilir miyiz, bu umudu
herhâlde hepimiz taşıdık."
[Data_2015-2017]

58.!!!!
"EDİP SEMİH YALÇIN: Sizlerin de yakinen bildiği gibi, AK PARTİ, 2002 ve 2007 seçim
bildirgelerinde parlamenter sistemin devamından yana olduğunu ilan ederken, sonradan
başkanlık sistemini tartışmaya açmıştır. (s. 123). ... Değerli arkadaşlar, dünyada pek çok
başkanlık sistemi örneği -sizlerin de yakinen bildiği gibi mevcuttur. Afganistan’dan Sudan’a,
İran’dan Brezilya’ya, Uganda’dan Arjantin’e kadar elli civarında ülke başkanlık sistemiyle
yönetilmektedir. Latin Amerika’daki başkanlık sistemleriyse diktatöryal özellikleriyle,
maalesef, öne çıkmaktadır. Yine, dünyada parlamenter modelle yönetilen demokratik ülke
sayısı başkanlıkla yönetilenden daha çoktur. İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Hindistan,
Avustralya gibi ülkeler parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkelerdir. Ayrıca, herhangi bir
ülkedeki demokrasinin seviyesi ile başkanlık sistemi arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu
gösteren hiçbir delil, hiçbir bilimsel veri yoktur. (s. 124)."
[Data_2015-2017]

59.!!!!
"Gelelim İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundaki yapı da keza
eleştiriliyor. “Bu Hükûmet ve Cumhurbaşkanı tarafından kurul üyeleri atanıyor.” şeklinde bir
eleştiri geliyor. Şimdi, bununla ilgili olarak size örnekler vermek istiyorum değerli arkadaşlar:
Hollanda, kurul üyelerini adalet bakanı atıyor; İsveç, bakanlar kurulu atıyor; Fransa,
ombudsmanı cumhurbaşkanı atıyor, üyeleri ise ombudsman seçiyor; Almanya, aile bakanı
atıyor; Birleşik Krallık, ilgili devlet bakanı atıyor. Oradaki devlet bakanı, bir anlamda bizim
bakan yardımcılığımıza eş değer olan bir makamdır. Şimdi, Avrupa Birliği ülkelerindeki
örnekler bunlar. Bu atamalar gerçekleştiriliyor ses çıkmıyor ama Başbakanın ve
Cumhurbaşkanının ataması eleştiriliyor. (s. 158)."
[Data_2015-2017]

60.!!!!
"Yani diğer taraftan, belirtmiş olduğunuz bu silahların bırakılması meselesi… Keşke elimizde
olsa da hemen bugün bıraktırsak ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bunun dünyada bir
yol yöntemi var. Bakın, Türkiye Filipinler-Moro sürecinde üçüncü gözdü, ara bulucuydu. Ben
size öneriyorum, orada izlenen yolu getirin buraya, birlikte hayata geçirelim. Hiç kimse buna
karşı çıkmaz. Bu bütün dünyada nasıl yapılmışsa, Kolombiya’da, İngiltere’de, İspanya’da,
dünyanın farklı ülkelerinde, öyle yapalım. Ama hadi silahları bırakın dediğimiz anda ya da siz
dediğiniz anda bırakılma koşulu olmuş olsa zaten bunları konuşmak zorunda kalmayacağız. (s.
907)."
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[Data_2015-2017]

61.!!!!
"CHP GRUBU ADINA GÜRSEL EROL (Tunceli) – Bakın, sayın milletvekilleri, eğer terör sorununa
yalnızca Hükûmetin sorunu olarak bakarsak ve yaklaşırsak ve yalnızca Hükûmet politikası
olarak bu sorunu görürsek bu soruna çözüm üretme şansımız çok zayıf ve bu sorunla ilgili
kaygılarımız, endişelerimiz devam etmeye başlar. Bu mesele bir Hükûmet sorunu değildir. Bu
sorun, adını ne koyarsak koyalım, terör sorunu, Kürt meselesi, Kürt sorunu, adını ne
koyarsanız koyun, bu sorun ulusal bir sorundur ve büyük devletlerin yaşadıkları ve
önemsedikleri siyasetle ilgili ulusal politikaları vardır. Mesela Almanya’da, iktidar kim olursa
olsun endüstri politikası değişmez, İngiltere’nin yurttaşlık politikası ve hukuka olan bağlılık
politikası asla değişmez, Hollanda’nın tarım politikası değişmez, bunun gibi, Japonya’nın
eğitim politikası değişmez. Yani bizim terör meselesine bakış açımız, yalnızca bir siyasi
partinin bakış açısıyla veya bir hükûmetin bakış açısıyla yorumlanarak çözüm getirilme arzusu
ve isteği son derece yanlıştır. Bu mesele, bir ulusal meseledir ve biz, bu meseleye ulusal bir
değer yargısıyla ve açısıyla bakmak zorundayız. Sorunun temel çözümü de budur. Bu sorunun
çözüleceği yer de Parlamentodur yani kuruluş değerlerimiz ve üniter devlet yapımız asla ve
asla tartışılmadan, Parlamentoda her şeyi konuşabilmeliyiz, her şeyi tartışabilmeliyiz. (s.
915)."
[Data_2015-2017]

62.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA: Değerli milletvekilleri, şehir ve ilçe merkezlerine yuvalanan
teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi, patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların
kaldırılması, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için topyekûn mücadele
etmekteyiz ve bu mücadelede, değerli arkadaşlar, bütün siyasi partileri de yanımızda görmek
arzusundayız. Nasıl ki Avrupa’da, Fransa’da bir saldırı olduğunda, İngiltere’de saldırı
olduğunda, Amerika’da saldırı olduğunda “ama”sız, “fakat”sız, “ancak”sız bütün siyasi
partiler, siyasi anlayışlar topyekûn, sivil toplum örgütleri, bütün ulus bir arada oluyor ve
dimdik karşı duruyorsa bu konuda Türkiye’de milletimiz bunu fazlasıyla hak etmektedir, böyle
yapmayanlara da hesabını milletimiz sandıkta elbette sormaktadır, hukukun soracağı ayrı
tabii. (s. 994)."
[Data_2015-2017]

63.!!!!
"LEVENT GÖK (Ankara) – Dünyanın pek çok yerinde Türkiye’deki soruna benzer çok ciddi
çatışmasızlık ortamları yaşanmıştır ve bu sorunların çözümünde diğer ülkelerdeki liderler,
muhalefet partilerini, toplumu bilgilendirmek ve meşru ortamlarda bu sorunu çözmek
açısından gayret sarf etmiştir. Örneğin İngiltere’deki IRA sorunu böyle çözülmüştür, Güney
Afrika’da Mandela’nın tekrar hapishaneden çıkıp Cumhurbaşkanı seçilmesi böyle bir süreçten
sonra olmuştur. Şimdi, böyle bir sorunu çözmeye kalkan bir parti öncelikle samimi olacaktır,
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gerçekçi olacaktır ve giremeyeceği angajmanlarda bulunmayacaktır. Böyle bir devasa sorun ki ülkemizdeki Kürt sorunundan bahsediyorum- bir siyasi partinin kendi kişisel, siyasal
konjonktürüne göre bir gün bu tarafa evrildiği, yarın öbür tarafa evrildiği bir çözümle
çözülebilecek boyutta değildir yani bu bir siyasi partinin boyutunu aşar ve bir siyasi partinin
de kişisel ikbali uğruna ne harcanacak sorundur ne de bu işe başlanıldığı zaman geri
dönülecek bir sorundur. Böyle bir süreç başladığı zaman “Çözüm süreci başladı, anaların
gözyaşı dindi.” gibi iddialı söz söyleyen iktidar partisinin bugünlerde herhâlde halka
söyleyeceği bir şeyler olmalı. (s. 283)."
[Data_2015-2017]

64.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KAMİL AYDIN (Erzurum) – Bir de parlamenter sistemde bir gelenek
vardır. Biliyorsunuz, Batı demokrasilerinin en köklüsü İngiliz Parlamentosudur. İngiliz
Parlamentosunda bir gelenek vardır, biz de onu iyi kötü uygulamaya çalışırız. Şahsım adına
söylüyorum, hepinizi tenzih ediyorum, ben bu Parlamentoya gelirken bir şeyler öğrenme
güdüsüyle de geldim ve icra etmeye çalışıyorum çünkü Avrupa’daki eğitim projelerinden bir
tanesi de “…”(x) diye, yaşam boyu öğrenme. Bizim, Allah’a şükür, kültürümüz de onu
söylüyor. Biz yaşadığımız sürece öğreneceğiz. Ben de bazen önlere gelip oturuyorum,
diyorum ki: Gerçekten şu konuşmalardan bir şeyler not edeyim, öğreneyim. Olmuştur da her
gruptan, her arkadaştan öğrendiğimiz bir şeyler olmuştur, o vesileyle öne otururum. İngiliz
Parlamentosunda bunun formel bir adı vardır. Öne oturanlara: “…”(X) derler yani önde
oturan. Onun işlevi nedir biliyor musunuz? Saygıdeğer grup başkan vekillerinin yanında ve
arkasında yer alırlar ki: “Gündemde önemli bir şey varsa not alayım, cevaben bir şeyler
hazırlayayım, ben de bir şeyler söyleyeyim, pür dikkat olayım.” Bir de “…”(X) dedikleri
arkalarda oturanlar vardır. Onlar da: “Efendim, gündemle benim şimdilik alakam yok, öne
geçip sıkıntı yaratmaktansa arkaya geçeyim sadece genelde ne yapılıyorsa, ben de
alkışlanacaksa alkışlayayım, efendim, reddedilecekse reddedeyim.” Şimdi, maalesef bizde bu
biraz ters uygulanıyor. Sanki arkadan bir şey söylenecekmiş gibi ya da öndeki provoke
etmeye, protesto etmeye çalışıyor. Bu, hakikaten bizim yüce Meclisimizin insicamını birazcık
zedeliyor diye düşünüyorum. (s. 287)."
[Data_2015-2017]

65.!!!!
"MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Son bir cümle daha söylemek isterim. Beni
gerçekten birçok –Bakanlığımıza bağlı olduğu içinşehit ve gazi yakınlarına ilişkin dernekler
ziyaret ediyor, onlardan birisine şunu söyledim, dedim ki: “Bizim şehitlerimiz var ancak
Amerika’nın Afganistan’da, Fransa’nın Mali’de yani her ülkenin bir başka ülkede ölen askerleri
olabilir. Dolayısıyla, onlara hangi hakları sağlıyorlarsa lütfen bir çizelgesini çıkarın da ‘Ya, bu
talep yerinde, doğrudur. Bunu Fransa, İngiltere veya Amerika sağlıyor ama biz ihmal etmişiz.’
diye bir çizelge çıkarın da kendimizi görelim.” dediğimde bana verdikleri cevap şuydu: “Şehit
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ve gazilere tanınan haklar bütün bu Batı ülkelerinden daha fazla Türkiye tarafından
sağlanıyor.” dedi. (s. 385)."
[Data_2015-2017]

66.!!!!
"Yüz yıl önce başlatılan bu süreç bugün çok daha hain ve sinsi bir seviyede yürütülmekte, bu
toprakların çocuklarından her biri ne yazık ki yekdiğerinin ya katili ya da maktulü olmaktadır.
Mazlum halkların ellerindeki ekmeği İncil’le değiştirmek gibi sırtlan kümesi (buraya kadar s.
458) misali bir geleneğin sahipleri, medeniyet, demokrasi, barış ve özgürlük adına
söylediklerinin koca bir yalan olduğu, “Bu coğrafyanın tüm eyaletleri ölü bir İngiliz’e
değmezdi.” diyen aktörlerin test edilmiş binlerce suçu ve günahı ortada iken bölge halklarının
bir asırlık hasılattan çıkardıkları tecrübenin kahredici hafifliğini sorgulamak zorundayız.
Asırların dağlar misali bilgi birikimini diri bir bilince dönüştürme sorumluluğumuzu bir kez
daha gözden geçirmek zorundayız."
[Data_2015-2017]

67.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MUHARREM ERKEK (Çanakkale) –Değerli milletvekilleri, parlamentoların
3 temel görevi vardır: Birincisi, yasa yapmak; ikincisi, yürütme organını, hükûmeti
denetlemek; üçüncüsü de bütçe hakkıyla bütçe yapmak ve kesin hesabı görmek. Bütçe hakkı,
parlamenter sistemlerle özdeşleşmiş temel ve kutsal bir hak. Magna Carta’ya kadar
dayanıyor, o kadar köklü. İngiltere’de lortlar kralın yakasına yapışıp “Bizden aldığın vergileri
harcarken bundan sonra bizimle paylaşacaksın, bize de soracaksın.” dediği anda, işte, bütçe
hakkı doğmaya başladı ve parlamenter sistemin temelleri de yavaş yavaş atıldı. Evet, bugün
İngiltere’de, hepimizin bildiği gibi, yazılı bir anayasa yok ama öyle köklü bir demokrasi var ve
parlamenter sistemle bütün sorunlarını çözüyor. (s. 325)."
[Data_2015-2017]

68.!!!!
"GARO PAYLAN: Bakın, Sırrı Süreyya Önder bir film çekse mesela Mandela’nın isyanıyla ilgili,
Arafat’ın isyanıyla ilgili, İngiltere’deki, İrlanda’daki IRA’nın isyanıyla ilgili veya Bosna’yla ilgili,
biz hep mağdur tarafta dururuz, gadre uğrayan tarafta dururuz. Oysa bugün Cizre’de,
Silopi’de, Sur’da da filmler çekiliyor arkadaşlar, insanlarımızı kaybediyoruz. Oysa biz, orada
insanlarımızı yakan, top atışında bulunan insanlara “hain” diyoruz. (s. 463)."
[Data_2015-2017]

69.!!!!
"MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Elbette ki, bugün bir uluslararası sözleşmenin
yasalaşma süreciyle alakalı konuda grubumuz adına söz aldım. Sözleşmenin özellikle insan
hakları ve hürriyetleri bahsi bölümünde 1985 yılında protokole imza koymuş Türkiye aslında
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Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereği, fiilî olarak bu yasayla ilgili üst hukuk metni olarak her
türlü uygulamaları yerine getiriyor. Ama iç düzenlemelerden kaynaklı yasal düzenlemeler
tamamlanarak uluslararası hukuka verilen taahhüt gereği bunları yasalaştırma sürecine girmiş
durumda. Fakat burada dikkat çekici olan konu, Türkiye, Almanya ve Hollanda bu sözleşmeyi
imzaladığı hâlde henüz Birleşik Krallık buna imza koymamıştır. Acaba koymamasının özel bir
anlamı var mıdır? Dünya siyasetini dizayn etmek isteyenlerin bu tür konulara taraf olmaması
acaba Kyoto Sözleşmesi’ne de taraf olmamakla alakalı bir anlayışın tezahürü müdür? Bunları
elbette ki sorgulamak gerekiyor."
[Data_2015-2017]

70.!!!!
"Filiz Kerestecioğlu Demir: Sonra, onları desteklemek için adliyeye giren ve yirmi beş yıldır
Türkiye’de yaşayan, yine çok yakın arkadaşım, bir İngiliz, Chris; o, çantasında HDP’nin
“Nevroz” davetiyesi olduğu için gözaltına alındı. 63 yaşında bir adam, bir gece güvenlikte
tutuldu Emniyet Genel Müdürlüğünde ve ondan sonra önündeki süreci gerçekten yabancılar
şubede… Beklenmeyecek bir yer olduğu için orası, yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve karısı,
çocuğu aynı şekilde telef olarak, hakikaten bu insanlara ciddi mağduriyet yaşatılarak. Şimdi
döndü neyse ki Türkiye’ye fakat sonuçta art arda yaşanan bir şeydi bu."
[Data_2015-2017]

71.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, öncelikli olarak biz bu tasarıyı hazırlarken birincisi Paris Prensiplerini;
ikincisi, yine uluslararası sözleşmeleri, Avrupa Birliği direktiflerini ve daha önce özellikle
ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılmış olan
tüm çalışmaların detayını alarak, bunları teker teker inceleyerek gerçekleştirdik.
Ayrıca, bir başka çalışma daha yaptık: Avrupa Birliğinde insan hakları konusunda, ayrımcılık
konusunda ve ulusal önleme mekanizması olarak nasıl bir yapı vardır, bu yapılar nasıl ve ne
şekilde işlemektedir, bunları da teker teker gözden geçirdik ve bunun neticesinde özellikle
ayrı ayrı kurulan yani “insan hakları kurumu”, “ayrımcılık kurumu”, “ulusal önleme
mekanizması” gibi ayrı ayrı yapıların tek bir çatı altında toplanması hâlinde daha etkin
çalıştıkları ve özellikle yetki kargaşasına neden olan hususların ortadan kaldırıldığını gördük.
Bunun örnekleri de, işte, İngiltere’de olduğu gibi, Hollanda’da olduğu gibi, Fransa’da olduğu
gibi biz de bu yapıyı, hem insan hakları konusunda hem ulusal önleme mekanizması alanında
hem de ayrımcılıkla mücadele konusunda tek bir çatı altında bir kurum oluşturmaya yöneldik.
Bunun çok daha etkin, çok daha verimli bir yapıda olacağını düşünüyoruz."
[Data_2015-2017]
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72.!!!!
"Buradan şunu çok açıklıkla ifade edeyim: Avrupa Birliği bünyesinde birkaç ülke hariç
ülkelerin tamamında kurul atamaları ya Hükûmet tarafından oluyor ya da ilgili devlet başkanı
tarafından oluyor veya ilgili bakan tarafından oluyor. Size birkaç tane örnek vermek istiyorum:
Belçika, Bakanlar Kurulu (buraya kadar s. 162) atıyor; Danimarka, Çalışma Bakanı atıyor –
devam ediyorum- Avusturya, Federal Hükûmet atıyor; yine İsveç, Hükûmet tarafından atama
yapılıyor -devam ediyorum- Hollanda, Adalet Bakanının tavsiyesi üzerine Kraliyet
kararnamesiyle atama yapılıyor; Almanya, federal hükûmet tarafından atama yapılıyor;
İngiltere, yine, Kadın ve Eşitlikler Bakanlığı tarafından atama yapılıyor; Fransa, Fransa
Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılıyor; Estonya, Sosyal İşler Bakanı tarafından atanıyor.
Buna benzer ülkelere baktığımızda hükûmet tarafından bu atamaların gerçekleştirildiğini
görüyoruz.
Burada Avrupa Birliğinin özellikle ifade ettiği husus şudur: İşlevsel bağımsızlıktır, yani bu
kurum kurulduğu zaman kurumun işlevsel olarak bağımsızlığını sürdürebilmesidir. Bu
çerçevede de yasaya baktığımızda çoğulcu bir yapı içerisinde kurulun oluşturulması özellikle
zikredilmiş durumdadır. Bu çoğulculuktan kastımız, elbette ki toplumun değişik kesimlerini
kapsayan bir yapıda olması önem arz etmektedir (s. 163)."
[Data_2015-2017]

73.!!!!
"BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) – Hak ihlali yapan Hükûmete karşı, kendisini oraya atayan,
göbekten Hükûmete bağlı bir kurum hak savunuculuğu yapacak, öyle mi? Bunu ülkede kime
anlatırsanız güler. İnsan hakkı ihlalleri devlet kaynaklı ihlallerdir. Şimdi, biz devlet kaynaklı
ihlallerin ortadan kaldırılması görevini tümüyle devletin resmî kurumlarına teslim ediyoruz.
Kurulların oluşumuna ilişkin örnek verdiğiniz Avrupa ülkeleri, Belçika, Danimarka, Hollanda,
İsveç, Almanya, İngiltere ile bizim ülkemizin demokratik standartlarının da aynı seviyede
olduğunu düşünüyor musunuz? Bu Avrupa ülkelerinin hak ihlali sayısı ile ülkenin hak ihlali
sayısı arasında nasıl bir oran, nasıl bir fark var haberiniz var mı? Sadece mevzuat çıkarmakla
hak ve özgürlükleri koruyamazsınız. Bu mevzuatın uluslararası kriterlere uygun kullanılması
gerekmektedir. Yine, bu uygulamanın uluslararası kurumlar tarafından yakından izleneceği
aşikârdır."
[Data_2015-2017]

74.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – Bir başka eleştiri konusu da bu üçlü yapının
yani insan hakları, ayrımcılık ve ulusal önleme mekanizmalarının tek bir kurum altında
oluşturulmasının yanlış olduğu yönündeydi. Biz bu çalışmaları yaparken özellikle Avrupa Birliği
ülkelerinde etkin olarak çalışabilen ve gerçekten kayda değer mesafe kateden kurumlara
baktığımızda, özellikle insan hakları kurumu ile ayrımcılıkla mücadele kurumunun bir arada
olduğu yapıların çok başarılı olduğunu gördük -İngiltere’de olduğu gibi, Hollanda’da olduğu

415

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
gibi- ve bu çerçevede böyle bir yapıyı öngördük. Bu yapıların da son derece başarılı olduğunu
özellikle ifade etmek isterim. (s. 296)."
[Data_2015-2017]

75.!!!!
"Burada kurul üyeliklerinin çoğulcu bir yapıda oluşturulacağı temel ilke olarak yasa tasarısına
konmuştur ve bu çerçevede Bakanlar Kurulunun seçeceği 6 üye, yine insan hakları alanında
çalışan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bu alanda uzman olan kişilerin başvuruları
veyahut sivil toplum kuruluşlarının teklifleri neticesinde Bakanlar Kurulu tarafından
atanacaktır.
Avrupa örneklerine baktığımızda değerli arkadaşlar, Avrupa’da 3 ülke hariç tüm ülkelerde bu
kurula atama, hükûmet veya ilgili bakan tarafından yapılıyor, bunu özellikle vurgulamak
istiyorum. İsveç’te hükûmet tarafından atanıyor, Hollanda’da Kraliyet kararnamesiyle
atanıyor… (s. 296).
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, Sayın Bakan gerekçeyi okuyor.
BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – …Almanya’da hükûmet tarafından,
İngiltere’de başbakan tarafından atanıyor. Dolayısıyla, biz bu ilkelere riayet etmeye çalıştık. (s.
297)"
[Data_2015-2017]

76.!!!!
"MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın kaldığı
yerden ben devam etmek isterim. Sayın Bakan dedi ki: “Bu insan hakları kurulunu İsviçre’de,
İngiltere’de bakanlar kurulu atıyor.” Sayın Bakan, size verilen o bilgiler… İnsan hakları konseyi
belirliyor, bakanlar kurulu sadece atıyor; insan hakları konseyi önce onu belirliyor. Yani keşke
önce bunu da, bu cümleyi de söylemiş olsaydınız. Yani o, büyük bir eksiklikti. (s. 298)."
[Data_2015-2017]

77.!!!!
"AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, Meclisin değerli üyeleri; kapısında protestocular
bağırırken “Geçen hafta iyi başlamadı.” diye söze girdi İngiliz Başbakanı David Cameron.
Türkiye’de hiçbir basın mensubunun izlemediği davada ise Babek Zencani, yüzüne okunan
idam hükmünü dinlerken ağlıyordu. Panama belgelerinin önemli bir kısmında yasal olmayan
hiçbir şey yoktu. Mesela İngiltere Başbakanı David Cameron’la ilgili belge böyleydi. Cameron,
babasının açtığı off-shore hesabına kendi parasını koymuş ve bundan 19 bin sterlin
kazanmıştı, yani 76.660 lira. Sterlin olarak evinin bodrumuna saklasaydı bu miktarı eğer,
paralel, dikdörtgen, kare, kim basarsa bassın bunu kaybetmekte bir zorluk çekmezdi. Peki,
İngiliz halkı ne istiyordu Cameron’dan, neden kıyamet koparıyorlardı biliyor musunuz? Adı
geçen 19 bin sterlini seçim öncesi seçmenlerine bildirmediği için. İzlanda’da durum farklıydı.
İzlanda Başbakanı hakkında, off-shore hesaplarında usulsüz işlem yaptığı ortaya çıktı, aşağı
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yukarı İzlanda nüfusunun tamamı yollara döküldü ve İzlanda Başbakanını istifa etmek zorunda
bıraktılar (s. 857)."
[Data_2015-2017]

78.!!!!
"CHP GRUBU ADINA LEVENT GÖK (Ankara): Bir tek kişinin, yalnızca kralın hakları olduğu
düşüncesine, ilk önce “Magna Carta” adı verilen 1215 tarihli İnsan Hakları Bildirisi içinde yer
alan bir bildirgeyle karşı çıkılmıştır. O zaman İngiltere’yi yöneten Yurtsuz John’a karşı, halk
değil ama derebeyler ve onun yanındaki sınıflar krala karşı bir mücadele vererek kralla eşit
yargılanma ve vergi toplamada adaleti sağlayan bir anlayışı savunmuşlar ve dünyada ilk defa
anayasacılık hareketlerine örnek gösterilmek üzere, 1215 tarihli Magna Carta ilan edilmiştir.
Bu temel bir bildirge olarak tarihimizin sayfalarında durmuş, soylular, feodal beyler de -daha
işin içinde halk yoktur- kendilerinin krala karşı birtakım hakları olduğunu talep etmişlerdir.
Daha sonra, Kral II.Charles zamanında, İngiltere’de 1679 yılında Habeas Corpus “Bedenim
benim olsun” isimli haklar bildirisi talep edilmiştir. Nitekim, daha sonra bunlar daha da
gelişmiş, 1689’da İngiliz Haklar Bildirgesi kral dâhil herkesin yasalar önünde eşit olduğunu ya
da yasaların kral dâhil herkese uygulanabilir olduğunu ilan etmiştir."
[Data_2015-2017]

79.!!!!
"Buradan nereye varmak istiyorum? Bugün, İngiltere kurulurken, ta 1215 yılında Magna
Carta’dan başlayan bir süreçle, 1679 Habeas Corpus, 1689 İngiliz Haklar Bildirgesi gibi çok
önemli bildirgeler ve burada sayamadığım çok daha fazla bildirgeler ortaya çıkarak
İngiltere’nin demokrasi tarihini tarif etmiştir. İngiltere bugün kurulduysa ve yazılı bir
anayasası yoksa, işte, bu sekiz yüz yıllık büyük bir birikimin üzerine inşa edilmiş ve bu büyük
birikim bir devlet olarak, İngiltere devleti olarak ortaya çıktığında, herkesin artık üzerinde
karar kıldığı, üzerinde artık tartışmaya dahi gerek duyulmayacak bir mutabakat sağlanmıştır."
[Data_2015-2017]

80.!!!!
"İngiltere devleti dediğinizde, yazılı anayasası yoktur. Yazılı anayasası yoktur ama herkes
orada ne uygulanması gerektiğini iyi bilir, herkesin aklında, fikrinde o fikirler vardır; öyle
olması gerektiği, yüzyıllarca süren mücadeleler sonunda kabul edilmiştir, bunun paha
biçilmez bir değeri vardır ve “devlet” dediğiniz İngiltere devleti böyle ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, İngiltere’de, geriye dönüp de İngiltere’nin kurucu iradesini değiştirmeye kalkmak,
tartışmak söz konusu dahi değildir."
[Data_2015-2017]
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81.!!!!
"O bakımdan, İngilizlerin başka bir konseptte söyledikleri bir söz yasama için bilhassa
geçerlidir. Diyorlar ki: “Ucuz alacak kadar zengin değilim.” Yasamada da bu kadar çok acele
edecek kadar fazla bir vaktimiz yok, hata yapacak kadar lüksümüz yok. O bakımdan, bu
kanunları eğer zamanında planlayarak yapsaydık, bundan önceki konuşmamda da söylediğim
gibi, 2010’da başlattığımız süreci böyle gece yarılarına kadar uzatarak, 2016 yılında, ne
yazdığını bile bilmeden buraya getirmek durumunda kalmazdık. (s. 446)."
[Data_2015-2017]

82.!!!!
"Efendim, fiilî durum ile hukuki durum arasındaki ilişkiyi ifade eden gerek iki yüz elli yıllık bir
geçmişi olan Amerika’daki başkanlık sisteminden ve gerekse sekiz yüz yıllık bir İngiltere
parlamenter sisteminden örnek vermek gerekirse şunu görmekteyiz, çok somut bir örnek
vereceğim: Efendim, Bill Clinton’ın, Amerika’daki bireysel bir hatasından dolayı yüksek yargı
karşısında kendini savunup ve Amerikan toplumundan özür dilemesini çok iyi hatırlıyoruz.
Yine, 1997 yılında, İngiliz İşçi Partisi Başkanının kazandığı seçim sonrası -bizim de taklit
etmeye çalıştığımız- meşhur balkon konuşması yaparken aşağıda kendi özel aracı için trafik
polisleri ceza yazarlar ve buna herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu da çok tipik bir
örnektir.
Değerli milletvekilleri, bu örnekleri sizlerle neden paylaştık? Demokratik yönetim
sistemlerinde en temel kural erkler ayrılığıdır yani yasama, yürütme ve yargı arasında mesafe
söz konusudur. Çünkü demokrasi yasama, yürütme ve yargısıyla kurallı bir yönetim biçimidir.
Bu kurallar manzumesinin de kendine varlık bulduğu yer, Anayasa’da ve onun ışığında
çıkarılan kanunlar ve tüzüklerdedir. Yani Anayasa’dan, kanunlardan, kurallardan ve
tüzüklerden fiilî durumlar oluşur. Demokratik sistemlerde önce fiilî durum, sonra fiilî duruma
kılıf olabilecek kanunlar gelmez; tam tersi, fiilî durumlar kanunlardan güç alır ve öyle hareket
eder. Fakat bizim son zamanlardaki yürütme uygulamalarımızda “Ben istediğimi yaparım, her
ne kadar Anayasa’daki kurallara göre seçilmiş olsam da şimdi Anayasa bana uymak zorunda.”
demek demokratik bir tutum ve davranış olarak izah edilemez. (s. 707)."
[Data_2015-2017]

83.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Bunu kınadığımızı her seferinde söyledik ama
dediğim gibi, sesimizi duyurmak mümkün olmadı kınadığımız şiddete karşı. Bugün bir kez
daha söylüyorum: Evet, her türlü şiddete karşıyım ama sadece bu naif söylemle savaşı
durdurmak mümkün değil. Kırk yıldır bu savaşı sadece terör diyerek kimse durduramamış;
İngiltere’de de durdurulamamış, Portekiz’de de durdurulamamış, İspanya’da da
durdurulamamış, ara buluculuk için gittiğiniz (buraya kadar s. 848) Filipinler’de
durdurulamamış. Türkiye’de de bunun yolu müzakeredir; bütün halk, o “iradesi” dediğiniz
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halk bunu istiyor çünkü iki buçuk yıllık o sessizlik ve insanların gerçekten barış içinde yaşadığı
döneme geri dönmek istiyor. (s. 849)."
[Data_2015-2017]

84.!!!!
"Paris’teki, Belçika’daki, 2014’te İngiltere’deki olaylar, bütün bunlar demokratik ülkelerin
gerekli görmesi hâlinde, kamu güvenliğini tehdit altında görmesi hâlinde askerlerini,
ordularını nasıl göreve davet ettiğini hepimize gösterdi. Ben başka örnekler de verebilirim.
Mesela, Amerika’da Ferguson olaylarında ulusal muhafızlar göreve çağrıldı. Yani bir polis 18
yaşındaki bir genci öldürmüş, olay da bu. Buna karşı bir tepki var toplumda, ulusal muhafızlar
göreve çağrıldı ve olağanüstü hâl ilan edildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ondan daha önce
2011 yılına gittiğimiz zaman Wall Street’i işgal eylemi vardı."
[Data_2015-2017]

85.!!!!
"HÜSEYİN KOCABIYIK (Devamla) – 1973 yılında Fransa’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği
teröristlerce basılıyor. Oturuyor Fransa hemen terörle mücadele tedbirleri geliştiriyor...
Okurum, burada var dosyası. Ben sizin gibi öyle havadan gelmiyorum.Ondan sonra, 1974’te,
İngiltere Terörü Önleme Geçici Yasası çıkartıyor, sonra bir yasa daha çıkartıyor; Kuzey İrlanda
Olağanüstü Koşullar Yasası. 1977’de, 1987’de ve 1991’de bu yasaları revize ediyor. Yani
“İngiltere’de İngiliz Hükûmeti ile İrlanda, IRA oturdu, anlaştı.” falan buraya tatlı masallar
olarak anlatılıyor bunlar. O seviyeye gelinceye kadar o İngiliz devleti, İngiliz Hükûmeti terörle
mücadele yasaları çıkartmış bir yığın. Bir barış olduysa bu çabalar sayesinde o noktalara
gelindi. Bunları bilelim. (s. 1005)."
[Data_2015-2017]

86.!!!!
"Gerçekten, biz burada bunları konuşurken bütün dünya bizim burada, Türkiye’de işlenen ağır
suçları tartışıyor ama biz başka bir şeyi tartışıyoruz. Bugün yasayla ilgili kürsüye gelen farklı
partilerden sayın hatipler güvenlik-özgürlük dengesinden söz ettiler, ayrıca Fransa örneğini,
İngiltere örneğini ve uluslararası anlamda askerin, kolluk gücünün nasıl şehirlere davet
edildiğini ifade ettiler. Vallahi, biz de Türkiye’nin bir Fransa ve İngiltere olmasını çok arzu
ederiz ve bunu savunuyoruz da. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik yolunda her türlü konuda,
bununla ilgili parti olarak görüşümüzü ve desteğimizi sunduk. Ama, ne yazık ki bu kanun
tasarısıyla ilgili biz ne Fransa’yız ne İngiltere’yiz ne de başka bir Avrupa ülkesiyiz. Sadece bu
yıl, binlerce sivil insan... 3 aylık bebekten doğmamış bebeğe (s. 1051) kadar, anne karnında
öldürülen bebekten annesiyle beraber öldürülen çocukların olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz
ve bunların hiçbirinin soruşturulması yapılmadı."
[Data_2015-2017]
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87.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Fransa’da da oluyor, Belçika’da oluyor, İspanya’da oluyor,
İngiltere’de oluyor ve bu olaylara karşı parlamentoları birlikte hareket ediyorlar. (s. 640)."
[Data_2015-2017]

88.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN: Gene, bu vesileyle söz almışken, yargıyla ilgili ifade etmek istediğim bir
şey var. Tabii ki bununla ilgili bir İngiliz atasözüne de atıfta bulunmak istiyorum. İngilizler
diyor ki: “Çalışan saati kurun ama kurcalamayın.” Kurun ama kurcalamayın. Şimdi, yargıyı
kurcaladınız, mesela “Not sistemi yanlış.” dediniz, kıyameti koparttınız, şimdi not sistemi geri
geliyor. Şimdi, bununla ilgili, tabii ki HSYK’nın yapısıyla ilgili, yargı bağımsızlığıyla ilgili şu anda
görev yapan binlerce hâkimin, savcının feryadını size iletmek istiyorum. (s. 874)."
[Data_2015-2017]

89.!!!!
"Değerli milletvekilleri, Anayasa’nın 148’inci maddesini okuyup 121 ve 122’nci maddelerini
görmezden gelenler, kararnamelerle her şeyin yapılabileceğini düşünüyor olabilirler, yani
kararname yetkisinin sınırsız olduğu düşüncesinde olabilirler. Hani, parlamentoların beşiği
kabul edilen İngiltere’de, meşhurdur, işte, “Kadından erkek, erkekten kadın yapma dışında
Parlamentonun her yetkisi var.” diye böyle, ironik bir tarif yapılır. Galiba, son dönemde
Türkiye’de de kararnameler böyle okunuyor. Siz 121, 122’nci maddeleri nasıl anlıyorsunuz,
nasıl yorumluyorsunuz demiyorum çünkü yorumluk bir şey bile yok ortada. Ancak, olağanüstü
hâlin amacı ölçüsünde, sınırlarına bağlı kalmak (s. 68) şartıyla kararname çıkarılacağı
Anayasa’da çok net biçimde yazılmış ama buna rağmen, eğer siz bir çizgi film kanalını
darbeyle ilişkilendirerek kapatıyorsanız, bunu da ancak hayal gücünüzün genişliğine
yorabiliriz. (s. 69)."
[Data_2015-2017]

90.!!!!
"Bakın, bu sanki Türkiye’de yaşanan bir olaymış gibi. Aslında bunun karşılığını, sistematik bir
anlamını irdelediğimizde geçmişi ta 19’uncu yüzyıla kadar uzanmaktadır. Dönemin, 19’uncu
yüzyılın o güneş batmayan imparatorluğuyla dünya sahnesine çıkan Britanya
İmparatorluğu’nun sömürge bulma noktasında çok önemli bir taktiğine kadar uzanır bu taktik.
Yani hizip çıkarma yani küçük küçük parçalara bölme, onların ifadesiyle “…”(x) yani “böl ve
yönet” mantığının 21’inci yüzyılda postmodern ifadesiyle karşı karşıyayız"
[Data_2015-2017]

91.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MUSTAFA MİT (Ankara) –Yunan işgalini cumhuriyete tercih eden
meczuplar, başörtüsü nedeniyle İngilizlerin mandasını tercih eden tarih, millet ve devlet
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şuurundan yoksun nesiller ön yargıların esir aldığı zihinlerin eseridir. Fransız askerinin bir
hanımın başörtüsüne el uzatmasını bu mandacılar bilmez ancak Kahramanmaraş bilir ve
gereğini de yapar ve yapmıştır. (s. 189). -(15 Temmuzdan bahsediyor, yani mesele günümüz)"
[Data_2015-2017]

92.!!!!
"AYDIN ÜNAL (Devamla) - Avrupa şunu demiş, PKK bunu demiş, yok efendim, Avrupalı basın
örgütleri Türkiye’ye şu eleştiriyi yapmış, bu sıralamayı yapmış… Bunların hiçbiri umurumuzda
değil. Biz, terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bunu Fransa yapıyor, Almanya yapıyor, bunu
İngiltere yapıyor, bunu Amerika Birleşik Devletleri acımasızca yapıyor. Biz de terörle
mücadelemizi bu şekilde, kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Basın özgürlüğüne “evet” ama
teröre destek veren, şiddeti öven ve hatta terörün içinde yer alan birtakım basın organı
görünümündeki kuruluşlara da asla taviz vermeyeceğiz. (s. 664)."
[Data_2015-2017]

93.!!!!
"Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kaba bir yöntemle kadına özgü bütçe ayrılması ya da
kadın ve erkek için eşit bütçe harcanması anlamına gelmemektedir. Diğer ülkelere
baktığımızda, örneğin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede en başarılı ülkelerden biri olan
İsveç'te ayrı bir Eşitlik Bakanlığı bulunmakta olup bu Bakanlık cinsiyet eşitliği kıstasını diğer
bütün bakanlıkların uygulamasının da garantörü durumundadır. İngiltere'deyse bütçe
görüşmelerinde her türlü ekonomik, sosyal, kültürel alan cinsiyete dayalı bir analizle rapor
edilmektedir ve bu analizler sonucunda, örneğin, istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95'i
kadınların istihdamının artırılması için kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra, 12 Avrupa
ülkesi daha 2003 yılında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarını kabul ederek
uygulamaya geçirmiştir. Türkiye'deyse sadece kısıtlı sayıdaki projeler dışında bir gelişme
olmadığı ortadadır. Oysaki kadın odaklı bütçelemenin yerel yönetimlerde uygulanması
yerelden inşa edilecek cinsiyet eşitliği perspektifi açısından önceliklendirilmelidir."
[Data_2015-2017]

94.!!!!
"AYDIN ÜNAL (Devamla) – Burada Kürt kardeşlerimiz var, AK PARTİ Grubunun içinde çok
sayıda Kürt kardeşimiz var. Burada da vurguladım: Biz ezelî kardeşiz, ebedîyen de kardeşiz, bu
kardeşliği bozmaya, bu kardeşliği yıpratmaya, tahrip etmeye ne PKK’nın ne PYD’nin ne
Amerika Bileşik Devletleri’nin ne İngiltere’nin ne de Avrupa Birliğinin gücü asla yetmeyecektir.
(s. 886)."
[Data_2015-2017]
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95.!!!!
"GAYE USLUER: Şimdi, tek tipçiliğin karşısında çoğulculuk vardır. Birden fazla etnik grubun
olduğu, farklı mezheplerin olduğu ülkelerde bu iki tanım stratejik hâle gelmektedir. Bakınız
İngiltere’de, Kanada’da, Hindistan’da, İspanya’da demokrasilerde çoğulculuk vardır yani
orada hiç kimse demez ki “Sandıktan biz çıktık, sandıktan siz çıktınız.” Sizin göreviniz azınlığa
hükmetmek değildir, sizin göreviniz azınlığın haklarını korumaktır. (s. 359)."
[Data_2015-2017]

96.!!!!
"AHMET YILDIRIM (Muş) – Ünlü İngiliz siyaset felsefecisi Lord Acton’un söylediği üzere
“İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar zehirler.” Bugün güç zehirlenmesi yaşayan iktidar ve saray
gerçekliğinin yaptığı bunun dışında başka bir şey değildir. Yine, Lord Acton’dan alıntıyla ifade
edeyim ben: “İktidarlar suistimale yakındır, mutlak iktidarlar suistimal hırsı olmaksızın asla
yapamazlar.” Suistimalsiz yapamazlar mutlak iktidarlar ve yine Lord Acton diyor ki: “Güç
yıkılır, mutlak güç ise mutlaka yıkılır.” (s. 479)."
[Data_2015-2017]

97.!!!!
"Değerli milletvekilleri, dokunulmazlık demokrasinin ana esaslarından biri. Parlamenter
muafiyetler, dokunulmazlık ve sorumsuzluk olarak ikiye ayrılıyor, malumualiniz ve ana vatanı
İngiltere. Kralın milletvekillerinin önünü kesmemesi için başlayan çalışmalarda cezai yönden
muafiyet tanınmış ve dokunulmazlık demiş, dokunamazsınız ama hukuki yönden yapılan bir
haksız fiil varsa herkesin tazminatı ve dava hakkı var. (s. 51)."
[Data_2015-2017]

98.!!!!
"BAŞKAN – Kürsü sorumsuzluğu yine tanınmış bir haktır ve Mecliste söylediği sözlerden
dolayı, bunu dışarıda tekrar etmekten dolayı herhangi bir takibata uğranmaz. Fransa bunun
tersidir. Fransa’da hukuki dokunulmazlık vardır, cezai dokunulmazlık yoktur, hukuki bakımdan
vardır. Ve biz İngiltere’deki sistemi seçtik ve bizim Anayasa’mızda cezai bakımdan
dokunulmazlık var. İyi de ilanihaye mi var? Hürriyetler sonsuz mu? Hukuk devleti, bir anarşi
devleti midir? Değil, olamaz, mümkün değil."
[Data_2015-2017]

99.!!!!
"BAŞKAN – Devam edeceğim konuşmaya, lütfen dinleyin. Şimdi, bu, sadece bizde değil,
mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde son yirmi yılda 27 Temsilciler Meclisi ve Senato
dokunulmazlığı kaldırıldı. Avustralya’da 5. Fransa’da rüşvet, yolsuzluktan 3 kişi, İngiltere’de 30
kişi yirmi senede. (s. 52)."
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[Data_2015-2017]

100.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN TURAN (İstanbul) – Kendimize şu soruyu soralım: Batılı
demokrasilerde sınırsız basın özgürlüğü var mı; gazeteciler, medya çalışanları sınırsız bir
özgürlüğe sahip mi? İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, ABD ve daha birçok ülke, bağımsızlığını
ve güvenliğini sağlamak adına medyaya yasa düzeyinde birçok kısıtlama getirdiği gibi, medya
mensupları mevzuat dışına çıktıklarında polis tarafından çeşitli şekillerde tartaklanıyor,
mesleki materyallerine el konulup gözaltına alınıyorlar."
[Data_2015-2017]

101.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumumuz bu yapıdayken AK PARTİ’nin insan hakları alanında bu ülkeye kazandırdığı diğer
kurumlara da bakmamız gerekir. Geçenlerde yüce Meclisimiz Kamu Başdenetçiliği seçimini
yaptı. Bakın, bizim Kamu Başdenetçimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçildi ve
bağımsız bir yapıya sahiptir. Fransa’da Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır kamu
başdenetçisi ve üyeler de bizzat kamu başdenetçisi tarafından seçilmektedir. İngiltere’de
kurul üyelerini ve kurul başkanını devlet bakanı atamaktadır. Hollanda’da Adalet ve Güvenlik
Bakanının teklifi ve Kraliyetin onayıyla hayatiyet kazanmaktadır. Tabii, bir düzeltme yapmam
gerekir, Fransa’yı ombudsmanlık olarak söyledim ama diğer ülkeler insan hakları kurullarını
ihtiva ediyor. (s. 493).
…"
[Data_2015-2017]

102.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) – Çünkü kadınlar, Londra’da bir parkta yürüyüş
yapan kadını, genç kızı korkuttu diye yargılanan bir İngiliz’e İngiliz yargıç yedi yıl yedi gün
hapis cezası veriyor."
[Data_2015-2017]

103.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) – Diyor ki basın mensupları: “Ya, kadına elini bile
sürmedi, niye yedi yıl yedi gün, çok fazla değil mi?” Diyor ki: “Yedi gün, o genç kızı korkuttuğu
için ama yedi yıl, İngiliz kızlarını sokakta özgürce gezmeye korkuttuğu için.” (CHP sıralarından
alkışlar) Onun için, sevgili kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka, tarihi artık -gerçekten, samimi
söylüyorum- şu kafasında fesle gezen tımarhane kaçkınlarından öğrenmeyi bırakın, açın biraz
okuyun. Okuyun, tarih derslerle dolu. (CHP sıralarından alkışlar) İnanın, tarih derslerle dolu.
Ayşegül Terzilerin, Ebru Hanımların bu ülkenin sokaklarında özgürce gezebilmesi, bakın,
gerçekten söylüyorum, özgürce gezebilmesi bugünlerde mümkündü ama şimdi Ebru Hanım
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bu ve diyor ki: “Ya, benim her yanım kapalıydı, bana niye saldırdılar? Şimdi, eğer bu ülkenin
sokaklarında kadınların özgürce yaşamasına engel oluyorsanız Sevgili Osman Bak, ben sana
bakmam, sen kendine bak kardeşim, boş ver. Ben konuşacağımı konuşacağım” (s. 1132)."
[Data_2015-2017]

104.!!!!
"ENGİN ALTAY - Bakın, dinleyen arkadaşlar var sizin içinizde, onlara saygılı olun. Hollanda’da,
Belçika’da, İngiltere’de de saraylar var, bakın, bir de Orta Doğu ülkelerinde var saraylar.
Gelişmiş ülkelerde, refah seviyesi yüksek ülkelerde, demokrasinin kökleştiği ülkelerde saraylar
sembolik, parlamentolar güçlüdür. Biz şimdi hep beraber şuna karar vereceğiz: Saraylar
sembolik, parlamentolar güçlü mü kalsın? Yoksa parlamentolar sembolik, saraylar mı
güçlensin? Bu kadar basit bir mesele, bu kadar basit bir mesele. (CHP sıralarından alkışlar)
Ben bu Meclisin kendini bir güç zafiyeti, bir aciz noktaya indirgeyerek saraya ya da başka yere
-Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi bence mümkün değil de- başka bir noktaya güç
devşireceğine inanmıyorum. (s. 305)."
[Data_2015-2017]

105.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL: Birincisi şu: Anayasa’ya göre kimsenin önceden izin almadan, eğer OHAL de
ilan edilmemiş olsa, gösteri yapma hakkı var, basın açıklaması yapma hakkı var. Beyaz
Saray’ın önünde gösteri yapanlar, basın açıklaması yapanlar Amerikan demokrasisinin
onurudur, gururudur. İngiltere Parlamentosunun önünde özgürce protesto yapanlar İngiliz
demokrasisinin onurudur, gururudur. Almanya’da Alman büyük Parlamentosunun önünde
basın açıklaması, kitlesel eylemler yapanlar, kendilerini “Bundestag”a zincirleyenler Alman
demokrasisinin onurudur. Dün 1,5 kilometre Meclise yaklaştırılmayan, toplumun anayasa
hakkını haykırmaya gelmiş avukatların, baro yönetim kurulu üyelerinin, baro başkanlarının
gaz yemesi Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasisinin ve AKP demokrasisinin ayıbıdır, utancıdır,
rezilliğidir. (s. 358)."
[Data_2015-2017]

106.!!!!
"RUHİ ERSOY (Osmaniye) –(Gazetecilik tartışılıyor) Basın özgürlüğü ve basınla ilgili, elbette ki
düşünce, ifade ve toplumun kendisini ifade etmesinin alanı olarak gördüğümüz bir güç unsuru
olarak değerlendiriyoruz ama basın özgürlüğü ile millî güvenlik arasındaki ilişkiyi de mutlaka
dengeye katmak durumundayız çünkü güvenlik-demokrasi, güvenlik-özgürlük ilişkisi içerisinde
dünyanın gelmiş olduğu yeni durum, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, pek çok
Avrupa ülkesinde de düşünce özgürlüğü adına bunlar yapılmıyor arkadaşlar. Bakın, şu kadarını
söyleyeyim, 2005 yılında Londra’da bir metro istasyonu patladığında, o dönemde alınan
güvenlik tedbirlerinin yoğunluğu şikâyet konusu oldu ve o dönemin gazeteleri, yazarları,
düşünürleri bunun dünya başkenti olan Londra için turizm açısından sıkıntı getireceğini
söylediğinde, Londra Emniyet Müdürü “Bu, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun, İngiltere’nin
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bir devlet politikasıdır.” dedi ve konuyu orada kapattı, gazeteciler de bunu tartışma meselesi
bile yapmadı. Memleketin maalesef bir şekliyle asimetrik kuşatma altında yaşadığı şu
günlerde, olağanüstü terör örgütlerinin kuşatmasında olduğu bu günlerde, biz basın
özgürlüğü, haber alma hakları konusunda elbette ki meselelere yaklaşacağız fakat bunu
yaparken de güvenlik ilişkisini çok iyi gözetmemiz lazım. (s. 400)."
[Data_2015-2017]

107.!!!!
"Sizlere Zimbabveli bir başkanın hikâyesini anlatayım; hâlen 92 yaşındaki Robert Mugabe.
1980’den 1987’ye kadar Başbakan olarak yönettiği Zimbabve 1987 yılında yapılan bir Anayasa
değişikliğiyle başkanlık sistemine geçti, o yıla kadar sembolik olan Cumhurbaşkanlığı makamı
ise kaldırıldı. Zimbabve siyasetini yakından takip eden İngiltere’deki Kent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi akademisyeni Alex Magaisa, ülkede başkanlık sistemine geçişin nedeninden “gücün
merkezîleştirilmesi arzusu” diye bahsediyordu. Mugabe parlamenter sistemde mutlu değildi,
daha fazla güce ve kontrole sahip olacağı bir başkanlık rejimi istiyordu. Bu sistemle
Parlamento zayıflatıldı. Magaisa başkanlık sistemine geçişin sonucunun diktatörlük olduğunu
ve bu diktatörlüğün o günden beri varlığını sürdürdüğünü söylüyor. “Parlamenter sistem daha
iyiydi çünkü o zaman Başbakan Parlamentonun bir üyesiydi, Parlamentoya gitmesi ve
kendisine yöneltilen soruları yanıtlaması gerekiyordu. Başkanlık sisteminde ise başkanın
Parlamentoya hesap vermesi gerekmiyor.” diyor. Tanıdık geliyor mu sizlere? (s. 466)."
[Data_2015-2017]

108.!!!!
"ENGİN ALTAY: Değerli milletvekilleri, cumhuriyet kaygısı değil, cumhuriyet dediğiniz her
yerde var. Bizim buradaki kaygımız, bizim için cumhuriyetimizi anlamlı kılan, onun
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliğidir; bizim kaygımız buradadır. Bu
getirdiğiniz teklif ne 1808 Sened-i İttifakta ne 1839 Tanzimat ne 1856 Islahat Fermanı ne 1876
Kanun-i Esasiye, Birinci Meşrutiyet ne 1908 İkinci Meşrutiyet, daha Türkiye dışına çıkalım, ne
Medine Vesikası ne Magna Carta ne İngiltere Haklar Sözleşmesi ne Birleşmiş Milletler Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ne 1921 ne 1924 ne 1961 ve maalesef ne de 1982,
beğenmediğimiz 12 Eylül darbe anayasasından bile bu toplumu ve ülkeyi daha geri götürecek
bir tekliftir. Anayasaları anlamlı kılan da hak arama güvencesinin varlığıdır, temel hak ve
özgürlüklerin teminat altına alınması ve yargı bağımsızlığıdır. Getirdiğiniz teklif bütün bunları
ortadan kaldırmaya müsait bir tekliftir. (s. 470)."
[Data_2015-2017]

109.!!!!
"ENGİN ALTAY (Devamla) – An itibarıyla, siyasetçilerde mesele şudur: Bizler bugünden değil,
yarından sorumluyuz; dünküler de bugün yaşadıklarımızdan sorumludur. Bakın, siyasetin
böyle bir ritüeli vardır. Bugün dünün sonucudur, yarın da bugünün sonucu olacak. Değerli
milletvekilleri, terör kamplaşma ve kutuplaşmadan beslenen bir illettir. Huzur içinde bir
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yaşam istiyor isek terörün kamplaşma ve kutuplaşmadan beslenmesinin önündeki bütün
kanalları kesmek herkesten önce bu Meclisin görevidir. Parlamenter sistemi güçlendirmek 80
milyon insanımıza yapabileceğimiz en büyük hizmettir, en büyük iyiliktir. Bu çatı altında
milletin emanetine sahip kalmak bizim asli görevimizdir; aksi, emaneti gölgelemektir. Bütçe
hakkını ortadan kaldırmak, denetim yetkisini daraltmak, kanun koyma yetkisine ortak koşmak
Türkiye Büyük Millet Meclisini sembolikleştirmektir. Dün söyledim, Hollanda’da, Belçika’da,
İngiltere’de de saraylar var, şatolar var... O gelişmiş ülkelerde saraylar ve şatolar semboliktir,
Parlamento aslolandır. Millî irade Parlamento’dur, sarayda, şatoda millî irade olmaz ama kimi
Orta Doğu ülkelerinde, Orta Asya ülkelerinde, Uzak Doğu ülkelerinde, kimi Afrika ülkelerinde
de şatolar, saraylar var, parlamentolar da var ama oralarda da parlamentolar semboliktir,
saraylar ve şatolar kuvveti temsil eder. Fark şudur: Bir tarafta, birinci örnekte refah ve huzur
vardır, ikinci örnekte zulüm ve azap vardır. (s. 471)."
[Data_2015-2017]

110.!!!!
"Zira, tek ya da çift Meclisli parlamenter rejimler incelendiğinde, Türkiye’de Parlamentoda
temsil rakamlarının dünya örneklerinin gerisinde olduğu görülmektedir. Avrupa ülkeleri baz
alındığında, Parlamentonun çok daha düşük seviyede, eksik temsil edildiği düşünülebilir.
Rakamlara bakacak olursak, mevcut durumda Türkiye’de, ortalama 140 bin vatandaşa 1
milletvekili düşerken, Yunanistan’da 30 bin, İsveç’te 26 bin, Macaristan’da 28 bin vatandaşa
bir vekil düşmektedir. Ülkemize benzer yüksek nüfusa sahip ülkelerden Almanya’da 131 bin,
Fransa’da 113 bin, İtalya’da 97 bin, İngiltere’de 96 bin kişiye 1 milletvekili düştüğü
görülmektedir. Üstelik bu ülkelerin halkın oyuyla seçilen ikinci meclisleri veya senatoları
bulunmaktadır. (s. 473)."
[Data_2015-2017]

111.!!!!
"ALİ CUMHUR TAŞKIN (Mersin) – Türkiye’de bir sistem sorunu olduğu bütün kesimlerce
aşikârdır. Parlamenter sistemin, bizim siyasi anlayışımız, Türkiye’de seçmen tercihleri dikkate
alındığı zaman bize uymadığı açıktır. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi devletlerin
sistemlerine baktığımızda hiçbirinin sistemleri birbirine benzemez çünkü bu devletlerin
sistemleri kendi siyasi geçmişleri ve millî anlayışları çerçevesinde şekillenmiştir. Bu sebeple,
yüz elli yıllık anayasa geçmişimizin neticesi olarak Genel Kurula gelen millî anayasa değişim
paketi, milletimizin istikbalini, ekonomik ve siyasi istikrarını sağlama yolunda en önemli bir
metindir. Özellikle darbe kültürünü ortadan kaldırabileceğimiz önemli bir eşiğin arifesindeyiz.
Özellikle kırk yıldır darbe anayasasını değiştirme sürecinde bir yol haritası çizmenin ve bu
noktada doğru istikamette ilerlemenin AK PARTİ olarak ana hedefimiz olduğunu ifade eder,
Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (s. 528)."
[Data_2015-2017]
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112.!!!!
"ALİ ÖZKAYA (Devamla) – Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, aynı zamanda devletin başkanı olduğu
için elbette ki yüksek yargı organlarına da atama yapacaktır. Kaldı ki Almanya, Avusturya,
İngiltere gibi birçok ülkede hâkim ve savcılar doğrudan Adalet Bakanı tarafından
atanmaktadır. Bizde ise yeni ismi “HSYK” olan bağımsız üst kurul tarafından atanacaktır. (s.
761)."
[Data_2015-2017]

113.!!!!
"ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bakın, farkında mısınız, bu anayasal değişikliğe kamuoyunda
entelektüel destek sıfır, hiç kimse entelektüel düzeyde bir savunma yapamıyor. Ülkenin
olağanüstü koşullardan geçtiğinden bahsediliyor, “çift başlılık” deniliyor, tarihimize uygun
olduğundan bahsediliyor falan ancak arkadaşlar, hangi ülkenin kadim tarihinde demokrasi
var? Demokrasi, bir çağdaş dönem rejimidir. Bugün neredeyse tüm Batı demokrasilerinin
tarihinde mutlak monarşiler vardır. Bugün İngiltere’nin, İsveç’in, Almanya’nın, tarihsellik
iddiasıyla, önerdiğiniz gibi bir rejime geçeceğini düşünebilir misiniz? Ülkelerin tarihsel
yolculuğu ilkel olandan çağdaş olana doğrudur, ancak bu şekilde ilerleme olur, bu şekilde
insanlar daha özgür, mutlu ve müreffeh yaşarlar. (s. 428)."
[Data_2015-2017]

114.!!!!
"BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gergin anlar yaşıyoruz.
Parlamento pratiğinde zaman zaman gergin anlar yaşanabilir ama önemli olan daha sonra
suhuleti hâkim kılabilmektir. İngiltere Parlamentosunda kral ya da kraliçe Avam Kamarasına
girmez, böyle bir gelenek yerleşmiş. Bunun sebebi, İngiltere’de Avam Kamarasının, Meclisin
“Kral giremez, hükümdar giremez.” diye bir kanun çıkarması değildir, böyle bir kural yoktur.
Eski zamanlardan birinde hükümdar Avam Kamarasına girmek istediğinde Parlamento yüksek
sesle “Kral giremez, hükümdar giremez buraya.” diye bağırmıştır ve o günden sonra hiçbir
İngiltere hükümdarı Avam Kamarasına girmemiştir. Böyle bir gelenek yerleşmiştir (s. 615).
(Türkiye'de de bunu yapmamız gerekiyor mealinde devam ediyor konuşma)"
[Data_2015-2017]

115.!!!!
"LEVENT GÖK (Devamla) – Halkımız bunları bilmiyor mu? Bir an önce kapatalım, bir an önce
herkes sussun. Meclis televizyonu yok, havuz medyası iktidardan yana yayınlar yapsın.
Cumhurbaşkanı da sahaya inecekmiş. Dört koldan cumhuriyet rejimini değiştirmeye dönük bu
hareketlerinizi, bizim, bırakın 80 milyon insanımızı, yurt dışından, bakın, yayın yapan bir
gazete nasıl değerlendiriyor değerli arkadaşlarım; İngiliz kaynaklı, Londra merkezli Suudi
gazetesi El-Hayat gazetesinin verdiği yorum bugünkü gazetesinde “Bu Anayasa taslağıyla
Erdoğan, demokrasinin temelleri olan Meclis denetimini ve güçler ayrılığını yok etmiş olacak
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ve Türkiye’yi yüz yıl öncesine, Abdülhamit dönemine geri götürmüş olacak. Türkiye
Erdoğan’la beraber demokrasinin geliştirilmesi yerine Meclis-i Mebusan dönemine dönecek.”
Kim söylüyor bunu? Yabancı gazeteciler söylüyor. (s. 931)."
[Data_2015-2017]

116.!!!!
"Bu, Parlamento iradesini yok sayan bir anlayışın Türkiye’yi hangi uçurumun kenarına
getirdiğinin çok somut ve açık bir göstergesidir.
Değerli arkadaşlar, bu tablo içerisinde bakacağız konuya. Milletvekillerinin milletvekilliği
yapma hakkı ve hukukuna bakarken de bu tablo içerisinde bakacağız. Parlamento hukuku
sadece yazılı kurallardan oluşmaz, parlamento hukuku parlamento geleneğinden de oluşur.
Parlamenter demokrasinin en köklü temsilcisi olan İngiltere’de yazılı bir anayasa olmadığı
hâlde, Parlamento, gelenekleriyle, teamülleriyle hiç tartışılmayan bir dokunulmazlık içerisinde
siyaset yapma hakkını yürütür. (s. 80)."
[Data_2015-2017]

117.!!!!
"Bizim rejimimizi tartışanlar önce kendi rejimlerini gözden geçirsinler. En başta adı üzerinde
“krallık” olan Birleşik Krallık olmak üzere Hollanda’sından Belçika’sına, İspanya’sına, İsveç’ine,
Norveç’ine kadar krallıkla yönetilen ülkelerin bize bu konuda ders vermeye hakları olmadığını
düşünüyoruz. Buradaki referandum sürecinden “evet” oyu çıkmasının acaba kendi
ülkelerinde de bu tarz halkın iradesinin belki de yansımasından korktuklarından mı
kaynaklanıyor diye de düşünmeden geçemiyoruz. Türkiye’de 16 Nisanda çıkacak “evet”
sonucunun bu ülkelerde de o zaman yeni tepkilere ve halkın kendi istediği kişileri seçmesine,
bu monarşilerin sona ereceğine dair bazı beklentilerin oluşmasına yol açacağı kaygısı
herhâlde kendilerinde mevcuttur diye düşünüyoruz. Bu kapsamda bu ilişkilerin gözden
geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. (s. 82)."
[Data_2015-2017]

118.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Bir yapının örgüt olabilmesi için dünyada kriterler vardır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde kriter Dışişleri Bakanlığının kararlarıdır, İngiltere’de İçişleri
Bakanlığının kararıdır, Türkiye’de ise yargının kararıdır. Burada şikâyetler yapıldıktan sonra,
2005 yılında bu yapının örgüt olduğu noktasında bazı şikâyetler geliyor ve Yargıtay 5. Ceza
Dairesi bunlarla ilgili karar veriyor, diyor ki: “Hayır, burası bir örgüt değildir, radikal
İslamcıların dahi burayı hedef aldığı bir yapıdır.” Ardından, cumhuriyet başsavcısı itiraz ediyor.
2008’de karar veriyor Yargıtay Daireler Kurulu -herkes var orada- diyor ki: “Hayır, burası bir
örgüt değildir.” Buna rağmen, 2013 yılındaki 17-25 Aralıktan sonra iktidar partisi büyük bir
mücadele içerisine giriyor. Bir yandan “Haşhaşiler” diyor bunlara, bir diğer yandan bunlara
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“paralelciler” diyor, “Paralel yapı oluşturmak istiyor.” diyor ama nedense Cumhuriyet Halk
Partisinin ve HDP’nin milletvekilleri buraya destek vermeye devam ediyorlar. (s. 796)."
[Data_2015-2017]

119.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Biz, 24’üncü Dönemde yapılan kapsamlı Tüzük değişikliği
çalışmasına, tüm partilerin katılmasını esas alan, daha demokratik, denetim yollarını
kapatmayan, açan, şeffaflaştıran ve muhalefetin sesini kısmak yerine nitelikli tartışmaların
önünü açacak bir çalışmaya, usulüne uygun yapılacak bir davete grup başkan vekilleri
düzeyinde katkı vereceğimizi, o çalışmaların içinde olacağımızı hep söyledik ama geçen hafta
bir başka formatta başlatılan ve bir dayatma gibi görünen oradaki pozisyonumuzu tarif ettik.
Bugün Meclis Başkanlığı siyasi parti gruplarına çağrıda bulunup, İç Tüzük’ün mevcut
durumunu doğru tanımlayıp... Ki orada, örneğin, iç tüzükler yaşayan, canlı ve yazılan
metinden zaman içinde bağımsızlaşan uygulamalardır. İngiltere Anayasası, geleneklere
dayanan, bir tek kelimenin olmadığı bir anayasadır. Son olarak şunu söyleyeyim efendim:
“Bugüne uyumlaştırılacak demokratik bir İç Tüzük’e katkı vermeyiz.” diye hiç söylemedik.
Ama geçen haftaki çağrı ve sıkıştırıldığı pozisyona itiraz etmiştik. Onu ifade ediyorum. (s.
731)."
[Data_2015-2017]

120.!!!!
"YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup
önerisinin aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi 5 Mayıs 2016 tarihli, geçen yılki bir grup önerisi. Grup
önerisinin gerekçesine baktığımız zaman, bazı tutuklamalardan bahsedilerek terör olayları
sonrasında alınan yayın yasakları eleştirilmekte, MİT tırları soruşturması kapsamında
tutuklanan gazetecilerden bahsedilmekte ve bazı haberleri yapan gazetecilerin haberleri
yaptıkları için tutuklandıklarından ve yayın yasakları eleştirilerek medyaya baskı olduğundan
bahsedilmekte ve bu yöndeki iddiaların araştırılması istenmektedir. Grup önerisinde
bahsedilen terör olaylarına ilişkin yayın yasakları bir kere soruşturmanın selameti açısından,
delillerin karartılmaması açısından, kamu yararı ve kamu güvenliği açısından alınan yayın
yasaklarıdır. Bunların basın özgürlüğüyle bir alakası yoktur, Avrupa’da ve demokratik
ülkelerde, hukuk devleti olan her yerde bu tür yayın yasakları alınabilmektedir. Nitekim,
Fransa’da, İngiltere’de meydana gelen terör olaylarında da bu yasaklar alınmıştır, izin
verilenlerin dışında tek bir kare görüntü dahi yayınlayamamışlardır olaylardan sonra. (s.
935)."
[Data_2015-2017]

121.!!!!
"SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Almanya, Fransa, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerden 500’ü
aşkın bilim insanı ülkemizdeki akademik kıyıma dikkat çeken bir metni imzaladılar. Dünyadaki
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tüm akademisyenlere çağrıda bulunan bilim insanları YÖK, TÜBİTAK gibi kurumlarla ilişkileri
askıya alma çağrısında bulundular. Haksız yere ihraç edilen akademisyenlerin işlerine geri
dönmesi ve OHAL rejimi altında gittikçe şiddetini artıran akademisyenlere yönelik baskıların,
haksızlıkların sonlandırılması çağrısında bulunmuşlardır. Uluslararası dünyada adalet, hukuk,
demokrasi değerlerinden hızla uzaklaşan ülkemizde akademisyenlerin, gazetecilerin ve tüm
haksızlığa uğrayanların, adalet arayışında olanların sesi olan Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde üçüncü gününe giren adalet yürüyüşümüzde başta bilim
insanları olmak üzere herkes için adaleti hâkim kılacağız. (s. 1124)."
[Data_2015-2017]

122.!!!!
"CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Ve 15 Temmuz... 1 gün bile sürmedi, tekrar ediyorum, 24
saat bile değildi; 15 saat sürdü! Limana yanaşan düşman gemilerinden değil, sağ olsun
Erdoğan’ın eniştesinden öğrendik. Ama hazırlıksız değildik. Lojistik destek tamdı mesela.
Nedense 4 farklı noktada bekletilen uçaklar, helikopterler, 3G bağlantıları, televizyonlar,
radyolar… Düşman bu kez ne İngiliz ne Fransız, ne de Alman’dı… Bir zamanlar yedikleri
içtikleri ayrı gitmeyen, istedikleri her şey verilen ‘muhterem hoca efendileri’ydi. Amaç devleti
ele geçirmekti ama nedense birkaç tankla darbe yapmaya çıkmışlardı. Her şeyden habersiz
masum erlerle polisi ve vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Kardeşi kardeşe kırdırdılar! Kurtuluş
yine bizimkilerden, FETÖ’nun kumpas kurduğu Kemalist askerlerden geldi ve milletin
direnişiyle birlikte darbe püskürtüldü. Sonuç 248 şehit, yüzlerce yaralı… (s. 630)."
[Data_2015-2017]

123.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MİTHAT SANCAR (Mardin) – “Peki, niye yapıyorsunuz?” diye
sorduğumuzda “Başka ülkelerde var.” dediler. Sorduk “Hangi ülkelerde bu kadar ağır para
cezası düşünce açıklaması için getiriliyor?” diye, dediler ki: “Almanya’da var.” Almanya’da
böyle bir düzenlemenin, bu amaçla ve bu çerçevede bir düzenlemenin olmadığını anlattık
kendilerine ama dinlemediler. İngiltere ve Fransa örneklerini verdiler, onların da böyle
olmadığını söyledik, yine dinlemediler (s. 998)."
[Data_2015-2017]

124.!!!!
"MURAT ALPARSLAN (Ankara) – vatanın savunması adına Kurtuluş Savaşı’nı yöneten,
bugünlere kadar pek çok badireyi atlatarak gelen ve nihayetinde belki de bu tarihin, bu
toprakların, bu vatanın, bu milletin o güne kadar gördüğü en kanlı, en vahşi, en kalleş darbe
teşebbüsüne ve işgal girişimine karşı, temsilini üstlendiği milletin iradesine ve egemenliğine
sahip çıkarak dimdik duran bir Gazi Meclisin üyesi ve mensubuyuz. Hiç tereddütsüz, bu
Meclis, meşruiyetini ve egemenliğini milletten almaktadır ve çalışmalarında da milletin diliyle
konuşmak, milletin gözüyle görmek, milletin hassasiyetlerine dokunmak, milletin taleplerini
öncelemek durumundadır ve yine hiç tereddütsüz, bu çalışmalarını yaparken de bir kurallar
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manzumesi içerisinde hareket etmektedir. Biz isterdik ki bu Gazi Meclisin İç Tüzük’ü dünya
parlamentolarına örnek olan ve parmakla gösterilen bir iç tüzük olsun. Ancak kırk dört yıldır
uygulanan ve başlangıçta kısmen Fransa ve belki de kısmen İngiliz parlamentolarından alınan
bir dizi hükümlerle ortaya çıkarılan bu İç Tüzük’le, yine Anayasa maddeleri, teamüllerle
birlikte oluşturulan parlamento hukukuyla bu Meclis idare edilmiş. Geride bırakılan kırk dört
yıl içerisinde yüz elli altı defa değişikliğe uğramış, madde sistematiği bozulmuş, kimi olmayan
maddeler, teamüller şeklinde uygulanmaya devam edilmiş. (s. 1040)."
[Data_2015-2017]

125.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CENGİZ AYDOĞDU (Aksaray) – Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar;
Fransız İhtilali’nden sonra bir İngiliz aristokrat ihtilali çok cesaretli bir şekilde, biraz da Avrupa
kamuoyunu sarsacak tarzda tenkit eder: Edmund Burke, İrlandalı bir aristokrat, Avam
Kamarası’nda da üye, siyasetçi. İhtilale yönelttiği en önemli tenkit ihtilalin yücelik duygusunu
öldürdüğüdür, yücelik duygusu, aşkınlık hissi, “Bunu öldürdü, insanlar arasındaki ilişkilerin
kıymetini, kalitesini düşürdüğü.” der. Ve İngiltere’de tedricen yapılan pek çok şeyin… “Üç yüz
yıl, dört yüz yılda yaptığımızı bir yıla sığdıracaklar, belki iki yıla sığdıracaklar ama tekrar
sistemlerini toparlamaları, sistemlerine itibar kazandırmaları, kurumlarını yaşatan o ideyi,
özü, ana fikri itibar sahibi kılmaları çok zaman alacak.” der. Türkiye Cumhuriyeti bir kültür
devrimiyle kuruldu. Cumhuriyetimize, devletimize, kurumlarımıza ve demokrasimize o
Burke’ün kastettiği anlamda yücelik duygusunu, o ana fikri, ana özü vermemiz zaman alacak
çünkü -bunu sosyal bilimlerle azıcık iştigal edenlerin çok iyi bildiği gibi- yüzyıllar sürüyor bu tür
şeyi oluşturmak; hatta bir kavramı oluşturmak bile zaman alıyor, tarihî bir geçmiş gerekiyor.
(s. 1070)."
[Data_2015-2017]

126.!!!!
"Sadece çok para kazanan bir esnaf gibi çok oy alıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir işte entelektüel
bir bakış açısı yok. “Maltepe Meydanı’nda 170 bin kişi var.” diyorsunuz. Bunu dediğinizde,
sizin grubunuza bunu inandırabilirsiniz; İngiliz’e, Fransız’a, Alman’a nasıl inandıracaksınız?
Uydudan görüyor o kaç kişi olduğunu. Herkesin bildiği bir büyüklüğü, bir sayıyı on kat, on beş
kat küçülterek kendinizle niye dalga geçirtiyorsunuz? Yani bunu yaptığınızda, ölçülmesi yüzde
100’e yakın mümkün olan bir şeyi on kat, on beş kat küçülterek orada bile anlaşamazsak biz
nerede anlaşacağız? (s. 140)."
[Data_2015-2017]

127.!!!!
"Fransa Parlamentosunun İç Tüzüğü’nde var. Orada ise bunu bir ferî ceza olarak düzenlemiş.
Geçici çıkarma cezası benzeri veya kınama cezası gibi bir ceza alındığı takdirde bu cezayla
birlikte otomatik olarak bir para cezasına da hükmedilmektedir. Yine, İngiltere
Parlamentosunda Avam Kamarasında var. Orada da bizdeki geçici çıkarmaya benzeyen men

431

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
cezası yani Genel Kurul toplantılarına girme engeli olan cezanın otomatik olarak para cezasını
da gerektireceğine dair bir düzenleme var. Bazı ülkelerde iç tüzük dışında düzenlemeler var.
Almanya’da etik hükümler ve ona bağlı olarak düzenlenen bir ceza hükmü olarak var iç tüzük
dışında. Dolayısıyla “Para cezası yok, nereden çıkıyor?” falan gibi değerlendirmeler yanlıştır.
Hem teorik olarak hem dünyadaki farklı parlamento uygulamalarına baktığımızda para cezası
var. Bizdeki düzenleme de onlara uygun bir düzenleme. (s. 152)."
[Data_2015-2017]

128.!!!!
"O günlerdeki komisyonlarda uzun sürelerle, sabahlara kadar, saatlerce konuşulması
münasebetiyle o günkü arkadaşlarımız bu değerlendirmeyi yapmış.
2013 yılındaki İç Tüzük Komisyonunun, o arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeyi esas alarak
biz de önce parlamenter sistemin uygulandığı İngiltere’yi, yarı başkanlık sisteminin
uygulandığı Fransa’yı, ardından tam başkanlık sisteminin uygulandığı Amerika Birleşik
Devletleri’ni ziyaret ettik. O ziyaretlerimiz sonrasında çalışmaların daha etkin, verimli ve
yasaya dönük, millete hitap eden, siyasetlerimize, ideolojilerimize değil, buradaki
çalışmalarımız sırasında, millete hitap eden nasıl (s. 346) yapılır diye bir İç Tüzük Komisyonu
kurduk. Toplamda 22 maddede anlaşamadık."
[Data_2015-2017]

129.!!!!
"Hâlbuki, bugün adına “parlamenter demokrasi” dediğimiz sistemin temelleri 1215’te
“Magna Carta Libertatum” dediğimiz belgeyle atılmıştır. Bu belgeyle, İngiliz Kralı ilk kez
yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı haklar tanımıştır. Bu anlaşmayla, hukukun genel kuralları,
kralın arzusundan ve isteklerinden daha üstün bir yasa ilkesi hâline gelmiştir ve “Adil bir
mahkeme tarafından yargılanıp mahkûm edilmedikçe kimse hapsedilmeyecek ve mal ve
mülkünden yoksun bırakılmayacak.” hükmünü içermekteydi. Aradan kaç yıl geçti biliyor
musunuz? Sekiz yüz yıl geçti, hâlen aynı ilkeyi hayata geçiremedik."
[Data_2014-2015]

130.!!!!
"Binnaz Toprak: Şimdi, World Wide Web Vakfı kurucusu İngiliz bilim adamı Sir Berners-Lee
diyor ki: “2013 yılında bütün dünyada insanlar İnternet kanalıyla haberleştiler, örgütlendiler,
harekete geçtiler ve hükûmetlerin yolsuzluklarını ve yanlışlıklarını ortaya çıkardılar. Bundan
rahatsız olan birtakım hükûmetler de İnternet’e sansür ve yasak getirdi. Bu ise gerçekten
demokrasilerin geleceği için son derece tehlikeli.” Buna katılıyorum çünkü demokrasiler
ancak düşünce özgürlüğünün olduğu ortamlarda yaşayabilir. Onun da ötesinde, ülkelerin
gelişimi açısından da son derece önemlidir."
[Data_2014-2015]
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131.!!!!
"Oktay Ekşi: “Saygıdeğer milletvekilleri, öyle bir ortamda sizin huzurunuza geldim ki
Türkiye’de bu meseleyi bizim görüştüğümüz tarihte ülkemizi yöneten Sayın Başbakan “Şu
anda Twitter denen bir bela var. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş
belasıdır.” diyor. Onun bir numaralı yardımcısı Sayın Bülent Arınç “Twitter denen rezalet” diye
çağımızın en önemli sosyal medya aracını nitelendiriyor. Böyle bir ortamda, bizim bugün
gazetelerde okuduğumuz habere göre, İngiliz Başbakanı David Cameron kendilerinin uzun
yıllardan beri en önemli yayın organı olan BBC’yi İngiltere’nin gururu olarak nitelendiriyor.
“İngiltere’nin gururu” dediği BBC, hepinizin anımsayacağı gibi, özellikle Falkland Savaşı
sırasında, yani ülkenin bir başka ülkeyle savaşta bulunduğu dönemde, yıllarda açıkça
Hükûmeti rahatsız edecek ama bağımsız yayınlar yaparak itibarına itibar katmıştı. Oysa
Türkiye’mizde Sayın Başbakanın sadece Twitter’dan, sadece sosyal medyadan değil, sadece
çeşitli gazetelerden de değil, özel sektörün elinde bulunan televizyon kanallarından da ne
kadar rahatsız olduğunu -az önce benden önce konuşan saygıdeğer milletvekili arkadaşımın
da değindiği gibi- 6 milyon oy almış bir muhalefet partisi liderinin sözlerinin o televizyon
kanalından yayınlanmasından bile rahatsızlık duyup sansür teşebbüsünde bulunduğunu
biliyoruz. TRT, bir önceki salı günü yani iki gün önce, ana muhalefet partisi liderinin
konuşmasını, yine burada sık sık dile getirilen yolsuzluklar konusuna geldiği zaman keserek
kamuoyuna aktardı yani gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasına alenen ve resmen karşı olan,
sosyal medyadan da davacı olan bir siyasi iktidar olarak maalesef ülkeyi yönetmektesiniz” (sf.
277)."
[Data_2014-2015]

132.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “ Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş
olduğu İzmir Liman İşletmesindeki yolsuzluklar ve Sabah ve ATV’nin satışıyla ilgili havuz
oluşturmada olan rüşvet olaylarının araştırılmasıyla ilgili Meclis araştırma önergesinin lehinde
söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.... Bakın, şunu ifade ediyorum:
Şimdi, hangi gerekçeye sığındınız bunu yapmak için? Dediniz ki: “Millî devlete darbe var,
paralel yapı var. Paralel yapının arkasında Amerika’sı, İngiltere’si neyse, dış güçleri var, bizi
yıkmaya çalışıyorlar -sözde- asrın liderini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” Ben size buradan
söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de dedi: Bir buçuk aydır, iki aydır bas bas
bağırıyoruz buradan… Sayın Başbakan, sayın bakanlar, Allah rızası için gelin, bu işin arkasında
kim varsa bu kürsüden açıklayın. Amerika mı var, İngiltere mi var, Fransa mı var? Ama ben çok
iyi biliyorum, bir zamanlar AKP’liler ne diyordu biliyor musunuz oturduğumuz bir toplantıda:
Bizim beyefendinin, patronun arkasında Amerika da var, biz şöyle güçlüyüz, askeriyeyi
hallettik, yargıyı hallettik, 2023 yılına kadar bizim iktidarımızı kimse engelleyemez.” diyorlardı.
Bu konuşmalara şahit olan birçoğunuz vardır. Şimdi, buradan soruyorum: Gelin bunu
açıklayın. Eğer gizli bir şey varsa, gizli bir şey varsa dedik ki: Bunun gizliliği varsa milleti
ilgilendiren, devleti ilgilendiren gizliliği varsa gelin Mecliste kapalı oturum yapalım. Bize bir
açıklayın ya Allah rızası için! Biz, sizden daha fazla Milliyetçi Hareket Partisi olarak millî
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devletin yanında durmazsak namerdiz. Açık söylüyorum: Bizim için devletin ebet müddetliği
kaçınılmazdır ama gelin, açıklayın bunu değerli milletvekilleri, gelin açıklayın” (sf. 755)."
[Data_2014-2015]

133.!!!!
"Necdet Ünüvar: “Bu sadece Türkiye’nin yaptığı bir düzenleme de değildir. Bütün dünyada,
bütün gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde de yapılan düzenlemeler var. Yani
Almanya’sından İtalya’sına, İngiltere’sinden Amerika’sına, Fransa’sından Finlandiya’sına kadar
pek çok düzenleme var. Ben bunlarla ilgili gerektiği zaman detaylı bilgi de sunabilirim. Ama bu
düzenlemeler tabii ki o ülkenin kendi özgün koşullarına uygun şekilde de farklılık arz
edebilmektedir.Dolayısıyla, bugün yapılan düzenleme, dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından onaylanan düzenleme de İnternet ortamında kişilik hak ihlallerini önlemek ve özel
hayatın gizliliğinin korunması, ki Anayasa’nın 20’nci maddesi bunu açık bir şekilde emreder,
bu anlamda yapılan bir düzenlemedir.” (sf. 585)."
[Data_2014-2015]

134.!!!!
"Erdal Aksünger: Sayın Bakanım, söylediğiniz konular da doğru değil. İrlanda örneğini verdiniz
Komisyonda, işte İngiltere örneğini verdiniz. Binlerce yer… Bazı kelimelerle ilgili konuların
yasak olduğunu söylediniz. Google’ın kendisinden… Ben bizzat kendim görüşüyorum, böyle
bir şey mevzubahis değil. Zaten 5651’in tamamen karşısında olduğumuzu Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin bize verdiği mahkûmiyet kararlarından dolayı da hepimiz biliyoruz.
8’inci maddedeki katalog suçları, bu memlekette neyin ceza hukuku içerisinde olup neyin
bürokratın elinde olduğunu siz tayin ettiniz yani yargıyı orada ortadan kaldırdınız."
[Data_2014-2015]

135.!!!!
"Lütfi Elvan: “Sayın Başkan, öncelikli olarak, Sayın Aksünger -Google’ın- İngiltere’de böyle bir
yasak olmadığına dair bir ifade kullanmıştır, benim böyle bir ifade kullandığımı, yasaklama
olduğunu ancak böyle bir hususun söz konusu olmadığını söylemiştir. Kendisine web sitesini
veriyorum ben, lütfen alsın. “Wikipedia.org” bölümüne girerseniz, orada, İngiltere’de 100 bin
tane kelimenin Google’da yasaklandığını ve arama yapamadığını görürsünüz, 100 bin kelime
ve bunlarda “yasaklanmıştır” veya “engellenmiştir” şeklinde ifade kullanılmıyor. Nasıl bir
ifade kullanılıyor? Sadece “bulunamamıştır” şeklinde ifade kullanılıyor. Evet, İngiltere’de
mahkeme kararı olmadan bu 100 bin kelime ve kavram Google tarafından engellenmekte,
engellenmesine rağmen, bu, sadece “bulunamamaktadır” şeklinde bir ifadeyle ekrana
çıkmaktadır. Bunun dışında, yine, İngiltere’deki Erişim Sağlayıcıları Birliği ve İnternet Gözlem
Vakfı kara liste oluşturabilmekte, bununla da mahkeme kararı olmaksızın bunların erişimi
engellenebilmektedir” (sf. 527-528)."
[Data_2014-2015]
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136.!!!!
"ERDAL AKSÜNGER (İzmir) – Sayın Bakanım, şimdi, şöyle bir durum var: Sizin söylediğiniz 100
bin tane kelime, ben Google’dan aldım, Google’ın Türkiye Müdüründen aldım zaten bütün
hepsini. Yani orada sitelerin yazdığı şu olabilir: İngiltere’de metro operasyonu, metro olayı
olduktan sonra işi değiştirdiler güvenlik nedeniyle bazı şeyleri, mahkeme kararıyla bazı
konularla ilgili aramalar yasaklanmış olabilir. Ama bunun yüzde 90’ı çocuk pornosu, doğrudur,
çocuk pornosu, bunu kabul ediyorum. Başka bir konu değil zaten, dünyanın her yerinde
böyle. Ayrıca, İngiltere’de söylediğiniz bu ISPA normalde sizin dediğiniz gibi bir dayatmayla,
iktidarın veya oradaki Hükûmetin dayatmasıyla kurulmuş bir birlik değil, buradaki erişim
sağlayıcıları birliği gibi değil, kanun çıkartıp kurulmuş bir birlik değil. Bunu siz iktidar olarak
zorla, kanunla kurduruyorsunuz, orada öyle bir şey yok. Burada sadece bir vakıf daha var,
tavsiye kararları alıyor, ISPA’e kendisi söylüyor bununla ilgili şeyi, her tarafta da bakın."
[Data_2014-2015]

137.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “Arkadaşlar, hiç kuru gürültüye pabuç bırakmayız, laf atmaya da pabuç
bırakmayız. Boğazından haram geçene hesap sormak önce milletin vekillerine aittir. Eğer
milletin vekiliysek, haram yiyenlerden hesap sormazsak, Cenab-ı Allah bize hesap sorar, sonra
da Türk milleti bize hesap sorar. 30 Martta seçim var. Şimdi, inşallah bu seçimlerde de
milletimiz kararını verecek ve artık sonunuzun geldiğini hep beraber göreceğiz. Yani haramın
üzerine yapılan bir binanın ayakta durması ilelebet mümkün değildir; ne kadar zorlarsanız
zorlayın, ne kadar algı oluşturmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar “Millî iradeye darbe var.”
derseniz deyin, ne kadar “Bize kumpas kuruluyor.” diyorsanız deyin. Şimdi, şunu söylemezsek
vicdanen… Gelin, arkadaşlar, hep beraber, bu ülkenin değerlerine kasteden kim varsa beraber
gidelim. Amerika’ysa Amerika’ya karşı, İngiltere’yse İngiltere’ye karşı veya yurt içinde
uzantıları varsa, kim varsa onun üzerine hep beraber gidelim. Gelin, bir açıklayın. Beraberce
bir kapalı oturum yapalım, bize net bir bilgi verin. “Şunlar, şunlar, şunlar şununla ilgili bize
şunu yapıyor.” Ama siz bir cemaati, bir camiayı komple suçlayarak, bu işlerle hiç alakası
olmayan o Anadolu coğrafyasındaki işindeki gücündeki o inanmış insanları da suçlayarak bu
işin içerisinden çıkamazsınız” (sf. 884)."
[Data_2014-2015]

138.!!!!
"Hasan Ören: Muhalefetin çözüm üretmediğini söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin
çözüm önerisi var: Bu Meclis, hemen, acilen, Mecliste bulunan, grubu bulunan siyasi
partilerden bu ses kaydıyla ilgili tecrübesi olan, bilgisi olan arkadaşlardan bir komisyon kursun
ve bu komisyon İngiltere’ye, Japonya’ya, Amerika’ya, Fransa’ya, Almanya’ya, nerede
Türkiye’deki gibi resmî bir kurum, TÜBİTAK var ise oraya gitsin bu arkadaşlarımızın hepsi, bu
ses kaydının montaj mı, yoksa gerçek mi olduğunu öğrensin. Hatta bir ilk daha başaralım, bir
ilki daha başaralım, bu heyet gelsin buraya, montajsa ortak açıklama yapsın ama gerçekse, ki
gerçek olduğunu biliyorsunuz... Eğer bu kaset, bu ses bandı gerçek olmasa idi Başbakan
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ortalığı ayağa kaldırırdı. Şu an gelip de TÜBİTAK’tan alacağınız bir belge de işe yaramaz, sakın
oraya sığınmayın."
[Data_2014-2015]

139.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Adalet ve Kalkınma Partisi hem 23’üncü Dönem hem bu dönem çıkardığı
tüm kanunları, demokratikleşme adı altında ya da reform adı altında topluma sunmuştur.
Aslında, çıkarılan kanunların demokratikleşme adı altında topluma sunulmuş olması dahi,
Türkiye’nin demokratikleşemediğinin, Türkiye’de demokrasinin olmadığının somut
göstergesidir. Siz İngiltere’de, Fransa’da ya da Avrupa’nın diğer bir ülkesinde, İsviçre’de
parlamentonun çıkardığı kanunları, demokratikleşme kanunlarıdır diye topluma sunduklarını
gördünüz mü?” (sf. 142)."
[Data_2014-2015]

140.!!!!
"Ali Serindağ: Bakın, tüm demokratik ülkelerde gösterilerin çoğu parlamento binalarının
hemen yakınında yapılır. Niye yakınında yapılır? Çünkü parlamentoda bulunan
parlamenterlere o toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyenler seslerini duyurmak isterler
ama bizim mevcut kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 kilometreden daha yakın
mesafede siz toplantı yapamazsınız. Bununla ilgili bir düzenleme yok. Demokratikleşme gibi
bir kaygınız olsaydı, siz bunu öncelikle düzenlerdiniz. Bakın, İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde, düşünceler özgürce ifade edilsin diye parklar tahsis ediliyor, en geniş
parklar toplantılar için tahsis ediliyor, oysa siz, Türkiye’de, ağaç kesilen parka dahi
protestocuların girmesine izin vermiyorsunuz. Demokratikleşme diye bir kaygınız olsaydı, siz
bunu öncelikle değiştirirdiniz. O nedenle, bu yasanın demokratikleşmeyle, şununla bununla
ilgisi yok. Bu yasanın getiriliş amacı, daha doğrusu 2911 sayılı Yasa’nın değiştiriliş amacı demin de ifade ettiğim gibi- Gezi protestolarıdır. Gezi protestoları maalesef Hükûmetin
kimyasını bozmuştur ve Gezi protestolarının bir daha tekrar etmemesi için, benzeri
gösterilerin bir daha olmaması için Hükûmet kendine göre bazı tedbirler alıyor ama bunun
demokratikleşmeyle ilgisinin olmadığını öncelikle herkesin kabul etmesi lazım."
[Data_2014-2015]

141.!!!!
"Hasip Kaplan: “Sayın Başkan, 1829 yılında İngiltere’de başbakan düelloya davet edilir. Bunun
da nedeni, bir Katolik milletvekilinin parlamentoya alınmasıdır. Oranın lortları der ki: “Nasıl
olur Protestan anayasasını ihlal eder bir Katolik milletvekilini alırsınız?” Ve düelloya davet
eder. Derler ki: O düello, tarihsel olarak, düellonun sonudur. Türklerin geleneğinde düello
yok, bir Anglosakson, hatta Amerika’da biraz var. Bizde pusu kurma vardır biliyor musunuz;
pusu kurma, arkadan vurma, “Nasıl tuzağa düşürdüm?” diye böbürlenme… Bunun ne anlama
geldiğini aslında çok iyi biliyorsunuz, çok çok iyi biliyorsunuz” (sf. 174)."
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[Data_2014-2015]

142.!!!!
"Hasip Kaplan: “Evet, bir görüşme oluyor, çözüm için, barış için önemlidir, bunun da seçime
yansıması olmuştur. Bunu iktidar partisi olsun, Barış ve Demokrasi Partisi olsun, çözümde,
barışta ısrar edenler halktan güvenoyu almıştır, olur almıştır ancak bir şey unutulmasın,
önümüzde 2 seçim daha var, Cumhurbaşkanlığı var, 2015 genel seçimleri var arkadaşlar. Eğer
biz bu süreçleri yasal formatlara bağlamazsak, bizim Meclise sunduğumuz demokratikleşme
yasalarına göre bu görüşmeleri yasal bir çerçeveye oturtamazsak, Meclis kararına
dönüştüremezsek İrlanda’da IRA gibi, İngiltere Parlamentosu gibi ve daha başka
parlamentolar gibi, tıpkı İspanya gibi, İspanya’da ETA’yla yapılan görüşmeler gibi, tıpkı Güney
Afrika gibi ve birçok ülkede olduğu gibi, kaynayan kazan Orta Doğu’da geleceğimiz hiç parlak
olmayacaktır arkadaşlar. Bunun bir tek yolu vardır, doğru tespit ve yerinde hukuk güvencesi,
yerinde demokrasi. Tek çözüm eşitlik, özgürlük ve adalettir arkadaşlar. Bunun dışındaki her
kapı diktatörlüğe açılır, her kapı zorbalığa açılır, her kapı baskıya açılır. Hele böyle
yetkilendirdiğiniz güçlerin kontrolü imkânsızsa tıpkı gladyo gibi, tıpkı kontrgerilla gibi, tıpkı
Özel Harp Dairesi gibi, tıpkı JİTEM gibi başını önünü alamayacağınız bir gücü kendi karşınızda,
kendi elinizle yaratmış olursunuz. Bizden hatırlatması ve biz böyle bir kanuna “hayır”
diyeceğiz” (sf. 107)."
[Data_2014-2015]

143.!!!!
"Celal Dinçer: “Yasa teklifi üzerindeki görüşlerimi açıklamadan önce, salı günü bu çatı altında
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan menfur saldırıyı bir kez daha kınıyor,
lanetliyor ve birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: İlk olarak, seçimler öncesi basına
yansıyan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının “Muhalefet liderlerine saldırı yapılacağı”
şeklindeki beyanlarının ne anlama geldiğini burada dikkatinize sunuyorum. İkinci olarak;
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir güvenlik zafiyeti yaşanmaktadır. Meclis, yolgeçen hanına
dönmüştür; hırsızı, sabıkalısı, uyuşturucu bağımlısı dahi elini kolunu sallayarak Meclisin tüm
birimlerine girebilmektedir. Ben bir mülki idare amiri olarak İngiliz Parlamentosuna
girebilmek için bir buçuk ay sıra bekledim. Türk Parlamentosu bu kadar yolgeçen hanına
dönüştürülmemelidir. Üçüncü olarak; demokrasinin mabedi olan Meclis çatısı altında bir ana
muhalefet liderinin korunamamasındaki ihmalin ve aymazlığın soruşturulması için Sayın
İçişleri Bakanını göreve davet ediyorum” (sf. 215)."
[Data_2014-2015]

144.!!!!
"Nurettin Canikli: Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bakın, Hükûmetimize ve Başbakanımıza yönelik olarak “Diktatöryal eğilimler
içerisinde.” gibi ya da buna benzer ifadelerin hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığını, bütün
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bunların sadece iftiradan ibaret olduğunu en iyi siz biliyorsunuz.... Ama bugün Amerika’da,
İngiltere’de, Almanya’da dahi görülmeyen bir özgürlük ortamı…"
[Data_2014-2015]

145.!!!!
"Gürkut Acar: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Oslo’da PKK’yla yapılan Anayasa’ya aykırı
görüşmelerde 2 MİT mensubunu görevlendirdi. Hakem devlet olarak İngiltere’nin gözetimi
altındaki anlaşmayı imzalamak üzere MİT yetkililerine yetki verdiniz mi? Hakem devlet olarak
İngiltere’yi hangi taraf çağırdı? Bu kanunun getirilmesinin sebeplerinden biri de mevcut
yasaya aykırı olarak Suriye’deki savaşa Suriye muhalefeti yanında operasyonel olarak
katılması için verilen emirleri meşru hâle getirmek midir?” (sf. 737)."
[Data_2014-2015]

146.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Meclisin saygınlığını bozmamak her
milletvekilinin yapması gereken konudur. Gerek iktidar partisine mensup olanlar gerekse
muhalefete mensup olanlar buna azami dikkat göstermeliler. Zira dünyanın hangi ülkesine
giderseniz gidin, orada teamüllerin birçok anayasa maddesinin de yerine geçmiş olduğunu
görürsünüz. Özellikle, mesela, İngiltere’de yazılı olmayan anayasal maddeler vardır ve bunlar
uygulanır. Herhangi bir şekilde de hiç kimse tarafından bunlar değiştirilmez” (sf. 929)."
[Data_2014-2015]

147.!!!!
"Hasip Kaplan: “Dünya örneklerini tek tek okuyacağız. Bütün dünya örneklerinde var, çıkardık.
Şöyle bir baktım, nasıl oluyor bu? Elimdeki dünya örneklerine bir baktım, bu var, isim olarak
var, güvenlik ve istihbarat komisyonu, hepsinde var. Hollanda’da -bu örnekleri de
Hükûmetten aldık, ayrıca bir çalışma yaptık, ikisini de karşılaştırmalı olarak vereceğimParlamento İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komisyonu var arkadaşlar. 2 muhalefet partisi
en çok oya sahip olan iktidarla eşit oluşturuyor, bilginiz olsun. 9 üyesi bulunuyor ve bunların
alt komisyonları var. Birleşik Krallık’ta, İngiltere’de 9 üyelidir, bunların bir de alt komisyonları
var. Parlamentoda en büyük 2 parti genellikle var, onlardan oluşuyor. Şimdi dönüyoruz,
İspanya’ya bakıyoruz, İspanya çok farklı bir model, en demokratik denetim modeli, 2002’de
getirmişler; Gizli Fonlar Komisyonu var, istihbarat faaliyetlerinin üzerinde en etkili denetimi
yapan birim. Dönüyoruz, İspanya kanunlarına göre, hizmete özel ise gizlilik dereceli bilgiler
parti ve grup liderlerine verilir. Kişiye özel gizlilik derecesi bilgilere ise parti ve grup liderlerine
ilaveten Gizli Fonlar Komisyonu, Başbakan ve Parlamento sözcülerinin erişim hakları var.
Şimdi, geçiyoruz Fransa’da 8 üyeden oluşuyor, 4’ü muhalefetten. Amerika Birleşik
Devletleri’nde komite, kongre, temsilciler meclisi ve senato bir arada oluyor, 8 ve orada da
eşit bir şekilde, çoğunluk partisi 8, 7’de muhalefet partilerinden oluşuyor. Nasıl denetleme
yaptıkları yazılı. Şimdi ben buradan bunu çıkardıktan sonra bu teklifte 17 üyeli bir komisyon
öneriliyor arkadaşlar. Biz buraya araştırma komisyonu kurmuyoruz. Kimse kimseyle dalga
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geçmesin. Biz buraya denetleme komisyonu kuracaksak denetleme komisyonu gibi olacak
işlevi, görevi, denetimi ve üye sayısı. Eğer siz muhalefeti yok sayıp 17’li araştırma komisyonu
gibi üyeleri dağıtırsanız” (sf. 943).

Bunun kurulması önemli. Bunun kurulmasını istemek bile Hükûmet adına… Bu adımı takdir
ediyorum ama böyle bir adımın yanlış bina edilmesinin üstüne biz Barış ve Demokrasi Partisi
olarak onay vermeyiz. Böyle bir yanlış olur mu arkadaşlar? Bir şey yapacaksanız tam yapın. Bir
komisyon kurmak istiyorsanız gereğini yapın. Şimdi siz gereğini yapamıyorsunuz, İngiltere’nin
M16’sı, 15’ine uymuyorsunuz, İsrail’in MOSSAD’ına uymuyorsunuz, Almanya’nın BND’sine
uymuyorsunuz, ABD’nin CIA’sına uymuyorsunuz, e kardeşim, Rusya’nın da KGB’si değişti
biliyorsunuz yeni isimler aldı federal ile ulusal farklı… Şimdi, AGİT’in, Avrupa Birliğinin,
Birleşmiş Milletlerin Cenevre merkezinde kurulu DCAF –büyük harflerle- merkezi var, bari
orada kontrol sistemine, silahlı güçlerin denetimiyle ilgili kurallara uyun. Yok. Avrupa Birliğinin
1402 sayılı denetleme kararlarına uyun Parlamentonun. O da yok. Peki, siz neye uyarsınız?
Hukuka uymazsınız, sözleşmelere uymazsınız."
[Data_2014-2015]

148.!!!!
"Akif Hamzaçebi: “Geçen hafta ben “Diğer ülkelerde uygulama nedir?” şeklinde bir bilgi talep
etmiştim. Sayın Bakan bana bir bilgi notu iletti, diğer milletvekili arkadaşlarımla da bu notu
paylaştım, bazı ülkelerdeki uygulamalardan örnekler veriliyor. Bari bu dağıttığınız nottaki
örneklere uysaydınız. Örneğin, İngiltere’deki uygulamada bu komisyonun, İngiltere’deki
parlamentoda kurulan komisyonun başkanını hükûmet iki muhalefet partisinin görüşünü
alarak belirliyor. Hadi, gelin bu komisyonun başkanını iktidar ve 2 muhalefet partisi birlikte
belirlesin veya 3 muhalefet partisi birlikte belirlesin; getirin hadi, böyle bir öneriyi getirin. İşte
İngiltere, demokrasinin beşiği olan bir ülke ve İngiltere örneğini de bizlere vermişsiniz ama bu
örnekle ilgili bir adımınız yok burada. Diğer ülkelere bakıyorum, İspanya’ya bakıyorum, yine
kurumsal, ciddi düzenlemeler yapmışlar burada. İspanya dışında, Amerika Birleşik
Devletleri’yle kıyas kabul etmez zaten bunu hiçbir şekilde değerlendirmiyorum. Fransa, yine
parlamento denetimini, istihbarat birimleri üzerindeki parlamento denetimini en geç kabul
eden ülke olmakla birlikte yine Türkiye’nin ilerisinde, onlarla kıyaslanamayacak ölçüde
geride” (sf. 945-946)."
[Data_2014-2015]

149.!!!!
"Musa Çam: “Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de Kültür Bakanı Maria Miller 7 bin euro usulsüz
harcama yaptığı için istifa etti. Maria Miller ev alıyor ve ev alırken kullandığı kredi miktarını
doğru deklare etmediği nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı ve Başbakan Cameron da
istifasını kabul etti. Yine, Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Barry O'Farrell’in
3 bin dolar değerinde bir şarabı bir iş adamından hediye kabul ettiği ortaya çıktı ve Başbakan
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“Şarabın fiyatının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum.” demesine rağmen kamuoyundan
gelen baskılar sonucunda Başbakanlıktan istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Fakat bizim
ülkemizde, Halk Bankası Genel Müdürünün ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar bulunuyor
ama istifa ediyor fakat arkasından da Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna atanıyor. Yani şöyle:
Ciğer, kediye emanet edilmiş oluyor.” (sf. 156)."
[Data_2014-2015]

150.!!!!
"Altan Tan: Şimdi, değerli arkadaşlar, ben bunları böyle mahalle üslubuyla artık konuşmak
istemiyorum çünkü seçim boyunca iki ay bunlar konuşuldu. Gelelim şimdi işin esas, öz
noktasına. Esas sorun ne? Osmanlı padişahları ve dünyadaki diğer padişahlar da, çarlar da,
şahlar da, krallar da bütün bir mülkü kendilerinin kabul ediyorlardı. İşte, İngiliz Kralına 1215’te
verilen Magna Carta Fermanı’ndan bugüne kadar devam eden bir zihniyet var bütün dünya
krallarında, padişahlarında; Rus çarından, İran şahından Osmanlı sultanlarına kadar, bütün bir
devleti kendi mülkü kabul ediyor ve “Bu mülk üzerinde ben istediğim tasarrufu yapabilirim.”
diyor. İki: Halkı, tebaayı kul olarak kabul ediyor, tebaa... Ben her türlü tasarrufun sahibiyim.
Dolayısıyla, bu verilen ihalelere, verilen kredilere, medya havuzlarına bizim günümüzdeki bazı
şeyhülislamlar da fetva üretiyor, bunu ortak bir havuz olarak değerlendiriyor. İşte değerli
arkadaşlar, esas eleştirilecek nokta bu.
Peki, Rus çarını, İran şahını, İngiliz kralını bir yana bırakalım, bizim kendi inancımızda ve
sizlerin de her gün müntesibi olmakla övündüğünüz ve kullandığınız, siyasete alet ettiğiniz
İslam dininde durum nasıl? Ben size birkaç tane örnek vereceğim."
[Data_2014-2015]

151.!!!!
"Değerli arkadaşlar, Alman Cumhurbaşkanı bir arkadaşından ev alma gerekçesiyle 500 bin
avro borç para aldı diye istifa etti, istifa etmek zorunda kaldı. Alman dedi ki: “Biz birbirimize
bedava, karşılıksız bir çay ikram etmiyoruz, 500 bin avroyu neye karşılık aldın?” İstifa etti.
Yine, daha bir ay evvel bir İngiliz milletvekili danışmanına Mecliste 40 avroluk bir yemek
yedirdiği için istifa etti. Şimdi, dünyada böyle, İslam tarihinde böyle. Vahşi kapitalizm sizleri
esir aldı. CHP her seferinde kalkıp diyordu ki: “Bunlar şeriatı getirecek, devleti
İslamileştirecek.”"
[Data_2014-2015]

152.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunlarla ilgili çok söylenecek şey var. Ancak,
Başbakana da bir sözüm var. Başbakan Victoria Dönemi’nin İngiltere’sinden rakamlar
vereceğine -hangi mühendis vermişse onu yanlış vermiş- bugünün İngiltere’sinden rakamlara
açıp baksın. Eğer 1850 Victoria Dönemi’nde o rakamlara bakıyorsa ona ben Emile Zola’nın
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Germinal adlı romanını okumayı tavsiye ediyorum. Fransa kırsalında yer altı maden
ocaklarında işçilerin nasıl isyana koştuklarını okumasını öneriyorum” (sf. 65)."
[Data_2014-2015]

153.!!!!
"Değerli milletvekilleri, şimdi, aslında istinaf mahkemelerinin kurulması bugün görüşmekte
olduğumuz… Ona girmeden önce şunu söyleyeyim: Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde tarihî
birtakım değerler ortadan kaldırılmaz. Yani İngiltere’yi düşünün, Magna Carta’yı düşünün.
Magna Carta yani halka özgürlük ve hürriyet veren ilk anayasal hükümler İngiltere’de bugün
bile aynı şekilde geçerlidir. Ne zaman ortaya çıkmıştır Magna Carta? 13’üncü yüzyılda. Yani
13’üncü yüzyılda ortaya koydukları bir ilkeyi bile İngilizler tarihe olan saygıları, gelenekleri -ve
millet- ve tarih yazmak istedikleri için günümüze kadar getirirler. Hâlbuki biz 6 Mart 1868’de
kurulmuş olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliyeyi bile -yani bugünkü anlamda söyleyecek olursak
Yargıtay’ı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İkincisi: Yine aynı şekilde 10 Mayıs 1868’de
kurulmuş olan Danıştay; yine aynı şekilde onu kaldırmaya çalışıyoruz” (sf. 95)."
[Data_2014-2015]

154.!!!!
"Erdal Aksünger: “Burada yazıyor, diyor ki: “Sitelerin kapatılmaması üzerine yeni bir
düzenleme yapılması lazım, içeriğin engellenmesi lazım.” İçerik ne demek? İnternet’e
girdikleri zaman, gördükleri sayfada sakıncalı bir şey varsa bir mahkeme kararıyla
engellenmesi diye… İyi de daha önce “Bunları kanunlaştıralım, bunları engelleyelim.” derken
siz buna bir kanun getirdiniz, bunları önlediniz, sonra yerel seçimler sürecinde Recep Tayyip
Erdoğan meydanlarda konuşurken diyordu ki bu kanun çıktığı hâlde: “Biz Twitter’ı,
Facebook’u yasaklarız.” Ama ne zaman? 30 Marttan sonra. Neden öyle? Çünkü mevcut
kanunlar Twitter veya Facebook’u site olarak kapatmaya izin vermiyordu. Ne yapılması
gerekiyordu? Kanunda yeniden düzenleme yapılması gerekiyordu ama onu da bir kenara
bıraktım, bir hafta kala, kanunda yeri olmamasına rağmen, sosyal mecrayı, Başbakanın iki
dudağı arasından çıkan kelimelerle yasakladınız, kanunsuz iş yaptınız, kendiniz söylediniz.
Komisyonlarda beraber konuştuk. Bu ülkede Anayasa gerçekten ayaklar altına o gün alındı
yine tekrar, her zaman yaptığınız gibi. Sonra Erişim Sağlayıcıları Birliği kuruldu. Arkadaşlar,
dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok diyordum, İngiltere’yi örnek gösterdiniz,
İngiltere’deki örneğin bu olmadığını size ispat ettik."
[Data_2014-2015]

155.!!!!
"Yine, kaç gün oldu, bizim Musul’daki rehin tutulan elçilik mensuplarımızdan bir haber var
mı? Bir de üstüne üstlük medya yasağı koydunuz, konuşma yasağı koydunuz. Peki, dünya
bunu konuşmuyor mu? “Valla dünya âlem konuşsun, siz konuşmayın.” işte gelinen nokta bu.
Dünya âlem her şeyi biliyor, İngiliz istihbaratı şu an onların ne yediğini ne içtiğini biliyor, CIA
biliyor, KGB biliyor, SAVAK biliyor, diyeceksiniz ki “Bizim MİT de biliyor ama biz bilmiyoruz.”
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İşte sorun bu. “Ya, siz kimsiniz, milletvekilleri böyle gizli saklı şeyleri bilecek olgunlukta mı?”
derseniz o zaman bu yazıyı buradan silin, götürün evinizin banyosuna asın."
[Data_2014-2015]

156.!!!!
"Oktay Vural: Değerli milletvekilleri, aslında bugün burada görüştüğümüz kanun tasarısının
adı “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” olarak konmuş
ama aslında terörün siyasi amaçlarına ulaştırılması ve toplumsal bölünmenin derinleştirilmesi
kanun tasarıdır. ... Bugün, geldiğimiz bu noktada 1918 yılında İngilizlerin hazırladıkları
raporun, 1992’de ABD’nin hazırladığı raporun adım adım Türkiye’de millî kimliği, millî bilinci
ve millî devleti ortadan kaldırmaya yönelik nasıl sinsice planlandığını, 36’ncı paralelin
kuzeyinden tutun da Türkiye’de millî kimlik tartışmalarına, teröre, siyasi çözüm bulma
çalışmalarına kadar hepsinin adım adım nasıl planlandığını ortaya koyuyoruz. Evet, bugün
geldiğimiz bu noktada “ABD’yle beraber birlikte mücadele edeceğiz.” diyen William Fallon
aynen şunu diyor: “Siyasi bir çözüm için biz bu mücadeleyi kabul ettik.” Odierno “Hükûmetin
PKK’yla, teröristlerle oturması, konuşması için beraber birlikte olduk.” diyor. Şimdi, geldiğimiz
bu noktada çözüm süreci denilen bu projenin kimler için, hangi amaçla getirildiğini gayet açık
ve net ortaya koymuyor mu?"
[Data_2014-2015]

157.!!!!
"Levent Gök: “Değerli milletvekilleri, biz bundan birkaç yıl önce, Mecliste bulunan bazı sayın
milletvekilleriyle beraber, yurtdışındaki bu çatışma ortamlarının sona erdirilmesine ilişkin bazı
görüşleri almak üzere İngiltere’ye IRA sorununu izlemeye gittik, arkadaşlarımızın bir kısmı
burada. Bu konuda İngiltere’de barış sürecini yürüten ve Tony Blair’in başdanışmanlığını
yapan Jonathan Powell bizlere aynen şunları söyledi: “Bu konular, yani bu çatışma ortamlarını
sona erdirmek bisiklete binmeye benzer. Bisiklete bindiğiniz andan itibaren pedal
çevirmelisiniz ki düşmemelisiniz.” Sayın Bakan, siz bisiklete birkaç defa bindiniz ve pedalı
çevirmedikten sonra düştünüz” (sf. 57)."
[Data_2014-2015]

158.!!!!
"Recep Özel: Şimdi, bu araştırma önergesinin temelini oluşturan TÜBİTAK raporuyla ilgili
olarak: 30 Mart yerel seçimlerinden önce birtakım sivil toplum kuruluşlarının, İngiltere’de, ne
olduğu belli olmayan, hiç uzman olmayan bir tane ses sanatçısı, bir tane de meslek
yüksekokul mezunu iki kişiye hazırlatmış oldukları rapora dayanarak bir… Gerekçenizde çünkü
o yazıyor. O raporun “sonuç” kısmına baktığımızda, “sonuç” kısmında ne diyor biliyor
musunuz? “Bu montaj değildir.” demiyor, “Montaj olma ihtimali vardır.” diyor “sonuç”
kısmında."
[Data_2014-2015]
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159.!!!!
"Ramazan Can: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grup önerisinin gerekçesine baktığımızda,
bir araştırma komisyonu kurulması talebinden ziyade, tamamen gerçek dışı, montaj dublaj
ürünü olan ses kayıtlarına dayanılarak, yıpratma amaçlı cümlelere dayanılarak hazırlandığını
görüyoruz. Sivil toplum kuruluşunun raporundan bahsediliyor. Bu raporlarda montaj olmadığı
yönünde görüşler olduğu ifade ediliyor. Değerli milletvekilleri, basına yansıyan ve İngiltere’de
hazırlandığı iddia edilen rapor 2 kişi tarafından hazırlanmıştır. İmzalayanlardan birisi ses
sanatçısı, diğeri ise meslek yüksekokulu mezunudur. Bu rapor da sesler için “Kesinlikle montaj
değildir.” gibi bir sonuca varmıyor, “Montaj olma ihtimali azdır.” diyor. Önergede belirtildiği
üzere, TÜBİTAK’tan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması gereğince talep ediliyor.
Soruşturmanın –gizli- bir bölümü basına sızdırılmış. Rapor, ses uzmanı ve elektrik elektronik
mühendisi, konusunda uzman 2 profesör ve 1 doçent olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyeti
tarafından hazırlanıyor. Teknik donanım açısından ülkemizin bu konudaki en yetkili
kuruluşunun ve bu konudaki en uzman kişilerinin hazırladığı rapora mı itibar edilecek yoksa demin söylediğim gibi- konusunda uzman olmayan, yeterli ehliyeti ve liyakati bulunmayan 2
kişinin hazırlamış olduğu rapora mı dayanılacak? “Kesinlikle montaj değildir.” şeklindeki bir
kesin sonuca varmayan, “Montaj olma ihtimali azdır.” şeklindeki bu raporun açıklanma
tarihine baktığımızda ise yerel seçim günü olan 30 Marttan iki gün önce basına açıklanıyor ve
bu raporun bilimsel olmadığını ve siyasi amaçlarla hazırlandığını da bu teyit ediyor."
[Data_2014-2015]

160.!!!!
"eğerli arkadaşlar, bir İngiliz tarihçi vardır, Arnold Toynbee -tarihle ilgilenenler, başkaları da
bilirler- medeniyeti tanımlarken “Medeniyet, tabiatın sorduğu sorulara verilen cevaplarla
oluşur.” der çünkü hayat, soru sorar. Başarılı siyaset de halkın gerçek hayatının sorduğu
sorulara sizin verdiğiniz cevaplarla oluşur, sadece laf salatasıyla, sadece retorikle, sadece
belagatle oluşmaz."
[Data_2014-2015]

161.!!!!
"Ali Serindağ: Bunun başka örneğini vereyim: Daha yeni basında yer aldı, NATO zirvesine
katılan İngiltere Başbakanı Avam Kamarasında, zirvede konuşulanlarla ilgili Avam Kamarası
üyelerine bilgi veriyor ve Avam Kamarası üyelerinin o konuyla ilgili şüphelerini, sorularını,
sorduğu hususları yanıtlıyor ama biz, zirveye katılan Sayın Cumhurbaşkanının ne
konuştuğunu, kimlerle konuştuğunu, kimlerle ne konuştuğunu ancak basından
öğrenebiliyoruz, gazetelere yaptığı açıklamalardan öğrenebiliyoruz ve tabii, sadece gazetelere
yapılan açıklamalardan öğrendiğimiz için de soru soramıyoruz, tereddütlerimizi
gideremiyoruz ve ben eminim ki biz nasıl bilmiyorsak sizler de bilmiyorsunuz, hatta bir kısım
Hükûmet üyeleri de bilmiyor çünkü onlar da orada ne olup bittiğini ve neler konuşulduğunu
bilmiyorlar."
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[Data_2014-2015]

162.!!!!
"Bu sorun yalnızca ülkemize özgü bir sorun değildir. Birçok ülkede, kimi zaman kültürel, kimi
zaman ulusal, kimi zaman ise toplumsal taleplerle silahlı isyan başlatan örgütlerle devletler
arasında uzun erimli çatışma dönemleri yaşanmıştır. Çatışma ve toplumsal ayrılıkları sona
erdirmek üzere, taraflar arasında müzakere yolları denenmiş ve İngiltere-IRA örneğinde
olduğu gibi, on üç yıl sürmekle beraber müzakere süreci silahların susmasını sağlamıştır.
İngiltere-IRA örneği yanında, İspanya ve Bask görüşmeleri, Latin Amerika'da Meksika ile
Zapatalar ve Guatemala ile URNG arasındaki müzakere süreçleri de önemlidir. Güney Afrika,
Asya ülkeleri barış süreçleri de dikkate alınacak örneklerdir. Bunun yanında, Kolombiya
Hükûmeti ile FARC arasında elli yıldır süren silahlı mücadelenin sonlandırılması için 5 Ekim
2012'de barış görüşmelerine başlanacağı taraflarca açıklanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki
çatışmaların, ölümlerin ve acıların son bulması, barışın sağlanması açısından fayda sağlayacağı
düşüncesiyle, dünya ülkelerinin uzlaşma ve müzakere süreçlerinden yararlanma, ülkemizdeki
sorunun çözümü açısından yol gösterici olacaktır. Bu amaçla bir komisyon kurularak dünya
barış süreçlerinin araştırılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz” (sf. 995)."
[Data_2014-2015]

163.!!!!
"Ahmet Duran Bulut: “İşte, kazalarda hayatlarını kaybeden, maden kazalarında ömürlerini
kaybeden insanlarımız hakkında bahsederken imkânsızlıklardan bahsediliyor. Oysaki ülkenin
kaynaklarını biraz hovardaca harcayan şu bakanlıkların şatafatlarına bakıyorum, aldıkları
arabalara bakıyorum, arabaların fiyatlarına bakıyorum, dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde
böyle bir şatafat yoktur. İngiltere’yle kıyaslayın, Almanya’yla kıyaslayın, resmî araç sayısı
itibarıyla dünyada Türkiye en ön sırada. Sayın Cumhurbaşkanı yemine bir geldi,
Mercedeslerini sayamadım. Böylesine bir sayı içerisinde şunu ifade etmek istiyorum: Muaviye
bir saray yapmış, çok muazzam bir saray, hırsının, ihtirasının kalesi. Ebuzer’e sormuş, nasıl
beğendin mi sarayımı? “Vallahi kendi paranla yaptıysan israftır, milletin parasıyla yaptıysan
haramdır.” Demiş” (sf. 1148-1149)."
[Data_2014-2015]

164.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: Yine bu sahada, bu sahada hamam var hamam, hamam. Sauna var, SPA
var, buhar odaları var, sinema salonları var. Bu lükse, bu şatafata ne gerek vardı? Bu Hükûmet
sözcüleri diyor ki, ne diyor biliyor musunuz bunu açıklarken? Zamanım daralıyor. Efendim, bu
Türkiye'nin itibarıymış… Şimdi, merak ettim Türkiye'nin itibarı açısından, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Beyaz Saray ne kadarmış biliyor musunuz? 132 odalı ve 5 dönüm. Bizim bu
sarayın olduğu yer ne kadar? 460 dönüm ve bin odalı yani Amerika’daki Beyaz Saray’dan 72
kat daha büyük. Şimdi, bizim dünyadaki itibarımız 72 kat daha mı ilerledi? İngiltere’deki
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Kraliyet Sarayı’ndan 7 kat daha büyük, daha mı ilerledi? Almanya Başbakanı Merkel’in
Başkanlık konutundan 2 bin kat, Almanya’dan 2 bin kat daha mı bizim itibarımız ilerledi?"
[Data_2014-2015]

165.!!!!
"Levent Gök: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce Genel Başkan Yardımcımızın ifade
ettiği kanun teklifi önemlidir, değerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin bir kanayan
yarasını teşkil eden, doğuda, güneydoğuda pek çok ölümlere ve insan kaybına neden olan
Kürt sorunuyla ilgili olarak gerçekçi bir çözümden yanadır. Bu konuda partimizin çok uzun
yıllardan beri temel konularda ürettiği fikirler parti programında ve bildirgeler hâlinde yer
almıştır. Bu konu, bütün dünyada çatışmasızlık örneklerine baktığınız zaman, iktidarın
muhalefete bilgi vermek, onun desteğini almak ve en geniş konsensüsü oluşturmak suretiyle
çözülmüştür. İngiltere’ye baktığınız zaman IRA örneğinde, Güney Afrika’ya baktığınız zaman
Mandela’da ve dünyanın pek çok yöresinde böyle sorunların, devasa sorunların çözüm
merkezi iktidarın ve muhalefetin ortak duygu ve düşüncelerinin bir noktada buluşmasıyla
gerçekleşmiştir. Bu konuda biz samimi olarak çok ciddi önerilerimizi ortaya koyduk ve
Cumhuriyet Halk Partisi diğer başka ülkelerdeki örneklerde görülmediği kadar da iktidar
partisine bir kredi verdiğini, açık destek verdiğini ama belli şartları olduğunu da ifade etmiştir.
O şartlarda, Genel Başkanımız iktidar partisine seslenerek “Söz veremeyeceğin angajmanlara
girme. Süreci şeffaf yürüt. Kamuoyunu ve özellikle ana muhalefeti bilgilendir.” diyerek belli
görüşlerini ifade etmiştir” (sf. 586)."
[Data_2014-2015]

166.!!!!
"Zülfü Demirbağ: “Değerli milletvekilleri, yapılan büyük yatırım ve hizmetlerin yanında biraz
da ak saraydan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti 1,3 katrilyon, oda
sayısı 1.150. Bu noktada özellikle bizi eleştiren ülkelere bakacak olursak: Pentagon için ayrılan
para 1,3 milyar dolar, İngiltere'deki onlarca saraydan biri olan Parlamento Sarayı için
harcanacak para 5 milyar euro. Alman istihbarat binası -devlet binası, sarayı değil- için
harcanan para 1,33 milyar euro; bizim 3 katımız” (sf. 167)."
[Data_2014-2015]

167.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Bu taşıt araçlarıyla ilgili olarak, her sene bu eleştiriyi yapıyoruz. Mesela, bu
sene de 8.900 taşıt aracı ilave olarak alınıyordu, Komisyonda buna 100 küsur daha ilave ettik;
9 bin küsur taşıt aracı alınacak sadece bu sene. Ya, Fransa’da, İngiltere’de, baktım özellikle,
Japonya’da -onların nüfusları bizden daha fazla, daha gelişmiş ülkeler ve kendileri otomobil
motorundan itibaren üreten ülkeler- 9 bin, 10 bin taşıt aracı var devlette, kamuda en fazla.
Biz bir yılda 9 bin taşıt aracı alıyoruz. Bizde şu anda 95 bin."
[Data_2014-2015]
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168.!!!!
"Hurşit Güneş: “Değerli arkadaşlar, size bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: Cumhuriyet tarihi
boyunca hiç saray yapılmamıştır. Saraylar sadece Osmanlı Dönemi’nde yapılmıştır;
Dolmabahçe Sarayı, Yıldız, Beylerbeyi, Çırağan… Fakat bunların hiçbiri kaçak saray kadar
debdebeli bir saray olmadı, padişahlar bile daha mütevazı bir hayata sahipti, Batı’nın kralları
ve diktatörleri de öyledir. Bakınız, örnek vereceğim, 1703 yılında inşa edilen İngiliz Kraliyet
Ailesi’nin yaptırdığı meşhur Buckingham Sarayı’nın kaç odası var biliyor musun? 775. Fransız
İmparatoru, şaşaa düşkünü XVI. Louis’in yaptırdığı Versay Sarayı’nın oda sayısı ise 700 ve
kaçak sarayın da dörtte 1’i kadar."
[Data_2014-2015]

169.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, silahların eşitliğini sizler kaldırdınız. Bizde düello geleneği yok
biliyorsunuz, kuzeylilerde vardır. En son 1820’de, İngiltere Başbakanını birisi düelloya
çağırmıştı. Başbakanla karşılıklı hâle gelmişlerdi fakat silah ateşlememişti. O zaman Başbakan
şeref kuralları gereği silahı çekmişti. Bizim gelenekte şeye baktım, Çetin Altan bir yazı yazmış,
diyor ki: “Bizde pusu kurma geleneği var.” “Nasıl pusuya düşürdüm.” derler ya. Bu cemaatHükûmet olayında da pusuya düşürme olayı geçen 17 Aralık, şimdi de 14 Aralık. Bilmiyorum;
kim, ne, nasıl şey edecek, bilemiyoruz” (sf. 319)"
[Data_2014-2015]

170.!!!!
"İdris Baluken: Meclis Başkanlığına da ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Burada, bu
süreçle ilgili tereddüdü olan bütün milletvekillerini, bir planlama dâhilinde, benzer sorunların
yaşandığı ülkelere göndermenizi özellikle tavsiye ediyoruz. İspanya ETA, İrlanda-İngiltere IRA,
Kolombiya FARC, Güney Afrika ANC, pek çok örnek var. Bütün bu ülkeler nasıl bu sorunu
çözmüşse burada tereddüdü olan milletvekillerinin de o ülkelere gidip gerekli olan bilgileri
almasını özellikle sizden talep ediyoruz. Biz çözüm sürecinde sürecin hızlandırılması, dengede
giden bisikletin düşmemesi için hızla pedalların çevrilerek nihai hedefe ulaştırılması
gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için dünya örnekleri dışında başvurabileceğimiz önemli bir
referansımız daha var."
[Data_2014-2015]

171.!!!!
"“Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadına özgü bütçe ayrılması ya da kadın ve erkek
için eşit bütçe harcanması anlamına gelmemektedir. Diğer ülkelere baktığımızda, örneğin
eşitlik bakanlığının bulunduğu İsveç, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede en başarılı
ülkelerden biri olduğu görülmektedir. Her bakanlığın kendi politikalarının belirlenmesinde
cinsiyet eşitliği politikaları esas alınmaktadır. İngiltere’de ise bütçe görüşmelerinde her türlü
ekonomik, sosyal, kültürel alan cinsiyete dayalı bir analiz ile rapor edilmektedir ve bu analizler
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sonucunda örneğin istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95’i kadınların istihdamının
artırılması için ayrılabilmektedir” (sf. 551)."
[Data_2014-2015]

172.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, AK PARTİ tutturmuş, “İlla ben başkanlık sistemini getireceğim.” İyi,
getirin kardeşim, Amerika’daki gibi 50 tane eyalet olsun Türkiye’de. Sizi tutan yok. Bölge
parlamentoları olsun, yine sizi tutan yok. Almanya’da 17 eyalet var, İtalya’da var, İspanya’da
var, Belçika’da var, İngiltere’de var, gelişmiş ülkelerin hepsinde var. Onların “devlet payı”
denen bir hakları var. Yani maden bir yerde çıkıyorsa, o madenin çıktığı yere mutlaka bir gelir
bırakması lazım."
[Data_2014-2015]

173.!!!!
"Hasip Kaplan: “Bak, açıkça söylüyorum, bir hukukçu olarak -bak, Sayın Tunç da burada, Şahin
de burada mı- bütün hukukçularınıza söylüyorum: Yargının başına Millî Savunma Bakanını
koyacaksınız, HSYK’nın başına Adalet Bakanını koyacaksınız. Yahu, yargının başına bir Orman
Bakanını koymadığınız kaldı ha, bir Orman Bakanı eksik. Orman kanununa döndürdünüz
arkadaşlar, olmaz. Kuvvetler ayrılığını, Antik Yunan’da, Roma’da, Montesquieu’nun meşhur
güçler ayrılığı teorisini, daha sonra günümüz demokrasilerinde, kadim 1215 Magna Carta’dan
bugüne İngiltere’de, Britanya’da, yarı başkanlık sistemini Fransa’da, başkanlık sistemini
Amerika’da, fren ve denge sistemini alt üst ediyorsunuz. Hem fren hem denge sizde olacak,
hem fren hem denge yok. Ya, siz Başkanlık sistemine karşı mısınız? Başkanlık sisteminde
kuvvetler ayrılığı var, siz kuvvetler birliğini getiriyorsunuz. Sizi burada anlamakta
zorlanıyorum” (sf. 301)."
[Data_2014-2015]

174.!!!!
"Faruk Bal: “Sayın Bakanın konuşmalarında ifade ettiği hususlara geçmeden önce… Askerî
yargı Türkiye’de bir sorundur. Sıkıyönetim mahkemeleriyle sorun olmuştur, askerî
mahkemelerle sorun olmuştur, daha sonra DGM’lerle sorun olmuştur, özel yetkili
mahkemelerle sorun olmuştur. Sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla gidilen yoldan
dönülmesiyle birlikte Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, HSYK’dan sonra askerî yargının
da AKP’lileştirilmesi projesiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, bu sorunun giderilmesi
için Sayın Bakanın ifade ettiği gibi Hollanda’ya gitmeye gerek yok, İsveç’e gitmeye gerek yok,
İngiltere’ye, Fransa’ya gitmeye gerek yok, bunların hepsini hepimiz biliyoruz. Gidilecek yer
AKP Genel Merkezidir. Orada, AKP Genel Merkezinin tayin etmiş olduğu Anayasa Uzlaşma
Komisyonu üyelerinin imzasıyla askerî yargıyla ilgili AKP’nin tekliflerine bakılması yeter.
Milliyetçi Hareket Partisi de bu komisyonda bulunmuştur ve askerî yargının demokratik
değerlere uygun hâle getirilebilmesi için özgün önerilerini sunmuş ve büyük bir bölümü de
kabul edilmiştir” (sf. 334)."
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[Data_2014-2015]

175.!!!!
"Turgut Dibek: “li bir otururuz, konuşuruz, belki düzenleme yapılır. Ama az önce gördüm ki
iktidarın hiç böyle bir niyeti yok. Bu kurul yapısı böyle geçecek. Sayın Bakanın da konuşmasını
izlediğimizde Hollanda’dan, İsviçre’den, oradan örnekler verince; Sayın Cumhurbaşkanı da
“İngiltere’de kraliçe var, krallık var…” Hollanda’da da krallık var bildiğim kadarıyla Sayın
Bakan. Yani, oralardan böyle örnekler veriyorsunuz ve “İşte, efendim, orada da bakan atıyor,
burada da biz o işleri yapıyoruz.” diyorsunuz. Baktık ki böyle bir niyetiniz yok. Bu Kurul,
anladığım kadarıyla, sizin istediğiniz gibi, bu şekilde, bu yasal düzenlemeyle geçecek ama
sonra 13, 14, 15, sanıyorum o maddelerde de gelecek, orada da bizim önergelerimiz var. Bu
Kurulu mutlaka, değerli arkadaşlar, Anayasa’mıza uygun hâle getirelim ve bu Kurulun da
Anayasa’ya uygun hâle geldikten sonra yaptığı bu atamalar da Anayasa’ya uygun olsun. Bu
atamalar da tartışılacaktır, tartışılmaması mümkün değildir çünkü Kurulun kendisi sakat” (sf.
362)."
[Data_2014-2015]

176.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) – Mesele şu: Bakın, “Thomas Hobbes” diye bir İngiliz
düşünür vardır, bilir arkadaşlar. (CHP ve MHP sıralarından “Ooo…” sesleri) Onun en önemli
motto olan sözlerinden birisi “Homo homini lupus.”tur, insan insanın kurdu. “İnsan doğal
hâlde birbirinin kurdu olduğu için devleti kurarak kurallı bir iktidar mücadelesine geçmiştir.”
der Thomas Hobbes. Hem demokrasinin hem de diktatörlüğün kaynağı olarak görülür. Daha
sonra kimileri demokrasi kimileri diktatörlük istikametine gitti.
Böylesine, devlet ve kurallar marifetiyle iktidar ilişkileri düzene sokulmaya çalışılırken yeniden
-tabiri caizse- bir doğa durumunu hatırlatır şekilde sokaklardan iktidar çıkarmaya çalışmak, o
kuralsızlığın içine girmek, sokaktan medet ummak; sandıklarda yapılamayanı, milletin
iradesiyle sağlanamayanı sokaktan temin etmeye çalışmak hiçbir şekilde kabul edilemez.
Bunu şunun için diyorum: Gezi olaylarına yasa dışı örgütler ilgi gösterdi. Onlar zaten her
zaman 19’uncu yüzyıl devrim romantizmi çerçevesinde, biraz da Bakunin’in ahfadından gelen
kişiler olarak bu tür rüyalar görebilirler. Hatta bu rüyaları paylaşanlar dediler ki: “Arap
Baharı’ndan sonra Türk baharı geliyor, sokaklardan gelecek.” Ama demokratik ülkelerde
bahar sandıkla gelir, Türk baharı da 2002’de zaten AK PARTİ’nin iktidara gelmesiyle
yaşanmıştı, ikinci bir bahar olmadı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2014-2015]

177.!!!!
"Aykut Erdoğdu: Şimdi, Sayın Bostancı’nın bu sözleri yani devletin şiddet temelli olduğu,
şiddetin devletin temeli olduğu ve hak olduğu yaklaşımı yarın öbür gün sokaklarda çok yanlış
bir anlayışa gidebilir. Oysa devlet bir ortak yaşama iradesidir. Devlet şefkat devletidir, hizmet
anlayışlı bir devlettir, hizmetkâr devlettir. Eğer biz, bu özgürlük anlayışını Parlamentoda
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hepimiz dile getirirsek sokaklarda şiddet olmaz, polisler adam vurmaz, Maliye zorla vergi
almaz, vergi gönüllüğü, birlikte yaşama da şiddet olmadan olur. Sayın Bostancı Hobbes’un
fikirlerini çok iyi bilir. İngiltere’de, güvenlik tehdidi altında yaşadığı… sözü kesiliyor.."
[Data_2014-2015]

178.!!!!
"Adil Zozani: Sayın Bakan bir televizyon programında dedi ki: “İngiltere’de, efendim, 3 PKK’li
militan molotofla yakalandı, on dört yıl ceza aldı.” Sayın Bakan açıklamasını verdi. Ya, Sayın
Bakan, molotofla ilgili, molotofa verilen cezalarla ilgili olarak ta Londra’ya kadar gitmenize
gerek yok; Ankara’daki dosyalara bakın, yirmi sekiz yıl ceza verilmiş. İhtiyaç yok ki. Ayrıca,
Yargıtay molotofu silah saymış mı, ateşli silah saymış mı? Saymış. Niye bu düzenlemeyi
getiriyorsunuz? HDP bunu sorguluyor."
[Data_2014-2015]

179.!!!!
"Erol Dora: “Değerli milletvekilleri, topluma ve yurttaşlara karşı mevcut fiilî ve hukuki şiddet
bir üst seviyeye taşınarak yeniden kuruluyor ve haklar ve özgürlükler düzenini yeniden
belirleyerek bir yeni iktidar inşasının yolu açılıyor. Halka karşı devlet şiddetini
derinleştirmenin yasal zemini hazırlanıyor. Tasarıda dikkat çeken noktalardan biri, polise
herhangi bir yargı işlemine gerek kalmaksızın kırk sekiz saate kadar gözaltı kararı verilmesi
yetkisidir ki bu durum, idareyi yargı benzeri bir kurum olarak yeniden yapılandırma sonucunu
doğuracaktır. Türkiye’de yargı zaten idare benzeri bir kurumken daha da ileriye gidilerek idare
yargılaşıyor. Benzer bir yöntemi İngiltere, Kuzey İrlanda nezdinde 10 no.lu Kararname’yle
1970’lerin başında uygulamaya koymuş ve toplum için tehlike oluşturan kişileri fişleme ve
toplama kampı kurma çabası içine girmişti. Aynen 1970’lerin İngiltere’si gibi bu yasa tasarısı
da ülkedeki herkesi çıplak şiddetin konusu hâline getiriyor ve yurttaşların muhalefetini
bastırmak için her türlü gayrihukuki yöntemi mubah sayıyor."
[Data_2014-2015]

180.!!!!
"Halil Aksoy: Bunun bir örneğini daha vermek istiyorum; 6, 7, 8 Ekim olaylarını örneklemek
istiyorum: 6, 7, 8 Ekim olaylarında, hemen bir gün öncesinde, Varto’da yine Kobane’yle ilgili
bir gösteri vardı, o gösteride 1 vatandaşımız polis kurşunuyla -açık- katledildi. Oranın halkı
tepki gösterdi, arkasından yaralamalar, tutuklamalar meydana geldi. Bu peyderpey büyüdü,
Cizre’ye, Diyarbakır’a, her tarafa yayıldı. Şimdi, bunların hepsinde polis müdahalesi vardı.
Bakın, bu ölümden sonra yani Varto’daki ölümden sonra insanların tepki göstermesi doğal
mıdır, değil midir, buna bir bakmakta yarar var. Şimdi, üç gün, dört gün önce Amerika’da bir
siyahi insan öldürüldü. O ölüm olayından sonra -yani polis tarafından öldürüldü- yüz binlerce
insan sokağa döküldü. Şimdi, Varto’da 1 Kürt öldürüldükten sonra veyahut da Kobane’de
tonla insan öldürülürken Kürtler, Türkler, Araplar, Zazalar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar
Kobani’de Kürt halkının özgürlüğü için, Kobani’nin özgürlüğü için mücadele ederken ve bunlar
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öldürülürken insanların tepki göstermemesi mümkün değildi. O nedenle, bölgede müthiş
oranda bir tepki ortaya çıktı ve sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilan edildi."
[Data_2014-2015]

181.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Çünkü gece 23.00’e kadar burada her türlü
engellemeleri dinleyen bu grup yapılanları angarya olarak görmektedir. “Angaryaya hayır.”
diyorsak -bizim görüşümüzü anlatıyorum- biz de buna “hayır” diyoruz. Bir İngiliz lordu
“Çalışmak insanın doğasına ters düşer, aykırıdır.” der. “Niye?” derler, “Çünkü yorulur.” der.
Gerçekten de çalışmak insanın doğasına ters düşer. Eski Yunanlılar çalışmayı sevmezlerdi... Bir
Hintli bilge de “Eğer insan sevdiği bir işte çalışıyorsa hayat boyu çalışmaz.” der. Biz yasayı
görüşürken sevdiğimiz bir işte çalışıyormuş gibi, hiçbir angarya, hiçbir yüksünme duymuyoruz.
Eminim ki muhalefet de gece 23.00’e kadar bu engellemeleri yaparken, aklına ne angarya
geliyor ne yüksünme geliyor. İki farklı zamanı yaşıyoruz burada. Lütfen anlayışla yaklaşalım.
Hasip Bey’e katılıyorum ama gece on bire kadar, 23.00’e kadar Hasip Bey keşke bizim adımıza
yapsaydı bu konuşmayı, gece 02.00’de yapmasaydı. Yarın yine aynı manzarayı görürsek, Hasip
Bey’den, akşam 18.00 civarında “Nedir bu muhalefetin yaptığı? İktidara niçin bu angaryayı
çektiriyor?” diye duyarlı bir konuşma bekliyoruz."
[Data_2014-2015]

182.!!!!
"BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Şimdi, benim AKP’li yetkililerde gözlemlediğim şu: Aynen Sayın
Naci Bostancı’nın yaptığı gibi, sessiz sakin bir şekilde, sanki böyle çok mantıklı
konuşuyorlarmış gibi sözler sarf edip aslında geçirmek istedikleri meseleyi veya yönetmek
istedikleri meseleyi çarpıtıyorlar. Şimdi, Naci Bey de bir İngiliz lordundan örnek verdi,
efendim, insanlar tembelmiş, çalışmak istemezlermiş. Bir kere, insanların neden diğer
hayvanlardan farklı olduğuna dair yazılmış çok şey vardır, Naci Bey de onları pekâlâ bilir.
Onları değil de ismi bile bilinmeyen bir lordu örnek göstererek burada herkese hakaret
ediyor, sabahlara kadar, sekiz buçuklara kadar…"
[Data_2014-2015]

183.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bakın, arkadaşlar, 25 bin uzman çavuş, 18 bin astsubay, 4.500
subay ve sayısı 50 bin olarak düşünülen sözleşmeli er. Bu düzenlemeleri yaptınız. 1990’ların
JİTEM’i var ve çözüm sürecinin bir başlığı adalet ve hakikatle yüzleşme komisyonu
kurulmasıdır. 1990’ların, bunların faillerinin açığa çıkarılması, derin devletin, cinayetlerin, köy
yakılmalarının, öldürmelerin... Eğer, doğru bir şey yaptığınıza inanıyorsanız, çıkarsınız bu
kürsüde “JİTEM vardır -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, üst yargıda, her yerde
geçiyor- bu yapılanma yanlıştır, biz de AK PARTİ Hükûmeti olarak bu tür yapılanmalara
karşıyız.” diye açık açık söylersiniz çünkü çözüm sürecinde gerçeklerle yüzleşme, tıpkı Güney
Afrika’da olduğu gibi, İngiltere’de olduğu gibi, İspanya’da olduğu gibi bir tarihsel gereklilik.
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Diğer bir noktaya geçelim. Bu 1990’lı yıllar 2015’te sizin önünüze gelecek. Bu yaptığınız
düzenlemeleri yaparken bunları düşünmediniz."
[Data_2014-2015]

184.!!!!
"Erol Dora: “İnsan Hakları İzleme Örgütünün, Avrupa Birliği üyesi önemli bir ülkenin bir
diplomatından öğrendiğine göre, Türkiye’nin İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz kasım ayında, kendi
ülkelerinde polise tanınan yetkileri sormuş ve Avrupa Birliğinden gelebilecek eleştirilerin
önünü kesmek amacıyla onların yasalarında bulunan bazı unsurları cımbızlayarak almış.
Örneğin, İngiliz polisinin insanları kendi inisiyatifiyle gözaltına alma yetkisi gerçekten de var ve
Almanya yasaları da göstericilerin kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini örtmelerini bir suç
olarak tanımlıyor ki Türkiye’nin yeni tasarısı da bu 2 unsura yer veriyor. Ancak, Avrupa Birliği
ülkelerinin her birinde polise verilen münferit yetkilerin cımbızlanması yoluyla bir kıyaslama
yapılması bilinçli bir yanıltma kastı taşımaktadır. Amaç, ağaçları göstererek ormanı
görmezden geleceğimizi ummak. Hükûmet yetkililerinin değinmekten kaçındığı konu,
Türkiye’de kamu düzenini korumak için yürütülen polis faaliyetlerinin bugünkü durumu,
barışçı gösterilerin polisler tarafından şiddetle ve hukuksuz olarak dağıtıldığı, şiddet
eylemlerine karışmamış barışçı göstericilerin gözaltına alındığı ve yargılandığı sayısız vaka
hakkında düşünceler belirtilmektedir” (sf. 334)."
[Data_2014-2015]

185.!!!!
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Yeniçeri İngiliz amirale benzetti beni. Milliyetçilikle
uzak, yakın hiçbir sevgi ilişkim yok benim. Hangi ulus adına yapılırsa yapılsın yapıldığı
coğrafyalara kan, gözyaşı ve zulümden başka bir şey götürmemiştir. Ama kendisi bir bilim
insanıdır. Bu topraklarda da dünyanın bütün geri bıraktırılmış bölgelerinde de özellikle İngiliz
emperyalizminin başını çektiği bütün espiyonaj örgütleri, bütün istihbarat örgütleri, başta
Türk milliyetçiler olmak üzere, altını kazıdığınızda arkasında hep İngiliz amiraller çıkmıştır.
Öncelikle “milliyetçilik” dediğin de daima emperyalizmin tezgâhladığı bir entrikalar silsilesi
olarak ortaya çıkar. Bunu Sayın Yeniçeri’ye aynen iade ediyorum. İngiliz…"
[Data_2014-2015]

186.!!!!
"Bu çözüm sürecinin başta Sayın Yeniçeri ve Türk milliyetçileri ve hassasiyet gösteren,
anlamak isteyen herkes tarafından bilinmesi gereken olmazsa olmaz bir mottosu vardır; bu
müzakere mağlubu ve galibi olan bir şey değildir. Eğer inşallah biz bunu hitamına erdirirsek
hep beraber; sizlerin de katkılarıyla, önerileriyle, yıkıcı olmayan eleştirileriyle hep beraber
bunu hitamına erdirebilirsek bundan bizler, çocuklarımız, gelecekte bu ülkede yaşayacak
olanlar, herkes muazzep olmak yerine derin bir mutluluk duyacaklar. Galibiyeti insanlık
olacak, galibiyeti demokrasi olacak, hassasiyet gösterdiğiniz Türklük olacak. Esas hacir altında
olan Türklüktür ama sebebi Kürtler değildir. Dönün o İngiliz emperyalizminin, o Amerikan
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emperyalizminin bu ülkeyi ne hâle getirdiğine bakın, sebebi bir tek Kürtler değildir. Onun için
bu bilindik jargonla konuşmak seçim öncesi hamasidir ama bir tek Türk, Kürt, Arap
evladımızın canından daha aziz değildir. Teessüf ediyorum, bu müzakere galibi, mağlubu
olmayan bir anlayışla yürümektedir, böyle de yürüyecektir, böyle de yürümesinin hepimiz
açısından sonsuz faydaları vardır."
[Data_2014-2015]

187.!!!!
"Naci Bostancı: “Şu milliyetçilik konusuna gelince -bu alanda çalışma yapmış birisi olarakmilliyetçiliği bir İngiliz oyunu olarak göstermek yanlış. İngilizler kendilerine de mi oyun
yaptılar? İngiliz milliyetçiliği var, Alman milliyetçiliği var, Fransız, İtalyan milliyetçilikleri var.
İngilizler mi yaptılar? İki yüz yıllık bir hikâye; bir tarafı kış, bir tarafı yazdır; bir tarafı kan döker,
barbarlıktır, bir tarafı toplumsal seferberlik sağlar, insanlara bu modern dünyada bir kimlik ve
anlam verir. Irkçılıkla milliyetçiliği karıştırmamak lazım. İnsanların bir kimliği var. Biz Yunan
değiliz, biz İngiliz değiliz, biz bu topraklarda bir milletiz arkadaşlar. Bu iki şeyi birbirine
karıştırmamak lazım” (sf. 63)."
[Data_2014-2015]

188.!!!!
"Erkan Akçay: “Değerli milletvekilleri “Bu konuşma nerede, hangi tarihte, kim tarafından
yapılmış olabilir?” diye sormuştum. Cevabını da veriyorum: Bu konuşma, tam iki yüz kırk yıl
evvel, 1775’te İngiltere Parlamentosunda bir parlamenter tarafından dile getiriliyor. Bu
getirilen torba kanunlar ve İngiltere Parlamentosundan size aktardığım iki yüz kırk yıl evvelki
bu konuşma bana neyi hatırlattı, biliyor musunuz? 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da
meydana gelen maden faciasında da dönemin Başbakanı ne demişti? “Efendim, bu kazalar bu
işin fıtratında var, 1850’lerde İngiltere’de de böyle kazalar oluyordu.” Demek ki sizin kanun
çıkarma fıtratınızda da bu var ki 1775’lerde İngiltere’de kanun çıkarma yöntemlerini, usulünü
uyguladığınız ortaya çıkıyor. Temel kanunlar, bu torba düzenlemeler nedeniyle yamasından
aslı belli olmayan elbiseye döndü."
[Data_2014-2015]

189.!!!!
"Aklıma şu geliyor: Bir tarihte Galatasaray’ın İngiltere’de maçı var. Maç devam ederken bir
seyirci bölücü pankartla sahaya girdi. İngiliz takımının kaptanı o pankartı aldı elinden, sahanın
dışına attı. Kaptanı tenkit ettiler: “Sen niye bunu aldın? Başına bela aldın, husumet çektin.”
İngiliz kaptan dedi ki: “Ben bu takımın kaptanıyım. Hakem kadar, sahada olacaklardan ben de
sorumluyum ve o risk neyse ben üzerime alıyorum.” dedi. Onun için, buradaki grup başkan
vekili arkadaşlarımız –bu dönem için demiyorum, inşallah ileriye dönük- yeni grup başkan
vekilliği görevini yapacak arkadaşlarımız Meclisin hukukunu, Meclisin saygınlığını, Meclisin
içtihatlarını koruma konusunda inşallah hassas olurlar, sadece kendi gruplarının haklarını
korumakla yetinmezler diye düşünüyorum. Şi"
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[Data_2014-2015]

190.!!!!
"NUSRET BAYRAKTAR: Ben sadece üç dakikam kaldığı için bir örnek vereceğim. Büyükşehir ve
bütünşehirden bahseden muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleriyle, daha üç gün önce katılma imkânı bulduğum- 4’üncü Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Denetimler Genel
Kuruluna katıldık Rabat’ta, 4’üncüsü yapıldı. Bu dünya kongresi 1-4 Ekim tarihlerinde Rabat’ta
yapıldı. 3’üncü kongre Meksika’da yapılmıştı 2010 yılında; İstanbul’la bütünleşmiş Büyükşehir
Belediye Başkanımız aday olarak katıldığında, zar zor o gün Dünya Belediyeler Birliği Genel
Başkanı seçilmişti. Aradan üç yıl geçti, 4’üncüsü yapıldı. Cuma ve cumartesi günü bizzat son
oturumlara katılmanızı aslında arzu ederdim. Çok duygulu anlar yaşadım, sizlerle paylaşmak
istiyorum. (s. 467).
Bu dönem, Türkiye’nin ve İstanbul’un, özellikle Türkiye’deki yerel yönetimlerin aldığı
mesafeyi göz önüne alan bütün dünya devletleri ve 3 bine yakın delegasyon, âdeta
Türkiye’nin -önde gelen bir belediye olması sıfatıyla- başkanlığını peşinen kabul etmiş
gözüktüler. Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya belediye başkanları -ki Paris Belediye Başkanı
dâhil- aday adayı olmak istediler, nabız yokladılar, oy alamayacaklarını gördüklerinde Türkiye
lehine çekildiler. Tek aday olarak, bakın tek aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Kadir Topbaş Başkanlığa aday seçildi. 2010 yılında cılız alkışlarla oturarak seçilen
Kadir Topbaş, bu seçimlerde ayakta alkışlanarak oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçildi.
Türkiye'nin yerel yönetimlerde aldığı mesafenin nereye geldiğinin göstergesi değil de nedir,
bunu görmek lazım. (s. 468)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

191.!!!!
"MUHARREM İNCE: Bir başkası; sayın milletvekilleri, büyük devletler sembollerle uğraşmaz.
Andımızla uğraşırsan sırada İstiklal Marşı gelir “Kahraman ırkım” diyor. Alman Millî Marşı da,
İngiliz Millî Marşı da, Amerikan Millî Marşı da hepsinin içinde ırkçı birtakım söylemler vardır
ama aradan yüz yıl, iki yüz yıl, üç yüz yıl geçince bir Fransız, bir Alman, bir İngiliz “Ya bunlar
çok modası geçmiş deyimler” deyip, bunları değiştirmek istemez. Bu, ancak bu toprağın
insanlarının aklına gelir. (CHP sıralarından alkışlar) Sembollerine dokunursan bu topraklarda
rahat yaşayamazsın. (s. 923)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

192.!!!!
"CHP GRUBU ADINA AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN: Madem İç Tüzük konuşuyoruz, konuşmamın
sonuna gelirken, acaba milletvekilleri olarak, kadın ve erkek milletvekilleri olarak denetim
görevini de yeterince yapabiliyor muyuz? Gittiğimiz ülkelerdeki meclislere baktık, oradaki
milletvekili ya da senatörlerin nasıl çalıştıklarına baktık. Gördük ki örneğin, İngiltere
Parlamentosunda 1 dönemde 47 bin yazılı soru önergesinin 42 bini yanıtlanmış. Aslında
ayrıca, yazılı ve sözlü olarak İngiltere Parlamentosunda tam 100 bin soru önergesi verilmiş.
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Fransız Parlamentosunda 28 bin yazılı soru önergesi verilmiş, bunların 17 bini yanıt bulmuş.
Bizim Parlamentomuzda ise geçen dönemde sözlü ve yazılı toplam soru önergeleri 22.500
civarında, bunun da ancak 13.500’ü cevap bulmuş yani 10 bin soru önergesine de cevap
verilmemiş. (s. 50)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

193.!!!!
"HASİP KAPLAN: Şimdi, burada şunu ifade etmek istiyorum: Seçim sathımailine girdiğimiz
bugünlerde, demokratikleşme paketini hepiniz izlediniz. Seçim barajlarından yakınan bir
Türkiye’de, seçim barajlarının kaldırılmasının tartışıldığı bir Türkiye’de Hükûmet dedi ki: “İki
sistem: Ya dar bölge ya daraltılmış bölge.” 40 katır mı, 40 satır mı yani hangisini istersiniz?
Şimdi, bu sistem başka ülkelerde var mı, dar bölge, daraltılmış bölge sistemi? Var tabii canım,
olmaz olur mu? Amerika’da var, Magna Carta’dan bu yana demokrasinin beşiği Londra’da,
İngiltere’de var. Var da kardeşim, oralarda güçlü sivil toplum örgütleri var; orada düşünce,
örgütlenme özgürlüğü var; orada adayın kendini ifade hürriyeti var; orada adayın tabandan,
örgütten, halktan temsil edilme imkânı var; orada medyanın özgürlüğü var; orada demokratik
kamuoyunun kontrol sistemi var. E burada ne var? Burada da liderin sultası var. Şimdi, bir de
liderin sultasıyla, fark etmez, iktidar-ana muhalefet, diğer partiler… Bizde bir sistem farklılığı
var, biz tartışıyoruz. Kadın kotasında dünyada fark atan bir partiyiz. Sistemimiz olarak lider
sultasına o kadar karşıyız ki bizde eş başkanlık sistemleri var biliyorsunuz, eş başkanlık
sistemini geliştiriyoruz. (s. 216)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

194.!!!!
"Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde de kamu binalarında gösteri yapmak yasaktır. Yine,
avukatların bilecekleri meşhur bir dava var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
“Appleby/İngiltere Davası” diye geçer. İngiltere’de, bir alışveriş merkezinde bir grup eylem
yapar, davalık olur, suçlu bulundukları için AİHM’e giderler; AİHM de “AVM’nin müdüründen,
sahibinden izin alınmaksızın yapılan bir gösteri yanlış olmuştur.” diye karar verir. Kaldı ki, biz
bir AVM’den bahsetmiyoruz; duruşmaların devam ettiği, mahkemelerin, işlemlerin devam
ettiği bir adliyeden bahsediyoruz."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

195.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: İnsan Hakları Kurumumuzla ilgili… Bu kurumumuz
yeni kuruldu, çalışmalarına başlayalı daha bir yıl olmadı ve çok verimli şekilde çalışıyor. 2013
yılı içinde, ekim ayı sonuna kadar kuruma ihlal iddiası içeren 748 başvuruda bulunulmuştur.
Kuruma yapılan başvurular incelenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmekte,
başvuru sonucu ve yapılabilecek diğer işlemler konusunda başvuranlar bilgilendirilmektedir.
Uzunca metin, ben onu okumuyorum ama yani bu kurumumuz hem uluslararası kuruluşlarla
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Türkiye’nin muhatap kuruluşu olarak hem içeride kendisine verilen (buraya kadar s. 384)
görevleri yapmaktadır. Şimdi, burada “İşte, Paris Şartı’nı karşılamıyor.” gibi falan, bunlar çok
tartışıldı sayın milletvekilim, komisyonunuzda. Paris Şartı üyelerin atanmasını falan içermiyor.
İngiltere ve Fransa’da üyeleri bir bakan atıyor. Yani, bunları hepimiz biliyoruz ama üyelerin
vasfına bakın. Burada 7 üye nasıl? Bu 11 üyenin vasıflarına bakın. Hangi işleri yapmışlar?
Birikimlerine bakın. Yani, burada biz doğrusu bunların çalışmasından çok memnunuz. Ha, bir
de “Uluslararası akreditasyon yok.” diyorsunuz. Bakın, çok teknik bir bilgidir, akreditasyon
talebinde henüz bulunmadık çünkü onun şartı var: Bir yılınız dolacak, bir yıllık raporunuzu
hazırlayacaksınız, ondan sonra uluslararası akreditasyon için başvuracaksınız. Şu anda henüz
böyle bir başvuru olmadı ama gerek Avrupa Birliği muhtevasındaki kuruluşlarla gerek
diğerleriyle de ilişkileri sürmektedir (s. 385)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

196.!!!!
"BDP GRUBU ADINA MÜLKİYE BİRTANE: Değerli milletvekilleri, genel anlamda hazırlanan
bütçelerin tümünde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları yapılması
gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi ise bu konuda öncelik sahibidir ve
bu nedenle bütçesinin tamamının toplumsal cinsiyete duyarlı bir perspektifle hazırlanması
gerekmektedir. Diğer ülke örneklerine baktığımızda, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede
en başarılı ülkelerden birinin bir “Eşitlik Bakanlığı”nın mevcut olduğu İsveç olduğu
görülmektedir. İsveç’te her bakanlığın kendi politikaları belirlenirken cinsiyet eşitliği
perspektifi esas alınmaktadır. İngiltere’de ise bütçe görüşmelerinde her türlü ekonomik,
sosyal, kültürel alanlarda cinsiyete dayalı bir analizle rapor edilmekte ve bu analizler
sonucunda örneğin istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95’i kadın istihdamına ayrılması için
ayarlanabilmektedir. Geçen yılki Bakanlık bütçesinin -yüzde 3,6- bu yıl yüzde 3,9 olması...
Herhangi bir artışın olmadığı gözler önünde. (s. 522)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

197.!!!!
"Bu problemi çözmek için Sayıştayla birlikte ortak bir komisyon kurduk ve bu komisyon şimdi
bakacak, eğer Sayıştayın Yönetmeliği çerçevesinde bundan sonra denetim yapılması
konusunda karar çıkarsa, biz oturacağız, buna göre kanun yani her türlü mevzuat değişikliğine
gideceğiz veya sistem değişikliğine gideceğiz ve bunu mümkün kılacak ne gerekiyorsa
yapacağız ama olur da Sayıştay, idare bazında bu mevcut sistemle mali rapor üretilmesi yani
bilanço, mizan vesaire üretilmesi noktasında diğer ülke uygulamalarına paralel olarak -bunun
istisnaları var, Avustralya, İngiltere gibi birkaç istisna var- “Bu raporlara artık ihtiyaç yoktur,
ben zaten diğer bütün denetimleri yapıyorum.” derse de zaten o zaman da ona göre
yönetmelik değiştirilir (s. 853)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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198.!!!!
"S. NEVZAT KORKMAZ: Bakın, Sayın Maliye Bakanının bir Avrupa geçmişi var yani asla bir
imada bulunmak istemiyorum, İngiltere’de yaşamış. Yani, parlamenter sistemin ocağı…
Parlamenter sistemlerde Sayın Bakan, bu hükûmetin denetlenmesi görevini parlamentolarda
kim yapar? Kesin hesap komisyonu yapar. Kesin hesap komisyonu İngiltere’de kime teslim
edilmiş? Muhalefete teslim edilmiş. Niye bu gerçeği bugüne kadar hiç dillendirmeniz? İç
Tüzük çalışmalarında biz bunu -Sayın Elitaş, siz de oradaydınız- defalarca dile getirdiğimizde
neden umacı görmüş gibi saçlarınız diken diken oldu? Bakın, her tarafta yapılan doğrular,
işinize gelmediği zaman görmüyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz. Ama sizin bu metal
körlüğünüz millete çok şey kaybettiriyor, bunun hesabını kim verecek? (s. 907)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

199.!!!!
"Sayın Maliye Bakanı, bu talebi karşılayacak mısınız? Yoksa “Bak, vergileri artırırız.” mı
diyeceksiniz. İhtiyaç olan personel alımları için vergileri artırmakla tehdit eden AKP
Hükûmetinin kendisi ise israf içinde ve saltanat sürmektedir. AKP Hükûmeti, vatandaşa talkını
vermekte kendi salkımı yutmaktadır. İsrafın en fazla görüldüğü alanlardan birisi kamuda taşıt
kullanımıdır. Kamudaki taşıt israfı başka ülkelere bakılınca daha net bir şekilde görülmektedir.
İngiltere’de 12 bin, Japonya’da 10 bin, Almanya’da 11 bin, Fransa’da 9 bin kamuya ait taşıt
bulunmaktayken Türkiye’de bu rakam 90 binler düzeyindedir. (s. 922)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

200.!!!!
"AB üyesi olursanız yapmanız gereken iş bellidir arkadaşlar. Almanya’da Cumhurbaşkanı
Christian Wulff, yolsuzluk ve dostlarından para almakla itham edilince istifa etti. Fransa’da
Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac hakkında vergi kaçırmak suçundan soruşturma açıldı, ilgili
bakan istifa etti. İngiltere Enerji Bakanı, hakkında soruşturma açılınca istifa etti. İtalya
Kalkınma Bakanı, hakkında soruşturma açılınca, bu yolsuzluk iddiaları ortaya çıkınca istifa etti.
Bu listeyi uzatmak mümkün ama ortak nokta belli arkadaşlar. Soruşturma yapan emniyet
müdürlerini, savcılarını görevden almak yok. Bu görevlilerle ilgili onlara “Siz yetkinizi,
görevinizi kötüye kullandınız.” diye soruşturma açmak yok. Suçlananlar, herhangi bir
yolsuzlukla itham edilenler milletinden özür dileyip boynunu büküyor, erdemli bir davranış
sergileyip istifa ediyorlar. O savcılar ve emniyet müdürleri de birtakım yolsuzlukları ortaya
çıkarttıkları için terfilerini alıp görevlerine devam ediyorlar. (s. 100)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

201.!!!!
"ADİL ZOZANİ: Ayrıca, 44’üncü maddeye askerî ve güvenlik harcamalarının mutlak surette
denetim altına alınacağı bir ifadenin, bir fıkranın eklenmesi gerekecek. Bunun için bir

456

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
düzenlemeye ihtiyaç var, yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Hazır bir komisyon kurulmuşken bu
komisyon bu alanda da bir çalışma yapmak durumundadır.
Ayrıca, mevcut hâliyle Sayıştay raporlarını Plan ve Bütçe Komisyonunda sağlıklı değerlendirme
olanağı yoktur. Dünyadaki diğer örneklerini inceleme, yerinde görme fırsatımız oldu. Mesela
İngiltere’de bu iş nasıl işliyor? Sayıştay raporlarını, devletin harcamalarını kontrol eden ayrı
bir komisyon var ve o komisyonun başkanlığını da iktidar partisi mensubu bir milletvekili
yapmıyor, muhalefet partisi mensubu bir milletvekili yapıyor. Bizim de burada benzer bir
düzenlemeye ihtiyacımız vardır. Ya Plan ve Bütçe Komisyonunun içerisinde -bir alt komisyon
marifetiyle- Sayıştay raporlarını değerlendirecek yeni bir komisyon kurulacak ya da ayrıca bir
ihtisas komisyonuna ihtiyaç vardır. Sayıştay raporlarının Meclise sunulma süresini geriye
çekmek durumundayız. Bütçeyle birlikte Sayıştay raporlarını aynı komisyonda değerlendirme
olanağı mevcut değildir. (s. 181)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

202.!!!!
"Kemal Kılıçdaroğlu: “Değerli arkadaşlar, hukuk ve özgürlük ve tutukluluğun bu aşamaya
gelmesi yeni bir olay değil aslında, yeni bir olay değil. Tipik bir örnek vereceğim değerli
arkadaşlarım. Belki milletvekilleri yüzünden biraz daha geniş bu ülkeye bakmış oluruz ve
demokrasi nereye geldi hep beraber gözden geçirmiş oluruz. 2 üniversite öğrencisi “Parasız
eğitim istiyoruz.” diye pankart açtılar, on altı aydır içerdeler, tutuklu yargılanıyorlar; daha
hâkimin huzuruna çıkacakları, ne olacakları belli değil. Bana dünyanın herhangi bir
demokrasisinden örnek gösterin, Fransa, İngiltere, Amerika, nereyi isterseniz; pankart açtı
diye 2 üniversite öğrencisini on altı ay hapse atan bana bir demokrasi örneğini gösterin. (CHP
sıralarından alkışlar) Birisini silahla tehdit etti mi? Hayır. Molotofkokteyli attı mı? Hayır. Camı
pencereyi kırdı mı? Hayır. Vatandaşı dövdü mü? Hayır. Ne istiyor? Parasız eğitim. Ee, bende
istiyorum parasız eğitim, arkadaşlarım da istiyor parasız eğitim, eminim sizler de istiyorsunuz
parasız eğitim. İmkân olsa hiç para almayız, bütün çocuklarımız parasız okur. Bunu istemek ne
zamandan beri demokrasilerde suç olmaya başladı arkadaşlar?” (sf. 136)."
[Data_2011-2013]

203.!!!!
"“Öncelikle bir genel görüşme ile sorunların mecliste çözümü için adım atılması sağlanmalıdır.
21. Yüzyılda çağdaş demokratik bir toplum olabilmenin ön koşullarından biriside eşit
yurttaşlık, ana dil serbestisi, kültürel çoğulculuk, zenginliğimizi teşkil eden farklılıklara saygı
temelinde geliştirilmelidir. Bunun için düşünce örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, siyasi
partiler ve seçim rejimi dâhil birtakım adımların atılması sağlanmalıdır. Çatışma süreçleri
yaşamış, İngiltere-IRA, Güney Afrika siyah-beyaz çatışması, Ortadoğu da Filistin-İsrail
görüşmeleri, İspanya-ETA deneyimlerinden yararlanılması gerekmektedir. BDP olarak bugüne
barışçıl ve demokratik çözümün Mecliste olmasını savunduk. Sorunun basit bir asayiş
meselesi olmadığı, Kürt meselesi olduğu; artık hamaset nutukları, intikam söylemi ve silahla
çözülemeyeceği anlaşılmıştır” (sf. 634)."
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[Data_2011-2013]

204.!!!!
"Muharrem İnce: “1930’dan 2011’e Almanya nereye geldi, İtalya nereye geldi, İngiltere
nereye geldi, Türkiye nereye geldi? Oraya bakacaksınız. 2011 ile 1930 kıyaslanmaz. Sayın
Metiner, hâlâ o dönemden çıkamamışsınız” (sf. 370)."
[Data_2011-2013]

205.!!!!
"Oktay Ekşi: “Sevgili arkadaşlarım, parlamentonun itibarını parlamento korur. Parlamentoyu
itibarlı hâle getirmenin en iyi örneğini verenlerden biri ve parlamento tarihinin ilk kurumu
olan İngiliz Parlamentosu, 1542’den itibaren, bir milletvekilinin haksız yere tutuklu olmasına
itiraz edilmesinden itibaren milletvekillerini hapse göndermekten alıkoyabilmiştir” (sf. 560)."
[Data_2011-2013]

206.!!!!
"“Yasama meclisleri rutin olmayan ve kendilerine has çalışma yöntemlerinden dolayı, diğer
kamu kurumlarından çok daha etkin, hızlı ve esnek idari teşkilatlara sahip olmak
durumundadırlar. Bu gerçek, gelişmiş Batı demokrasilerinde köklü ve oturmuş geleneklere
sahip yasama meclislerine bakıldığında açıkça görülmektedir. Ülkemize yakın nüfusa ve
milletvekili sayısına sahip Avrupa ülkelerine bakıldığında, TBMM idari teşkilatından oldukça
küçük idari yapılara sahip oldukları görülmektedir. Örneğin; İngiltere'de Avam Kamarasında
1.750, Almanya Federal Meclisinde 2.400, İtalya Temsilciler Meclisinde 1.900, Fransa Ulusal
Meclisinde 1.300, İspanya Temsilciler Meclisinde 300 civarında personel çalışmaktadır. Bu
küçüklük sadece personel sayısında değil aynı zamanda hiyerarşik kademe ve idari birim
sayısında da görülmektedir. Yine birkaç örnek vermek gerekirse, Fransa ve İngiltere
parlamentolarında (Başkan hariç) en üstten en alta iki, İtalya, Yunanistan ve İspanya'da üç,
Almanya'da dört hiyerarşik kademe bulunmaktadır”."
[Data_2011-2013]

207.!!!!
"Erol Dora: “Bir İngiliz kolonisi olarak kurulan Avustralya’nın tarihi belki de her ülkenin tarihi
gibi acılarla doludur. Yüzyılın başlarında adaya yoğun olarak yerleşmeye başlayan Batılılar ilk
iş olarak Aborjinleri katletmeye, onların kültürlerini yok etmeye çalıştılar. Yerli çocukların
ailelerinden alınıp devşirilmesi ve asimilasyona tabi tutulması bazı tarihçiler ve Avustralya
yerlileri tarafından “çalınmış kayıp bir nesil” oluşturulması olarak adlandırılmaktadır. Huzurlu
ve sorunsuz bir toplum yaratma amacıyla yapılan devşirme yöntemi günümüzde insan hakları
ihlali olarak tanımlanmaktadır. Ancak tarihte yaşanan acılardan ders çıkarmasını bilen
Avustralya Devleti, 1999’da Anayasa’nın değiştirilmesine karar verdi ve bu Anayasa’nın giriş
bölümünde, Avustralya'da İngiliz yerleşiminden önce yerli Avustralyalıların kıtada yaşadığı
kabul edildi. Aborjinlere yapılanlardan dolayı kendilerinden özür dilemeyi reddeden önceki
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hükûmetlerin aksine Avustralya Başbakanı Sayın Kevin Rudd'un tüm Avustralyalılar adına
Aborjinlerden özür dilemesini öngören önerge oy birliğiyle kabul edildi. Rudd'un
Parlamentoda okuduğu bu önergede “Avustralyalı yurttaşlarımıza ağır acı ve kayıplar verdiren
bundan önceki hükûmetlerin politikalarından dolayı özür diliyoruz. Çalınan kuşakların, geride
bıraktıkları aile ve torunlarının kayıpları için, ailelerin ve cemaatlerin parçalanmasından, anne
babalardan, kardeşlerden özür diliyoruz.” ifadeleri yer almaktadır. Yaklaşık yirmi dakika süren
konuşma Aborjinler tarafından ayakta alkışlanmıştır. Bu özür, dünya kamuoyunca
Avustralya’da yaşayan egemen beyazlar ile Aborjinler arasında gerçekleşen tarihî uzlaşmanın
bir sembolü olarak görüldü ve takdir edildi... Dersim’le ilgili özür dileme tartışmalarının
yaşandığı bugünlerde Sayın Kevin Rudd ve Avustralya
Parlamentosunun davranışı bizlere bir şeyler anlatmalı” (sf. 183-184)."
[Data_2011-2013]

208.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Değerli arkadaşlarım, bütçeyle ilgili olarak, bu dönemde OVP ve OVPM’yle
ilgili gecikmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterince konuştuk ama burada özellikle
belirtmek istiyorum. Bakın, onaylayacağımız konulardan bir tanesi de 2010 yılının kesin
hesabıdır. 2010 yılında sizin izin vermediğiniz, bakın, bu yüce Meclisin izin vermediği ödenek
üstü harcama tutarı nedir biliyor musunuz? 15 milyar lira. Bu çok önemli bir konu. Yasama
organı olarak bütçe hakkımıza sahip çıkmamız lazım hep beraber. Bu çok önemlidir. Bakın,
tekrar söylüyorum, bütçe hakkımıza sahip çıkmamız lazım, bunun farkında olmamız lazım.
Avrupa Birliğinde geçenlerde yapılan Liderler Zirvesinde alınan kararlarda – bu, İngiltere’nin
dışlandığı kararlarda- en önemli konu nedir biliyor musunuz? “Bundan sonra, Avrupa Birliğine
üye olan ülkelerin bütçeleri açık vermeyecek. En fazla millî gelirin yüzde yarımı kadar açık
verilecektir. Bunu geçmeyecektir ve bunu AB Komisyonu denetleyecektir.” diyor. Biz kriz
çıktıktan sonra mı bu denetimi yapacağız? Bu yüce Meclisin bu denetimi şimdiden yapması
lazım, bütçe hakkına, kendi hakkına, yetkisine sahip çıkması lazım değerli arkadaşlarım.
Bunun farkında olmamız, fevkinde olmamız lazım” (sf. 217)."
[Data_2011-2013]

209.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Şimdi, ben de on yedi yıl kamuda çalıştım. Sürekli olarak, kamuya girdiğim
günden ayrıldığım güne kadar biz sürekli olarak “Tasarruf, tasarruf…” dedik, tasarruf peşinde
koştuk. Yani çok büyük bir israf var. Bakın, İngiltere’de, Japonya’da 10 bin-12 bin araç sayısı,
bizde 86 bin. Bir anormallik var bunda değerli arkadaşlarım. Kamu personeline daha fazla
vereceğiz, bunlardan da tasarruf edeceğiz. Bunu yapmamız lazım. (sf. 635)"
[Data_2011-2013]
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210.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Değerli arkadaşlar, bakın, İngiltere’de şu son birkaç aydır, takip
ediyorsunuz, 18 tane gazeteci gözaltına alındı, evet, İngiltere’de. İngiltere’de demokrasi yok
mu? Var ama suç işleyen gazeteci de olsa, başkası da olsa” (sf. 657)."
[Data_2011-2013]

211.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Sayın Bakan demin söyledi, İngiltere’de 18 tane gazeteci tutuklanmış.
Değerli arkadaşlarım, işte, o 18 tane tutuklanan gazetecilerin tutuklanmasının nedeni, polise
rüşvet vererek, para vererek, gayri yasal, gayriahlaki, gayri hukuki dinlettirme
yaptırmalarından dolayı tutuklanıyor. Bizim ülkemizde ise yasa dışı dinleme yapanlar
tutuklattırılmıyor, yasa dışı dinlemeye bakan hâkim ve savcılar görevden alınıyor Sayın Bakan.
Arada böyle bir fark var, bunu niye açıklamıyorsunuz burada. (sf. 663)"
[Data_2011-2013]

212.!!!!
"Demir Çelik: “Eğitim destek evlerinde, sağlık evlerinde, ana ve çocuk sağlık evlerinde
yapılanlara binaen 16 belediye başkanının, 100 belediye meclis üyesinin, 24 il genel meclis
üyesinin tutuklandığı, binlerce Kürt siyasetçinin KCK operasyonuyla tutuklu bulunduğu,
Türkiye genelinde milyonlarca dosyadan kaynaklı milyonlarca insanın bu yasakçı, men edici
zihni algıdan hareketle suçlu ve sanık noktasına getirildiği bir Türkiye fotoğrafını niye
görmüyoruz, niye görmek istemiyoruz? Bize düşen, yasak ve menleri çoğaltmak mıdır;
halkları, kimlikleri, kültürleri özgürleştirip onların doğal mecrası içerisinde büyümesine fırsat
vermek midir? Düşününüz bir çocuğunuz annesinden doğduğunda ilk öğrendiği kelime
“anne” ve “baba”ysa o kelimeyi doğduğu annenin ana diliyle telaffuz etmek, dile getirmek
durumundayken, ben bir Kürt olarak yedi yaşına kadar Türkçeyi bilmiyordum ama dayatılarak
olmuyordu. Bunun adı, Sayın Başbakanımızın Almanya’da söylediğine benzer asimilasyondur.
O da bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu hep beraber ortadan kaldırmak gibi bir görev
varken ve Anayasa’yı biz 2007’den bu yana 3’üncü defadır değiştirmenin çabası içerisinde
oluyor olmamızın anlaşılır bir yanı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere yüzyıllardır
anayasasını değiştirmedi. Değişmesi gereken toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamaya
dönük özgürlükçü zihniyetlerdir. Bunu sağlayabilirsek, biz, bu toplumun geleceğine bir şey
vaat etmiş oluruz diye düşünüyor, saygılar sunuyorum” (sf. 51)."
[Data_2011-2013]

213.!!!!
"Burhan Kuzu: “Değerli arkadaşlar, bir de biraz da dünyadan bahsedeyim size. Dünyada öyle
şeyler var, ben doğru demiyorum ama yani bunları anlatacağım ister istemez. Akademik
kimliğimle en azından “Bunlar doğru.” demiyorum yani bunları getirelim diye bir iddiam da
yok. Mesela İngiltere’de ve İrlanda’da uygulanan bir yöntem: Yılın 170 gününün çalışmasını
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hükûmete veriyorlar, 20 gününü muhalefete veriyorlar, uygulanmış bu. Fransa, Yunanistan,
Portekiz’de komisyonlarda komisyon başkanları temsil ediyor gündemi belirlemede.
Düşünün, 18 komisyon başkanı başkanlık divanı toplantısında bulunuyor, hükûmet, bir nevi
iktidar olarak düşündüğünüz zaman… Yine, bir tasarı konusunda, mesela İngiltere’de şu an
uygulanan bir model: Diyelim ki tasarı burada görüşülüyor ya da bir teklif görüşülüyor, 100
vekil ayağa kalktı “İş uzadı” diyerek, 1 vekil teklif edip 100’ü ayağa kalkarsa hemen görüşme
kesilip oylamalara geçiliyor. Bizde de biliyorsunuz bir temel yasa formülü var. O temel yasa
formülünde de yine benzer bir tablo var. İyi ki o temel yasa çıkmış, arkadaşlar, bugün, emin
olun, otuz maddelik bir yasa -ben önergeleri bir kenara bırakarak söylüyorum- diyelim ki dört
saate bitebiliyorsa o olmadığı zaman kırk üç saatte bitiyor, 10 kat orada zamandan bir
tasarruf var” (sf. 230)."
[Data_2011-2013]

214.!!!!
"Sırrı Sakık: Aslında bugünkü savcıların MİT’ten rövanş almasının tek nedeni, Kürt sorununun
barışçıl bir şekilde çözülmesine karşı bir direnç sergiliyorlar. Eğer gücünüz yetiyorsa gelin bu
direnci birlikte kıralım. Yani ben diğer muhalif partilerin bu mazeretini de kabul etmiyorum.
Gerçekten bunlar görüşebilmelidir, daha çok görüşmelidir. Oslo’da başlayan, Süleymaniye’ye
kadar gelen ve sonra da sekteye uğrayan bu görüşmeler tekrar görüştürülmeli ve
görüşmelidir ve bu insanlar da desteklenmelidir. Yoksa başka türlü biz sorunlarımızı
çözemeyiz. Bu ülkede siyasal iktidarlar da, savcılardan, kolluk kuvvetlerinden özellikle bu
konuda bir talimat almak gibi bir zorunluluğu yoktur.... Dönün bakın İspanya’da, İngiltere’de
herkes bu şartlarda konuşmuş ve görüşmüştür."
[Data_2011-2013]

215.!!!!
"Altan Tan: Sevgili arkadaşlar, kılık kıyafet, işte, kravatın mecburi olmaması, bunun da şöyle
bir gerekçesi vardır: Dünyada kendi millî kıyafetiyle kendi millî Meclisine giremeyen ender
milletlerden birisiyiz. İsrail Meclisinde Başbakan kafasına kipasını, takkesini takıp, gidiyor;
Araplar, Hindistanlılar, Pakistanlılar kendi millî kıyafetleriyle giriyor; İngiliz lortları peruklarıyla
katılıyor toplantıya. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum."
[Data_2011-2013]

216.!!!!
"Aykut Erdoğdu: “Türkiye’nin çok ciddi yolsuzluk problemleri vardı, usulsüzlük problemleri
vardı ve bu, 1990’lı yılların sonunda iki büyük doğal afetle birleşerek bu ülkeyi çok ağır
ekonomik krizlerin içerisine soktu ve o dönem hükûmette olan Demokratik Sol Parti,
Milliyetçi Hareket Partisi siyasi bedelini ödemeyi göze alarak çok önemli yasalar çıkardılar,
bunlardan bir tanesi de Kamu İhale Kanunu’ydu. Kamu İhale Kanunu öncesinde 2886 sayılı bir
Kanun vardı, yolsuzlukların odağı hâline gelmek üzereydi, idarelerin elini bağlayan bir
kanundu ve idareler kurdukları özel fonlarla bu Kanun’dan kaçınmaya çalıştılar ve o dönem
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devletin bütün bürokratları bir araya geldi, Dünya Bankasının, Dünya Ticaret Örgütünün,
Uluslararası Para Fonu’nun da uygulamalarını örnek alarak yeni bir kanun çıkardılar. Bu
sürekli değiştirdiğimiz kanun var ya değerli arkadaşlar, Almancaya çevirin Almanya’da
yürürlükte, İngilizceye çevirin İngiltere’de yürürlükte ama on yıldır yapılan bu değişikliklerle
ekonomiklik, etkinlik, verimlilik gibi ve yolsuzlukla mücadele gibi bütün mekanizmaları altüst
oldu. Şimdi yapacağımız değişiklikte dünyadaki limitin yaklaşık 10 katına çıkarıyor olacağız
danışmanlık ihalelerini. Bu danışmanlık ihaleleri basit olarak görülmesin, mesela, Dünya
Bankasının projelerinde çok önemli bedel ödedik biz bu danışmanlık ihaleleri için. Bu
danışmanlık ihaleleri öyle önemli ihalelerdir ki örneğin diyelim 10 milyar dolarlık bir Devlet
Demiryolu yatırımı yapacağınız zaman buna nasıl yapacağınıza işte bu danışmanlık ihaleleriyle
karar veriyorsunuz. Danışacağınız insanlar veya kurumlar da doğru dürüst olsun diye de ön
yeterlilik şartları koyuyorsunuz ve belirli istekliler arasında ihaleler yapıyorsunuz. Şimdi bu
değişikliğimizde tıpkı bir çöp alma ihalesi, çöp toplama ihalesi yöntemiyle bu yapılacak” (sf.
990)."
[Data_2011-2013]

217.!!!!
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Suriye meselesine
geçmeden önce, kırk yıl önce bugün, bu ülkenin, Türkiye halklarının en güzel 10 evladı,
Kızıldere’de hayatlarının en cevahir zamanlarında ölümün koynuna girdiler. Bu sömürü, bu
zulüm, bu bezirgânlık bu topraklarda hayatiyet bulmasın diye, bu toprakların çok da alışkın
olmadığı bir cesareti sergilemişlerdi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 12 Mart
faşist rejimi tarafından idam edilmesini engellemek amacıyla bir yolculuğa çıktılar ve
kontrgerillanın bugün hayasızca hâlen ortalıkta cirit atan eli kanlı temsilcileri tarafından imha
edildiler. Çok değil, bundan bir iki yıl önce İngiliz gizli servis belgeleri açıklandı, top atışıyla
öldürüldüklerini söylüyordu. (sf. 26)"
[Data_2011-2013]

218.!!!!
"Faruk Çelik: “Şimdi, değerli arkadaşlar, tüm kamu personel sistemleri milletin değer
yargılarından ve geleneklerinden bağımsız da olamaz, değil çünkü ülke uygulamalarına
baktığımız zaman, tek tip bir sistem de yok bu konuyla ilgili. Yani “Şöyle bir şablon, şöyle bir
sistem var ve bu sistemi alalım, uygulayalım.” diye bir durum da söz konusu değil. Ülkesine
göre değişen bir düzenlemeyle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Az önce
değerli bir arkadaşımız burada ifade etti: “Hakem heyeti olmasın.” Yani şimdi biz… Ama
geliyor, şimdi, İngiltere’de hükûmetin onayına veriyor, geliyor şimdi Fransa’da Maliye
Bakanlığı insafına bırakmış” (sf. 556)."
[Data_2011-2013]
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219.!!!!
"Yani bugün, ileri demokrasiye geçmiş olan ülkemizde maalesef herkes suç işlemeyeceğine
garanti verebilse de tutuklanmayacağını ve terörist eylemlerden dolayı yargılanmayacağını
garanti edemez. İngiliz Başbakanı Churchill’den esinlenerek söyleyeyim. “Hiç kimse sabah
kapıyı çalanın sütçü olacağını garanti edemez.” (753)"
[Data_2011-2013]

220.!!!!
"Sırrı Sakık: “Bakın, Avrupa’nın birçok ülkesinde baraj sıfır noktasında. Nerede? Fransa’da,
Hollanda’da, İrlanda’da, İngiltere’de, İspanya’da, Portekiz’de, Finlandiya’da, Kıbrıs Rum
kesiminde baraj sıfır noktada. Danimarka’da yüzde 2, Yunanistan’da yüzde 3 ve Almanya’da
yüzde 5 ve bizim ülkemizde yüzde 10’luk bir baraj uygulanıyor ve bunu demokrasinin
neresine yerleştirebiliriz? Nasıl bir demokrasiden bahsedebiliriz?” (sf. 906)."
[Data_2011-2013]

221.!!!!
"urgut Dibek: Şimdi, tabii burada ne kadar iyi niyet var? Avrupa’da –işte, arkadaşlarımız,
İngiltere’de gördükdenetimi kim yapıyor, eğitimi kimler veriyor, hükûmet, bakanlık ne kadar
işin içerisinde? Tamamen bağımsız bir hâle gelmiş ama bizde tamamen Bakanlığın vesayeti
içerisinde…(sf. 1119)."
[Data_2011-2013]

222.!!!!
"Erol Dora: “Bu ülke özgürlükler ve temel haklar konusunda 12 Eylül Anayasası’ndan çok
çekmiştir, Anayasa’dan kaynaklı mağduriyetler hâlâ devam etmektedir. Özgürlükleri sonuna
kadar savunan “ancak” bağlacıyla bir önceki cümlede söylenen özgürlüklerin hepsini geri alan
bir anayasa bizim anayasamız olmamalı. Anayasa tartışmalarında gözden kaçırılmaması
gereken en önemli husus anayasanın sihirli bir değnek olmadığını idrak etmekten
geçmektedir. Burada önemli olan zihinlerin değişimidir. Devlet zihinsel dönüşümlerde
demokratik bir hukuk devletine yaraşır bir şekilde rol almasını bilmelidir. Hepimizin bildiği
gibi, örneğin İngiltere’nin yazılı bir anayasası yoktur ancak ileri bir demokrasiyle yönetilmekte,
temel hak ve özgürlükler konusunda çağdaş kriterlere uygun davranmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında aynı zamanda bir zihniyet devrimi içermesi beklenen anayasa yazım çalışmaları
önündeki bütün engeller kaldırılmalı ve özgürlüklerin önü açılmalıdır” (sf. 1167)."
[Data_2011-2013]

223.!!!!
"Ayla Akat Ata: “Tasarı ise idareyi evrensel hukuk ilkelerine ve iç hukuka uygun hareket
etmeye yönlendirmekten uzaktır. Bu tasarıyla, daha çok, etkisi ve görev alanı sınırlı, işlevsiz
bir kurum öngörülmektedir. Bu biçimiyle örgütlenen bir kurumun etkisinin kâğıt üzerinde
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kalacağı açıktır. Uzmanlaşmayı temel almayan bu kurum ciddi bir etki yaratmayacaktır.
Uzmanlaşmanın sadece pratiğe bırakılarak öngörülmesi ciddi bir eksikliktir. Toplumsal
problemlerin derinlemesine ele alınması ve sağlıklı bir şekilde çalışma yapılması ancak
uzmanlaşmayla olur. İsveç gibi, bu kurumun ilk ortaya çıktığı ülkede kamu denetçiliği,
uzmanlaşma temelinde hayat bulmaktadır. Keza İngiltere ve Almanya’da da kamu denetçiliği
pratiği bu şekildedir” (sf. 309)."
[Data_2011-2013]

224.!!!!
"Belma Satır: Günümüzde bu kurum, aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve
Hindistan’ın bulunduğu yüzü aşkın devlette ülke, bölge, kent veya sektör itibarıyla hizmet
vermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış
uygulamalara karşı üye ülke vatandaşlarının haklarını korumak üzere ombudsman kurumunu
oluşturmuştur. (sf. 321)"
[Data_2011-2013]

225.!!!!
"Burhan Kuzu: “Değerli arkadaşlar, ombudsmanlık kurumu dediğimiz bu kurum, kamu
denetçiliği, genellikle küçük ülkelerde, nüfusu az, ülkenin toprak parçası çok fazla değil, yargı
birliğini kabul etmiş ülkelerde daha çok işliyor. Bu açıdan baktığınızda ülkemiz ombudsmanlık
kurumu bakımından çok uygun değil gibi gözüküyor ama Fransa örneğine baktığımız zaman
Fransa modeli bize çok benziyor. Onlar bunu ara buluculuk olarak işletiyorlar. Zannediyorum
ki ülkemizde de bu manada işler diye düşünüyoruz. Büyük ülkelerde var, Kanada’da da var,
İngiltere’de de var, o manada biz örnek olarak sayabiliriz… Pekâlâ, ombudsmanlıkla alakalı
ülkeler neleri ombudsmanın kapsamı alanında tutmuşlar ya da nasıl çalışma yöntemi var?
Şimdi, bazılarında tek ombudsman, kişi bazında, bizim de tercih ettiğimiz ya da uyguladığımız,
genel uygulama bu ama bazıları sektör bazında bu işi yapıyor. Mesela İngiltere’de baktığınız
zaman, işte sağlık alanı, adliye alanı, yerel alanlar gibi değişik alanlarda bu konuda
ombudsmanlar kurmuşlar. Bu, İngiltere’nin uyguladığı model. Fransa il bazında bu işi yapmış,
her ilde bunları yapmış yani bu konunun çok değişik versiyonları var, uygulama bakımından.”
(sf. 324)."
[Data_2011-2013]

226.!!!!
"Ali Özgündüz: İnsan hakları ihlallerini inceleyip reformların sağlanması, bir daha bu ihlallerin
tekrarlanmaması yönünde somut olarak sonuç alıcı işlem yapması mümkün olmayacaktır
dolayısıyla ölü doğacaktır. Değerli arkadaşlar, dünyaya baktığımızda, Almanya’da,
Avustralya’da, İngiltere’de, Kanada’da, Hollanda’da, İrlanda’da, Norveç’te, Belçika’da askerî
ombudsman, ihtisas ombudsmanı görev yapmaktadır. Buradaki amaç, silahlı kuvvetlerin
bünyesindeki hukuk dışı uygulamaların emir komuta zincirinden bağımsız, Türkiye Büyük
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Millet Meclisi adına denetlenmesi, insan hakları ihlallerinin tekrarının önlenmesidir yani... (sf.
507)"
[Data_2011-2013]

227.!!!!
"Atilla Kart: “Değerli milletvekilleri, kamu denetçiliği günümüzde, bilindiği gibi, İskandinav
ülkelerinde ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
Türkiye’de de pekâlâ bu uygulama yapılabilir, yapılmalıdır. Burada önemli olan şudur: Kamu
denetçiliğinin amacına uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacak demokratik bir yapı,
demokratik bir iklim Türkiye’de mevcut mudur, değil midir; temel sorun burada
yoğunlaşmaktadır. Kamu denetçisinin siyasi iktidarın baskısı altında kalmadan, bağımsız ve
tarafsız bir şekilde hareket etme imkânı var mıdır, yok mudur; temel sorun burada
düğümlenmektedir. Bu temel gerçek etrafında konuyu, tasarıyı değerlendirmek, görüşmek ve
buna göre analiz yapmak gerekiyor. Tasarının temel zafiyeti burada başlıyor değerli
arkadaşlarım” (sf. 565)."
[Data_2011-2013]

228.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Neticede Batı dünyasının insanlar arasında meydana getirdiği bu sınıf
farkları ve insanlar üzerindeki hak ve hukuka aykırı davranışları 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yayınlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu bildirgeye göre
“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkı
vardır. Herkes bu bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa, ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit
koruma hakkına sahiptir.” denildi. Mamafih bu bildirgeden sonra da Fransa ve İngiltere gibi
bazı devletler sömürge sistemini devam ettirdiler ve mesela Cezayir, Ruanda gibi ülkelerde
soykırım suçu işlediler. (sf. 414)"
[Data_2011-2013]

229.!!!!
"Hamza Dağ: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı....... Burada, biraz önce,
muhalefet partisinden arkadaşlarımız da Kurul konusunda, Kurum konusunda seçimle alakalı
bazı eleştiriler getirdiler. Avrupa’dan, özellikle demokrasinin ön planda olduğu söylenen
ülkelerden birkaç örnek vererek bu konulara cevap vermek istiyorum. İngiltere’de, bütün
üyeler ve başkan, bakan tarafından atanmaktadır. Kurumun bütçesi bakan tarafından
belirlenmektedir. Bizim tasarımızda, Kurumun bütçesi bizzat Meclis tarafından verilmektedir.
Bu, ICC tarafından Paris Prensipleri ile tam uyumlu olarak kabul edilmiştir.
Fransa’da, bütün üyeler ve başkan, bırakın bakanlar kurulunu, bizzat başbakan tarafından
atanmaktadır ve başbakanın Fransa’daki yapısının da bizim Başbakanlık yapımız gibi
olmadığını hepimiz biliyoruz. Kurumun bütçesi, başbakanlık bütçesi içinde yer almaktadır.
Meclis tarafından başbakanlığa bir bütçe veriliyor ve başbakanlık bu bütçeyi kurula veriyor.
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Bizse bizzat Meclis tarafından bütçeyi Kurula ayırıyoruz ve bu da yine ICC tarafından Paris
Prensipleri’yle tam uyumlu kabul edilmektedir. Bunun örnekleri çok daha, Avustralya’da,
Norveç’te artırılabilmektedir. (sf. 431)"
[Data_2011-2013]

230.!!!!
"Ayhan Sefer Üstün: “Bakın, şimdi, bu konuya, aslında belki de fazlaca mı önem veriyoruz bu
Paris Prensipleri’ne? Çünkü bakın, mesela Fransa’da bütün bu üyelerin tamamını, başkanını,
vesaire başbakan atıyor. Fransa’da başbakanın konumunu bilirsiniz, yani neredeyse bakan
düzeyindedir. Ama Fransa’nın bu insan hakları kurulu Paris Prensipleri yönünden (A) notu
almış. Yine İngiltere’de bütün üyeleri bir bakan atıyor. Oraya baktığımızda da “Paris
Prensipleri’ne tam uyumlu.” diyor. Şimdi, dolayısıyla bu Paris Prensipleri meselesine çok fazla
takılırsak, sadece bir ilkeye bağlarsak hakikaten yanılabiliriz” (sf. 436)."
[Data_2011-2013]

231.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …ama ona paralel bir de yeni bir kurum
kuruyoruz. Bu, değişik kurumlardan geliyor. Burada, biraz önce ifade ettim, Meclise bu görevi
veremiyoruz ama burada, işte, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Barolar Birliği gibi
kurumlara veriyoruz. Değerli arkadaşlar, şunu ifade edeyim: Tabii, Türkiye’de, belki ülkemizin
özelliği, samimiyetle bunu söylüyorum… Biraz önce Ayhan Bey ifade etti, “İnsan Hakları
Kurumunun üyelerini ilgili bakan atıyor.” dedi “İngiltere’de, Fransa’da da başbakan tek
imzayla, Bakanlar Kurulu değil.” (sf. 441)"
[Data_2011-2013]

232.!!!!
"Ahmet Salih Dal: “Değerli milletvekilleri, ülkemizin demokratik açıdan ne kadar ileride
olduğunu Kurulun üye seçiminden de çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Paris Prensipleri’ne tam
uyumlu görülen Fransa’da başkan ve üyeler başbakan tarafından atanmaktadır, İngiltere’de
ise ilgili bakan tarafından atanmakta iken ülkemizde 11 kurul üyesi farklı makamlar tarafından
atanırken Başkan ve ikinci başkan üyelerin seçimiyle belirlenmektedir” (sf. 459)."
[Data_2011-2013]

233.!!!!
"Levent Gök: “Şimdi, gerçekten böylesine komik bir yaklaşımla yani bizleri ciddiye almayan,
sivil toplumu ciddiye almayan bir yaklaşımla karşılaşmanın derin üzüntüsünü o anda yaşadık
değerli arkadaşlarım. Şimdi, 7 üyeyi yani çoğunluğu zaten Bakanlar Kurulu belirleyecek, 2
üyeyi de Cumhurbaşkanı belirleyecek ve böylece bu kurul Paris İlkeleri çerçevesinde ve sivil
toplumun da arzuladığı ölçüde değişmiş olacak. Yani yazıklar olsun bu anlayışa değerli
arkadaşlarım. Bu gerçekten insan hakları mücadelesiyle alay etmenin tam tipik bir örneğidir.
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Ben Sayın Başkanımızı da o gün kınadım burada. Sayın Başkanımızın hâlâ bu konudaki
açıklamalarını hayretle karşılıyorum. Bunların tamamını Paris İlkeleri reddediyor değerli
arkadaşlarım. Bakın, Avusturya’da, Danimarka’da, Portekiz’de bütün insan hakları kurulları
üyelerini parlamento seçiyor. Verilen örnekler İngiltere, Fransa… Türkiye'nin demokrasi
standardı İngiltere’yle bir midir değerli arkadaşlarım, Fransa’yla bir midir? Orada neye
bakıyorlar biliyor musunuz? Gerçekten kafaca etik olarak insan hakları alanında bağımsız
olsun, ona bakıyorlar. Yani öyle bir kişi olacak ki buna sağcısı da, solcusu da, hangisi bakarsa
baksın “Tamam, bu işte, insan haklarını korur.” diyecek şekilde seçiyorlar. Bizde öyle mi
oluyor? Hükûmetin yaptığı atamalara bakın, Cumhurbaşkanının yaptığı atamalara bakın,
hepsinin altından birer cemaat sesi çıkmıyor mu değerli arkadaşlarım? RTÜK’teki üyelerinize
bakın, Zahid Akman’ın durumuna bakın, Deniz Feneri’nin irtibatlı olduğu durumlara bakın.
Alıyorsunuz, şimdi, onları bir de ödüllendiriyorsunuz, her yerlere yerleştiriyorsunuz” (sf.
485)."
[Data_2011-2013]

234.!!!!
"Bülent Arınç: Devlet sırrına örnek vereceğimiz ülkeler var. “İngiltere’de ‘devlet sırrı’ kavramı
1911 tarihli Official Secrets Act ile düzenlenmiş.” deniyor. Aynı zamanda Belçika’da hüküm
var, Bulgaristan’da, Yunanistan Anayasası’nda; İtalya’da 241 sayılı Kanun’da var, 801 sayılı
Kanun’da bize benzer düzenlemeler var; Fransa’da idari dokümanlara erişim hakkında
kanunda bu hususlar var ve diğer ülkelerde de var. (sf. 648)"
[Data_2011-2013]

235.!!!!
"İsmet Yılmaz: Bir başka husus: Yine bir sayın vekil “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasa
yoktur.” dedi. Yani “İnsaf!” demek lazım. Birleşik Devletler’de Gizli Sırlar Yasası, ilki 1889’da
çıkmış, 1911’de değişiklik, 1920’de değişiklik, 1939’da değişiklik, 1989’da değişiklik… ....
Kanada 1889 yılındaki İngiltere’nin kanununu almış, birçok değişikliklerle yine geçirmiş. Yine,
Avustralya’nın 1914 tarihli ceza hukukunun
yedinci bölümü resmî sırlarla ilgilidir. Yine, İngiliz hukukunun Deniz Disiplin Kanunu’nun…(sf.
711)"
[Data_2011-2013]

236.!!!!
"Sırrı Sakık: “Şimdi, dönün deyin ki: “Evet, bizim ülkemizde yargı bağımsızdır.” Buna kimse
inanmaz. Yargının gerçekten bağımsız olması için bu özel yetkili mahkemelerin ortadan
kaldırılması gerekir. Hele hele 12 Eylülün ürünü olan devlet güvenlik mahkemelerinin yerine
görev inşa eden yargının bağımsız olduğunu söylemek, 12 Eylülün ürünü olan o
mahkemelerin mantığıyla hareket etmekle eş değerdedir. Bakın, sevgili arkadaşlar, İngiltere,
demokrasinin beşiği diye bilinir. Orada dün bir olay gerçekleşti. Yıllar önce orada bizim gibi
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sorunları olan bir İngiltere, IRA vardı. IRA militanı Martin denilen biri, bugün orada yerel
yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısıdır ve onlar da otuz yıl kavga ettiler ve bu bir gerilla
komutanıydı, kavgada bulundu ve dün el sıkıştılar. Kiminle? Kraliçeyle el sıkışıyor ve Kraliçenin
kuzeni o savaşta yaşamını yitiriyor ve dönün bakın, işte dün İngiltere’de bu gerçekleşiyor.
Burada otuz yıllık bir gerilla komutanı ile Kraliçe çok rahatlıkla el tutuşabiliyorlar. Şimdi,
bunun elinde silah, bunun elinde otuz yıllık bir mücadelenin ürünü olan kanlı bir dönemden
geliyor ama İngiltere’de… Ve açıklamasında şöyle diyor: “Biz bu dönemi geride bıraktık.
İngiltere’de acı dolu yıllar yaşandı, kan ve gözyaşıyla karşılaştık ama bugün artık onları çok
geride bıraktık, hep birlikte, geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz.” Şimdi, bunu söylüyor ve
bizim ülkemizde belediye başkanlarımızın elinde bir silah yok. Bunlar, yerel yönetimlerde halk
tarafından görev verilmiş ve belediye başkanıdırlar yani siz, biz ne kadar iradeysek, halkın
iradesiysek, bunlar da bir o kadar, bizden daha fazla oy alarak belediye başkanı seçilmişlerdir
ve bunlar içeridedirler. Zaten adil, adaletli bir dağılım yok. Hiç olmazsa bunların çıkıp, bir an
önce, bir an önce çıkıp halkın iradesini orada inşa etmeleri gerekir. Eğer bunları yapabilirsek
gerçekten biz geleceğimizi birlikte inşa edebiliriz ama bunları yapamazsak yani İngiltere’deki
bu tabloyu bu ülkede gerçekleştiremezsek ve biz bu hoşgörü kültürünü burada birbirimize
gösteremezsek ve bu ülkede emrinizde olan özel güvenlik yargıç sistemini devreye sokup
muhaliflerinizi susturursanız bu ülkede barış sağlanmaz. Bizim yapacağımız tek şey, hoşgörü
kültürünü bu Parlamentodan başlatıp Türkiye’nin dört bir tarafına yaymamız gerekir” (sf.
222)."
[Data_2011-2013]

237.!!!!
"Sırrı Sakık: …İran militanının Kraliçe’yle nasıl resminin çekildiğini ve nasıl barış
için el uzattıklarını… …hep birlikte gördük, İngiltere’de bunlar oldu ama burada dönüp sadece
hakaretle bu iş olmaz. (sf. 86)"
[Data_2011-2013]

238.!!!!
"Özcan Yeniçeri: “Montesquieu diyor ki: “İngiltere’de bir insanın saçının sayısı kadar düşmanı
olsa, onun herhangi bir haksızlığa uğrama ihtimali yoktur.” Ben bunu bugünün Türkiye’sine
endeksleyerek söylersem, bugün Türkiye’de suçsuz bir kişi iktidarın hıncını üzerine çekmişse,
başındaki saçının sayısı kadar avukatı olsa haksızlıktan kurtulma ihtimali yoktur. Maalesef
durum buraya gelmiştir” (sf. 166)."
[Data_2011-2013]

239.!!!!
"Ahmet Türk: “Şimdi, Sayın Başbakan tutarsızlık içinde. Bir tarafta ölüm oruçlarının müsebbibi
olarak bizleri gösteriyor, diğer tarafta bunların, işte yiyip içtiklerini böyle bir durumlarının
olmadığını, açlık grevinin de olmadığını söylüyor. Şimdi burada şüpheye düşüyorum, Sayın
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Başbakanın acaba ruh hâli nedir? Bilirsiniz, lll. George, İngiltere’de, delirdiği zaman, yine
bürokrasiye, bakanlarına talimatlar veriyordu. Hyde Park’ta bir ağaca Prusya Başkanı olarak
sarıldığı zaman, o zaman da bunun ruh hâlinin bozuk olduğunu ve görevden alındı. Şimdi,
Sayın Başbakan zalim bir insan değil, dindar bir insan. Bu nedenle, onun bir zalim olduğuna
inanmıyorum ama ruh hâli bozuk” (sf. 190)."
[Data_2011-2013]

240.!!!!
"İdris Baluken: Şimdi siz dünyada yürüyen savaş süreçleriyle ilgili müzakere süreçlerinde
gözlemcilik yapacaksınız ama kendi ülkenizde müzakere lafını ağzına alanı bile hemen
mahkûm edeceksiniz, cezaevine atacaksınız, teşhir edeceksiniz, ölümle yüz yüze
getireceksiniz. Bu yaklaşımın bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Dünyada geçmişte de
benzer sorunların tamamı müzakere ve diyalog süreçleriyle çözüldü. İngiltere ile IRA
arasındaki savaş yüz yılın üzerinde sürdü, binlerce insan
hayatını kaybetti. Bugün yaşanan açlık grevleri süreci aynı şekilde IRA direnişçileri tarafından
ortaya kondu. .. İspanya-ETA süreci aynı şekilde, İsrail-Filistin Kurtuluş Örgütü aynı şekilde.
Bütün bu sorunların çözümü konuşarak, istişare ederek, müzakere, diyalog süreçlerini
işleterek oluyor.(sf. 39)"
[Data_2011-2013]

241.!!!!
"Necdet Ünüvar: “Peki, niye bu çalışmalar çok fazla makûs bulmuyor? Şöyle basit bir eksik
var, o eksiği de Meclisimizin gidermesinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum: İngiltere’de çok
güzel bir örnek var, araştırma komisyonları çalışıyor -aynı Türkiye’de olduğu gibi- ve Avam
Kamarasına teslim ediyorlar, sonra Hükûmete gönderiyorlar. Hükûmet altmış gün içinde bir
memorandum veya görüş yayınlıyor, bildiriyor ve bu İnternet ortamında da hem de
parlamenterlere bildiriliyor. Ama Türkiye’de, çalışma yapıldıktan sonra Meclis Başkanlığına
veriliyor, yayınlanıyor, ilgili kurumlara gönderiliyor ama ilgili kurumlar herhangi bir şey
yapmakla veya bilgilendirmekle yükümlü değil. Esasında, bu basit ayrıntıyı biz giderirsek -Yani
Türkiye’de ne olabilir?- makul bir süre, altı ay içerisinde, her altı ayda bir Hükûmet veya ilgili
kurum Parlamentoyu veya Meclis Başkanlığımızı bilgilendirse… Ki birtakım çalışmalar da
yapılıyor gerçekten. Mesela bu şeyle ilgili size arz etmek isterim: Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından… Ki Bakan Hanım beni çağırdı -iki saatlik brifing verdim- ve şöyle bir yol haritası
belirlemiş yani hem önleme ve sosyal hizmet, tedavi ve rehabilitasyon ve arzla mücadele
konusunda bir yol haritası belirlemiş ama bu yol haritasından Parlamentonun haberi yok.
Hâlbuki Parlamento bundan haberdar edilse belki de böyle tekrar çalışılmış bir konuda
mükerrer yeni bir komisyonun kurulma zarureti olmaz” (sf. 387)."
[Data_2011-2013]
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242.!!!!
"Birgül Ayman Güler: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizi “İçişleri Bakanı
yürütür” diye verdik, çünkü tartışmalardan hatırlayacaksınız, il özel idarelerinin kaldırıldığı 29
ilde mal varlığını, görevlerini, personelini, neyi var neyi yoksa kimlere verileceği konusunu
“İçişleri Bakanlığı kararlaştırsın” hükmü vardı. Bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söylemiştik
ama ne İçişleri Komisyonu ne de Genel Kurulunuz dikkate aldı. Ne yazık ki bir yerel idareden
görevlerin, kaynakların, personelin, hazineye, diğer bakanlıklara, merkezî idarede pek çok
kuruluşa, diğer yerel yönetimlere devrine İçişleri Bakanlığı bürokrasisinin karar vermesi uygun
görüldü. Efendim, çalışmanın sonuna geldik. Hemen şunu hatırlatmakta yarar var: Bu
tasarıyla yaptığınız şey, 1974 yılında İngiltere’nin yaptığı bir şeydi. İngiltere, mülki büyükşehri
9 ilinde kurmuştu ve 80’li yılların sonunda kaldırdı çok çeşitli zararlarını gördüğü gerekçesiyle
kaldırmıştı. Başka ülkelerin deneyiminden yararlanarak bir hatadan kendimizi korumak
mümkündü. Bu tasarıyla beraber, 29 ilin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından
yüzde 6 paylar kesildikten sonra, Ankara’nın kasasındaki paydan pay alacak diğer 52 il, yani
Türkiye’nin yoksul 52 ili, zengin 29 ilini finanse edecek. Bu tasarıyla beraber, Türkiye’deki
bölgesel dengesizliklerin artmasından gerçekten çok endişeliyiz” (sf. 799)."
[Data_2011-2013]

243.!!!!
"Aykan Erdemir: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan on dört yıl önce yine bir kasım
günü Birleşik Krallık idam cezasını kaldırmış ve İngiliz ulusunu bu ayıptan kurtarmıştır. Türkiye
ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin idam cezasının barış zamanında kaldırılmasını
öngören 6’ncı Ek Protokolü’nü 2003 yılında, savaş ve savaş tehlikesi zamanında kaldırılmasını
öngören 13’üncü Ek Protokolü’nü ise 2006 yılında onaylamıştır. Ne acıdır ki bugün, kendi
sözünü ve imzasını reddederek idam cezasını hortlatma niyetinde olan bir Başbakanla karşı
karşıyayız. Erdoğan, Bali Demokrasi Forumu’nda “Kendimizi “check” etmemiz lazım.
Kendimizi tekrar adalet terazisine iyice yatırmamız lazım. Yatırmamız lazım ki bu insanlık
barışı, huzuru bulabilsin. Demiştir” (sf. 34)."
[Data_2011-2013]

244.!!!!
"AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Oslo görüşmelerini artık biliyor, ister inanın ister inanmayın.
Okuma yazmanız yoksa söyleyecek bir lafım yok. Delik kapta su durmaz ya, Sayın Arınç, Oslo
görüşmelerini meşrulaştırmak için 12 Eylül 2010 tarihinde ağzından kaçırıverdi. Dinimize göre,
tarafların arasını bulmak için yalan söylemek caizmiş! Doğru mu? Doğru. Doğru da, taraflar
kim? Biri vatana ihanet eden PKK, diğeri Başbakanın özel temsilcisi. Tarafların arasını bulmak
isteyen kim? İngiliz. Bu durumda yalan söylemek ara bulucuya caizse, size ne düşüyor Sayın
Bakan? Ya, ne diyeyim, beyefendiler din adına ne yaparsa caiz; yağmur yağarsa onlardan, sel
basarsa Cumhuriyet Halk Partisinden. Beyefendiler, ikiyüzlü, kirli hesapları ve iş birliklerini
ortaya serenler Silivrilik değil mi şu anda? (sf 102)"
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[Data_2011-2013]

245.!!!!
"Necati Özensoy: İngiltere vatandaşına İngiliz denir, Fransa vatandaşına Fransız denir,
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına da Amerikan denir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti
devleti vatandaşına da Türk denir. Türklük bir etnisite kavramı değildir, Türklük bir kültür
kavramıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletini
kuran halka Türk milleti denir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla
bağlı olan herkes de Türk’tür. Bu vesileyle Anayasa’dan Türklük tanımını çıkarmak için
çalışanlar beyhude çalışmaktadırlar. Buna Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halk yani Türk
milleti müsaade etmeyecektir. (sf. 413)"
[Data_2011-2013]

246.!!!!
"Kemal Kılıçdaroğlu: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi
Hükûmetinin bir bütçesini daha görüşüyoruz. Bütçe hakkı, insanoğlunun mücadele verdiği ve
elde ettiği en önemli haklardan birisidir. 1215 yılında Magna Carta ile başlayan mücadele hâlâ
devam ediyor. Kralın vergi koyma yetkisini halkın temsilcilerine verme mücadelesidir bu
mücadele. O nedenledir ki mücadele başarıyla sonuçlanmış, sadece İngiltere’de beş yüz yıla
yakın bir mücadele yapılmış, 1789 Fransız İhtilali ile perçinlenmiş ve günümüze kadar devam
etmiştir. O nedenle, bütçe hakkı temel bir haktır, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. (sf.
352)"
[Data_2011-2013]

247.!!!!
"Semih Yalçın: Yarı başkanlık modelini, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, dertlere deva bir
sistem gibi sunmak doğrusu doğru değildir. ABD dışındaki ülkelerde, bu modelin
avantajlarından çok dezavantajları bulunmaktadır. Dünyada İngiltere,
Almanya, İtalya, Japonya, Hindistan ve Avustralya başta olmak üzere, Türkiye gibi
parlamenter demokrasiyle yönetilen ülke sayısı başkanlıkla yönetilenden çok daha fazladır.
Ayrıca, herhangi bir ülkedeki demokrasinin seviyesiyle başkanlık sistemi arasında doğrudan
bir ilişki bulunduğunu gösteren hiçbir delil, hiçbir bilimsel veri yoktur. (sf. 13)"
[Data_2011-2013]

248.!!!!
"Erkan Akçay: “Bugün Türkiye’de 90.000 kamu taşıtı var; İngiltere’de 12.000, Japonya’da
10.000, Fransa’da 9.000 kamu taşıtı. 2013 bütçesinde yeni 7.492 adet taşıt alımı öngörülüyor
ve bu alınan araçların pek çoğu da makam aracı olarak kullanılacak ve bunların birçoğu da
maalesef kiralama yoluyla. Artık, bütçe kaynakları resmen har vurulup harman savruluyor ve
korkunç rakamlar: Aylık 1.140 liradan 10.860 liraya kadar varan, yıllık 220.000 liraya kadar
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varan taşıt kiralamaları yapılıyor. Bu fahiş fiyata araç kiralayıp savurganlık yapanları utanmaya
ve bu uygulamadan vazgeçmeye davet ediyorum” (sf. 511)."
[Data_2011-2013]

249.!!!!
"İsa Gök: Kuvvetler ayrılığı ne? Bu, tabii üzüntüyle müşahede ettim. Ne beklenen siyasi
kişilikler ne medyanın önemli kalemleri, bu işe hâlâ ne el atmışlar ne açıklama yapmış
durumdalar. Oysaki kuvvetler ayrılığı son derece önemli. Ne demek? En iyi Montesquieu
açıklıyor, aynen Montesquieu’den okuyorum arkadaşlar: .... Tabii, bunu Montesquieu
bulmadı, bunun büyük bir hukuk felsefesi evrimi var. Geçmişe baktığınızda hukuk felsefesinde
Aristo’ya kadar giden bir tarihi var; Akinolu Thomas, İbni Haldun, Machiavelli, Jonh Bodin,
Hobbes, Jonh Lock, Jean Jacques Rousseau herkes var. Bu hep felsefe mi? Hayır. Evrensel
hukuk kaynaklarında bunlar vücut bulmuşlar; Hitit Kanunları milattan önce 3500 -Ahmet,
hukukçusun, bunu iyi bilmek zorundasın- Hammurabi Kanunları milattan önce 2500; bir
gücün engellenmesinden bahsetmişler hep, hep. Magna Carta, Hollanda Bağımsızlık Bildirisi,
Haklar Bildirisi, İngiltere İnsan Hakları Bildirisi 1689, Montesquieu’yla beraber, doğumuyla
aynı bunun. Virginia İnsan Hakları Bildirisi var, bakın, mademki her şeyde Amerika’yı örnek
alıyorsunuz. ... Fransa ...(sf. 702)"
[Data_2011-2013]

250.!!!!
"“Bak, onun için devamlı vurguluyorum bunu. Bu endeksi biz sipariş vermedik. Bizim
akrabamız değil. Yöntem yirmi yıl önce, on beş yıl önce nasıl kullanılıyorsa şu anda da öyle
kullanılıyor. Biz üretmedik değerli arkadaşlar. Üretileni -uluslararası yayınlanıyor, İngilizce- biz
alıp kullanıyoruz. Siz de bakabilirsiniz. Siz de bakın.... Dünyadaki yolsuzluklarla ilgili bir çalışma
yapıyor, bir survey, bir araştırma yapıyor. 3.037 firmaya soru soruyor uluslararası alanda iş
yapan, anket yapıyor. Türkiye yüzde 15’le en iyi 3’üncü ülke değerli arkadaşlar. Evet, aynen
öyle. Türkiye en iyi 3’üncü ülke. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hem de kimlerin üzerinde
biliyor musunuz? Türkiye yüzde 15. Türkiye, Japonya, Hong Kong’dan sonra 3’üncü en iyi ülke.
Yani yolsuzlukla mücadelede gelinen noktayı göstermesi açısından, azaltıldığı en iyi
ülkelerden bir tanesi. Rusya yüzde 71, Kanada yüzde 56, Meksika yüzde 51, İngiltere yüzde
43, İtalya 19, İsviçre 17, Romanya 16… Hadi bu da tesadüf diyelim, 2011 yılında aynı kuruluş
benzer bir çalışmayı tekrar yapıyor. Türkiye yine burada hangi ülkelerden daha iyi biliyor
musunuz? Bakın, İsveç’ten, Amerika Birleşik Devletleri’nden, Fransa’dan, İspanya’dan ve
İngiltere’den daha iyi durumda değerli arkadaşlar” (sf. 31-32)."
[Data_2011-2013]

251.!!!!
"Veli Ağbaba: Birçok Batılı devletlerde, çağdaş hukuk sistemini benimsemiş devlette, “nefret
suçu” kavramı kabul edilmiş ve ceza mevzuatlarına girmiştir. Örneğin, ABD, İngiltere,
Almanya, Fransa gibi ülkelerin yanında, AGİT katılımcısı 34’ten fazla ülkenin yasal
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mevzuatında nefret suçları düzenlenmiştir. Oysa ülkemizde, nefret suçu olarak
adlandırılabilecek çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. (318)... Şimdi, önemle ifade etmek
isterim ki Türkiye çağdaş, demokratik bir hukuk devleti ise, AKP Hükûmeti ileri demokrasi
dersleri vereceğine, “nefret suçu” kavramını ceza mevzuatına yerleştirmelidir. Ayinesi iştir
kişinin lafa bakılmaz. Nefret suçu yasa tasarısı hakkında verilen kanun teklifini hatırlatmak
isterim. AKP’nin tutumu ne oldu? Bunu reddetmek oldu."
[Data_2011-2013]

252.!!!!
"Oktay Öztürk: “Tarihsel süreçte İngilizlerin başını çektiği dünyaya yeni bir düzen verme
amacı, günümüzde Avrupa Birliğinin de desteğiyle ABD tarafından yürütülmektedir.
Hedefinde ulus devletleri çökertmek, Büyük Ortadoğu Projesi ve Kuzey Afrika projeleriyle,
özellikle bu ülkelere atadığı eş başkanlar ve onların parti örgütleri, kendisine bağlı medya
organları ve ipi kendi elinde olan terör örgütlerinin işlediği cinayetler aracılığıyla ulus
devletler çökertilmeye çalışılmaktadır ve bu çalışma Türkiye'de büyük bir ivme kazanmış ve
sonuca yaklaşmış görünmektedir” (sf. 391)."
[Data_2011-2013]

253.!!!!
"Çoğu Avrupa ülkesi hukukunda da benzer hususlar vardır. Bunlardan birisi, mesela, Alman
hukukuna göre, mahkemelerde kullanılan resmî dil Almancadır. Bu nedenle, her belgenin
Almancaya çevrilmesi gerekir. Taraflardan biri, özellikle sanık Almanca bilmiyorsa bütün yargı
işlemlerini çevirecek bir tercüman isteme hakkına sahiptir yani Almanca bilen sanık tercüman
isteme hakkına sahip değildir. Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,
İngiltere ve Portekiz gibi
ülkelerdeki düzenlemeler de Alman hukukuna benzer ya da paraleldir. (393) Görüldüğü üzere,
uluslararası sözleşmelerde “ana dilde savunma hakkı” adında bir hak olmadığı gibi, Avrupa
Birliği üyesi ülke uygulamalarında da böyle bir hakkın verilmesi söz konusu değildir. Daha açık
bir ifadeyle, karşılaştırmalı hukukta da devletin dilini bilen, anlayan, konuşan sanığın başka bir
dilde savunma hakkı ya da imkânı yoktur. (393)"
[Data_2011-2013]

254.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, size bu konuda dünya örneklerinden birkaç tane örnek
vereyim. Almanya’da kendi egemenlik sınırları dâhilinde mahkemede tercüman bulundurma
hakkı olmakla beraber, bu hakkın kullanılmasından kaynaklı maliyeti yine devlet tarafından
ödenmektedir. Avusturya, Belçika, İngiltere’de de kovuşturmayla ilgili her aşamada tercüman
hakkı sağlanır ve bu haktan kaynaklı olan tüm masraflar da devlet tarafından karşılanır.
Avusturya tutuklular için alternatif olarak mahkemeye mahkeme personeli veya “el emin”
denilen kişiler aracılığıyla, rızaya dayalı tercüme hakkı sunmaktadır” (sf. 628)."
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[Data_2011-2013]

255.!!!!
"Alaattin Yüksel: Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri Hükûmetin her türlü ayrımcı
yaklaşımına, ötekileştirmesine rağmen, her türlü engellemesine rağmen elini bağlasanız
koluyla, kolunu bağlasanız beyniyle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam etmektedirler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yerelde kalkınma modeliyle dünyada örnek olmuştur. Geçen ay
İngiltere’de yapılan araştırmada ayın belediye başkanı seçilmiştir. Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanımız, yarattığı güzel kentle bütün Türkiye’de yerli ve yabancı…"
[Data_2011-2013]

256.!!!!
"Ali Özgündüz: Bakın, duruşma salonuna, dün, kalkanlı, kasklı, coplu jandarma sokuldu.
Mahkeme heyetinin gözü önünde -kürsüde mahkeme heyeti- bizim gözümüz önünde
avukatlar tekme tokat dövüldü, duruşma salonunda, rezalet… Bayan avukat, stajyer avukat
duruşma salonunda resim çekti diye Mahkeme Başkanı tarafından jandarmayla zorla atılmak
istendi. 21 yaşında bir kız, stajyer avukat… Böyle bir rezalet olur mu! Yani, hakikaten,
yakışıyor mu 21’inci yüzyıl Türkiye’sine! Dün, orada yabancı gazeteciler vardı; Kanada’dan,
Amerika’dan, İngiltere’den, ben utandım yani ben bir yargı mensubu olarak veya milletvekili
olarak utandım. Efendim…(939)"
[Data_2011-2013]

257.!!!!
"Muharrem İnce: “Bu, buranın tartışma konusu değildir, eğitimcilerin işidir.
Dünyanın pek çok ülkesinde de bizim Andımıza benzer antlar vardır.” dedim.... Bu her yerde
vardır; Amerika’da, Fransa’da, İngiltere’de, her yerde vardır. (793)"
[Data_2011-2013]

258.!!!!
"Metin Lütfü Baydar: Bu yollardan birinin seçimi yapılacaktır. Bu düşünce, Sevr
Anlaşması’ndan itibaren bu ülkenin parçalanması için her saniye uğraşanların düşüncesidir.
Eğer böyle bir düşünce olmasa, yeni devletlerin kurumsallaşması
için çalışan İngiltere’deki Westminster Demokrasi Vakfı en fazla yardımı niçin Barzani’den
alsın? Beklentisi ne? Demokrasinin gelişmesi mi, ayrı bir devlet mi?
Değerli milletvekilleri, soru kısa ve basittir. Açılım sonucu geleceğini iddia ettiğiniz barış için
şart olan, İmralı’daki idama mahkûm kişinin özgür kalması mıdır? Açılım sonucu geleceğini
iddia ettiğiniz barış için Türk milletinden vazgeçilecek midir, vazgeçilmeyecek midir? Sizlerin
bu iki kısa soruya vereceğiniz cevap, biraz önce bahsetmiş olduğum yollardan birine gitmemizi
sağlayacaktır. (832)"
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[Data_2011-2013]

259.!!!!
"Tufan Köse: “Amerika’nın, İngiltere’nin, İsrail’in, Avrupa Birliğinin, kısaca emperyalizmin el
atıp da barış getirdiği tek bir coğrafyanın olmadığını biliyoruz. Biz, barıştan değil, sürecin
sonunda daha çok kan dökülmesinden korkuyoruz” (sf. 696)."
[Data_2011-2013]

260.!!!!
"Ankara’da müdahale edilmiş olmasaydı gene olay çıkmayacaktı. İnsanlar gelip Meclisin
önünde sloganlarını atsınlar, gitsinler. Dünyanın en büyük, en köklü meclislerinden birine
sahip olan İngiltere’de, insanlar gelip bağırsınlar diye Meclisin önünde yer açmışlar. Gelişkin
demokratik ülkelerin çoğuna bakın, aynı şekildedir. Siz vatandaşı baskılayarak ve vatandaşın
sorunlarını görmezden gelerek, kabadayılık ederek bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Eğer
Hükûmetseniz halkın eleştirisine de kulak vereceksiniz. “Yok, biz Hükûmet değil, biz bu
kabiliyete sahip değiliz.” diyorsanız, kimse sizi eleştirmesin ama “Hükûmetiz, iddiamız var,
çözeceğimiz sorunlar var, bu konuda programımız var.” diyorsanız eleştirilere de kulak
asacaksınız” (sf. 62)."
[Data_2011-2013]

261.!!!!
"Muharrem İnce: “Bir başkası; eğer siz İngiltere’yi örnek alıyorsanız, İngiltere’de bir asker öldü
diye İngiliz Başbakanı tatilini yarıda kesti gitti memleketine, bizim Başbakan Türkiye'den kaçtı
gitti. “Talebiniz ne?” Talebimizi söyleyeyim: Talebimiz demokrasi. Bülent kardeş, kapalı grup
toplantısında TRT 3’ün açılmasını söylüyorsun ama bu kürsüden söyleyemiyorsun. Bak ben
buradan söylüyorum: Meclis televizyonu açılmalıdır. Talebimiz demokrasi” (sf. 755)."
[Data_2011-2013]

262.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) – Bunu ben söylemiyorum, bunu
Washington Post gazetesi bugün yazıyor. Washington Post gazetesi “Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının yüzde 62’si Tayyip Erdoğan’a güvenirken Amerika Birleşik Devletleri
vatandaşlarının sadece yüzde 42’si Obama’ya güveniyor, İngiltere vatandaşlarının sadece
yüzde 38’i Cameron’a güveniyor.” diyor (772)"
[Data_2011-2013]

263.!!!!
"Akif Hamzaçebi: “Hareket, Taksim Gezi Meydanı’ndaki bu hareket Sayın Başbakan ile Gezi
Platformunun ve daha sonra Taksim Dayanışmasının yapmış olduğu görüşmeler sonrasında
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belli bir istikamete doğru yönleniyordu, gidiyordu. Gezi Meydanı’nda bir büyük çadır
kurulacak ve o hareketin içinde bulunanlar o meydanda, Gezi Meydanı’nda protesto
eylemlerine devam edeceklerdi. Bundan neden rahatsızlık duyuluyor? İngiltere’de,
Parlamento binasının yanında yıllardır bir insan bir çadır kurmuştur, bir protesto eylemini
gerçekleştiriyor. Hiçbir İngiliz güvenlik görevlisinin, İçişleri Bakanının aklına da o çadırı oradan
kaldırıp o vatandaşı oradan atmak şeklinde bir düşünce gelmiyor. Ama Taksim Gezi Meydanı
bu şekilde, demokratik bir şekilde ve bütün kitlelerin desteğini alabilecek bir şekilde bir yöne
doğru giderken, bir gecede o çadırlar, o meydan yerle bir edildi. Yetmedi, Sayın Başbakan
daha sonraki konuşmalarıyla, mitingleriyle Türkiye’yi yerle bir etmeye devam ediyor. Bakın,
Sayın Başbakanın mitingleri bu milleti bölecektir, istediğiniz kadar “Biz seçim mitingi
yapıyoruz.” deyin. Taksim’e karşı, Türkiye'nin bütün illerinde -neredeyse bütün illerindemeydana gelen bu harekete karşı bir Başbakanın miting organize etmesi milleti bölmekten
başka bir şey değildir” (sf. 960)."
[Data_2011-2013]

264.!!!!
"Mahir Ünal: “2011 yılında Tottenham’da, İngiltere’de İngiliz polisi bir göstericiyi silahla vurdu
ve büyük olaylar başladı ve yakıp yıkmaların sonucunda Cameron “çapulcu” ifadesini kullandı
ve literatürde, yakıp yıkma işi yapanlara genellikle “çapulcu” denir. Sayın Başbakan açık bir
şekilde dedi ki: “Biz, çevre hassasiyetiyle tepkilerini koyan vatandaşlarımıza, samimi
vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz… Amerika’da Beyaz Saraya 500 metre yaklaşıp, elinde bir
çakıyla “Protesto ediyorum.” diyen - bakın Amerika’da 2012’de yaşanan olay- bir göstericiyi
Amerikan polisi vurmuştur. Şimdi, bakınız, Amerika-İngiltere örneği alındığı zaman -son
derece- bizim polisimiz birkaç olay dışında orantısız güç kullanmamıştır” (sf. 122)."
[Data_2011-2013]

265.!!!!
"Faik Öztırak: Değerli milletvekilleri, bugün bu ülkenin en önemli kırılganlığı giderek
otoriterleşen Başbakanıdır. Başbakan, iktidarda 10’uncu yıl hastalığı olarak da bilinen hubris
sendromuna yakalanmıştır. İktidarda uzun süre kalan liderin artan kibri, yani hubrisi liderin
sağlıklı karar almasını engeller. Bu hastalığa yakalanan lider eleştiriyi kabul etmez, en yakın
arkadaşlarını bile dinlemez.
Liderin yaşadığı bu güç kirlenmesine hubris sendromu denir. Bu hastalığa yakalanan lider
örneklerini dünyada görmek mümkün değerli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde oğul
Bush, İngiltere’de geçenlerde vefat eden Margaret Thatcher buna örnek olarak verilebilir.
Thatcher, 1979’dan 1990’a kadar on bir yıl iktidarda kalmış, bu dönem zarfında seçim
kaybetmemiş ancak yakalandığı bu illet Başbakan Thatcher’i koltuğundan etmiş. Kendisine en
yakın olan arkadaşları kibirli liderin yanından yavaş yavaş uzaklaşmış, partisinin karşı
çıkmasına karşın
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kelle vergisinde ısrar edince de partisi koltuğu Thatcher’dan almış. Ne de olsa gerçek
demokrasilerde kişiler değil kurumlar önemlidir; gerçek demokrasilerde kişiler yolcu,
kurumlar hancıdır. Değerli milletvekilleri, bir liderin bu illete yakalanıp yakalanmadığını bazı
bulgulara bakarak teşhis etmek mümkündür. Birkaçını paylaşayım, takdiri sizlere ve millete
bırakayım: (1105)... Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin pek çok kırılganlığı vardır, ancak en
önemli kırılganlığı hubris hastalığına yakalanmış bir Başbakan tarafından yönetilmesidir. Böyle
bir Başbakan idaresinde seçimlere kadar geçecek birkaç yılda Türkiye ciddi bedeller ödeme
riskiyle karşı karşıyadır. AKP’nin ülkeye yapacağı en büyük iyilik, İngiliz Muhafazakâr Partisinin
Thatcher’a tanıdığı onurlu çıkış imkânını kendi liderine tanıyarak Başbakanın çıktığı yaz tatilini
rahatça sürdürmesine imkân sağlamasıdır. (1106)"
[Data_2011-2013]

266.!!!!
"Özgür Özel: “Bir kanun çıkarsaydık, o kürsüye de dokunulmazlık verseydik aynı İngiltere’deki
gibi ve biz o kürsüyü bir özgürlük, bir demokrasi ve bu toplumun birbiriyle kaynaşması
kürsüsü hâline getirebilseydik. O parkın açılışına, İstanbul Valisinin, dünyanın ilk tutuklanan,
gözaltına alınan piyanosunu ve o piyanonun sahibi David Martello’yu davet etmesini
beklerdik. David Martello Türk Marşı’nı çalsaydı da Vali ve direnişçiler orada gerçekten o
marşı dinleyerek birlikte helalleşebilselerdi. Bizim hayalimizdeki Gezi Parkı, bizim
hayalimizdeki özgürlük alanı, bizim hayalimizdeki özgürlük ve demokrasi kürsüsü Gezi
Parkı’nın oraya konmalıydı. Bugün koyamadınız” (sf. 196)."
[Data_2011-2013]

HISTORY!!
1.!!!!
"Lozan görüşmelerini yapmak üzere görüşmelerde bulunan heyetle Ankara trafiği yapılırken
telsiz yazışmalarının İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği, Mustafa Kemal tarafından İnönü
heyetine verilen taktiklerin heyete geçmeden önce İngilizlerin eline geldiği ve karşı hamleye
hazırlık yaptıklarını bugün tarihî vesikalar gösteriyor. Ve sadece bununla kalmıyor, heyeti
sıkıştırmak için, cumhuriyeti ve Ankara Hükûmetini dar boğaza itmek için isyan dalgalarını
başlatıyor. O dönemki malum isyan dalgalarını hatırladığımızda da heyetin elini nasıl sıkıntıya
koyduğu gerçeği ortada. Ve biz büyük yeminimiz olan Misakımillî’nin içerisindeki Musul ve
Kerkük’ü bu baskı içerisinde bunu Milletler Cemiyeti daha sonraki aşamada çözsün diye
zamana bırakıyoruz ve 1926 Ankara Anlaşması’yla da Musul ve Kerkük’ün statüsünü yeniden
tartışıyoruz."
[Data_2017_2018]
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2.!!!!
"İşte, 1699’dan sonra başlayan her yüz yıl kaybedişimiz, Çanakkale’ye kadar gelip “Artık
buradan sonra gidiş yok.” diyerek kaderimizi değiştirme iradesini ortaya koyan İdlibli,
Kerküklü, Musullu ve coğrafyanın, gönül coğrafyasının pek çok yerinden Mehmetçik’in
mücadelesiyle durdurduğumuz bu kaderimizi ters yüz eden emperyalizme karşı duruşun
neticesinde biz yeniden masaya oturmak durumunda kalıyoruz ama darboğazın içerisinde
itilerek oturmak durumunda kalıyoruz ve 1926 Ankara Antlaşması “75 kilometre içerisinde
eşkıya takibi yapılabilir ve burası Irak’a devredildiği zaman -İngilizler Irak’a geçici olarak
devrediyorlar- burada garantör olan ülkelerin hukuku çiğnendiği zaman da müdahale etme
hakkı doğar.” diyor. İşte, Türkiye’nin uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak Kerkük’teki statüyü
vurgulamasının arka planındaki tarihî referanslar bunlar ama bu tarihî uluslararası
sözleşmelerin ötesinde, o coğrafyada yaşayan insanlarımız, eğer Lozan’da 24 Temmuz
1923’te isyan dalgalarıyla, bir İngiliz oyunuyla karşılaşılmasa, Ankara başkentli Türkiye
Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olacak Musullu, Kerküklü, El Bablı, İdlibli vatandaşlar,
soydaşlar."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Bizim gönül coğrafyamızda bugün ızdırap çeken veyahut da kendi devleti içerisinde sorunlar
yaşayan pek çok yerdeki insanımıza sorumluluğumuz elbette var ama Milliyetçi Hareket
Partisi olarak, milliyetçi-ülkücü dünya görüşünün mensupları olarak vurguladığımız konu,
Musul ve Kerkük Türkleri Lozan statüsünde -isyan dalgaları ile İngiliz oyunu olmasaydıTürkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olacaklardı. Biz onlara borçluyuz. Onlara bu açıdan
da borçluyuz."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Şimdi, uluslararası ilişkileri okurken gerçekten birazcık sebep sonuç ilişkisi kuracağız. Peki, ne
yapmak lazım? Gandhi buna karşı mücadele verdi; başardı mı, emperyalizmi yendi mi? Yendi,
hem de bir sivil itaatsizlikle, tek kurşun atmadan yendi. Türk milleti de bu coğrafyada zaman
zaman bu tür tehlikelere karşı kendi doğal refleksini göstererek bu tür girişimlere “Dur!”
diyebildi. Buna sadece yakın tarihten iki örnek vereceğim: Bir tanesi, Millî Mücadele yıllarımız,
Mustafa Kemal önderliğinde ortaya koyduğumuz “Ya istiklal ya ölüm!” düşüncesinin bütün
vatan sathına yayılmasıydı; bir de 1970’lerin başında yine hesap kargaşasına düşüp “Acaba
Türk milletini bir gaflet ve dalalet anında yakalayabilir miyiz?” dediler, ikincisini de Kıbrıs’ta
yaptık, oyunu bozduk. Oyun bitmedi. “Büyük oyun” diyor İngilizler ona, yüz yıllık bir oyun;
bitmedi çünkü Lozan görüşmelerinde Lord Curzon, aynen “Bitmedi, devamı var. Son söz
söylenmedi.” dedi."
[Data_2017_2018]
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5.!!!!
"FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) – Değerli milletvekilleri, dün
Kahramanmaraş’ımızın işgalci emperyalistlerden kurtuluşunda önemli dönemeçlerden biri
olan Sütçü İmam’ın emperyalistlere ilk kurşunu attığı günün yıl dönümüydü. Fırsat
bulamadığım için bu güzide yıl dönümünü kutlayamadım. Bu ülke 1048 yılında Pasinler
Ovası’nda Hasankale’de yapılan savaşla bin yıldan beri büyük Türk milletinin helali olmuştur.
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Anadolu’nun birçok yeri gibi
Maraş da önce İngilizler, sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Yıllardır sevgi, saygı ve
komşuluk hukuku içinde birlikte yaşayan Ermeni cemaati, bu işgalle komşuluk ve kardeşlik
hukukunu çiğnemiş ve düşmanca tavırlar sergilemeye başlamıştır. İşgalci kuvvetlerle beraber,
şehirde asayişin, huzur ve güvenin bozulmasına sebep olmuşlardır."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"Yine, tabii, bu halktan toplayacağınız paralarda üç kuruşun, beş kuruşun hesabını
yapıyorsunuz ama görüyoruz ki -birkaç gündür kamuoyunda da tartışılıyor- bizim tarihimizde
Malta sürgünleri diye bir şey vardı. 145 yurtsever, bu ülkenin 145 evladı İngilizler tarafından,
sömürgeciler tarafından alınıp Malta’ya götürülmüştü, tarihimizde böyle bir şey var. Bugün
ise Malta cenneti var, Türkiye’nin geldiği nokta bu."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"HDP’nin önerisinde söz edilen isimlerin birleştiği ortak kimlik Kürtlük, bugün mezarlarının
yerleri bilinmeyen bu insanlar elbette öyleler ama bu isimlerin Kürt milliyetçiliğinin sembol
isimler olarak kurgulanmaları ve bunlar üzerinden milliyetçiliğin beslenmesini pozitif bir
yaklaşım olarak görmüyoruz. Öcalan’ın bu Saitlerle ilgili hem gerici, hem İngiliz ajanı, iş
birlikçisi beyanları var, bunlar kayıtlarda var. Bu öneriyi veren arkadaşların Öcalan’la da
herhâlde hesaplaşmaları gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) –Sayın Başkan, bundan tam altmış yedi yıl önce, 30 Kasım-1 Aralık
1950’de Kore Savaşı’nda, Kunuri’de üç gün süren muharebeler sonunda Türk birliği büyük bir
zafer kazanmıştır. Bu zafer dört yıl süren Kore Savaşı’nın en zorlu anlarından biri olarak kabul
edilmektedir. Kunuri Zaferi’ni İngiliz General Martin şöyle ifade ediyor: “Türkler 10’a karşı 1’le
aslanlar gibi savaştılar. Türkler uzun süre bu şekilde düşmanla çarpışırken ve ölürken İngiliz ve
Amerikalılar geri çekiliyorlardı. Mermisi kalmayan Türk askeri süngüyle, yumrukla büyük bir
zafer kazandı.” diye anlatmıştır."
[Data_2017_2018]
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9.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Konumuz Türk Tarih Kurumu. Türk
Tarih Kurumu, cumhuriyetin ilk yıllarında tarihin kendimiz tarafından yazılması yani bir
Fransız’ın, bir İngiliz’in Türk tarihini değil, coğrafyamızın tarihini değil bizim bizzat kendimizin
yazması için kurulmuş bir kurum ve o günden bugüne hem temel eserlerin aynı baskılarıyla
günümüz Türkçesine kazandırılmasında hem de yapmış olduğu konferanslar, sempozyumlarla
çok hassas konulara, başkalarının belki bu coğrafyada çok değinmediği konulara da işaret
ederek Türkiye için, milletimiz için tarihin ne olduğunu ve bunun coğrafyayla birleşerek nasıl
bir anlam ifade ettiğini açık seçik ortaya koymuş. Sadece 2017 yılı içerisinde 10’un üzerinde
uluslararası sempozyum gerçekleştirdi ve en son Kudüs sempozyumu ki şu anda hâlâ Gazi
Üniversitesinde sergisi devam etmekte. Burada Türklerin, Osmanlı’nın Kudüs’ten ayrılışının
100’üncü yılı hatırasına bir uluslararası sempozyum gerçekleşti ve bununla ilgili de bir sergi şu
anda açık ziyaret etmek isteyen çok kıymetli milletvekillerimiz için. (s. 287)."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"Myanmar işte, aynı şeyi söyleyebiliriz. Bakın, ben Batı dilleri edebiyatı profesörüyüm. Ben
Myanmar’ı, inanın, bir doktora öğrencime tez konusu seçerken George Orwell’in “Birmanya
Günleri” diye bir romanında tanıdım tesadüfen. Birmanya, Burma İngiliz sömürgesi, daha
sonra, bugün Myanmar’a dönüşmüş bir yapı. Araştırdık, inanın, Zeynep Oral, gazeteci yazar, o
hanımefendinin, (s. 310) gerçekten, gezip bir turist rehberi olarak hazırladığı küçük bilgi notu
dışında hiçbir kaynak yok."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"Mesela Mustafa Kemal’in yüz yıl önce Suriye ve Filistin cephelerinde bir Osmanlı komutanı
olarak verdiği mücadeleyi hatırlatmanın tam zamanıdır. Daha sonra, cumhuriyeti kuracak
olan kadro, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Refet Bele,
Ali Fuat Cebesoy, Fahrettin Altay gibi komutanlar Filistin çöllerinde kalan son Osmanlı
bayraklarını savunmak için vuruşmuşlardır. Ancak, savunma imkânı kalmayınca binlerce şehit
vererek çekilmişlerdir. Kudüs Aralık 1917’de kaybedilmiştir ama imparatorluk çökmeye
devam etmektedir. Artık Anadolu işgal altındadır; Fransızlar Antep’te, İtalyanlar Antalya’da,
Yunan ordusu İzmir’de, İngilizler İstanbul’dadırlar. İşte bu koşullarda bir millet önderini
seçmiş, padişah taraftarlarına, iç isyanlara rağmen âdeta canını dişine takmış, Mustafa
Kemal’in arkasından gitmiştir. Lozan Anlaşması bu zorlu Kurtuluş Savaşı’nın ardından
gelmiştir. Atatürk Lozan için “Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve
Sevr Anlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir
belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi bir zafer eseridir.” der. (s. 341)."
[Data_2017_2018]
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12.!!!!
"O günlerden bugünlere taşınan başka sözler de vardı, tıpkı dün Meclis Genel Kurulunda asla
söylenmemesine cümbür cemaat karar verdiğiniz “kürdistan” sözü gibi. 1936 yılında, yani
Ayşe Nur Bahçekapılı’nın Mecliste Başkanlık yaptığı günden seksen bir yıl önce Meclis
Başkanlığı yapan Abdülhalik Renda mebuslar tarafından verilen tahriri okurken “kürdistan”
kelimesini kullandığında Türkiye bölünmemişti. Atatürk, ölmeden iki yıl önce, 1936 yılında,
teşkilat ve hükûmet hakkında verdiği teklifi konuşurken “Pek doğru, İngiliz’den bahsetmek
istemediğim için bu noktayı dercetmedim efendim. Hakikaten İngilizler daha evvel bütün
Kürdistan’ı iğfal etmek -affedersiniz- Türk…” (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ek süre veriyorum. Buyurun Sayın
Kerestecioğlu.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Teşekkür ederim. “…vesaire dindaşlardan ayırmak
için tasavvur içinde…” diye devam eden konuşmasını yaptığında Türkiye bölünmedi."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"Bugün yeniden onu anarken onun şu sözlerini sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum, tabii
konjonktür değişince, İkinci Dünya Savaşı sırasında böyle bir tutuklama dalgası Türkçülerle
ilgili başlayınca Türkeş de o şekliyle davaya çıkarılmış ve diyor ki burada: “Diğer sanıklar gibi
bana da vatan hainliği isnat edilmiştir, bunu şiddetle reddederim. Ben yeryüzünde her şeyden
çok milletimi ve vatanımı severim.” Ve 1990’lı yıllara ışık tutarcasına Sovyetler Birliği’nin
dağılabileceğini, Turancılık hareketlerinin de hızlanabileceğini, Rus ve İngiliz işgali altındaki
Türk topraklarının esaretten kurtulabileceğini şöyle söylüyor: “Efendim, mesela 1917’de
olduğu gibi, 1965’te veya 1989’da Rusya’da bir ihtilal zuhur edebilir. O zamana kadar Türkiye
harp endüstrisi bakımından da ilim ve irfan bakımından da ilerlemiş bulunur ve Türkiye
müzaheretiyle bu birliğe doğru yürünebilir. İşte, bu, bir fırsattır.” Ta o günden yapmış olduğu
öngörü 1991’e geldiğimizde gerçekleşmiş oldu. (s. 566)."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CEMİL YAMAN (Kocaeli) – Sözlerime başlarken insanlığın kanayan
yarası Kudüs’e değinmek istiyorum. Kudüs yeryüzünün ikinci mescidi. Müslümanların ilk
kıblesi Mescid-i Aksa asrısaadette Hazreti Ömer’in emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası ve
mirası, Abdülhamid Han’ın “Kanla alındı, bedeli de ancak kanla verilir.” dediği yer.
Medeniyetimizin üç önemli şehrinden biridir Kudüs. 1917’de Kudüs Osmanlı egemenliğinden
çıkmış ve İngilizlerin işgaline girdiğinden beri sıkıntılı günler yaşıyor. 1948 yılında işgal ettikleri
Filistin toprakları üzerine İsrail kuruldu ve Kudüs’ün batısını işgal etti, 1967 yılında Altı Gün
Savaşı’ndan sonra Filistin’in büyük bir bölümünü ve Doğu Kudüs’ü de işgal etmiştir. İsrail 1980
yılında Kudüs’ü başkent ilan etti, buna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararı
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kınayarak geçersiz sayan 478 sayılı Karar’ını yayınladı. 6 Aralık 2017 gününe kadar hiçbir ülke
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımazken Trump yönetimi büyükelçiliği Kudüs’e taşıma
kararını imzalamış ve bölgeyi kaosa götürecek yeni planı devreye koymuştur. Sayın
Cumhurbaşkanımızın dediği “Bugün Kudüs’ün sahibi olduklarını sananlar yarın arkasında
saklanacak ağaç bile bulamayacaklardır.” sözünü tekrar hatırlatıyor, başta Filistinli ve Suriyeli
kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek
istiyorum. Ayrıca, Türkiye olarak Kudüs’ü, işgal altındaki Filistin Devleti’nin başkenti olarak
tanıyoruz ve tüm dünyayı da aynı şekilde tanımaya davet ediyoruz. (s. 763)."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Şimdi, aziz arkadaşlar,
Türk milleti ve devleti hiçbir zaman Kudüs’ü, Kudüslülerin, Filistinlilerin kaderini yalnız
bırakmamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda bile yani 1917’de Kudüs’te -tam yüz sene
önce Aralık 1917’de Osmanlı ordusu çekilirken orada- bir irtibat ofisi kurmuştur. Daha sonra
Kudüs İngiliz mandası altına giriyor. 1918-1947 tarihleri arasında Türkiye Kudüs’te
başkonsolosluk açmıştır."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"Fakat benim söylemek istediğim başka bir şey var: Şimdi, bu Orta Doğu’da hiçbir zaman
huzur olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü müesses bir nizam, bir güç dengesi yok. Osmanlı
bitti yüz sene önce, İngilizler, Fransızlar geldi, Sykes-Picot haritası çizildi, “Şurası senin, burası
benim.” ve onların arasındaki denge, Fransa-İngiltere arasındaki denge İkinci Dünya
Savaşı’nda başladı, ondan sonra Amerikalılar girdi, İngilizler çekildi, Fransa da daha önce
çekildi, Amerikalılar Orta Doğu’yu hallaç pamuğu gibi attılar -işte, Irak’taki yaptıkları, burada
yaptıkları- ve bugün Rusya yeniden girdi, üsler kurdu. Neden? Çünkü güç boşluğu var, “power
vacuum”u var. Şimdi burada “power vacuum”unu yani güç boşluğunu doldurmak için Orta
Doğu’da yeni bir nizamın kurulması lazım. Bu yeni nizam nasıl kurulur? Bu nizamı iyi
düşünmek lazım ve öncülüğünü yapmak lazım. Ben bir Türk vatandaşı olarak, İslam İşbirliği
Teşkilatı eski Genel Sekreteri olarak şunu görüyorum ve iddia ediyorum ki bunu ancak bu
bölgenin içinden Türkiye yapabilir."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Arkadaşlar, bizim aldığımız kararlar Amerika o kararı alır, bu kararı alır, hukuk dışıdır- Birleşmiş Milletler kararlarına, Güvenlik
Konseyi kararlarına uygundur, uluslararası hukuka uygundur. Şu anda Kudüs işgal altındadır
ve Kudüs'te bizim başkonsolosluğumuz var. Esasen 1925 yılında kurulmuştur. Osmanlı
zamanında ve yine İngiliz mandası döneminde 9 tane başkonsolosluk kurulmuş, 1 tane de
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Vatikan temsilciliği. O günden bu yana maalesef, İsrail işgali olduğu için hiçbir ülkenin
başkonsolosluğunun açılmasına izin verilmemiştir."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"BAYRAM ÖZÇELİK: Akif, taklitçilikle Türkiye’nin çağdaş medeniyet seviyesine katiyen
ulaşamayacağına inanmaktadır. Çünkü ona göre taklitçilik, hem tefekkürü öldürmekte hem de
yeni keşiflerin önüne geçmektedir. Bugün refah ve huzuru esas alan millî ve yerli bir bütçe
yaparken, ülkenin zor dönemlerinden gelerek, Türkiye’nin geleceğini hesaba katan,
büyümeyi, yatırımı destekleyen ve mali disiplini gözeten bir bütçe yapıyoruz. Bakın, bu
konuda Mehmet Akif Ersoy 1919’da ne söylüyor?
“Bir alay mekteb-i âlî denilen yerler var; Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. Şu ne?
Mülkiye. Bu? Tıbbiye. Bu? Bahriye. O ne? O mu? Baytar. Bu? Ziraat. Şu? Mühendishane. Çok
güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok; yalnız, Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız. İşimiz düştü
mü tersaneye, yahut denize, Mutlaka âdetimizdir, koşarız İngiliz’e. Bir yıkık köprü için
Belçika’dan kalfa gelir; Hekimin hâzıkı bilmem nereden celbedilir. Mesela bütçe hesâbâtını
yoktur çıkaran... Hadi maliyeye gelsin bakalım Mösyö Loran. Hani tezgâhlarımız nerede?
Sanayi nerede? Ya Brüksel’de, ya Berlin’de, ya Manchester’da!” Ayan beyan görüldüğü gibi
Mehmet Akif, devletimizin yeniden eski gücüne ve itibarına ulaşabilmesi ve Batı devletleri
arasında yerini alabilmesi için ne yapmamız gerektiğini ifade etmiştir. Ne diyor? “Mösyö
Loran” Şimdi öyle değil, Edirneli Kemal Unakıtan, Batmanlı Mehmet Şimşek, Bayburtlu Naci
Ağbal var şimdi. (s. 1051)."
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MELİKE BASMACI (Denizli) – Sayın Başkan, sevgili vekiller; hepinizi
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm dünya her şeyi bıraktı, Türkiye’yi konuşuyor. Hani “Bir
Türk dünyaya bedel.” diye mi? Sanmıyorum böyle konuştuklarını. Ya da “İngilizleri Tanrı
sanırdık Mustafa Kemal Atatürk onları yenmeden önce.” diye mi? Sanmıyorum. Ya da “Böyle
giderlerse bizi geçerler Sanayi Devrimi’nde.” diye mi? Sanmıyorum. Bütün dünya maalesef
Türkiye’de hangi bakan rüşvet yedi, yedi mi, hangi bürokrat onun önüne yattı, paralar
Man’dan geldi mi, Man’a mı gitti; oradan, Cibuti’ye niye liman kuruyoruz, maalesef tüm
dünya bugün bunu konuşuyor. Neyse konumuz bütçe, ekonomi; ben fazla Man’ı, Van’ı,
Cibuti’yi karıştırmayayım. (s. 85)."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"TUFAN KÖSE (Devamla) - Bakın, Araplarla bizim derdimiz şu: Araplar 1900’lü yıllarda
İngilizlerle iş birliği yaparak Türklere, Osmanlılara, Fahrettin Paşa’ya arkadan saldırmışlardır,
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bugün de Amerikalılarla iş birliği yaparak Türklere yine saldırıyorlar. Zaten oradaki düzenin
Amerikalılara, İngilizlere dayanmadan yaşama imkânı yok."
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – BM’nin bu kararı hem İslam ülkelerini ve
hem de BM üyelerinin büyük bir çoğunluğunu haksızlık karşısında birleştirdiği gibi Kudüs ve
Filistin meselesinin sadece Müslümanların meselesi olmadığını, bütün ülkelerin, bütün başka
dinlere mensup insanların da ortak meselesi olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. BM
bu kararıyla kural tanımayan, hak tanımayan, adalet tanımayan ABD yönetimine kuralı, hakkı
ve adaleti öğretmiştir. Umarım ki bu eğitimden onlar da gerekli dersi alırlar ve bu yanlış adımı
bir daha tekrar etmekten kaçınırlar. Değerli milletvekilleri, Kudüs’te, bildiğiniz gibi, Osmanlı
Devleti döneminde ve İngiliz mandası döneminde açılmış 9 yabancı başkonsolosluk var,
bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkonsolosluğudur. 1925 yılından beri bizim
Başkonsolosluğumuz var ve Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunuyor. Doğrudan,
büyükelçilik gibi bağlı olarak faaliyette bulunuyor. 2005 yılından bu yana ise oraya büyükelçi
unvanlı başkonsoloslar atandı, 2012 yılından bu yana ise Filistin devletinin BM Genel
Kurulunda üye olmayan gözlemci devlet kabul edilmesinden bu yana da orada bulunan
büyükelçi unvanlı başkonsolosumuz Filistin Devlet Başkanına Ramallah’ta güven mektubunu
sunmakta, âdeta fiilen bir Türkiye büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. Bugün Kudüs’te
başkonsolosluğu olan tek İslam ülkesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bundan sonra da
hizmet vermeye devam edecektir (s. 393)."
[Data_2017_2018]

22.!!!!
"Şimdi, Kuvayımilliye konusunda CHP’nin kaygılarına son derece katılıyorum, biraz
hafifleteyim ve gerçekten de katılıyorum. Kuvayımilliye Atatürk ve Kâzım Karabekir tarafından
oluşturulurken Kürtler ile Türklerin birleşmesinden oluşuyordu. Kâzım Karabekir’in 1919
yılında, Afyonkarahisar’da, memleketin çeşitli yerlerindeki Kuvayımilliye temsilcilerini seçmek
üzere yapmış olduğu toplantıda Afrin Kürtlerini temsilen bir heyet de vardı. Yani, orada
Kürtler ile Türklerin Fransızlara, İngilizlere karşı bir ittifakı söz konusuydu. Orada ismi
geçenlerden 4’ü şunlardır: Ahmet Ruto, Hacı Hannan, Şeyh İsmail, Meydanki köyünden Abdo
Haco bunlardan bazı örneklerdir. Şunu da ifade edeyim: Bu Kuvayımilliye içerisinde Hacı
Mennan ve 100 savaşçısının gösterdikleri başarılardan dolayı Afrin Hükûmet Konağı’nın
önünde onların adına bir anıt da dikilmiştir. Şimdi, çözümü Kürtlerle değil de ÖSO’da aramak
hiçbir akıl, hiçbir izan, hiçbir insafla izah edilebilecek bir şey değildir. (s. 469)."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"MUSTAFA ALİ BALBAY: Sayın milletvekilleri, 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti kurduğumuzda,
cumhuriyet ilan edildiğinde Ankara’da sadece 2 büyükelçilik vardı, Sovyetler Birliği ve
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Afganistan. Şöyle düşündüler: “Mustafa Kemal uluslararası ilişkileri başaramaz, bu devlet
çöker, biz İstanbul’u ayrı bir küçük uluslararası devlet yapar, yine İstanbul’la ilişkilerimizi
sürdürürüz.” dediler. Ama Mustafa Kemal uluslararası ilişkileri başardığı için ancak 1929’da
İngilteresi, Amerikası gelip büyükelçilik kurdu ama Atatürk onlara “Gelin, Köşk’ün hemen
altında sizlere bedava yer veriyorum.” dedi ama siz maalesef büyükelçilikler açmak değil,
kapatmak üzerine mahirsiniz. Etrafınızda da barış değil, savaş ekonomisi kurdunuz diyorum (s.
234)."
[Data_2017_2018]

24.!!!!
"Bir müktesebatımız var, böyle suçlarla, günahlarla bezenmiş bir müktesebatımız var. Ve biz,
bakın, defalarca birbirimize düşürüldük ama bundan kimler nemalandı? Birinci Dünya Savaşı
günlerine dönelim. Alman, Fransız ve İngiliz emperyalizmi nemalandı arkadaşlar Birinci Dünya
Savaşı yıllarında."
[Data_2017_2018]

25.!!!!
"O günlerde 2 adam vardı: Talat Paşa ve Enver Paşa. Kendi ulvi hedefleri doğrultusunda her
yolu mübah gördüler, hukuk dışına çıktılar, Alman emperyalizmiyle birlikte yürüdüler ve
yürürken de pek çok suça, günaha bulaştılar ve ülkemizi, Osmanlı’yı paramparça ettiler. Başta
Ermeni halkı olmak üzere bütün halkların felaketini hazırladılar, arkadaşlar ve SykesPicot
gerçekleşti, İngiliz ve Fransız emperyalizmi hedeflerine ulaştı ve bizler felaketi yaşadık. (s.
244)."
[Data_2017_2018]

26.!!!!
"İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Vefatının 100’üncü yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamit
Han’ı rahmetle anıyorum. Bir şeyi istemek, onun rüyasıyla yaşamak demek değildir. Bilmek
başka, istemek başka şeydir. Bir insan hiçbir şey yoktur ki arzu etsin ve yapamasın. Kişiler
çoğu kez “Elimden geleni yaptım.” diyerek yaptıklarını yeterli bulur. Aslında bir kaçıştır bu.
İnsan tüm mazeret kapılarını kapadığı zaman aksiyona yönelir. Öyle bir an gelir ki istemenin
anlamı gemileri yakmaktır. Nitekim, Siracusa Tiranı Agathokles Afrika sahilinde, Bizans
İmparatoru Julian İran Hükümdarı Şapur’a karşı, Guillaume İngiltere sahiline çıkarken, Tarık
Biz Ziyad Afrika’dan İspanya’ya çıkınca Vizigotlara karşı gemileri yakarak zafer kazanmışlardır.
II. Mehmet de tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra “Ya Bizans beni alır, ya ben Bizans’ı.”
diyerek İstanbul’un fethini gerçekleştirip “Fatih” unvanını almıştır. Sebat, güçlükleri yenen
silahların en büyüğüdür. (s. 246)."
[Data_2017_2018]
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27.!!!!
"HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) –– Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii,
Suriye politikasıyla ilgili çok şey söylendi ama, galiba, bu sürecin her aşamasında söylenecek
yine çok şey olacak. İstiklal Marşı şairi meşhur sözünde “Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar
ama ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?” diye soruyor.
Tam yüz yıl önceki senaryoyu âdeta bir kez daha yaşıyoruz. Türkiye, tıpkı o zaman Fransa’yla,
Rusya’yla, İngiltere’yle çeşitli arayışlara girip başarısız olunca, Almanların ucuz, hayatını kolay
feda edebilir asker olarak Osmanlı toplumunu görmesi, Osmanlı askerini görüyor olması,
Türkiye’yi de başka hiçbir ittifak kalmadığı için Almanların safında yer almaya itmişti ve ne
yazık ki o günkü tartışmalara baktığımızda, aslında Osmanlı’nın o pozisyonu almasının
Osmanlı’nın çıkarına olmadığını, büyük güçlerin Osmanlı’yı paylaşım savaşında rol almanın
bedelini, faturasını sonunda en ağır biçimde Osmanlı’nın ödeyeceğini en azından Meclis-i
Mebusan’da çok daha ciddi tartışmışlar, bizim bugün Suriye politikasını tartışmamızdan daha
ciddi, daha esastan, daha keskin sözlerle tartışılmış. O gün savaşa karşı çıkanları, bu pozisyon
alışı eleştirenleri, tarih nasıl onları hain kategorisine sokmuyorsa, aynı şekilde o gün savaşı
isteyenleri de, o maceraya Osmanlı askerlerini, Osmanlı toplumunu itenleri de ne yazık ki
kahraman olarak yazmadı ve Anadolu’nun her köşesinden insanlar yetim çocuklarını, Yemen
türkülerini ağıt olarak, ninni gibi dinleterek büyüttüler. (s. 44)."
[Data_2017_2018]

28.!!!!
"Kanunla ilgili aslında çok çok fazla -teknik konu- muhalefet edeceğimiz şey yok. Ben sizinle
Adalet Komisyonunda daha önce paylaştığım bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Ahmed
Muhyiddin, 1800’lü yılların sonlarında Mekke’de doğmuş, Hindistan’a göçmüş, Hindistan’da
İngiliz istibdadına karşı Müslüman harekâtının başına geçmiş, defalarca tutuklanmış ve 1921
senesinde, bundan yaklaşık bir asır önce tutuklanmalarının birisinde mahkemede bir
müdafaada bulunmuş. Bu müdafaa “Ölümsüz Müdafaa” diye 48 dile çevrilmiş, Türkçeye de
çevrilmiş. O müdafaadan çok kısa bir pasaj okuyacağım size."
[Data_2017_2018]

29.!!!!
"LYAS ŞEKER (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
PKK, PYD, KCK terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekâtı’nın yürütüldüğü Afrin bölgesi ve
Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Azez tarihimizde önemli bir yere
sahiptir. Atatürk’ün 26 Ekim 1918 tarihinde İngilizlere ve iş birlikçi emperyalist güçlere karşı
muharebesini kazandığı Katma bu bölgede yer almaktadır. Atatürk “Bir hat tespit ettim ve
sınırladım. Kuvvetlerime emir ettim ki; düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek.” diyerek
İngiliz ve iş birlikçilerin Anadolu’nun içine sızmasını önlemiştir. İşte bugün tam yüz yıl önce
oynanan oyunların aynısı bölgede tekrar oynanmak isteniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve ileri görüşüyle bu oyunun
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oynanmasına müsaade edilmemektedir. Emperyalist güçlere karşı kahramanca mücadele
eden Mehmetçik’i tebrik ediyorum, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil
şifalar diliyorum."
[Data_2017_2018]

30.!!!!
"Açıkçası, kısaca şu değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum bu vesileyle: Churchill bu
konuda değerlendirme yaparken -o zamanki İngiltere Başbakanı- şöyle diyor: “Dört yüz yıldan
beri dünya tarihinde Tophaneli Hakkı’nın yaptığını kimse yapamadı. Bir gece önce Tophaneli
Hakkı, Rus, Bulgar batık gemilerinden çıkarılmış mayınları ummadığımız şekilde denize
dökünce 18 Martta yaptığımız hücum fecaatle sonuçlandı; donanmamızın üçte 1’i sulara
gömüldü, üçte 1’i kullanılamaz hâle geldi. Başarısızlık beni yirmi beş yıl politikanın dışına
fırlattı ve savaş iki buçuk yıl uzadı, 8,5 milyon Avrupalı öldü. Rusya komünist olurken 30
milyon insan hayatını kaybetti. Rusya’nın Çin’i komünist yapması 50 milyon kişinin hayatına
mal oldu. Biz Boğaz’ı geçemedik, İslam ülkeleri, hatta bütün Doğulu milletler Batı’nın
gücünden şüphe etmeye başladılar. Hindistan’ı, Pakistan’ı, Bangladeş’i, diğer İslam ülkelerini
elimizde tutamaz hâle geldik. Bunlar Tophaneli İsmail Hakkı’nın eseridir” diyor."
[Data_2017_2018]

31.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) –Sayın Başkan, Türk ordusu yetiştirdiği subaylarla ne kadar övünse
azdır. Tarih, onların cesaretini ve fedakârlığını yazmaya, kahramanlığını anlatmaya âdeta yer
açmak için destanlara dönüşmüştür. 13 Nisan 1915 tarihinde Basra yakınlarında İngilizlere
karşı verilen mücadelede şehit düşen Süleyman Askerî Bey, böyle destansı bir hayat
öyküsüdür. Süleyman Askerî Bey, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek
feda etmiş bir Türk askeridir. Mücadeleden asla vazgeçmeyen, yaralı hâlde sedye üzerinde
dahi olsa savaş meydanından ayrılmadan ordusuna komuta eden bu şanlı komutan,
Osmanlının son devrindeki kahramanlık vesikalarından bir tanesidir. Batı Trakya’ya sızan
müfrezelerin içerisinde çeteleri imha ettikten sonra, 28 Ağustos 1913 yılında kurulan Batı
Trakya Türk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı olarak Süleyman Askerî Bey vazife almıştır.
Ege’de ve Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklara Yunan bayrağı dikme cüretini
gösterenler Süleyman Askerî Bey ve müfrezesinin ruhunu hâlâ içimizde yaşattığını bilsinler."
[Data_2017_2018]

32.!!!!
"KEREM ALİ SÜREKLİ (İzmir) – Osmanlı ordusunun Kut bölgesinde verdiği destansı
mücadelenin, Kut’ül Amare zaferinin 102’nci yılını kutluyorum. Dönemin Genelkurmay
Başkanı Halil Paşa zaferle ilgili şöyle konuşmuştur: “Aslanlar, Osmanlı’ya şeref ve şan,
İngilizlere ise kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları
sevinçle uçuşurken hepinizin pak alnından öpüyor ve cümlenizi tebrik ediyorum. Tarih bu
olayı yazmak için kelime bulmakta zorlanacaktır.” İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı
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Çanakkale’den sonraki ikinci zafer buradadır. Halil Paşa ve cephemizin verdiği 10 bin
kahraman şehit nezdinde şehadet şerbetini içen tüm askerlerimizi tekrar saygı ve rahmetle
anıyorum. Vatan size minnettardır."
[Data_2017_2018]

33.!!!!
"Değerli arkadaşlar, yüz yıl evvel imparatorluğumuz, hepimizin imparatorluğu, Osmanlı
İmparatorluğu Kürt’üyle, Türk’üyle, Arap’ıyla, Ermeni’siyle, Ezidi’siyle, Süryani’siyle,
Müslim’iyle, gayrimüslimiyle, Sünni’siyle, Alevi’siyle bizim irademiz dışında parçalandı. Nasıl
oldu, niye oldu, bizim hiçbir hatamız yok muydu, İttihat Terakki ne yaptı, bu yanlış politikalar
nerede başladı, nereye geldi, bu başka bir konu ama bizim evimiz yıkıldı ve bu evimizin yerine
o günkü dünyanın patronları yeni sınırlar çizdiler. Araplara 22 devlet çıktı; Kürtler dört
parçaya bölündü, bir kulübe de çıkmadı; Türkler Anadolu’da küçücük bir yere hapsedildi.
Sykes-Picot Anlaşması yapıldı 1916’da; bu tescillendi, mühürlendi, imzalandı. 100’üncü yılı,
önümüzdeki on beş yirmi gün sonra 100’üncü yılı; yüz yıl bitti. Yüz yıl bu coğrafya Türk’üyle,
Kürt’üyle, Arap’ıyla, Sünni’siyle, Alevi’siyle acı ve gözyaşından başka bir şey görmedi. Arap az
ağladı, Kürt çok ağladı; Türk az ezildi, Süryani çok ezildi; bu tartışmalara da girmiyoruz. Ama
şu an yeni bir Orta Doğu kuruluyor, şu an. Şu an o yüz yıl önce bölgede olanlar tekrar var. İşte,
Antep’in kurtuluş günü bugün konuşuldu; İngiliz’i, Fransız’ı, Alman’ı, Rus’u herkes bu
coğrafyada yine var. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir makro planı var
mı? Osmanlı döneminde, üç yüz küsur yıl sorunsuz devam eden Kürtlerle olan o özerklik
anlaşması, Yavuz Sultan Selim ile İdrisi Bitlisî’nin yaptığı bugün nasıl tartışılır, nasıl konuşulur?
Kürtlersiz bir Orta Doğu mümkün mü? Yeni bir Orta Doğu kurulmadan, bunların cevapları
verilmeden inan edin hiçbir şeyi çözemeyeceğiz. (s. 413)."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"Fransızlar gelirdi, ordusuyla çökerdi, Zonguldak madenini alırdı. İngilizler gelir, işgal ederdi,
demir yollarınızı alırdı. Artık küresel sermayelerin işgal dönemi başladı, artık asker göndermek
zorunda kalmıyorlar."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"Bugün ahval ve şart şudur ki, yüz yıl önce Osmanlı’yı bölmek, parçalamak isteyenler bir araya
geldiler. Yüz yıl önce Osmanlı topraklarında enerji hatlarını kontrol etmek üzere “Orta Doğu”
diye bir tarifte bulundular. Niall Ferguson’un “Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi”
adlı kitabını okumanızı hararetle tavsiye ediyorum, çünkü burada “Orta Doğu” tanımını
kullanırken dahi hicap duyuyorum. Kime göre Orta Doğu, neye göre Orta Doğu? (s. 700)."
[Data_2015-2017]
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36.!!!!
"KADİM DURMAZ (Tokat) – Sayın Başkanım, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi
saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Diyarbakır’da yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Yüce Mecliste görüşülmekte olan -dördüncü torba yasası60 sıra sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, İngiltere
Başbakanının “Ne yapalım, yüzyılda bir devlet adamı yetişti, onu da Cenab-ı Hak Türklere
nasip etti.” dediği Mustafa Kemal Atatürk’ü doğuran anaya, Zübeyde Hanım’a ölüm gününde
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum (946)."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"HAYDAR ALİ YILDIZ (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; HDP grup önerisi
üzerine AK PARTİ grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla
selamlıyorum. Grup önerisinden önce burada müzakere edilen ve sorulan bir soruya şahsım
adına bir cevap vermek istiyorum. Neden Suriye’de bu duruma gelindiği sorusuna hepimiz yüz
yıl öncesinden bir cevap bulabiliriz. Yüz yıl önce bu topraklarda Sykes-Picot ve ismi geçmeyen,
tıpkı bugün olduğu gibi Sykes ile Picot arasındaki sözleşmenin onayına tabi olan Rus Sazonov
vardı. Amaçları -tıpkı 1915’te Çanakkale’de Britanya’nın amacı- Bakü petrollerine ulaşmak ve
Suriye bölgesindeki İngiliz ve Fransız egemenliğini, silah egemenliğini, petrol üzerindeki
egemenliğini tesis etmekti. Daha sonra, savaştan sonra “Birleşmiş Milletler” adı altında bir
örgüt kurdular. Bu örgütün de kuruluşu Versay Antlaşması’na dayanıyor. Orada, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan sonra kurulacak olan devletlerin yasal ve meşru bir zeminde tanınması
için bu örgütü kurdular ve yüz yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan “Dünya 5’ten büyüktür.”
dediğinde, bugün Meclis olarak şunu demeliyiz; Birleşmiş Milletler eğer bu topraklarda,
Osmanlı bakiyesi bu topraklarda bir meşru zemini tesis etmek için kurulmuş ise biz de hep
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunanlar olarak demeliyiz ki: Evet, dünya 5’ten
büyüktür."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"Tabii, zaman zaman medyada ve burada “özerklik” ve “özerk yönetim” adı altında da
müzakereler yapılabiliyor, konuşmalar yapılabiliyor. Bununla ilgili de “Bilgeliğin Yedi Sütunu”
adlı anı kitabında Lawrence “İngiliz Hükûmeti bölgedeki halklara özerklik ve özerk yönetim
vadederek, onlara yine İngiliz hâkimiyetini sağlamak için vaatlerde bulunuyordu.” diye
anılarında ifade ediyor. Bunları bir tarihî kayıt olarak sizlerle paylaşmak istedim. (p. 625)."
[Data_2015-2017]
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39.!!!!
"HDP GRUBU ADINA DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Mersin) –Çok değerli arkadaşlar, Birinci
Dünya Harbi, aslında iki tane büyük imparatorluğun, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ile
Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesi sonucunu doğurdu. AvusturyaMacaristan
İmparatorluğu’nun tasfiyesine gidildiğinde çok fazla bir bölünme meydana gelmedi. Bu
bölünme neticesinde Macaristan, Sırbistan ve bir şekliyle Çekoslovakya devletleri ortaya çıktı.
Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun bölüşülmesi sırasında çok enteresan olarak topraklarının
dokuzda 8’ini kaybederek üstünde bir çok yeni devlet oluşturuldu. Özellikle aynı dili konuşan,
aynı dinden olan Arap ülkeleri yeni oluşturulan neredeyse 13-14 devlet arasında paylaşıldı ve
enteresan olarak bu paylaşım yapılırken de ihtilafları içinde barındıran, mezhepsel
çatışmaları, dinsel çatışmaları, ırki çatışmaları içinde barındıran problemli ülkeler olarak
ortaya kondu. Tabii ki burada başrolü özellikle İngiltere ile Fransa üstlenmişti. Her ne kadar
İtalya ve Amerika da galipler arasında idiyse de çok büyük bir rol oynayamadılar. 1917
Devrimi’yle de Rusya devre dışı bırakılmıştı. (s. 388)."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"ERKAN AKÇAY– Bu kürsüde Türk milletinin birliği, bekası ve menfaatleri aleyhine
konuşulamaz, karar çıkartılamaz. Burası saray bahçesi, Kubbealtı, Divan-ı Hümayun değildir,
burası saltanat kayığı değildir, burası entel kafeteryası da değildir, burası terörist hücresi hiç
değildir. Burası Türk milletinin kürsüsüdür. Millî hâkimiyet bu kürsüde tecelli eder, demokrasi
memlekete buradan gider, hukuk, töre burada kurulur ve Türk milleti bütçe hakkını burada
kullanır. Bu hak İngiltere’de altı yüz yılda, Fransa ve Rusya’da kanlı devrimlerle alındı. Bizde
ise ehliyetle ve marifetle üç buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
onun silah arkadaşları ve Gazi Meclis tarafından hayata geçirildi. Bütün bu kazanımları göz
ardı ederek, doksan yıllık enkaz iftirasıyla nankörlük ederek burada millî bütçeyi
görüşemezsiniz. Burası millî bir çatıdır, milliyetçilik çatısıdır. Milliyetçiliği ayaklar altına
alırsanız, (buraya kadar s. 445) Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını etnik çamura bulaştırırsanız
millî olamazsınız. Etnik ve ayrıştırıcı söylemlere meşruiyet kazandırıp özerklik isteyenlere
tavan yaptırırsanız millî olamazsınız. Siz eğer millilikten yoksunsanız kumpasa da düşersiniz,
kandırılırsınız da, aldatılırsınız da. Millî olamadığınız için yerli ve millî olmayan odakların Türk
ordusuna kumpas kurmasına göz yumarsınız. (s. 446)."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"SAİT YÜCE (Isparta) –HDP’nin önerisinde söz edilen 3 ismin de birleştirildiği ortak kimlik
Kürtlük. Bugün mezarlarının yerleri bilinmeyen bu insanlar elbette öyleler ama bu isimlerin
Kürt milliyetçiliğinin sembol isimleri olarak kurgulanmaları ve bunlar üzerinden milliyetçiliğin
beslenmesini pozitif bir yaklaşım olarak görmüyorum ve görmüyoruz. Said Nursi’den Saidi
Kürdî çıkar ama Saidi Kürdi’den Said Nursi çıkmaz. Öcalan’ın bu Said’lerle ilgili hem “gerici”
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hem “İngiliz ajanı” diye beyanları var. O zaman, bu öneriyi veren arkadaşların Öcalan’la da
herhâlde hesaplaşmaları gerekir diye düşünüyorum, kayıtlarda var bunlar. Bu yüzden…"
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"SAİT YÜCE (Devamla) – Diyorlar tabii. “İngiliz iş birlikçisi” diyor, “gerici” diyor; Öcalan’ın
böyle ifadeleri var. Bu öneriyi verenlerin bu noktada da bir izahta bulunmalarını bekleriz
doğrusu. Evet, bu yüzden Kürt milliyetçilerinin Said Nursi’den ellerini çekmeleri ve onu siyasi
bir araç olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ahlaki bir sorumluluktur. Said Nursi sadece
Kürtlerin değil, Türkiye’nin, hatta Âlemiislam’ın çimentolarından biridir ve öyle de kalacaktır.
O günün, tek partinin baskı ve zulüm ortamının yöneticileri insanlığa, İslamiyet’e, kardeşliğe
yakışmayan vahim hatalara imza atmışlardır. Biz yakın tarihimizdeki bu kabul edilemez zulüm
ve yanlışlıkları sonuna kadar reddediyoruz. Sebep olanların hem milletimiz nezdinde hem de
Allah indinde hesap vereceklerine inanıyoruz. O zulümleri yapanlar bu insanların dirisinden
rahatsız oldukları gibi ölüsünden, naaşından, kabirlerinden de rahatsızdılar; mezarlarını bu
yüzden de kaybettiler. (s. 101).
Şeyh Sait 29 Haziran 1925’te idam edildi. Gerçi İsmet İnönü’nün hatıratında, Şeyh Sait’in
İngilizlerden destek aldığı, onlara ajanlık yaptığıyla ilgili bir belge bulunamadığı şeklinde İsmet
İnönü’nün de ifadeleri var. Seyit Rıza 15 Kasım 1937’de isyan gerekçesiyle idam edilmiş, naaşı
yine Şeyh Sait gibi bilinmeyen bir yere nakledilmiş (102)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"CELAL DOĞAN -değerli milletvekilleri, Urfa’nın kurtuluşunda 1916’lara baktığımızda, daha
doğrusu 1919’a geldiğimizde tıpkı bugün Orta Doğu’da tezahür eden manzaranın aynısı o
günlerde cereyan etmektedir. Yani, yine o gün orada sahada başta İngilizler, Fransızlar var,
yine yandaş Rusya var, yine dışarıdan sonradan takılan Amerika Birleşik Devletleri var. Sykes
Picot Anlaşması’yla çizilen sınırların içerisinde kalan bu illerimizin ben bugün akıbeti
konusunda aslında gerçekten merak ediyorum, siyasi iktidarın bu konuda kafasında ne var, ne
düşünüyor, ne söyleyebilir? Bir Sykes Picot Anlaşması’nın tekrar gündeme gelip gelmediği,
yeniden tezahür edecek şartlarda bölgenin dizayn edileceği var mıdır, yok mudur,
gördüklerim kadarıyla siyasi iktidarın da bu konudaki bir açılımı söz konusu değildir. Örneğin,
özellikle PYD ve YPG’ye bakışı şans olan bir komşunun düşman ilan edilmesi bizim başımızı
başka belalara düçar etmektedir."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"Şimdi, biz burada Urfa’ya İstiklal Madalyası verirken neyi hatırlayarak veriyoruz? Urfa’daki
bulunan halkın, bazı aşiretlerin Fransızlara karşı koymuş olduğu mücadelenin şartlarını
görüyoruz. Kimdir başlarında bulunan Kürt aşiretleri? İzol Aşireti Bozan Bey'in Başkanlığında,

491

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
Badıllı Aşireti Sait Bey'in Başkanlığında, Zirkan Aşireti Cudi ve Sakıp Gürmen Başkanlığında,
Baykan Aşireti Rüştü Küçükömer, Şeyhan Aşiretlerinden Ömer Bey'in Başkanlığında kurulan
iaşe ve ibateyi sağlayacak güç Fransızlara karşı mücadeleyi korumuş. Ama Fransızlar ne
Gaziantep’de ne Ufra’da ne Kahramanmaraş’ta silahlı mücadelenin sonucunda enterne
edilerek atılan insanlar değildir, atılmamışlardır. Mücadele sürerken Mustafa Kemal’in Ankara
Anlaşması’yla bölgede İngilizlerin, daha doğrusu, İngilizler Suriye üzerindeki haklarından
vazgeçtikten sonra Fransızlar o bölgeyi terk ederek defolmuş gitmişlerdir. Yani her
emperyalistin sonucu mutlaka mücadeleyle olur ama siyaseten olması çok daha doğru
olmuştur. Yani Ankara Anlaşması o bölgenin siyaseten teslim alınmasını sağlayan bir
anlayıştır. Buradan, Urfa’da mücadele eden insanları buradan saygıyla anmak, onları rahmetle
anmak bizim görevimiz."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"LEVENT GÖK: Ne yaptığımızı biliyoruz çünkü biz Kurtuluş Savaşı’mızda, emperyalizme karşı
verilen Kurtuluş Savaşı’nda Urfa’nın nice kahramanlıklar gösterdiğini biliyoruz. Çok kıt
olanaklarla, dar koşullarla düşmana karşı, İngilizlere, Fransızlara karşı kendi ilini savunan
Urfalıların gösterdiği cesareti biliyoruz. Biz Urfa’da Yüzbaşı Ali Saip Bey öncülüğünde toplanan
millî gücün, Kaymakam Şevket Bey, Hacı Mustafa Bey, Hacı İmam, İlyas Bey, Binbaşı İhsan
Beylerle beraber oluşturulan o millî gücün nasıl kahramansı bir destan yazdığını ve 11 Nisan
1920’de Urfa’nın kurtuluşunun nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Urfa ülkemizin kuruluşunda çok
önemli bir harçtır. Bugün 2 milyona yakın nüfusuyla önemli bir tarım potansiyelini barındıran
Urfa’mızın ülkemizin kültürel, sosyal, ekonomik hayatına kattığı katkıların farkındayız."
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"MAHMUT TANAL: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı orduları yenilmiş, Sevr Antlaşması
imzalanmış, asker silah bırakmış ve halk yalnız bırakılarak kendi kaderine terk edilmişti. Türk
tarihinin bu en kötü dönemini fırsat bilen İngilizler 1919’da Urfa’yı işgal etmişti, bir süre sonra
da 3 bin kişilik kuvvetleriyle Fransızlar Urfa’ya girmişti. Bu işgalin ardından Urfa’da bir
Kuvayımilliye gücü oluşmuş ve bunların liderliğini de merhum Yüzbaşı Ali Saip Bey üstlenmişti.
Halk kendi imkânlarıyla, canıyla, kanıyla, malıyla görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi vererek
kendi özgürlüğünü kazanmış ve millî mücadele ruhu tüm yurtta güçlenerek tarihin seyrini
değiştirmişti. Merhum Ali Saip Bey’e de Soyadı Kanunu’yla, gösterdiği kahramanlık nedeniyle
Ursavaş soyadı verilmişti. Sonunda 11 Nisan 1920’de Urfa’da, Kurtuluş Savaşı’nın
kahramanlarının öncülüğünde halkın oluşturduğu kuvvetler, Ankara’da kurulan Meclisten 12
gün önce şehirlerini özgürlüğe kavuşturmuşlardır. Bu kurtuluşun sonrası harekete geçen
Urfalılar -tabii, Gaziantepli arkadaşlarım, hemşehrilerim gücenmesinler- aynı zamanda
Antep’e de yardımcı oldular. Yani Şanlıurfalılar sadece ve sadece Urfa’yı kurtarmakla kalmadı,
bu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi nedeniyle Gaziantep’e de yardımcı oldu."
[Data_2015-2017]
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47.!!!!
"Bakın, Allah bin kere razı olsun. İşte, 1918 Mondros Mütarekesi, artık, düşmanlar karar
vermişler ve Türkiye’yi bölecekler. Önce İngilizler, sonra Fransızlar demişler ki arkadaşlar: “Biz
bu Urfa’yı zaptedeceğiz.” ve kahraman Urfalılar çıkmış, 12’ler çıkmış, demişler ki önce
İngilizlere: “Hayır, biz size burayı vermeyiz.” sonra Fransızları kovmuşlar. İşte, Ali Rıza Binbaşı,
Yüzbaşı Ali Saip Bey, Allah bin kere rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun. Kahraman
Urfalılar terk etmemişler ve -bakın, bu çok önemli- merkezden hiç yardım almadan bir şehir
kendisini korumuş ve diğer şehirlere örnek olmuş. Ben Urfalılarla gurur duyuyorum, Urfa’mla
gurur duyuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"İki: IŞİD’le mücadele ettiğini söylemek için giden Rusya, IŞİD’le mücadele etmiyor. Neyle
ediyor? Ya Türkmenlerle ediyor veyahut da Esad’ın muhalif güçleriyle ediyor. Burada bizim
yüz yıl sonra öğreneceğimiz bir başka anlaşma mı var acaba? Biz Sykes-Picot’un gerçek
yüzünü, perde arkasını kırk elli yıl sonra öğrendik. Neydi Sykes-Picot’un amacı? Osmanlı
topraklarının Almanların eline geçmesini önlemek için İngilizler ve Fransızlar yola çıkmışlardı.
Ne oldu sonra peki? Suni haritalar, suni devletler; petrol kaynaklarını kendi uhdelerine almış
İngilizlerin ve Fransızların çıkar sağladıkları bir bölgenin üzerine oturduklarını gördük."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"Geçen hafta burada Urfa’ya İstiklal Madalyası verdik. İstiklal Madalyası verdiğimizde…
Fransızların Gaziantep’i, Urfa’yı, Kahramanmaraş’ı terk edişleri, mücadelesinin, savaşın bitme
noktası değildir; Fransızlar ile İngilizler arasındaki Sykes-Picot’la Suriye üzerindeki haklarını
devrettikleri için ellerini kollarını sallayarak gitmişlerdir. Bu nedenle önümüzdeki tarihî
dönemde bu aktörlerin o bölgedeki perde arkasını bu yüce Parlamentonun bilmesi gerekir. (s.
219)."
[Data_2015-2017]

50.!!!!
"Şimdi, günlerdir burada Sykes-Picot refere ediliyor. Maalesef, bazıları olumlu refere ediyor,
biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Sykes-Picot Osmanlı Devleti’nin bölünme, parçalanma
projesidir. Bunu, bu yüce Mecliste olumlayarak ifade edenleri buradan kınıyorum. Aynen
Arnold Toynbee’ye (buraya kadar s. 844) yazdırılan o Mavi Kitap da öyledir. Dinleyeceksiniz,
öğreneceksiniz tarihi, Rus belgelerinden öğreneceksiniz. Yazanın kendisi itiraf ediyor, “Biz,
İngiltere Hükûmetinin istihbaratının öngörüsüyle bu kitabı yazıp bunu eyleme dönüştürmek
zorundaydık.” diyor. (s. 845)."
[Data_2015-2017]
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51.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) –Şimdi, bakın, Azerbaycanlı Behbut Han Cevanşir diye bir
kardeşimiz; Adliye Nazırı. İstanbul’da bir gecede, gündüz külahlı, gece silahlı olan o Mebusan
üyeleri var ya, onlar ve azmettiricileriyle birlikte Osmanlıları katlediyorlar. Öldürülüyor ve
buna da akıl hastası… Katil yakalanıyor ama İngiliz (buraya kadar s. 845) işgalinde bir
Osmanlı’dan bahsediyoruz. Hadi erkeksen al içeri, tutukla bakayım. Niye? Çünkü, büyük bir
projenin parçası zaten. Şimdi, Allah’tan korkacağız. Bu millete artık bu kadar ihanet, bu kadar
suçlama yeter. Bu ülkeden bir ülke daha çıkaramayacaksınız, bu devletten iki devlet, üç devlet
daha çıkaramayacaksınız bu irade burada olduğu sürece. (s. 846)."
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) –Şimdi, geliyorum günümüze. Azerbaycan’da Dağlık Karabağ,
Gence, Füzuli işgal altında; vicdanınız varsa gelin bir kelime söyleyin şurada. Zori Balayan diye
bir hekiminiz var, bir girin YouTube’dan bakın. Ne yapmış? Yaptıklarıyla övünüyor; 13 yaşında
bir Azeri çocuğu diri diri soyma zevkini tatmış, deneysel bir çalışma! Bu Mecliste bunları
konuşmuyoruz. Niye konuşmuyoruz Sayın Vekilim, niye konuşmuyoruz? Partilerimiz farklı
olabilir ama bu devlet, bu gök kubbe hepimizin. Buna hep beraber sahip çıkacağız. Bundan
sonra, gerçekten, elbette ki eksikleri, hataları konuşacağız ama İngiliz işgali altında… Ya artık
günümüzdeki diziler bile o dönemle ilgili yapılıyor, görmüyor musunuz? İktidarsınız, muktedir
değilsiniz, yoksunuz. İngiliz bayrakları… Pera Palas’ta katledilen bir sürü Türk subayı var,
Anadolu’nun her tarafında katliam var."
[Data_2015-2017]

53.!!!!
"Öyle bir liderdir ki, savaşırken karşısında öldürmek zorunda olduğu yabancı ülkelerin
vatandaşlarının hayranlığını kazanan tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çanakkale
savaşlarında, hatırlayınız Mustafa Kemal Atatürk’ün o büyük söylevini: “Uzak diyarlardan
gelen Anzaklar, Yeni Zelandalılar, İngilizler -onların analarına seslenmiştir- sizler geldiniz, bu
diyarda savaştınız, hayatınızı kaybettiniz. Analar, sizler orada ağlamayınız. Biliniz ki artık bu
çocuklar bundan sonra bizim çocuklarımız.” diyen tek lider dünyada Mustafa Kemal
Atatürk’tür. (CHP sıralarından alkışlar) (s. 238)."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Yüz yıl evvel Kutülamare’de İngiliz ordusunu teslim alan Mirliva Halil
Paşa bugünü şu sözlerle bayram ilan etmiştir: “Arslanlar, bugün Türklere şeref, şan; İngilizlere
kara meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında şehitlerimizin ruhu şad ve şendir.
Hepinizi pak alınlarınızdan öperek (buraya kadar s. 534) tebrik ederim. İki yüz yıldır
tarihimizde olmayan zaferi bize yaşatan Yüce Allah’a hamt ve şükürler olsun. Kut’ta şehit ve
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yaralılar verdik fakat İngiliz ordusundan 13.800 general, subay, er esir aldık; 30.000 zayiat
verdirdik. Bugüne ‘Kut Bayramı’ adını veriyorum. Ordumun her ferdi her yıl bugünü kutlarken
şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Mirliva Halil, 6’ncı Ordu Komutanı.”
(s. 535)."
[Data_2015-2017]

55.!!!!
"23 Nisan Ulusal Egemenlik törenleri pasifleştirilmeye çalışılırken, “Laiklik Anayasa’dan
çıkarılmalı.” gafı bilinçli veya beyin sulanması olarak gündeme düşürülürken elimize gelen bir
davetiyeyle Kutülamare, 11 ayrı etkinlik, altı ay sürecek kutlama programı tarafımıza
iletilmiştir ve 29 Nisan akşamı etkinliğin birincisi de gerçekleştirilmiştir. Kutlamalar
Kutülamare İngiliz emperyalizmine karşı verilmiş bir mücadelenin zaferidir. Hepimize kutlu
olsun. Başta Halil Paşa olmak üzere ecdadımızın mekânları cennet olsun.
İngiliz emperyalizmine karşı kazanılan bu zafer, 1952’de, bugün Avrupa Birliğine yapılan
yağcılık misali, NATO’nun direktifleriyle o gün kaldırılmıştır. Bugün AKP anlayışıyla uyum
içinde bir davranıştır."
[Data_2015-2017]

56.!!!!
"Süleyman Soylu: Bir cümle söylemek istiyorum: Sayın Balbay’ın ortaya koymuş olduğu
değerlendirme üzerine, hem Mecliste kayıtlara geçsin diye hem de ben vicdani
sorumluluğumu bir kez daha ifade etmek için söylüyorum, Deniz Gezmiş ve Adnan Menderes
üçlemesi ne kadar tarihin kendi behrinde değerlendirilebilir bilmem ama şuna adım gibi
inanırım ve söylerim ki, dün söylediğimi bugün de söylerim ki İngiliz arşivlerinde rahmetli
Adnan Menderes’in idamının gerisinde olan gücün CIA olduğunu bütün dünya bilmektedir."
[Data_2015-2017]

57.!!!!
"ERKAN HABERAL (Ankara) – Dünya kurulduğundan bu tarihe değin Türk milleti ne soykırım
yapmış ne de soykırımsal davranışlar içinde bulunmuştur. Türkler Almanların 1891 yılında
Güney Afrika Namibya’da yaptıkları soykırımı, 1940’lı yıllarda 21 milyon Yahudi’ye ve
Çingenlere yaptıkları soykırımı asla unutmamıştır. Dahası Türk milleti, İngilizlerin
Avustralya’da yerlilere, İspanyol ve Amerikalıların 8 milyon yerliye yaptıkları soykırımı da
unutmamıştır; İtalyanların ve Fransızların Cezayir’de Müslümanlara yaptıkları soykırımları da
unutmamıştır. Türkler, Rumların Kıbrıs’ta yaptıklarını da unutmamıştır, Yunanlıların Batı
Trakya’daki Türk kardeşlerimize yaptıklarını da unutmamıştır, Bulgarların Türklere yaptıklarını
da unutmamıştır, Amerikalıların Kuzey Irak’ta milyonlarca Müslüman’a yaptığı soykırımı da
asla unutmamıştır. (s. 428)."
[Data_2015-2017]
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58.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Gerçek katliamları yapanlar Ermeni, Hınçak, Taşnak çeteleridir.
518.201 Müslüman Türk’ü katlettiler. Bunlar, gerek bizim devlet kayıtlarında gerekse
uluslararası belgelerde yer alan rakamlardır. Öldü denilen Ermenilerin ölmedikleriyse
Birleşmiş Milletler adına araştırma yapan Amerikan ve Orta Doğu Yardım Kuruluşu ile
İngiltere Büyükelçiliğinin Kasım 1922 tarihli raporundan anlaşılmaktadır. Kimse unutmasın ki
Osmanlı Devleti 24 Nisanda Çanakkale’de, Kafkasya’da, Musul ve Filistin’de ölüm kalım savaşı
veriyordu ve bu çetelerse tam bu sırada Anadolu’da 23 adet muhtelif yerde isyan çıkarmışlar,
Türk milletini ve Osmanlı’yı arkadan hançerlemişlerdir yani 1915’te Türk milleti vatanını
savunmuştur, hadise budur. (s. 429)."
[Data_2015-2017]

59.!!!!
"2003’te akademik bir amaçla Amerika’ya gittik. New Mexico eyaletinde bir insan hakları,
soykırım müzesi gezdirdiler. Gittik, küçük bir yer. Başında yaşlı bir adam “Efendim, burası
soykırım müzesi.” Fakat, dolaşırken dikkatimi çekti, 1915’e atıfta bulunan küçük bir masa da
var. Yetkili şahsa dedim ki: “Siz burayı kurumsal olarak mı açtınız?” Dedi ki: “Hayır, ben
Holokost ’tan, Yahudi soykırımından mağdur olmuş, Amerika’ya göç etmiş bir ailenin
mensubuyum. Bütün maddi varlığımı da burada, soyuma, ceddime yapılanları göstermek için
adadım.” Dedim ki: “Peki, tamamen Yahudi eksenli, Holokost eksenli bir müzede şu köşede
de…” Baktım o envantere, kitaplara, malum kurumlar tarafından yazılmış inanın, birkaç tane
böyle propaganda şeyleri, Mavi Kitap’tan alınmış şeyler. Malum, İngilizlerin Sykes-Picot’dan
önce ortaya attıkları, bu coğrafyayla ilgili bir kitaptır. Daha sonra itiraf ettiler “Siyasi bir
propaganda kitabı.” diye."
[Data_2015-2017]

60.!!!!
"Bugün, Erivan’da, Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde soykırım müzelerini gezenlere
söylüyorum, Iğdır’daki müzeyi gezdiler mi hiç? Pespaye, şu anda bakıma muhtaç.
Bakü’dekini gezdiler mi? Hayır, gezmediler, biz de teşvik etmedik, biz de sahip çıkmadık o
müzelere. Dolayısıyla, önce kendi içimizdeki algıyı düzeltmemiz için gerçekten buna hem
tarihî hem kültürel hem de siyasi anlamda sahip çıkıp Alman Parlamentosundaki Cem
Özdemirlere de cevap verecek duruma gelelim. Ama ben buradan -özür dileyerek, vaktinizi
alıyorum ama- bir şey söylemek istiyorum o Cem Özdemir’e. Uzantıları, ataları Osmanlı
Meclis-i Mebusanında da vardı onların, Ali Kemal’in torunudur o. Çünkü Ali Kemal o dönemde
İngiliz mandasını savunmuş…İngiliz mandasını savunmuş ve gerçekten İngiliz mandacı olduğu
da torununun İngiltere’de Londra Belediye Başkanı olmasıyla tescillenmiştir. (s. 511)."
[Data_2015-2017]
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61.!!!!
"KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) – Dün İstanbul’da, bugün Mardin’de düzenlenen alçak
terör saldırılarını nefretle kınadığımı bildirmek istiyorum. Allah’tan şehitlerimize rahmet,
kederli ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Terörün ırkı, kökeni olmadığı gibi, dininin ve
değerinin de olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu bir PKK terörüdür. Mukaddes
günlerimizi kana bulayan bu saldırılar terörün gerçek ve dinsiz yüzünün acı birer
yansımalarıdır.
Değerli milletvekilleri, henüz bir asır önce rakiplerimiz Britanya, Çarlık Rusyası, Fransa ve
benzeri dünya ülkeleriydi. “Hasta adam” dedikleri Osmanlı tüm bu saydığım devletlerin en
büyük dertleriydi. Ancak yüz yıl içerisinde Ermeniler, Kürtler ve çeşitli toplumsal dinamikler ile
devletin arasına sistematik bir şekilde ihtilaflar sokuldu. Yüzyıllarca bir tek valiyle yönettiğimiz
Yunanistan, bir dönem Türkiye’nin en azılı rakibi gibi gösterildi çünkü bize biçilen misyon,
kendi toplumumuzla mücadele edecek kadar niteliksiz ve basiretsizdi. Kendi söz hakkı
olmayan Türkiye kimse için tehlike arz etmiyordu. Türkiye’nin kendi söz hakkını ilelebet elde
edememesi için de toplumsal iç karışıklıklar sürekli olarak örselenmeye devam ediyordu. (s.
42)."
[Data_2015-2017]

62.!!!!
"Ama Batı -sadece Almanya, Fransa, İngiltere, fark etmeden- bu tür kararları alırken bir
taraftan amaçları kendi içerilerinde bir kamuoyu oluşturmak iken, bir başka önemli amaçları
da Türkiye’deki kamuoyunun kafasını karıştırmak. İşte bu anlamda bizim, gerçekten, iki yönlü
bir strateji geliştirmemiz gerekir. Bir: İçerideki kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmek.
Hamasetten uzak, tamamen bilgiye, belgeye dayalı, tarihî gerçeklere dayalı millî bir tarihî şuur
oluşturarak, yani Tarih Kurumu başta olmak üzere, bütün araştırma merkezlerimizi daha da
aktif hâle getirerek, onlara maddi desteği esirgemeden… (s. 165)."
[Data_2015-2017]

63.!!!!
"Peki, dünya biriktirirken bizler neler yaptık? Bizler, Osmanlı Dönemi’nde özellikle, bu kadar
araziye rağmen buğdayı Rusya’dan, pirinci Mısır’dan, şekeri İngiltere’den, Fransa’dan
alıyorduk. Şeker fabrikamız yok idi. Şekeri bize pahalı bir şekilde yedirmek için, bize şekeri
dünyanın en pahalı ürünü olarak yedirmek için Fransız, İngiliz gemileri limana yanaştıkları
zaman kapaklarını açmıyorlardı. Ta (s. 247) ki şeker bitsin, karaborsaya düşsün, karaborsa
fiyatından satış başladığı anda gemiler kapaklarını açıp şeker sevkiyatı yapmaya başlıyorlardı.
Bunun önüne biz nasıl geçtik? 1926’da ilk defa şeker fabrikasını kurarak, pancar üretimini
çiftçimize öğreterek ama ondan önce de çiftçimizi topraklandırarak bu işlere başladık."
[Data_2015-2017]

497

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

64.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Öncelikle şunu söyleyeyim: Kürtçülük faaliyetlerinden önce
Güneydoğu Anadolu’da Kürtler yaşıyordu. Bu Kürtlerle ilgili olarak Yavuz Sultan Selim
döneminde Şah İsmail’le kavga başladığı zaman Şah İsmail’e karşı İdrisi Bitlisî’yle beraber,
Osmanlı’yla Yavuz’la birlikte oldular belki de ilk çözüm sürecinin başladığı noktaydı. Ardından
Hamidiye Alayları’na Abdulhamit devreye girdi. Aynı şekilde, “Acaba, Kürtler Müslümandır,
Kürtler Osmanlı’nın bir parçasıdır, beraberce, birlikte egemen güçlere, vesayetçilere meydan
okuyabilir miyiz, İngiliz İmparatorluğu’na meydan okuyabilir miyiz, Almanya, Avusturya,
Macaristan İmparatorluğu’na meydan okuyabilir miyiz?” diye gayret sarf etti Abdülhamid."
[Data_2015-2017]

65.!!!!
"ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Değerli milletvekilleri, ülkemizde taş kömürü, Uzun Mehmet
tarafından 8 Kasım 1829 tarihinde Karadeniz Ereğli’nin Neyren Deresi’nde bulundu. O günden
bugüne kadar binlerce maden işçisi, gece demeden gündüz demeden ağır sanayinin
vazgeçilmezi olan taş kömürünü çıkarmaya çalıştılar. Osmanlı döneminde İngiliz, Fransız, Rus
şirketler, Osmanlı yönetiminden elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde taş kömürü üretimini
yapmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Mustafa Kemal (s. 1140) Atatürk, taş
kömürünün stratejik önemi nedeniyle, Zonguldak’ı, 1 Nisan 1924 tarihinde cumhuriyetin ilk ili
ilan etmiştir, taş kömürü madenlerini de millileştirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,
Zonguldak’a verdiği önemi ve değeri şu veciz sözüyle anlatmıştır: “Zonguldak’ın derin
toprakları altındaki servetimadeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o
kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir.” (s. 1141)."
[Data_2015-2017]

66.!!!!
"MHP GRUBU ADINA SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Osmanlıların Trakya’ya ayak bastıktan
sonra bölgede yavaş yavaş ilerlemeye başlaması, aralarında çeşitli dinî, siyasi, askeri ve
benzeri sorunlar olan Balkan halklarının bütün bu sorunlarını bir kenara bırakıp yaklaşan Türk
tehlikesine karşı birleşerek Haçlı Seferleri başlatmalarına neden olmuştur. Bu seferlere,
Balkan devletleri dışında zaman zaman, bölgenin hamiliğini üstlenen Macar Krallığı doğrudan,
İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İskoçya gibi Avrupa’nın çeşitli ülkeleri de bir miktar
asker göndererek dolaylı yönden iştirak ettiler Türklere karşı. Haçlı orduları ve Osmanlılar
arasında 14’üncü yüzyılın ortalarında Birinci Kosova Savaşı’yla başlayan bir hilal-haç savaşı,
İkinci Kosova Savaşı’yla 15’inci yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir (s. 436)."
[Data_2015-2017]

67.!!!!
"ÇETİN ARIK (Kayseri) – Türkiye’nin hiç sorunu yokmuş gibi şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin
tapu senedi Lozan Antlaşması’nı tartışmaya başladık. Herkes bilmelidir ki Lozan, bu ülkeyi
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parsel parsel satanların, İngiliz gemisine binerek vatanından kaçanların değil, yedi düvele
karşı tam bağımsız Türkiye için savaşanların imzaladığı bir anlaşmadır. Lozan, Türk milletine
karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük
suikastın sonuçsuz kalmasını sağlayan bir zaferdir. Lozan, kendi iktidarını sağlama almak için
“Ne istediler de vermedik.” diyenlerin değil, “Ya istiklal ya ölüm!” diyenlerin imzaladığı bir
metindir. Kısacası Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’dir; Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum
günüdür. (s. 286)."
[Data_2015-2017]

68.!!!!
"Kuvvet ordudur. Ordunun menbaıhayatı ve sadakati, istiklali takdir eden milletin, kuvvetin
lüzumuna olan imanıvicdanisidir.” Arkadaşlar, siz milletin imanıvicdanisini yani vicdanındaki
imanı zedelediniz subaylarını bu duruma düşürerek. Sevgili kardeşlerim, ne diyor bakın
Mustafa Kemal: “İngilizler milletimizi istiklalden mahrum etmek için, pek tabii olarak, evvela
onu ordudan mahrum etme çarelerine tevessül ettiler. Bunun için ordumuzun zabitanını
tezyif ettiler, zelil ettiler.” (s. 1074"
[Data_2015-2017]

69.!!!!
"Birkaç cümleyi de burada aktarmak isterim: Lozan Konferansı’nda İngiltere yetkili kurul
başkanı Lord Curzon’un Dersim ve Bitlis olaylarından bahsederek “Tek millet olan Türk ve Kürt
arasına ayrılık düşünceleri sokma gayretini biz Kürtler anladık.” diyor mektupta Kürt
temsilcileri. “Biz Kürtler, ‘Bizi anavatandan hiçbir kuvvet ayıramaz. Bizim rahata kavuşmamız
sizin hemen bu topraklardan çekilmenizle olacaktır.’ dedik.” diyor Kürtler İngilizlere. (s. 884).
Sonuç olarak, yine mektupta, Lozan’a gönderilen, İngilizlere gönderilen mektupta, “Biz
Kürtler, İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzon’un bizler için fikirler üretmemesini rica
eder ve Lozan’daki temsil heyetine ve başkanı sevgili hemşehrimiz Kürt İsmet Paşa
hazretlerine başarılar dileriz.” diye mektup gönderiyorlar."
[Data_2015-2017]

70.!!!!
"KAMİL AYDIN: Değerli milletvekilleri, bakın, Amerika Birleşik Devletleri, inanın, uluslar
göçüne tanıklık etmiş bir devlettir. Bakın, etnisiteler demiyorum, topluluklar demiyorum,
halklar demiyorum, daha ileri aşaması olan bir milletler göçüne ev sahipliği etmiş bir
coğrafyadır. Yani, 1620’lerde İngilizlerle başlayan göç süreci ta 1776’ya kadar, Amerika’nın
bağımsızlığına kadar bir İngiliz sömürgeciliği süreci yaşamış ama ondan sonra da Avrupa’nın
bütün milletlerinden göç almıştır. Bakın, millet diyorum; İspanyol’u gitmiştir, Alman’ı
gitmiştir, Fransız’ı gitmiştir, İtalyan’ı gitmiştir ve gerçekten, kendi kültürlerini de beraber
götürmüşlerdir ama orada tek bir payda üzerine yoğunlaşılmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde, İngiliz kolonisi olması hasebiyle ve daha sonra İngilizceyi de bir ana dil kabul
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etmesiyle eğitim ve ortak dil İngilizce olmuştur. Artık, hangi milletten göç ederse etsinler,
oradaki ortak dili kabul edip onu kullanmak zorunda kalmışlardır çünkü birbirlerini anlamak,
bir Amerika Birleşik Devletleri nosyonuna sahip olmak için olmazsa olmaz şey ortak bir
iletişim vasıtasıdır. İşte, dil bilimcilerin tanım ettiği, söylediği şekliyle iletişim vasıtası. O da
neydi? ABD için İngilizceydi, Fransa için Fransızca oldu, Almanya için Almanca oldu; yerel
birtakım lehçelere, hatta yerel birtakım dillere rağmen."
[Data_2015-2017]

71.!!!!
"HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Bir ikincisi: Adalar mevzusu, Lozan’la ilgili bir mevzu
değildir. Adalar mevzusu, 1945 tarihinden sonra İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme
gelmiş bir konudur.... İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1947 tarihinde Paris Konferansı
toplanacağı zaman İngiltere, Türk Dışişleri yetkililerinden -ki bunu Feridun Cemal Erkin
hatıratında anlatıyor- Türkiye’nin bu müzakerelere bir delegasyon göndermesini istemiştir.
(CHP sıralarından gürültüler) ... Bunu kabul etmeyince bu defa İngiltere, büyükelçisi
marifetiyle hiç olmazsa bir gözlemci göndermesini istemiştir, bu da kabul edilmemiştir. (CHP
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) (s. 416)."
[Data_2015-2017]

72.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EKMELEDDİN İHSANOĞLU (İstanbul) – Biraz önce arz ettiğim gibi, Birinci
Dünya Savaşı’nın öncesinde, Avusturya Arşidükü’nün suikasta uğramasıyla Birinci Dünya
Savaşı patlamıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında da en büyük tedhiş hareketleri Osmanlı’ya
olmuştur. Arap Yarımadası’nda Hicaz demir yollarını patlatan bedeviler o (s. 610) silahları, o
infilak eden bombaları ve cephaneyi İngiliz istihbaratından ve Arabistanlı Lawrence’tan
almışlardır. O bakımdan, o tedhiş hareketleri, o terör hareketleri ile 1989’dan sonra yani
Sovyetler’in çekilmesinden sonra başlayan terör hareketleri arasında çok büyük fark var.
Burada global ve bölgesel faktörlerin gayretiyle “cihat” adına yeni bir faaliyet türü başlıyor,
bir terör türü başlıyor ve cihat adına yapılan terör faaliyetleri çok global boyutlar alıyor. (s.
611)."
[Data_2015-2017]

73.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Değerli konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun
dün akşam kürsü işgaline yönelik tavrını pasif direniş, pasif itaatsizlik olarak tanımladı.
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – CHP’nin pasif direniş anlayışı bu işte.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Bu kesinlikle doğru değil. Vermiş olduğu örnekler
bakımından da doğru değil. Gandi’nin Hindistan’da pasif itaatsizliğe örneği, İngiltere’nin tuz
vergisine karşı tuz alımını reddetmesi, polisin uyguladığı şiddete karşı da kendi bedenlerini
sadece hiçbir tepki vermeksizin teslim etmesidir. Öte yandan, Amerika’da sivil itaatsizliğin
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kurucusunun yaptığı, kelle vergisini ödememek ve bunun neticesinde kendisine verilen ceza
olarak hapse girmektir. (s. 768)."
[Data_2015-2017]

74.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, aslında olayları çarpıtmakta maalesef
bu Ermeni diasporasının ve Ermeni tarafının üstüne hiç kimse yoktur, ben çok mücadele ettim
bunlarla. Aslında Türkiye, “Hadi, tarihçiler komisyonu kuralım ve bunları birlikte araştıralım.”
dediği zaman hepsi kaçtı; Avrupa da kaçtı, Almanya da kaçtı, İngiltere de, Amerika da kaçtı. (s.
1015)."
[Data_2015-2017]

75.!!!!
"KADİM DURMAZ (Tokat) –Bugün Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü.
Bakın, İngiliz Başbakanı o yılları şöyle ifade ediyor: “Yüzyıllar nadiren dâhi yetiştirir. Şu
talihsizliğime bakın ki o da Türk milletine nasip oldu.” Yine, Amerikan Devlet Başkanı John
Kennedy “Mustafa Kemal kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek
kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.” (s. 1076)."
[Data_2015-2017]

76.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Sarıkamış
şehitlerimizi anma töreninde, anorağının kolunda İngiliz bayrağı taşıyan Ulaştırma Bakanımız
Ahmet Arslan’ı kınıyorum. Bu davranış, Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı da savaşarak
şehit olan tüm Mehmetçiklerin ruhlarını taciz etmiştir. (s. 143)."
[Data_2015-2017]

77.!!!!
"1923’te iradenin saraydan alınıp halka verilmesinde Derviş Paşa gibi isimlerin çok büyük
emeği olmuştur değerli arkadaşlar. O günlerde kimileri İngiliz emperyalizmiyle iş tutuyor,
sözde hilafet getirmek için özde İngiliz şansölyelerinin kılıçlarındaki masum kanının üzerine
saltanat inşa etmeye çalışıyordu değerli arkadaşlar. İşte o güruha, benim defaatle üzerine
tefekkür etme imkânı bulduğum -ki bugünlerde onun eksikliğini yaşadığımızı da ifade
etmeliyim, şu yoğunluk nedeniyle bize belki de bu tefekkür imkânını vermiyor Parlamento
bugünlerde; buradaki herkes eminim böyle bir problem yaşıyordur- Kur’an işte o güruha
“Allah ile aldatanlar” diyor değerli arkadaşlar. (s. 290)."
[Data_2015-2017]
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78.!!!!
"ı vermekte insanlar ahlaken özgürdürler, birisi ötekinden daha iyi ya da daha kötü değildir
benim kanımca. Sürgünler olmadan, sürgünlük olmadan bir siyasi özgürlük hikâyesi dünyanın
hiçbir yerinde yazılmamıştır. Fidel Castro sürgünden gelmişti Küba’da devrimi başlatmaya,
Lenin sürgünden gelmişti Rusya’da devrimi başlatmaya, Gandi sürgünde hapis yatmıştı İngiliz
emperyalizminin baskısı altında. Dolayısıyla, (s. 81) sürgün, siyasetin; sürgün, kurtuluş ve
özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır; bunu seçip seçmemek siyasi mücadele sürdürenlerin
bir konusu olabilir ama yurttaşları, entelektüelleri, profesyonelleri, düşünce, meslek
sahiplerini bu seçimlerle karşı karşıya bıraktığını hiçbir zaman düşünmeyen bir Hükûmetin
şimdi kendi kendisini aslında katletmekte olduğuna dair ben buradan onlara bir ayna tutmak
istiyorum."
[Data_2015-2017]

79.!!!!
"Türklerle münasebetleri ise ta Gazneliler ve Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır
Afganistan’ın ve 19’uncu yüzyıla kadar bu münasebetler çok içten, çok samimi bir şekilde
devam etmiştir. 19’uncu yüzyılda ise özellikle sanayi devriminden sonra Avrupa’daki
emperyalist güçlerin iştahlarının kabarması sonucu, zengin ham madde ihtiyaçları, pazar
ihtiyaçları ve iş gücü ihtiyaçlarından dolayı bu coğrafyalar onların nezdinde bir önem
kazanmış ve buralar kolonileştirme sürecine tabi tutulmuştur. Bunu Afganistan için de net bir
şekilde görmekteyiz. Maalesef, 19’uncu yüzyılda Afganistan’da iki önemli Batılı emperyalist
güç, iştahlarını kabartan bir sürece girmişlerdir. Rusya bu bağlamda güneye inmek
hayalleriyle Afganistan üzerinde birtakım hesaplar peşinde iken İngiltere ise, o dönemdeki
adıyla Britanya Krallığı ise kuzeye çıkıp daha geniş havzalara hâkim olma noktasında kendi
isteğini ortaya koymuştur."
[Data_2015-2017]

80.!!!!
"Bunun stratejik olarak uluslararası literatürdeki adı “büyük oyun”du. Bu iki güç arasındaki
büyük oyun, hatta bazı klasik İngiliz romanlarına da konu olmuştur. Kipling’in “Kim” diye bir
romanında bu çok net bir şekilde ifade edilir. (s. 53)."
[Data_2015-2017]

81.!!!!
"DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Değerli milletvekilleri, bir de son zamanlarda gündeme gelen,
özellikle gazetelerde, haber kanallarında karşımıza çıkan bir haber söz konusu ki geçenlerde
Meclis gündemine de takıldı. Kisir Mahallesi’yle ilgili bu, Söke’de bulunan ve bu bölge daha
önceden uranyum ocakları işletmesinin bulunduğu bir yer. 1957-1958 yıllarında bir İngiliz
şirketi tarafından toplam 4 noktada toprağı (s. 489) yararak numune alınmış, 1963-1984
arasında alınan numunelerin neticesinde de aynı bölgede toplam 13 adet uranyum kuyusu
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işletmeye açılmış fakat 1957 yılında numune almak için açılan yarmalar kapatılmamış.
Yarmaların toplam alan genişliği de 2 futbol sahası. Kapatılmayan yarmalar için zamanında
STK’lar Amerika’dan, Almanya’dan ve yine Türkiye’den belli uzmanları, akademisyenleri davet
etmiş, birtakım incelemeler yapılmış ve normalin 450 katı oranında bir radyasyon tespit
edildiği açıklanmış"
[Data_2015-2017]

82.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mali
ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesiyle ilgili konu hakkında grubum adına söz almış
bulunuyorum. Ama tabii, bugün bu tezkerelerden önce biliyorsunuz uzun uzun olağanüstü hâl
konuşuldu. Olağanüstü hâlle ilgili de birkaç cümle etmek isterim. Bunlardan bir tanesi, bir
AKP’li milletvekili bugün bir gazetede bir köşe yazısı yazdı. O köşe yazısında, 15 Temmuz
anmasının protokolünde yanında oturan bir eski bakanı açıkça ihbar etti. Ön sıralarda oturan
bazı kişilerin de aslında FETÖ’cü olduğunu ya da FETÖ muhipi olduğunu -biz en son İngiliz
Muhipler Cemiyetini biliyorduk ama FETÖ muhipleri de kurulmuş anlaşılan- bizzat sizin
milletvekiliniz söylüyor. Dolayısıyla, bu milletvekilinin yazmış olduğu yazıyı umarım parti
yönetimi ve yargı dikkate alır ve o FETÖ’cüler kimlerse onlarla ilgili gerekli işlemleri yapar. (s.
511)"
[Data_2015-2017]

83.!!!!
"MİZGİN IRGAT (Bitlis) – Tek tip elbise uygulaması ise faşizmin bir diğer örneği, bir diğer
dayatması olarak karşımızda duruyor. Amerika’daki İngiliz kolonilerinde kölelere, zencilere,
mahkûmlara giydirilen tek tip elbiseler daha sonra Nazi kamplarındaki Yahudilere, Ebu
Gureyb ve Guantanamo hapishanelerinde uygulanmış ve daha sonra 12 Eylül faşizmi
döneminde tutsaklara dayatılmıştır."
[Data_2015-2017]

84.!!!!
"MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Öncelikle, bugün 24 Temmuz. Doksan dört yıl önce 24
Temmuz 1923 tarihinde Lozan’ı imzaladık ve sonra cumhuriyetimizi kurduk. Bir dakikalık
görüşmede de ifade ettim, tekrarlamak istiyorum: Lozan görüşmeleri başladığında Çanakkale
ve İstanbul boğazları işgal altındaydı, Çanakkale ve İstanbul boğazlarında İngiliz gemileri, İzmir
Limanı’nda Fransız savaş gemileri demir atmıştı, kapitülasyonlar devam ediyordu. Böyle bir
tabloda Lozan görüşmeleri başlamıştı ve biz Lozan görüşmeleri sonucunda bağımsızlığımızı,
özgürlüğümüzü kazandık ve dünyanın yeni, saygın, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Bu
nedenle Lozan’ı hezimet olarak nitelendirmek en başta ortak tarihimize ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. (s. 976)."
[Data_2015-2017]
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85.!!!!
"Ali Şahin: “Az önce de belirttiğim gibi bizim milletimiz, halkımız, Türkiye ve ondan önceki
Osmanlı Dönemi’nde, bu coğrafyada yetişmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Osmanlı birlikleri sadece
yakın coğrafyamızda değil, doğusuyla, batısıyla, dünyanın çok farklı noktalarında çok önemli
misyonlar üstlendiler. Bugün, eğer Türkiye’nin 34 farklı ülkede 78 noktada şehitliği varsa, bu o
yıllarda Türkiye halkının, Türk milletinin üstlenmiş olduğu o misyonun en büyük belirtisi,
alametidir. Ta Japonya’daki Ertuğrul Şehitliği’nden tutun da İngiltere açıklarındaki Man
adaları veya Portsmouth adalarına kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada bugün eğer
şehitliklerimiz var ise bu coğrafyalardaki, 34 ülkede 78 noktadaki bu şehitliklerimiz, bütün
dünya üzerinde bizi canlı kılan, var kılan çok güçlü nüfuz coğrafyalarımızdır. Bu anlamda, o
coğrafyalarda Türk Bayrağı’nın dalgalanmasına bugün bile vesile olan bütün şehitlerimizi
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir kez daha rahmetle, sevgiyle, hürmetle anıyor, ruhları
şad olsun diyorum” (sf. 215)."
[Data_2014-2015]

86.!!!!
"Ahmet Aydın: “Değerli arkadaşlar, bugün, aynı zamanda İskilipli Atıf Hoca’nın ölüm yıl
dönümü. İskilipli Atıf Hoca, 15 Mayıs 1919 İzmir İşgalini Beyoğlu’ndaki İngiliz Elçiliği’nde ilk
protesto eden aydın, Millî Mücadeli’yi canı yürekten destekleyen bir vatanperverdi. Fatih
dersiamı, medaris müfettişi, Kabataş İdadisi Arapça öğretmenliğinin yanında hem fikir üreten
hem eylemlere katılan bir aktivisttir. Beyan-ül Hak, Mahfil, Alemdar ve Sebilürreşad
dergilerinde Bediüzzaman, Mehmet Âkif, Ahıskalı Ali Haydar, Eşref Edip ve Ali Şükrü ile
birlikte aktüel yazılar yazmış bir âlimdir. İskilipli Atıf Hoca, Şapka Kanunu’ndan on sekiz ay
önce yazdığı kitabı gerekçe gösterilerek 4 Şubat 1926’da idam edildi. İdam kararı veren
mahkeme reisi Ali Çetinkaya ve Kılıç Ali hukukçu değildi, onlar askerdi ve atanmış
milletvekilleriydi. Daha Şapka İnkılabı yapılmadan önce yazdığı kitaptan yargılanan İskiliplinin
hangi muamelelere maruz kaldığı hepinizce bilinmektedir” (sf. 753)."
[Data_2014-2015]

87.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli arkadaşlarım, 1876 Osmanlı Anayasası’nın yapıldığı tarihte Osmanlı
İmparatorluğu’nun hudutlarında Kuzey Afrika’daki devletler vardı, Arap Yarımadası vardı,
Basra Körfezi Osmanlı körfeziydi, Kırım ve Kafkaslarda Osmanlının geniş bir toprağı vardı ve
Balkanlar, bugün, Kosova’ya kadar Osmanlınındı. 1879’dan tarihi 1920 yılına taşıyın ve
Osmanlının düştüğü hâle bakın. Osmanlının payitahtı İstanbul işgal edilmişti. Kimler işgal
etmişti? İngiliz, Fransız ve İtalyanlar. Kimdi bunlar? Osmanlıya “Sen böyle bir anayasa yap.”
diyen ve “Etrâkı biidrak” dediğimiz o hastalığı Osmanlının hücrelerine kadar yansıtabilen üç
tane Avrupa devleti. Osmanlının Kuzey Afrika’daki toprakları işgal edilmişti. Kim bunu yapan?
Aynen, Paris Anlaşması’nda imzası bulunan İngilizler ve İtalyanlar. Arap Yarımadası işgal
edilmişti. Kimdi bunlar? Paris Anlaşması’nda Osmanlıya dayatmada bulunan İngilizler,
Fransızlar. Bunun yanı sıra Balkanlarda milliyetler çatışması ortaya çıktı ve bunları komitalar
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hâline dönüştüren, Osmanlıya karşı ayaklandıran devletlerin arkasında bir tarafta Avrupa
devleti dediğimiz İngiliz, Fransız, İtalyanlar, diğer tarafta ise Slav ve Ortodoks nüfuzunu
kendilerine siyaset alanı olarak kullanan Çarlık Rusya’sı. Dolayısıyla burada fakir kalan, burada
öksüz kalan bir “Türklük” kavramı vardı; evli evine, köylü köyüne gitti, Türk kitlesi de
Anadolu’ya sıkıştı, “Kuvayı millîye” denilen bir güçle, bağımsızlık mücadelesi yapabilmek için.
Şimdi, Osmanlının millet bütünlüğünü bozanlar…bugün Türk millet bütünlüğünü bozmak
istiyorlar.” (sf. 171)."
[Data_2014-2015]

88.!!!!
"Farul Bal: Değerli arkadaşlarım, tekrar 1876’ya dönüyoruz. O Anayasa’yla Osmanlı
İmparatorluğu’na vadederek “Sizi Avrupa devleti yapacağız. Avrupa devletleri olarak, güçlü
devlet olarak, İngiltere, İtalya ve Fransa olarak biz senin toprak bütünlüğünü koruyacağız.”
diyen bu ülkeler ile Halaskâran Zabitanın ortaya koymuş olduğu Kuvayımilliye ruhu,
Kahramanmaraş’ta Fransızlara karşı mücadele ediyor, onun için biz Kahramanmaraş’a
“kahraman” unvanını veriyoruz. Bu Halaskâran Zabitanın organize etmiş olduğu Kuvayımilliye
ruhu Urfa’da mücadele ediyor, biz onun için Urfa’da İngilizlere karşı mücadele eden Urfa’ya
Şanlıurfa diyoruz. Şehit Kamil ve önderliğindeki Antepliler Fransızlara karşı Antep’te mücadele
ediyor, biz onun içindir ki Antep’e “gazi” diyoruz. İşte, o Halaskâran ruhunu siz, bugüne
taşıdığımız zaman, hâk ile yeksan ettiniz. Artık bugün Halaskâran ruh değil, Silivri’de,
köşebaşında teröre karşı mücadele etmiş olan, her taşın altında terörist arayan Engin Alan
gibi paşalarda ve onu takip edecek Türk subaylarında Halaskâran ruh mu bıraktınız?"
[Data_2014-2015]

89.!!!!
"Faruk Bal: O bağımsızlık mücadelesinin basındaki meşalesi Diyarbakır’da yakılmıştır.
Diyarbakır’da Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif’in çıkarmış olduğu gazeteler, Türk milletinin
Anadolu toprakları içerisinde işgallere karşı, gerek Yunan işgaline gerek Rus işgaline gerek
İngiliz işgaline gerek Fransız işgaline ve bu işgallerin payitaht olan İstanbul’a kadar gelmiş
olması durumu karşısında, Türk milletini uyarma, Türk milletini Kuvayımilliye ruhunda
birleştirme ve bağımsızlık savaşı verme konusunda meşaleyi Diyarbakır’da yakmıştır.
Diyarbakır’da yakılan bu meşale, uluslararası güçler tarafından, siz diyorsunuz ya “dış güçler”,
o güçler tarafından kesilmek istenmiştir. Bunlardan bir tanesi de Sevr Anlaşması’ndan önce
Amerika Cumhurbaşkanının -o tarihteki Cumhurbaşkanı Wilson’dır- 18 maddelik, dünyaya
nizam veren…"
[Data_2014-2015]

90.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir istiklal savaşından sonra
kurulmuştur. Bu İstiklal Savaşı doğuda Ruslara, Ermeni çetecilerine, Pontus Rumlarına karşı
verilmiştir; bu İstiklal Savaşı Ege’de Yunanistan’a karşı verilmiştir; Sevr’in mimarı olan
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İngilizlere, Fransızlara ve İtalyanlara karşı verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin İstiklal
Savaşı, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti kapatmak için, ele alınmayacak, ağza alınmayacak kadar
düşük bir şekilde Sayın Başbakan tarafından şimdiye kadar kullanılmaktadır. Şimdiye kadar da
hiçbir başbakan kendi yolsuzluğunu korumak için İstiklal Savaşı’na sığınmamıştır” (sf. 444)."
[Data_2014-2015]

91.!!!!
"Metin Külünk: Sultan II. Mahmut devlette reform ve dönüşüm başlattı. Bu girişime karşılık,
CHP’nin atası sayılabilecek Yeniçeri Ocağı ve eski düzenden beslenen çeteler tarafından adı
gavur padişah, hırsız padişaha çıkarıldı. Oysa, tarih ve bizler iyi biliyoruz ki Sultan II. Mahmut
zikir meclislerinin insanıydı. Sultan Abdülaziz Han, donanması yok olmuş, ticareti çökme
noktasında devleti yeniden reorganize etmek istedi. Köhne düzenden beslenenlerin rantlarına
çomak soktuğu için -bunun akıbetinde- Osmanlı hanedanının hiçbir ferdinin uğramadığı
hakaretler ve muamelelerle katledildi. Ve yine o güzel insan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en
nadide hanlarından Abdülaziz Han da “hırsız”, “zevk düşkünü”, “devleti batıran adam” gibi
iftiralar atılarak tahtan indirildi. Cennetmekân Abdülhamit Han çok konuşuluyor çok şükür,
anlaşılma yolunda çok önemli mesafeler katedildi. Modern Türkiye’nin kurucu aklının ifadesi
olan cennetmekân da aynı bedeli ödemişti. İngilizlere teslim olmayıp Mustafa Kemal Paşa’yı
kilolarca altınla Anadolu’ya yollayıp Türkiye’nin yeniden ayağa kalkışının önünü açan Sultan
Vahideddin Han da bu yapı tarafından hain ve haramzade ilan edilmişti. Oysa, Vahideddin
Han’ın sürgünde nasıl bir yoksul hayat yaşadığının şahidi tarihtir."
[Data_2014-2015]

92.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Dersim, Millî Mücadele döneminde bu hâlini korumuş ve hatta 1920
yılında Koçgiri isyanı çıkmıştır. İsyanın bastırılmasından sonra ise bu defa 1925 yılında Şeyh
Sait isyanı zuhur etmiştir. Bir yıl sonra, yani 1926’da ise Koçuşağı isyanı çıkmıştır; bu her iki
isyan zorlukla bastırılmıştır. Bölgede 19’uncu yüzyıldan itibaren İngiliz ve Fransız etkisinin de
olduğu bilinmektedir. Nitekim, 1935 yılında İtalyanlar tarafından, önce Suriye’nin Halep, daha
sonra Kamışlı kentlerinde Kürt ve Ermeni delegeler bir araya getirilmiştir. Halep’teki bu
toplantıya, Herak Papazyan, Doktor Basmacıyan, Beyrut’taki Asitane gazetesi sahibi Balyan,
Kürtlerden ise Antakya Lisesi Muallimi Memduh Selim, Cerablus Mebusu Mustafa Şahin
katılmıştır ve toplantı Basmacıyan’ın evinde meydana gelmiş, akşam saat 19.00’da başlayan
toplantı 22.00’ye kadar devam etmiştir. Kamışlı’daki ise Garo Sason, Kürtlerden de Haco
Ağa’nın oğlu Hasan Ağa ve Cemil Paşazade Kadri ve Mehmet beyler bulunmuşlardır.
Dolayısıyla, bölgede tamamen Fransız ve İtalyanların doğrudan etkisi bulunmaktadır çünkü
zira, bu sırada Antakya’da, Antakya’nın Türkiye’ye katılıp katılmaması konusunda Fransızlarla
büyük bir problem vardır. Nitekim, buna bağlı olarak, 1936 yılı sonlarında Hatay’ın
bağımsızlığının ortaya çıktığı günlerde Fransızlar, ajanları İzzettin vasıtasıyla Seyit Rıza ile
irtibat kurarak Dersim’de huzursuzluğun artmasına sebep olmuşlardır. İzzettin, Mart 1937’de
bir isyan için Suriye’deki Fransız gizli teşkilatından Seyit Rıza’ya talimat getirmiş, Dersim
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olaylarına büyük ölçüde karışmıştır. 1925 yılında Şeyh Sait İsyanı’nın devamı niteliğindeki
Raçkotan ve Raman isyanları da İngilizlerin kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir. İngiltere’nin
Türkiye’deki Büyükelçilik görevlileri 1937 Tunceli İsyanı’nı yakından takip ederek gelişmeleri,
İngiltere Dışişleri yetkililerine sürekli olarak rapor etmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın
yaklaştığı sıralarda Orta Doğu’da güç odakları oluşturmaya çalışan Avrupa devletleri,
Türkiye’nin Hatay ve Dersim gibi önemli olaylar karşısındaki tutumunu dikkatle takip
etmişlerdir. Rusların da bu işte katkısı bulunmaktadır. Rusların Dersim bölgesinde organize
ettikleri en önemli isyan 1916 yılında olmuş fakat 1917 Bolşevik İhtilali’nin de etkisiyle
bölgeden çekilmişlerdir. 37-38 Dersim İsyanı dolayısıyla toplanan mahkemede ifade veren
Seyit Rıza, sorgulamasında, isyanda Rus kurmay subaylarının yer aldıklarını, Rusların silah ve
cephane gönderdiklerini belirtmiştir. Keza, Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgede kalan
Ermeniler dolayısıyla, 1919 yılı sonlarında Ermeni ve Kürt liderler arasında sağlanan
uzlaşmayla ortak hareket etme kararının da alındığı görülmektedir” (sf. 280)."
[Data_2014-2015]

93.!!!!
"Biz Dersimlilerin geçmişlerinde birleşebileceği tek İngiliz olan Churchill’in bir sözünü burada
nakletmek isterim: “Bugünden geçmişle kavga edemeyiz. Eğer bugün geçmişle kavga edersek
geleceği dinamitlemiş oluruz.” diyor. Bunları burada nakletmeyi bir görev biliyorum,
İngilizlerle iş birliği yaptığı iddia edilen bir halkın milletvekili olarak” (sf. 286)."
[Data_2014-2015]

94.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: İngiliz’i var işin içerisinde, İtalyan’ı var, Fransız’ı var yani Hatay meselesi var
orada. Niye 6 tane mitralyöz gönderiyor Fransızlar, bana söyler misiniz? Bütün bunların
değerlendirmesini yapmamız lazım. Ama, orada öldürülen insanların eğer eline silah almışsa
ölmesi gayet tabiidir, o da öldürüyor çünkü. 33 tane asker öldürülürken neden buna ses
çıkarmıyorsunuz? Hepsini birden değerlendirmek zorundasınız."
[Data_2014-2015]

95.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Diğer taraftan, yine Millî Mücadele döneminde meydana gelen olaylar,
Osmanlı Devleti’nin, Türklerin emperyalistlerle yaptıkları bir mücadelenin sonucudur yani
yedi düvel dediğimiz, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar başta olmak üzere Anadolu’yu
işgal eden, Sevr’i dayatan güçlere karşı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesidir ve bu
mücadele sırasında ne Hitler vardır ne de Mussolini vardır. Dolayısıyla aksine böylesine
despot bir şekilde ülkeyi işgal etmek isteyen kuvvetlere karşı Türk milleti direncini
göstermiştir ve bağımsızlığını elde etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa
Kemal Atatürk de bu mücadelenin lideridir. Dolayısıyla, onun herhangi bir şekilde ne
Mussolini’yle ne de Hitler’le mukayese edilmesi söz konusu bile olamaz. Eğer böyle bir
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iddiada bulunuyorsanız o zaman ya tarihi bilmiyorsunuz veyahut da kin duyduğunuz için
kendi düşüncelerinizi, ideolojilerinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz demektir."
[Data_2014-2015]

96.!!!!
"aruk Bal: “Yirmi dört saat yedi gün çalışacak kriz masasıyla bu iş olmaz. IŞİD’i oraya gönderen
güçler vardır. IŞİD’i oraya gönderen güçlerle temas etmek ve onların ortaya koymuş olduğu
bu sonuçtan onları sorumlu tutmak gerekmektedir. Bu kapsam içerisinde, IŞİD’i oraya
gönderenlerin asli hedefi oradaki petrollerdir. Bu petrollerin de asli sahibi Ulu Hakan Sultan
Abdülhamid Han’dır, onun özel mülküdür. Abdülhamid Han’ın İngilizler tarafından “neft” adı
altında petrol bulunmasından sonra buranın sanayileşme süreci içerisinde değerini kavraması
üzerine Abdülhamid Han burayı kendi mülkü içerisine almıştır. Saltanatın ilgasından sonra
Osmanlı Hanedanının mensupları yurt dışına çıktığında aç biilaç kalmıştır Sayın Bakanım.
Sonunda birtakım mülklerini, hâzinei hâssadaki birtakım varlıklarını alabilmek için çaba
içerisine girmişlerdir. Bu kapsamda da zaman zaman avukatları tarafından dolandırılmıştır,
zaman zaman uluslararası mahkemelerde de çok haksız durumlarla karşı karşıya kalmıştır.
Ancak, bütün uluslararası belgelerin ve bütün uluslararası kuralların kabul ettiği değer,
mülkiyet hakkı mukaddestir ve hiçbir şart altında kötü niyetle iktibas edilemez. Buradan
hareketle, daha sonra İngilizler ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasındaki münasebetler resmî
ve devlet işidir ama mülkün özü olan Sultan Abdülhamid Han’ın torunlarının torunlarına
intikal edecek mülkiyet hukukunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak dikkate almanızı
talep ediyorum” (sf. 939)."
[Data_2014-2015]

97.!!!!
"Tuğrul Türkeş: “Irak’ta yaşanan olayların tarihî bir perspektifi var değerli arkadaşlar. 1915’te,
bir yıl süren, Fransa ve İngiltere arasındaki Sykes-Picot Anlaşması var. Bunun 100’üncü yılına
denk gelmiş olması ve orada yeni toprak bölüşümlerini, yani yüz sene önceki bölüşülen Irak
topraklarının 21’inci yüzyıla göre, 21’inci yüzyıldaki egemen güçlere göre yeniden paylaşımı
için 100’üncü yılında bunun meydana gelmiş olması tesadüfi olabilir mi? Ve bunların ışığında,
IŞİD nedir terör örgütü değilse? Yani “Irak-Şam” deyince, sokaktaki vatandaş, Şam’dan ilham
alarak bunu, Suriye, Suriye’deki karışıklık neticesinde ortaya çıkmış olan bir örgüt zannediyor”
(sf. 1190)."
[Data_2014-2015]

98.!!!!
"Mülkiye Birtane: Kültür ve Turizm Bakanlığının UNESCO’ya yaptığı başvuru neticesinde
Dünya Miras Merkezi’nce yapılan değerlendirme sonucu hayata geçecek bu proje aslında
geçiştirilecek bir proje olmayıp bir tarihin yaşandığı alanın doğasına uygun bir şekilde
korunmasını öngörüyor. Çanakkale deniz ve kara muharebelerinin yapıldığı yerler de Gelibolu
Yarımadası içinde yer alıyor. Batık gemiler, toplar, siperler, kaleler, burçlar ve savaşla ilgili
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kalıntılar, savaşta hayatını kaybedenlerin mezarları, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız
askerlerinin mezarları ve anıtları da yer alıyor. Bu alanın bu şekilde düzenlenmesi savaş
ruhuna değil barışı, çoğulculuğu, hoşgörüyü, eşitliği, bütün halkların aynı değerde olduğunu,
her halkın dilinin, sembollerinin, kimliklerinin saygıyı hak ettiğini vurgulayan bir anlayışı temsil
etmelidir. Türklüğü, Türk’ü tek başına ve kazanımları sadece Türk’e ve Türklüğe mal eden
yaklaşımdan özenle kaçınılmalıdır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu Raporu Hakkında Konuşma:"
[Data_2014-2015]

99.!!!!
"usuf Halaçoğlu: Boğazların tarihin akışı içerisindeki stratejik durumu ve jeopolitik konumuyla
ilgili yukarıdaki kısa açıklamaların ışığı altında Çanakkale Muharebelerinin sonuçları üzerindeki
değerlendirmeler kuşkusuz daha bir önem ve anlam taşıyacaktır. Böylesine bir
değerlendirmenin daha gerçekçi ve sağlıklı olabilmesi için ise büyük devletlerin Türk Boğazları
üzerindeki ulusal emellerine de kısaca göz atmak gerekir.
Birinci Dünya Harbi öncesinin başlıca büyük devletlerinden Almanya’nın “doğuya doğru”
politikası, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri, İngiltere’nin “Denizlere egemen olan
dünyaya hakim olur.” teorisine dayanarak, özellikle 19’uncu yüzyıldan bu yana güttüğü
Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını engelleme siyaseti hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir.
Boğazların bu tartışma götürmez önemi konusunda Napolyon “İstanbul bir anahtardır,
İstanbul’a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya Çanakkale Boğazı’nı ele
geçirecek olursa Tulon, Napoli ve Korfu kapılarına dayanmış olacaktır.” demekle Fransa’nın
boğazlar üzerindeki duyarlılığını açık seçik ortaya koymuş olmaktadır.
Rusya’nın görüşüyse, Genelkurmay Başkanı Kropatki’nin bir raporunda, 20’nci yüzyılda
Rusya’nın en önemli işinin İstanbul Boğazı’nı ele geçirmek olduğuna işaretle “Osmanlı
Devleti’ni boğazı Rusya’ya bırakmaya hazırlamalı ve Almanya ile anlaşma yapmalıdır.”
şeklinde ifadesini bulmaktadır.
Büyük devletlerin boğazlar üzerindeki kısaca açıklanan bu emelleri onları kendi aralarında da
gizli birtakım mücadelelere yöneltmiştir. Nitekim, Rus Dışişleri Bakanı Sazanof, Çar tarafından
da onaylanan bir raporunda “Boğazların güçlü bir devletin eline geçmesi tüm Güney
Rusya’nın ekonomik hayatının o devletin egemenliği altına girmesidir.” demekte ve bu
durumun önlenmesi için İstanbul’un alınmasını önermektedir.
Öte yandan, Kasım 1911’de Rusya’nın Osmanlı Hükümeti’ne boğazlar üzerindeki istekleriyle
ilgili bir notasından haberdar edilen İngiltere ve Fransa, Rus isteklerini reddetmişlerdir. Keza,
Rusya’nın bu ve buna benzer çeşitli tarihlerdeki yinelenen daha birçok istek ve baskılarının
birbirini izlemesi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda merkez devletlerinin safına
kaymasında büyük bir etken olmuştur.
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İşte, boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmalarıdır ki İngiliz ve Fransızları İstanbul’u almaya
ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı’na el atmaya yöneltmiş ve Çanakkale Cephesi’nin
açılmasında başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa savaşın
sadece görünüşteki nedenini oluşturmuştur.
Böylece büyük devletlerin Türk boğazları üzerindeki tarihi emellerini ortaya koyarken, bu
devletlerden İngiltere’nin bu cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını belirtmek
doğru olur. Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churchill cephenin açılmasında büyük çaba
göstermiş ve etkili olmuştur. Gerçekten o, bu cephenin açılmasının baş mimari olmuş,
Türklerin askeri gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi
olarak görmüştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlılarının boğazda
görünüvermesiyle Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz bu büyük
yanılgıydı. İngilizler Çanakkale'deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel
ölçülere vurup onun yüksek manevi gücünü görmezden gelerek büyük bir hesap hatasına
düştüler ve sonunda, önce denizde, sonra da karada hiç beklemedikleri amansız cevabı
aldılar. Böylece, onlar zaferi, boğazda Türk top ve mayınlarına, karada Türk süngüsüne
bırakarak çekilip gittiler.
Çanakkale Zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması ecdadımıza ve şehitlerimize bir
borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Nitekim kazanılan zafer hakkında devrin
önemli liderleri şunları söylediler: Mesela Churchill “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan, çağının en
ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir." diyor. General
Tawshend “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki -bu ifadenin altını çiziyorum- Türklerle mukayese
edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir fakat siperlerde onlar
dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi
ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhâl
değiştirilirlerdi. Hâlbuki Türkler bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.” diyor. Sör
Kombet ise “Çanakkale’de her şeyimiz kusursuzdur fakat başarılı olmadık. Zira Türkler
yuvalarına girilmiş aslanların hiddet, cesaret ve kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir
millet görmedim.” diyor.
Sayın milletvekilleri, çocuklarımıza Çanakkale'yi anlatırken, Çanakkale'nin"
[Data_2014-2015]

100.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.... Demin bir
arkadaşımız burada konuşmuştu; sadece kendi iktidarları döneminde değil, Türkiye’nin, Türk
milletinin çok eski tarihlerden beri böyle bir göç olayında destek olduğu, insanları korudukları
tarihte görülüyor. ... Keza, aynı şekilde, Polonya’dan gelen mülteciler de bugünkü, hepimizin
bildiği -kalıntıları orada mevcuttur- Polonezköy’de ikamet ettirildi ve onlar da koruma altına
alındı. Hatta tarihin o dönemlerinde meydana gelen bu hadiselerden dolayı Avrupa’da büyük
bir Türk modası başladı. İngiltere başta olmak üzere, Fransa’da Osmanlı kıyafetleri ön plana
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çıktı, “Türk gibi giyinmek, Türk gibi olmak” gibi bir gelenek veyahut da bir moda söz konusu
edildi” (sf. 387)."
[Data_2014-2015]

101.!!!!
"Sinan Oğan: Şimdi tutturmuşsunuz ki: “Şu kadar aydır kan akmıyor.” Keşke dediğiniz gibi
olsa, keşke hiç kan akmasa ama eğer korucularımızı siz insandan saymıyorsanız, şehit edilen,
infaz edilen korucularımızın sizin için hiçbir kıymeti yoksa dediğiniz doğrudur. Dağa kaçırılan
insanlarımızın sizin için bir kıymetiharbiyesi yoksa dediğiniz doğrudur ve bir de Çanakkale’de
niye kan aktı? 250 bin şehit niye verdik Çanakkale’de? Eğer ki İngiliz gemilerine “Buyurun,
geçin.” denseydi bugün sizin yaptığınız gibi, Çanakkale’de kan akar mıydı? Eğer, askerin,
polisin önünde PKK’lılar cirit atıyorsa ve PKK’nın her istediği oluyorsa, PKK bayrak indirince
asker tepki göstermiyor, PKK insan kaçırınca polis tepki göstermiyorsa tabii ki kan akmaz. Siz
eğer düşmanın istediğini verirseniz kan niye aksın? Ama o zaman devlet olamazsınız. Devlet
olmanın birinci şartı vatandaşını korumaktır, korucusunu infazdan korumaktır ama siz
korucuyu, siz bölge insanını, oradaki Kürt vatandaşlarımızı PKK’ya teslim etmiş durumdasınız.
Bu getirdiğiniz yasayla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de alıyorsunuz ve şimdiye
kadar kanunları Anayasa’nın üzerine çıkarmıştınız ama Bakanlar Kuruluna yetki vererek kanun
hükmünde kararnameleri de ilk defa bu dönemde Anayasa’nın üzerine çıkaracaksınız."
[Data_2014-2015]

102.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Osmanlı Devleti koca 3 kıtaya hükmederken, 23 milyon kilometrekare
toprağa hükmederken Topkapı Sarayı gibi mütevazı bir sarayda kalmış. Ne zamana kadar?
Yıkılma emaresi olan 1850’ye kadar. 50 bin altın borç almış İngiltere’den, Dolmabahçe
Sarayı’nı yaptırmış. İnsaf edin ya! 187 milyon dolara da bir uçak, ak uçak alıyorsunuz; uçak,
uç-ak; yani uçan bir saray. Yani Allah aşkına, yetmiyor muydu uçaklar? Avusturya Başbakanı
bisiklete biniyor, metroya biniyor kardeşim. Nedir bu kibir ya!"
[Data_2014-2015]

103.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Şimdi, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; çok görkemli
saraylar yapılması devletin çok büyük olduğunu göstermez. Topkapı Sarayı Fatih Sultan
Mehmet zamanında yaptırılmıştır ve Abdülaziz dönemine kadar da o saray kullanılmıştır.
Devletin en şaşaalı döneminde o saray kullanılmıştır. Sonra, 1850’den sonra İngilizlerden 50
bin altın borç para alınmak suretiyle Dolmabahçe Sarayı yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı mı
görkemlidir, Topkapı Sarayı mı? Tabii ki mimari ve iç donanım olarak baktığınızda
Dolmabahçe Sarayı şahane bir saray görüntüsündedir ama Osmanlı Devleti’nin yıkılışının
tescilidir. Dolayısıyla…"
[Data_2014-2015]
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104.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Değerli milletvekilleri, nitekim ülkemizdeki tahkimin gelişmesine
baktığımızda bu tablo açık ve net olarak görülmektedir. Cumhuriyet öncesi dönemde
tahkimin ilk adımları olarak, tasarıda da belirtildiği gibi, 1856 yılındaki düzenlemeler karşımıza
çıkmaktadır. Anılan tarih Osmanlı Devleti’nin çöküntü içerisine girdiği dönemdir ve Batı
baskısının en yoğun hissedildiği dönemdir. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu bu dönemde, 1854
yılında İngiltere’den almış ve 1854 yıllarıyla 1874 yılları arasında tam 15 kez dış borçlanma
gerçekleştirmiş, bu borçlanmaların baskısıyla, dayatmalarla da yabancılara toprak satış yasası
ve bahsi geçen bu düzenlemeler başta olmak üzere pek çok düzenleme yürürlüğe girmiştir.
Ancak değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi bu tür düzenlemeler Osmanlının gerilemesi
ve çöküşünün önlenmesi için yeterli olmamıştır. Osmanlının vergi gelirlerine Batı
devletlerince el konulmuş, Osmanlı hazinesinin iflası açıkça ilan edilmiştir."
[Data_2014-2015]

105.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: Hep barış olsun dedik, gocunmadık tebaamıza kolektif hakları dahi
verdik. Ama onlara yetmedi, çetecilik yaptılar, kanımızı akıttılar. Savaşlar, çatışmalar, akan
kan dursun dedik, özerklik verdik yetinmediler. Türk İslam milletine katliamlar, soykırımlarla
cevap verdiler. Düveli muazzama ile iş birliği yapıp bağımsızlık ilan ettiler. Yetinmediler
Anadolu topraklarına, öz vatanımıza göz dikip Ermeni’ye, Rum’a, İngiliz’e İtalyan’a dağıtmaya
kalktılar."
[Data_2014-2015]

106.!!!!
"Ramazan Can: “Kütahya-Eskişehir savaşını kaybetmişiz, ordumuz Sakarya Irmağı’nın
doğusuna çekilmiş. Bir askere, bir ere, bir kurşuna ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, Gazi
Mustafa Kemal, Fevzi Paşa’ya talimat verir, der ki: “Paşa, en seçkin 20 subayını seç.”
“Hayırdır?” “Bu en seçkin 20 subayımızı Afganistan’a Afgan ordusunu İngilizlere karşı eğitmek
üzere göndereceğiz.” Ve bunun üzerine, bu zor süreçte, bu talimatı dönemin Genelkurmay
Başkanı Fevzi Paşa tereddütsüz yerine getirir. Buradan şuraya gelmek istiyorum ki, Kurtuluş
Savaşı’mızda Afgan halkı Türk milletine gereken maddi, manevi desteği vermiştir, yardımlarda
bulunmuştur. Yine, Medine müdafisi Fahrettin Paşa’yı -biliyorsunuz Medine’yi müdafaa etmiş
ve İslam camiasında da ciddi bir etkinliği olan, manevi nüfuzu olan bir şahsiyet- ilk Kabil
Büyükelçisi ve olağanüstü delege olarak Afganistan’a büyükelçi tayin ederek Afganistan
halkının yanında olduğunu, İngilizlere karşı Afgan hükûmetini desteklediğini Gazi Mustafa
Kemal Atatürk burada teyit etmiştir. Arkadaşlarımız ve Sayın Bakanımız tezkereyle ilgili
konuşmaları yaptılar. Ben de bu hatırayı paylaşıp Genel Kurulun tezkerenin kabulü yönünde
oy vermesini diliyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum” (sf. 65)."
[Data_2014-2015]
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107.!!!!
"SALİM USLU – Hemşehrim İskilipli Atıf Hoca ve arkadaşları seksen dokuz yıl önce bugün
Ankara’da idam edilerek kimsesizler mezarlığına defnedilmişlerdi. Allah’tan rahmet diliyorum.
Savunması, itirazı, temyizi kabil olmayan, oluşumu tartışmalı ve sadece 5 celsede verilen
kararla bir hukuk cinayeti işlenmiştir. Sözde yargıcın “sarık, şapka, fes ve bez” benzetmesine
karşın merhum Hoca’nın Türk ve İngiliz bayraklarını karşılaştırarak “âdet-alamet” açıklaması
hayli düşündürücüdür. İstiklal mahkemeleri kayıtları ve karartılmış gerçeklerin aydınlığa
çıkartılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Atıf Hoca’nın Millî Mücadele ve Kuvayımilliye’yi
destekleyen, ayrıca işgale karşı çıkan açıklamaları onun ne kadar yurtsever olduğunu
göstermektedir. Türkiye, geçmişteki acılar ve ayıplarla yüzleşerek toplumsal barışa ivme
kazandırmalı; Saidi Nursi, Atıf Hoca, Şeyh Sait, Seyit Rıza gibi nice haksızlığa ve cinayete
kurban edilen şahsiyetlere iadeiitibar yapılmalıdır."
[Data_2014-2015]

108.!!!!
"Reşat Doğru: Türkiye, Türk devleti, Türk dünyasının sorunlarına kayıtsız ve duyarsız kalamaz.
Geçmişte Türk dünyası Anadolu Türklerine yardım etmiş, o zamanki devletler de Türk
dünyasına yardımcı olmuşlardır. Örneğin 1920’de Buhara Emirliği’nin aldığı bir kararla
Anadolu’da Millî Mücadele’ye büyük miktar külçe altın göndererek desteklenmiş olduğunu
görüyoruz. Yine, 1918’de, Rus ve Ermeni işgali altındaki Bakü’ye İngilizlerin muhalefetine
rağmen Osmanlı Devleti Nuri Paşa komutasında 20 bin kişilik ordu göndermiş, Ermeni isyanı
bastırılmıştır. Burada da 1.200 şehit verilmiş olduğunu da görüyoruz. Azerbaycan Türkleri
katliamdan kurtulmuştur. Fakat günümüze geldiğimiz zaman Azerbaycan’ın yüzde 25
toprağının şu anda Ermeniler tarafından işgal edilmiş olduğunu da yaşıyoruz. Peki, bu
aşamada Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor, hep beraber ortak bir ses
çıkıyor mu? Bunu göremiyoruz."
[Data_2014-2015]

109.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin talimatlarıyla Türk Silahlı
Kuvvetlerine bağlı unsurlar bir gece operasyonuyla Suriye’de yer alan ve Türk toprağı olduğu
1921 Ankara Antlaşması’nın 9’uncu maddesiyle teyit edilen, asker bulundurma ve bayrak
çekme hakkının olduğu Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu doksan dört yıl sonra IŞİD’e
terk edilmiştir..... Bir de âdeta büyük bir zafer kazanmış gibi bir fotoğraf veriyorlar basına;
ortada, hangi sularda yüzdüğü bir türlü anlaşılmayan “…”(x) Ahmet, sağında kendine özel
paşa, solunda gece yarısı sıvışmayı Meclis kürsüsünde ballandıra ballandıra anlatan Savunma
Bakanı; Allah muhabbetinizi artırsın. Bu resim bana, tarihte, İstanbul’u İngilizlerin işgalinden
sonra Anadolu’ya bunu bir diplomasi zaferi gibi sunan Damat Ferit’i hatırlattı."
[Data_2014-2015]
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110.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Değerli milletvekilleri, bu, cumhuriyet tarihinde ya da ondan öncesi yaşanan
tarihsel olaylarla ilgili bilgi ve belgelerin açıklanmasına hiçbir itirazımız olamaz. Yine, arşivler
açılsın, buna itirazımız olamaz ancak cumhuriyetin ilan edilmesinin ve cumhuriyetin başlangıç
döneminin karanlık bir dönem olarak ilan edilmesine itirazımız vardır. Cumhuriyet aydınlık bir
dönemin başlangıcıdır ve her doğumda sancılar vardır, sancısız doğum olmaz; cumhuriyetin
kuruluşunu da kendi koşulları içerisinde değerlendirmek lazım, mutlak doğru ya da mutlak
yanlış diye bir olgu yoktur. İstiklal mahkemelerini, ortaya çıkan süreci incelemek lazım.
Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde, Anadolu’nun Fetret Devri günlerini hatırlatacak
şekilde içine düştüğü anarşi ve başıboşluk ortamında, böyle bir ortamda Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılması, faaliyet göstermesi ve İstanbul hükûmeti ile İngilizlerin iş birliği yaparak
emperyalizme karşı verdikleri Kurtuluş Savaşı’na ve millî harekete karşı hareketleri daha ağır,
daha şiddetli hissedilmişti. O günlerde kimi bu bağımsızlık hareketini engellemeye çalışıyordu,
kimi bunu engellemek üzere propaganda yapıyordu, yabancıların ajanlığını yapıyordu,
askerden kaçıyorlardı, firar yapıyorlardı. Böyle bir ortamda ilk mahkemeler 1920 yılında
kuruldu. İkinci dönem istiklal mahkemeleri ise 30 Temmuz 1921’de kuruldu. Bu istiklal
mahkemeleri de Atatürk’e suikast ve Kubilay olaylarına ilişkindir” (sf. 496)."
[Data_2014-2015]

111.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Diğer taraftan, istiklal mahkemeleri gerçekten başlangıçta tamamen
casusluk faaliyetleri, asker ailelerine saldırı, Tekâlif-i Milliye’den yoksun bırakılma gibi
meseleler için kurulmuş bir mahkemedir. Burada bir tane de örnek vereyim. Hint asıllı İngiliz
ajanı olan Mustafa Sagir -“sagir” küçük demek, küçük Mustafa anlamında- yakalanmıştı ve
istiklal mahkemesine çıkarıldı. Ergün Aybars’ın kitabında da yaptığı gibi -en kapsamlı
araştırmayı o yapmıştır bu konuda- 1.630 kişi… 1920 ila 1927 yılları arasındadır istiklal
mahkemeleri. En son istiklal mahkemesi Ankara İstiklal Mahkemesidir, diğerleri kapanmıştır.
1926’da, 1927’de Ankara İstiklal Mahkemesi kalmıştır. Bütün yargılanıp idam edilenlerin sayısı
1.630’dur, o tarihten o tarihe kadar. Dolayısıyla yanlışlar yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır?
Arkadaşlar, hangi devlet olursa olsun bütün devletlerin mahkemelerinde şöyle veya böyle
yanlışlar yapılmıştır ama buradaki kuruluş felsefesi kesinlikle Damat Ferit Hükûmeti ve İngiliz
ajanlarına, İngilizlerle iş birliği yapan Damat Ferit Hükûmetine karşı cumhuriyetin korunması
ve buradaki birtakım meselelerdir. Yani düşmanla iş birliği yapan, düşmana yardım eden,
bunlar hep görülmüştür, 1915’te de vardır, yeni değil. Yanlışlar, dediğim gibi, yapılmış olabilir
ama bunu abartıp bir şekle sokmamak lazım. Mesela 400 bin kişinin katledildiğini,
öldürüldüğünü söylediniz, 1921 ila 1938 arasında. Ya doğru değil bu. Kim, nerede öldürmüş?
Bakın, Dersim hadisesinde bile, Dersim’in 1935 nüfus sayımına göre nüfusu 107 bindir.
Dersim’in 1940 nüfusu 94 bindir. Yani 1927’de, biliyorsunuz, Tunceli vilayeti kurulduğu için,
“Dersim” dediğimiz genel anlamda, Osmanlı Devleti zamanındaki Dersim değil” (sf. 504)."
[Data_2014-2015]
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112.!!!!
"ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben burada bir resim ortaya
koydum ve bu resmin her tarafı kamuoyu tarafından biliniyor. Şimdi Sayın Bostancı dedi ki:
“Siyaset para etmiyor yani bu tür bir siyaset para etmiyor.” Siyaseti parayla eğer siz
özdeşleştirirseniz paganist ve materyalist bir noktaya gelmiş olursunuz. Bu noktaya nasıl
geldiğinizi de ben çok merak ediyorum doğrusu. Halk barış ve çözüm istiyor, bu tamamen
doğrudur. Halk hiçbir zaman savaş istemedi ki. Halk “PKK önünde, katiller önünde diz çök.”
demiyor size. Mondros’ta yapılan gibi diz çökmeyeceksiniz, Sevr’de yapılan gibi aynı şekilde
diz çökmeyeceksiniz. Halk sizden… Onurlu Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin davranması gibi
davranacaksınız. 10 madde size dayatılırken, Sayın Önder orada bu metni okurken sizin kuzu
kuzu Başbakan Yardımcınız onu dinliyordu. Orada ha Sırrı Süreyya Önder ha Agamemnon
zırhlısındaki İngiliz Amiral Calthorpe; arasındaki fark nedir, bana bir açıklayabilir misiniz?
Hapishaneden bir metin gelmiş, birileri tarafından dayatılıyor ve siz de onu dinliyorsunuz ve
bunu da millete gösteriyorsunuz. Bu resim, resim değildir, ben onu söyledim."
[Data_2014-2015]

113.!!!!
"ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Milliyetçilerin veya milliyetçiliğin aslında kazıldığı zaman
arkasından İngiliz çıkacağını söylüyor. Son derece yanlış ve vahim bir hata. Biliyorsunuz,
Mustafa Kemal Atatürk’ü Sivas Kongresi sırasında tutuklamaya gelenlerin arkasında Binbaşı
Noel ve Bedirhan vardı. Seyit Rıza aynı zamanda bir İngiliz ajanlığı sürecini yürütmüştür. Şeyh
Sait de oradan destekli olarak hareket etmiştir. Herhâlde arkadaş karıştırdı. Türkiye
Cumhuriyeti’ni Türk milliyetçileri kurmuştur. Milliyetçilik, bağımsızlığı, egemenliği ve millet
sevgisini esas alan bir değerler sistemi ve manzumesidir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi milliyetçi
olmayan kimse yoktur, milliyetçi olduğunun farkında olamayanlar vardır, tıpkı Sırrı
Süreyya’nın olduğu gibi."
[Data_2014-2015]

114.!!!!
"Naci Bostancı: Değerli arkadaşlar, tarih böyle klişe anlatımlar üzerine yürümez. Tarih o kadar
derin ayrıntılarla oluşur ki… İngiliz tarihçi Carr vardır, “What is History?”, tarihin ne olduğunu
orada çok detaylı bir şekilde ifade eder. Ayrıntılar…"
[Data_2014-2015]

115.!!!!
"Bu arada, Balıkesir Havranlı Koca Seyit’ten de bahsetmek gerekir. İngilizlere ait Ocean isimli
zırhlı gemi, mayınlardan kurtuluyor, Boğaz’ı ateşe vererek İstanbul’a doğru seyrediyordu."
[Data_2014-2015]
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116.!!!!
"Churchill şöyle diyor: “Tophaneli Hakkı’nın yaptığını dört yüz yıldan beri hiç kimse
yapmamıştır. Nusret Mayın Gemisi’nin bu kahraman subayı, bir gecede Çanakkale Boğazı’nı
mayınlamış, yenilmez addedilen İngiliz donanmasının üçte 1’ini kullanılmaz hâle getirmiştir.”
Churchill, yargılanması esnasında da şöyle diyor: “Ben Çanakkale’de Türklerle savaşmadım,
Allah’la savaştım.”"
[Data_2014-2015]

117.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Çanakkale savaşları, kendi kulvarında dünyanın en büyük olaylarından
biridir. Yokluk varlığı, iman küfrü, tevazu ve mahviyet kuru gururu perişan etmiştir. Mevzuya
böyle yaklaşıldığında Çanakkale’den çıkarılabilecek pek çok ders vardır. Her şeyden evvel,
Çanakkale’nin savaş yoluyla geçilemeyeceği bütün dünya tarafından görülmüş ve kabul
edilmiştir. O dönemin süper güçleri İngiliz ve Fransız ordularının, onların isimlendirmesiyle
“Yenilmez Armada” olarak bilinen orduların dahi yenilebilir olduğu bütün dünyaya ispat
edilmiştir. Tarihin hemen her döneminde dünyanın dört bir tarafında problem çıkaran, baş
ağrıtan, âdeta çıbanbaşı durumundaki, üzerinde güneş batmayan imparatorluk, tarihindeki en
büyük hezimet ve asker kaybıyla büyük bir prestij kaybına uğradı. Çanakkale geçilemeyince
Birinci Dünya Harbi uzadı. Sıcak denizlere inme, yıkılabn Osmanlı pastasından pay alma
ümidiyle ittifak devletlerinin safında savaşa katılan Çarlık Rusyası da Çanakkale’den geçip
kendine ulaşacak ittifak kuvvetlerinin yardımını elde edemediği için iç karışıklıkların
üstesinden gelemeyerek Bolşevik İhtilali’ne boyun eğmiştir. Doğusundaki son karakolunda
kardeşlerinin ölüm kalım mücadelesine seyirci kalan Âlemiislam, Türk ordularının
muzafferiyetiyle bayram yapmıştır. Tarihin felsefesini yapanlar bundan daha pek çok netice
ve ders çıkarabilirler..."
[Data_2014-2015]

118.!!!!
"Birinci Dünya Harbi öncesinin başlıca büyük devletlerinden Almanya’nın doğuya doğru
politikası, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri, İngiltere’nin “Denizlere egemen olan,
dünyaya hâkim olur.” teorisine dayanarak özellikle 19’uncu yüzyıldan bu yana güttüğü
Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını engelleme siyaseti, hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir.
İşte boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmalarıdır ki İngiliz ve Fransızları İstanbul’u almaya
ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı’na el atmaya yöneltmiş ve Çanakkale cephesinin
açılmasında başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa savaşın
sadece görünürdeki nedenini oluşturmaktadır."
[Data_2014-2015]
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119.!!!!
"Böylece, büyük devletlerin Türk boğazları üzerindeki tarihî emellerini ortaya koyarken, bu
devletlerden İngiltere’nin bu cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını da
belirtmek doğru olur. Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churchill, cephenin açılmasında büyük
çaba göstermiş ve etkili olmuştur. Gerçekten o, bu cephenin açılmasının baş mimarı olmuş,
Türklerin askerî gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi
olarak görmüştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlılarının boğazda
görünüvermesiyle Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz, bu, büyük bir
yanılgıydı. İngilizler, Çanakkale’deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel
ölçülere vurup onun yüksek manevi gücünü görmezlikten gelerek büyük bir hesap hatasına
düştüler ve sonunda önce denizde, sonra da karada hiç beklemedikleri amansız cevabı aldılar.
Böylece onlar, zaferi boğazda Türk top ve mayınlarına, karada Türk süngüsüne bırakarak
çekilip gittiler."
[Data_2014-2015]

120.!!!!
"Çanakkale Zaferi’nin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir
borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Nitekim kazanılan zafer hakkında devrin
önemli liderleri şunları söylediler: Mesela Churchill “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en
ileri tekniğine sahip güçler karşısında âdeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” diyor; Sör Kombet ise
“Çanakkale’de her şeyimiz kusursuzdu fakat başarılı olmadık. Zira Türkler yuvalarına girilmiş
aslanların hiddet, cesaret ve kahramanlığıyla savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.”
diyor."
[Data_2014-2015]

121.!!!!
"Dünyanın en büyük deniz gücüne sahip İngiltere’nin görkemli filosunun Boğaz
Muharebesi’nde düştüğü aczi, yarınların vatan savunucuları hiçbir zaman hatırlarından
çıkarmamalıdır. Burada, Türk askerinin dünyanın en güçlü zırhlıları ve en modern harp silah,
araç gereç ve bol cephanesiyle donatılmış deniz ve kara ordularına karşı sergilediği, başka
ulusların askerleriyle kıyas götürmez direnç, azim ve ruh, Türk İstiklal Savaşı’mızın Kuvayı
millîye ruhuyla eş değer bir anlam taşıması açısından da ayrıca tarihsel bir değere sahiptir."
[Data_2014-2015]

122.!!!!
"Abdullah Levent Tüzel: Ne olmuştu yüz yıl önce Çanakkale Boğazı’nda? İngiliz, Fransız
emperyalistleri ile Alman emperyalistlerinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki paylaşım
mücadelesinde, savaşında Osmanlı Devleti’nin kullanılması ve topraklarımızın, boğazların
kaybedilmesi pahasına böyle bir savaşa girilmesiydi ve çokça söylendiği gibi, bugün çokça dile
getirdiğimiz gibi, Anadolu’nun bağrından kopup gelen Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Ermeni,
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bütün milliyetlerden, bütün uluslardan, bütün inançlardan bizim insanımız cephede amansız
bir mücadele verdiler. Bütün yoksunluklara rağmen gerçekten büyük bir kahramanlık, adı gibi
büyük bir destan yazdılar ama onlar, emperyalist işgalcilere karşı yurdunu savunmak,
geleceğine sahip çıkmak adına gerçekten bir mücadele verdiler."
[Data_2014-2015]

123.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın milletvekilleri, şimdi, tabii, tarihle yüzleşmek çok kolay
bir iş değil. Herkesin tarihiyle yüzleşmesinde çok büyük bir fayda vardır. Gerçekten, Ermeniler
tarihleriyle hangi ölçüde yüzleşecekler, önce onu belirlemek isterim. Yani, siz Çanakkale’de
ölüm kalım mücadelesi verirken sizin tebaanız olan Ermenilerin Van’da isyan çıkarmaları,
Ruslarla iş birliği yapmaları ve 80 bin insanı katletmeleri karşısında ne yapacaktınız? Veya
Zeytun’da isyan etmiş Ermenilere karşı 20 bin askeriniz İngilizlerle savaşmak yerine eğer
Zeytun’a sevk edilmişse ne yapacaksınız? Savaş içerisindesiniz ve 4 cephede savaşıyorsunuz.
Her şeyden önce bunları yerli yerine oturtmak lazım. İkincisi: Kürtlerden bahsediyorsunuz.
Peki, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi Kürt aşiretleri Ruslarla iş birliği yapmışlardı? Yani
yapmayın, başta Bedirhanlar olmak üzere pek çok aşiretten söz ediyorum. Kimlere madalya
takılmıştı Ruslar tarafından? Tarihle yüzleşmek kolay bir şey değildir. Gelin, tarihle
yüzleşecekseniz hep beraber yüzleşelim. Bakın, biz devlet olarak Ermenilere bir çağrıda
bulunduk, dedik ki: “Buyurun, tarihçiler komitesi kuralım ve tarihçiler komitesi tarafından da
bu iş birlikte çözümlensin.”"
[Data_2014-2015]

124.!!!!
"Ayşenur İslam: Savaş sırasında bu konu epeyce tartışılır ve İngilizlerin sadece donanmayla
boğazın geçilebileceği, ardından da İstanbul’a ulaşılabileceği tezi ağırlık kazanır. Savaş öncesi
Osmanlı ordusu tarafından boğazı savunmak için bazı tertibatlar elbette alınmıştır. Boğaz
mayınlanır, mayın hatlarının sayısı artırılır, tabyalar düzenlenir, gece gözlemi ve isabetli atış
için ışıldaklar yerleştirilir, denizaltıların geçmesine mani olmak üzere 5 Şubat 1915’te boğazın
güney kesimindeki son mayın hattının ardına balıkçı ağları gerilir. İngilizler Kraliyet
Donanmasının en modern zırhlısı Queen Elizabeth’i, Fransızlar en iyi donanma filolarını
bölgeye gönderirler. İtilaf devletlerinin deniz harekâtı 19 Şubat 1915’te başlar. 13 Mart
1915’e kadar düşman gemileri tabyalarımızı top ateşine tutar, mayın tarama gemileri
alabildiğine yol alır. Osmanlı donanması savunmadadır. Nusret Mayın Gemisi 7-8 Mart sabaha
karşı, düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan, Yüzbaşı Hakkı komutasında, 26 adet
mayını 100 metre aralıkla Erenköy Koyu’na, diğerlerinden farklı biçimde kıyıya paralel olarak
dökmeyi başarır. Bu harekât bir süre sonra savaşın kaderini değiştirecektir. Nitekim 16 Mart
sabahı Fransız Amiral Karden sinirleri bozulduğu gerekçesiyle görevinden ayrılır. 18 Mart
günü itilaf devletlerinin gemilerinin bir bölümü batırılır, bir bölümü saf dışı edilir ve yüz yıl
önce bugün Çanakkale geçilemez."
[Data_2014-2015]
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125.!!!!
"Önce karadaki birliklerle savaşmayı, sonra da denizden ilerleyerek boğazı geçmeyi
planlamaktadırlar. Arıburnu’nda, Seddülbahir’de başarısız olurlar. Haziran 1915’te 20 bin
Fransız ve 31 bin İngiliz askerinden oluşan iki kolordu zırhlı araç desteğinde genel bir saldırıya
geçer. Bu çarpışmalarda her iki taraf da büyük kayıplar verir. Düşman durdurulur ancak iki
ayda 100 bin şehit verilmiştir. Ne var ki özellikle İngilizler Marmara Denizi’ne ulaşmak için her
şeyi göze almışlardır. Anafartalar’da, Conk Bayırı’nda yeniden püskürtülürler ve nihayet 9
Ocak 1916’da neredeyse gizlice çekilip giderler."
[Data_2014-2015]

126.!!!!
"Ali Özgündüz: Çanakkale’de İngiliz ve Fransız donanması eğer boğazı geçseydi müttefikleri
olan o zamanki Çarlık Rusya’ya destek sağlanacaktı ve o takdirde Çarlık rejimi çökmeyecekti,
bir rejim değişikliği de olmayacaktı. Dolayısıyla, bizim Kurtuluş Savaşı’nı vermemiz de çok
daha zor şartlarda olacaktı çünkü Rusya’daki devrim sonrası bizim doğu cephemiz koruma
altına alınarak, hatta emperyalizme karşı verilen savaşta o zamanki Sovyet rejimi de önemli
destek vererek Kurtuluş Savaşı’nı yapmamızda katkı sağlamıştır."
[Data_2014-2015]

127.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin güney sınırları bugün kalbura dönmüştür, siz
de biliyorsunuz. Peki, bana söyler misiniz, Türkiye’de terörü besleyen unsurlar nelerdir sadece kendi içimizdeki birtakım etnik grupları düşünmeyin- kimdir? Geçmiş dönemde kimse,
aynı kişilerdir. Nasıl, Kürt Teali Cemiyeti varsa, nasıl, Şeyh Said’in ayaklanmasında birilerinin
desteği varsa veya nasıl, Dersim hadisesinde Fransa’nın, İtalya’nın, Rusya’nın, İngiltere’nin
dahli varsa bu işlerde de dikkat ederseniz bu devletler vardır...1914 öncesinde Osmanlı
İmparatorluğu’nun parçalanmasına hangi devletler imza atmışsa ve pay istiyorsa bugün Orta
Doğu’da bu devletlerin parmağı ve eli vardır. Dolayısıyla, bunları göz önünde tutmamanız
sizin hatalı bir politika izlemenize sebep olur....İngilizlerle beraberdir."
[Data_2014-2015]

128.!!!!
"DEVLET BAHÇELİ: Hürriyet ve İtilaf Fırkasının bitmek bilmeyen oyunları, Kürt Teali ve Teavün
Cemiyetinin azalmayan senaryoları, Teali İslam Cemiyetinin yavaşlamayan menfi
propagandaları, Kızıl Hançer Cemiyetinin ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin saçtıkları nifak
tohumları, işgalcilerin kiralık Sadrazamı Damat Ferit’in gayrimillî tutumu, Yunan ordusunun
başarısı için dua eden nazırlar ile okul kitaplarından “Türk” sözcüğünün çıkarılmasını isteyecek
kadar alçalan ve insanlığını kaybeden nazır bozuntularının kirli gürültüsü ve nihayetinde,
Türklüğü vatanında söndürmek, milleti can evinden vurmak için asırlarca kin ve nefret
yatırımı yapan çevrelerin operasyonları millî ufku perdelemiş, gelecek ümitlerini köreltmiştir.
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İşte, böylesi kurşun gibi ağır bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basmış ve
kurtuluşun ilk kıvılcımını çakmıştır. Ardından, Anadolu’nun bağrında dua, dirayet, dik duruş ve
tarihî kudretle yeşeren milletin son çaresi, millî egemenliğin yegâne temsil makamı Büyük
Millet Meclisi açılmıştır. Aziz Meclisimiz tuzakları bozmuş, sömürgeci hedefleri gömmüştür."
[Data_2014-2015]

129.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU: Değerli milletvekilleri, bu çerçeve içerisinde şunları özellikle belirtmek
istiyorum: Şimdi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, Millî Mücadele sırasında
birtakım vatandaşlarımız, Ermeni vatandaşlarımız Ruslarla, İngilizlerle, Fransızlarla iş birliği
yaptıkları için tehcire tabi tutulmuştur. Yani, tehcir dediğimiz zaman bunu sınır dışı etme
anlamında kimse düşünmemelidir; Suriye topraklarında, yine Osmanlı Devleti’nin
topraklarında bir bölgeye gönderilmişlerdir.
Savaş sonrasında, 18 Aralık 1918’de geri dönüş kararnamesi çıkmıştır Ermenilerle ilgili. Kasım
1922 itibarıyla Anadolu’daki ve İstanbul’daki Ermenilerin sayısı 644 bin 900’dür. Ama Millî
Mücadele döneminde yine Ermenilerle Doğu Anadolu Bölgesi’nde, güneyde de Fransız ordusu
içerisinde mücadeleler devam ettiği için savaş sonrasında Ermeniler büyük çapta Anadolu
dışına yani Türkiye dışına, başka ülkelere gitmiştir. Başka ülkelere giden Ermenilerin sayısı
Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Kasım 1922 itibarıyla 817 bin 873’tür; Anadolu’da ve
İstanbul’da kalan Ermenilerin, Ermeni kimliğiyle kalan Ermeni vatandaşların sayısı 281 bindir;
İstanbul’da Ermenilerin sayısı 148 bin 997’dir. Bu istatistikleri yapanlar İngilizler ve
Amerikalılardır.
Şimdi, dolayısıyla, bir de Müslüman olmak durumunda olan Ermeniler vardır ki, bunların sayısı
da 95 bindir. Nerede yaşadıkları, hangi köylerde yaşadıkları da bellidir. Bunlar da yine
Ermeniler tarafından hazırlanmıştır, Amerikan arşivlerinde mevcuttur. (s. 931)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

130.!!!!
"Bir madde daha var burada, ifade edeceğim. 3’üncü maddeyi özellikle okumadım, şimdi o
maddeyi de okuyacağım. Burada farklı savunmalar yapıldı “Yok, Kürdistan orasıydı,
burasıydı.” “Kürdistan’daki Kürtlerin Fransızlar ve özellikle Irak sınırındaki İngilizlere karşı
düşmanlığı silahlı çarpışmayla durdurulamaz bir düzeye vardırmak ve yabancılarla Kürtlerin
birleşmesini engellemek, aşamalı olarak yerel yönetimlerin kurulmasının zeminini hazırlamak
ve bu yolla yürekten bize bağlılıklarını sağlamak, Kürt yöneticilerinin sivil ve askerlik
görevleriyle görevlendirilerek bize bağlılıklarını pekiştirmek gibi genel yollar
benimsenmelidir.” diyor.
Hiçbir cümlesi bana ait değildir. Tamamıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden çıkan bir
belgedir."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

520

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

131.!!!!
"1845 yılında, İrlanda’daki o açlık yıllarını belki tarih okuyan arkadaşlarımız bilecektir, o
yıllarda 1 milyon İrlandalı açlıktan vefat ediyor, 2 milyon İrlandalı ise göçmen durumuna
düşüyor. Osmanlı’nın zor, borçlu yılları. Bunu haber alan Sultan Abdülmecit, bir rivayete göre
3 gemi, bir rivayete göre 5 gemiyi gıda yükleyerek İrlanda’ya gönderiyor. Bu gemiler Dublin
limanlarına yaklaştığında -İrlanda o yıllarda bir İngiliz sömürgesi- İngilizler tarafından haber
alınınca gemilerimiz buraya yaklaştırılmıyor. Gizlice gemilerimiz sahil şeridini izleyerek
Drogheda kentine yüklerini boşaltıyorlar ve o gıdayla İrlanda halkı rahat bir nefes alıyor. 1845
yılından bu yana, bu kentin kent amblemi hilal ve yıldızdan oluşuyor."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

132.!!!!
"CHP GRUBU ADINA HALUK AHMET GÜMÜŞ: Değerli arkadaşlarım, Güney Kafkasya’da büyük
devletlerin etkinliğinin daha fazla hissedileceği bir döneme giriyoruz. ABD, Rusya, Türkiye ve
İran, hatta perde arkasında Çin, bölgede jeopolitik görünümün değişmesine yönelik
mücadeleyi artırmakta, fazlalaştırmaktadırlar. Bugün, dünyanın önde gelen jeopolitika
uzmanları Rusya-Ermenistan-İran jeopolitik iş birliği ekseninden söz etmektedir -şu andaki
durum- bunu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ekseninin dengeleyebileceğine inanmaktadırlar.
Bu arada ABD, AB, Çin gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Yani 19’uncu yüzyılda Orta
Asya ve Kafkasya bölgesinde İngiltere ve Rusya gibi iki büyük uluslararası aktörün başrolünde
sahnelenen büyük oyun, 20’nci yüzyılda yeni aktörlerle yeniden gündeme gelmek üzeredir. (s.
95)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

133.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI: Şeyh Sait’in, bir tarafıyla, Türkiye’nin yaşadığı cumhuriyet, işte,
ulus devlet, İslami hassasiyetlere ilişkin egemen iradenin davranışlarına bir itiraz olarak
ayaklandığı; bir başka yoruma göre, güney sınırı henüz çizilmediği için İngilizlerle bağlantılı bir
arka planı olduğu. Bunlar hep konuşuldu, tartışıldı.
Tabii, tarihî hakikat nedir? Bizim işimiz değil, tarihçiler de bu işin altından kalkabilmiş değiller.
İşin tarihî tarafını bugünün gündemine getirmeyi çok doğru da bulmam çünkü daha yakın
dönemlerde yaşanmış birtakım trajedileri halletme konusunda zorluklar yaşayan bir ülkede
yetmiş beş yıl öncesinin problemlerini “Hadi gelin, halledelim.” demek bence doğru, mantıklı
ve Türkiye’nin yürümekte olduğu şu barış ve çözüm ortamına katkı sağlayıcı bir yaklaşım
değildir. (s. 592).
….
Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin problemlerden bahsettim. Siz de Türkiye’nin bir parçasısınız,
bu işlerin nasıl telaffuz edildiğini bilirsiniz. Bakın, Şeyh Sait’le ilgili toplumsal algıdaki
farklılıklardan bahsettim. Onlardan birisi de Öcalan’dır. İmralı tutanaklarını okursanız
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“Atatürk, demokrasiyi getirecekti ama Şeyh Sait, İngilizlerle iş birliği etti, isyan çıkardı,
getirmedi.” der.(s. 596)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

134.!!!!
"İDRİS BALUKEN: Sayın Konuşmacının, Sayın Öcalan’ın Şeyh Sait Efendi’nin İngiliz iş birlikçisi
olduğunu ifade eden bir belirlemesi oldu. Bu tespit tamamen yanlış bir tespittir. Hiçbir
görüşme tutanağında böyle bir ifade yoktur. Sayın Öcalan’ın belirtmiş olduğu şey şudur: Şeyh
Sait Efendi öncülüğündeki direniş hareketi belli bir olgunlaşma yaşamadan, İngilizlerin
parmağıyla Piran’da ilk kurşunun atılmasıyla ilgili bir provokasyondan bahseder. Şeyh Sait
Efendi’nin Kürt halkının tarihindeki yerini, kahramanlığını Sayın Öcalan açık bir şekilde belirtir.
Kendisiyle yapılan son görüşmede de bulunduğum için, kendisi şu anda İslam’ı iktidarlaşma
aracından kurtarmak için bir demokratik İslam konferansı öneriyor. Bu demokratik İslam
konferansının da Şeyh Sait Efendi’nin mücadele ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini
öneriyor. Bunların tutanağa geçmesini istiyorum. (s. 597)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

135.!!!!
"Enerji politikasını araştırmak çok yönlüdür, çok ciddidir -bir taraftan güvenlik açısından,
komşularla ilişki, Orta Doğu’yla ilişki- ama Türkiye cumhuriyet tarihinin kayıplarının da aynı
zamanda sicilidir. Bakın Sultan Mahmud zamanında tespit edilen petrol rezervlerinin başına
gelenlere, arkasından da o petrollerin nasıl İngiliz ve Amerikalı şirketler tarafından alındığına,
nasıl daha sonra el değiştirildiğine, Lozan’da nasıl kaybedildiğine, 1950’lere, 1960’lara
geldikten sonra nasıl millîleştirildiğine."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

136.!!!!
"Biz bunu Hindistan’da gördük, İngilizler ilk girdiklerinde onların dilini yasakladılar, kültürlerini
yasakladılar, akabinde tarihlerini sildiler."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

137.!!!!
"Sayın Başbakanın amacı Türk milleti üzerinde psikolojik harekât yürüterek zihin bulanıklığı
yaratmak ve hayalini kurduğu Kürdistan’a giden yolun taşlarını döşemektir. Kürdistan’ı kurma
konusunda Sayın Başbakan Lozan görüşmelerine katılan müstevli İngiliz Başbakanı Lloyd
George’dan daha şehvetli ve arzulu çıkmıştır. Onun ruhuna Fatiha okutacak kadar ileri
gitmiştir. Ancak, Sayın Başbakana hatırlatmayı borç bilirim: Türk milleti en zayıf olduğu o
günlerde bütün dünyaya, düvelimuazzamaya, İngiliz’e, Fransız’a, İtalyan’a ve Rus’a rağmen
vatanını ve milletini böldürtmemiştir ki şimdi size böldürtsün."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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138.!!!!
"METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün Süveyş Kanalı’nın açılış yıl dönümü. Doğu
Akdeniz son yıllarda gündemin sıcak konularından birisi durumuna yükselmiştir. Antik
Çağ’dan bugüne dünya ticaretinin kilit su yollarından birisi olan Doğu Akdeniz, Asya’yla Batı
dünyasını birbirine bağlamasının yanı sıra enerji rezervlerinin hemen yanı başında ve üstünde
olmasıyla jeostratejik ve ekopolitik çerçevede önemi haizdir. Osmanlı tarafından planlanan
ancak tamamlanması İngilizlerce gerçekleştirilen Süveyş Kanalı’nın 16 Kasım 1869 tarihindeki
açılışı Doğu Akdeniz’in az önce saydığımız konumunu güçlendirmiş ve elbette bu bölgedeki
küresel rekabeti sertleştirmiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz üstündeki hakları saklıdır ve
uluslararası hukukun kendisine sunduğu tüm hakları Doğu Akdeniz’de sefer serbestiyetini
sağlamak başta olmak üzere kullanmaya hazırdır. Çin ve Hindistan gibi süper güçlerin hızla
yükseldiği bu yüzyılda petrol, doğal gaz gibi… (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
(s.581)"
[Data_2011-2013]

139.!!!!
"BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Bitiyorum Sayın Başkanım.
Son olarak şunu söylüyorum: Denizcilik anlaşmasıyla ilgili konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar,
bugün 17 Kasım. Bugün son Padişah Vahdettin’in deniz yoluyla Türkiye’den kaçtığı gün,
İngiliz’lere sığındığı gün ve her ne hikmetse Abdülmecid’in 150’nci ölüm yıl dönümünü
kutladığınız 17 Kasım Abdülmecid’in
ne doğduğu gün ne öldüğü gün. Anlaşılan o ki saltanat sevdası devam ediyor, saltanat
kayığına binme hevesiniz devam ediyor ama şunu unutmayın: Saltanat kayığı her daim su
üstünde yüzmez. (sf. 760)"
[Data_2011-2013]

140.!!!!
"Kamer Genç: “AKP’nin bir hedefi var. Maalesef cumhuriyetin kurumlarından, cumhuriyetten
rahatsızlar. Tabii, hedefleri, Atatürk’ü yıkmak istiyorlar. Bunu yıkmak için de ne yapmak
lazım? 1937’de, 1938’de, işte, tabii ki tek parti vardı. Tek partide o zaman Cumhurbaşkanı
Atatürk’tü, 37’de İsmet İnönü’ydü, sonra İsmet İnönü görevden alındı, Celal Bayar yaptı. En
büyük vahşet, en büyük öldürme olayları da 38’de oluyor. Şimdi bunları hesaba, şeye
getirerek cumhuriyetin kuruluşuyla hesaplaşmaya çalışıyor Tayyip Bey ve cumhuriyeti, sanki,
yani, o zamanki insanlar, bu yabancı, Fransızlarla, İtalyanlarla, İngilizlerle, Yunanlılarla
mücadele ederek bu memleketin bağımsızlığa kavuşturulması suçmuş gibi, onların öcünü
almak peşinde birtakım hesaplar peşine gidiyor. Şimdi, yiğit olan insanın sözünün eri olması
lazım. Biraz önce AKP’li milletvekili diyor: “Efendim, katliamlarda kimlerin yer aldığı belli.
Başbakanlık arşivleri de açık” (sf. 263)."
[Data_2011-2013]
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141.!!!!
"Ramazan Can: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda Hükûmeti ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmeti arasında 4 Mart 2010 tarihinde imzalanan bu sözleşme ile kanun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yeni Zelanda ile Türkiye arasında doğrudan uçuş, olmazsa
dolaylı uçuş imkânı sağlanacak. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda ile
Türkiye arasında tarihî ilişkiler, biliyorsunuz, 1915 yılında, devlerin savaşı Çanakkale’de iki
millet karşı karşıya geldi. Maalesef o zamanki “Anzaklar” diye adlandırılan orduda Yeni
Zelanda birlikleri ve Avustralya birlikleri vardı. Bunlar ulus devlet olma yolunda kendi adlarına
millî bir mücadele içerisine girmişlerdi. Ancak tabii bunlar İngiliz sömürüsüydü. Osmanlı
İmparatorluğu’nun askerleri ile Anzaklar karşı karşıya geldiler Çanakkale Harbi’nde. Öyle bir
savaştı ki bu savaşın eşiğinde, bir savaştan öte bir kardeşlik, bir dostluk ilişkisi ilk defa bu
devlerin savaşında ortaya atıldı."
[Data_2011-2013]

142.!!!!
"Tufan Köse: Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ekonomik bağımsızlığı
olmayan ulusların siyasi bağımsızlıkları da olamaz. Osmanlının son dönemlerini hatırlarsanız,
kapitülasyonlar nedeniyle dış politikamızı İngiltere’nin, Fransa’nın, Almanya’nın, Amerika’nın
büyükelçilikleri yönetir hâle gelmişti. Maalesef on yıla yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidarı döneminde de ülkemizin, halkımızın elinden üretim gücü alınmış, yardımla geçinen ve
yardım gözleyen bir halk hâline getirmiştir. Yani ekonomik bağımsızlığımız kalmamıştır.
Ekonomik bağımsızlığı kalmayan ulusların da dış politikada da bağımsızlıklarından söz
edilemez. Değerli arkadaşlarım, üretmeyen milletler ya ırgat olacaklar ya hizmetli olacaklar ya
da emperyalist devletlerin paralı askerleri olacaklar. Yapılan özelleştirmeler ile Tekelin
özelleştirilmesiyle tütün üreticimiz maalesef üretimden çekilmek zorunda kaldı. Ne oldu tütün
üreticimiz? Bitlis ne oldu, Tatvan ne oldu, güneydoğudaki, Karadeniz’deki tütün üreticimiz ne
oldu? (195-196)"
[Data_2011-2013]

143.!!!!
"Sırrı Sakık: Mesela, 1920’lerde Dersim’den 6 tane mebus var, bunlardan biri Hasan Hayri.
Hasan Hayri Parlamentoda, Mustafa Kemal’le de iyi görüşen biri. İsmet Paşa Lozan’a gidiyor.
Lozan’daki görüşmeleri sürdürürken İngilizler hemen karşısına Kürt sorununu ve azınlıklar
sorununu koyuyor. İsmet Paşa dönüyor, Mustafa Kemal’i arıyor: “Eğer siz Kürtlerden onay
almazsanız, Kürt milletvekilleri bizi desteklemezse Lozan’da işimiz yaş.”"
[Data_2011-2013]

144.!!!!
"Celal Dinçer: Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Gazi Mustafa Kemal’in karargâhında kurtuluş
mücadelemizi izleyen gazetecilere İngiliz gizli servisi soruyor: “Türkiye’yi bir daha nasıl
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sömürge yaparız? Bize bir rapor yazın.” Yazdıkları rapor şu: “Anadolu’da dini siyasete alet
etmeyi amaç edinen, dinî ögeleri kullanan fakat şahsi menfaatlerini…(mikrofon kapatılıyor,
(sf. 389)"
[Data_2011-2013]

145.!!!!
"Adil Kurt: Maalesef etrafımızda olup bitenleri bugüne kadar halkların lehine, halkların
geleceğini garanti altına alabilecek, bölgemizde barışı kalıcılaştıracak adımlar atmaktan uzak
olduğumuzu başta ifade etmek isterim. Orta Doğu yüz yıl sonra yeniden şekilleniyor. İngilizler
eliyle 20’nci yüzyılın başında şekillendirilen Orta Doğu bugün Amerika’nın eliyle yeniden
şekillendirilmek isteniyor. Yeni bir dizayn sürecine girildi. Arap baharı, aslında bu dizayn
sürecinin başlangıç noktası olarak ele alındı ancak Kuzey Afrika’da başlayan Arap baharı, tek
başına toplumsal muhalefet olarak kendini geleceğe taşıyabilecek bir fikir yapısına sahip
olmadığı için şu anda ciddi bir yol ayrımındadır. Bu yol ayrımında Arap baharının demokrasiye
evrilmesi kadar radikalizme, radikal İslam’a evrilmesi de o kadar mümkündür, hatta daha
büyük bir olasılıktır. (sf. 359)"
[Data_2011-2013]

146.!!!!
"Veysel Eroğlu: “Esasen sayın milletvekillerimizin görüşlerine aynen katılıyorum. Burada
özetle şunu belirtmem lazım: Türkiye, hiçbir zaman kıtal, katliam veyahut da soykırım
yapmamıştır. Esasen bizim kültürümüzde böyle bir soykırım anlayışı yoktur. Biz, bütün
herkese karşı, bütün insanlara karşı özellikle sevgiyle, merhametle yaklaştık. Bakın, hatta
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiği zaman, Ermeni Patrikliğini, Hovakim’i çağırarak
İstanbul’da bir Ermeni Patrikliği dahi kurdurmuş, hatta Anadolu’daki birtakım Ermeni
ustalarını dahi İstanbul’a davet etmiştir. Biz, asırlardır Ermenilerle böyle sıcak bir komşuluk
ilişkisi ve gerçekten “Tebayı Sadıka” adıyla bilinen böyle bir sıcak bir yaklaşım içindeyken,
maalesef 1850’li yıllardan itibaren bilhassa İngilizler, Fransızlar ve Rusların tahrikleriyle
Londra’da Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri komiteleri kurulmuştur. Bu tamamen, bu mesele,
Türkiye’nin doğusunda bir Ermenistan devletinin kurulması “Şark meselesi” adıyla bilinen,
özellikle Türkleri Anadolu’dan, Avrupa’dan atma projesinin bir parçası olarak ele alınmıştır.
Ermeniler tamamen Fransızlar, İngilizler ve Ruslar tarafından bir piyon olarak kullanılmıştır
maalesef. Nitekim, bakın Birinci Dünya Harbi çıktığı zaman, maalesef bu Ermeni çeteleri
Fransızların, Rusların ve İngilizlerin desteğiyle Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da
gerçekten çok büyük bir mezalim icra etmişlerdir. Hatta burada bir hatıramı anlatmadan
sözümü bitirmeyeceğim. Şöyle ki, ben 1973 yılında Erzincan’da askerlik yaparken orada,
Erzincan’da Ermenilerin yaptığı katliamı gören, şahit olan bir ihtiyar amcayı ziyaret ettiğim
zaman, anlattıkları gerçekten kanımı dondurmuştu; o ağladı, ben ağladım. Neticede, bütün
insanları bir yere toplayıp çoluk çocuk demeden, cami içinde veya çeşitli yerlerde, okullarda
onları ateşe verip yakan, hatta hamile hanımların karınlarındaki çocukları süngüyle deşerek
aralarında bahse tutuşan, maalesef, bu Ermeni çeteleri Türkiye’de çok büyük bir mezalim icra
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etmişlerdir. Bununla ilgili çok değişik kitaplar var. Bunların hakikaten bir araştırılmasında
büyük fayda var” (sf. 20)."
[Data_2011-2013]

147.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Şurada, sadece, elimde 1922 yılı Kasımında
Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmayı yapanlar, Amerikalılar ve
İngilizler. Bu çalışmada, dünyanın hangi ülkesinde ne kadar Ermeni olduğu tespiti yapılmış ve
bu Ermenilerden ne kadarının Türkiye’den göç etmiş Ermeniler olduğunu belirtmiş. Bu
belgeye göre, Türkiye’den 817.873 Ermeni’nin başka ülkelere göç ettiği, ayrıca 95 bin
Ermeni’nin Türkiye’de Müslümanlığı kabul ettiği ve yukarıdaki rakama dâhil olmadığı, yine
Türkiye’de -İstanbul’da- 149.998 Ermeni’nin Ermeni kimliğiyle, yine Anadolu’da da 131.175
Ermeni’nin Ermeni kimliğiyle yer aldığını belirtiyor ki zaten, sadece bunları bile bir araya
getirsek, 1 milyon 200 bin Ermeni’nin, 1922 Kasımı itibarıyla, bütün savaşların bittiği dönem
sonrasında hayatta olduğu görülüyor. (sf. 36)"
[Data_2011-2013]

148.!!!!
"Yine, Ahılkelek’te 30 bin Ermeni de koleradan hayatını kaybetmiştir. Fransa için ölen
Ermenileri, İngiliz ordusundaki Ermenileri, 1917’den sonra Ermenilerle ve Gürcülerle yapılan
savaşlar sonrasında ölenleri göz önüne alırsanız, kalan nüfusla ölenleri birleştirdiğinizde
mevcut Ermeni nüfusunun ortaya konduğunu görebilirsiniz. (sf 37)."
[Data_2011-2013]

149.!!!!
"Veli Ağbaba: Elbette İnönü düşüncelerinin muhalifleri vardı, var olmaya da devam ediyor. O
gün cumhuriyetin muhalifleri, Amerikan mandacılarıydı, İngiliz muhipleriydi, işbirlikçilerdi.
Bugünün muhalifleri ise Amerikan füze kalkancıları, Irak işgalcilerinin duacıları, tezkere
satıcılarıdır. İşte hakikat, işte mirasçılar. Kim, ne için, ne yapıyorsa ortada. (sf. 99)"
[Data_2011-2013]

150.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Değerli milletvekilleri, 3 Ocak 1922 Mersin’in Fransızlardan
kurtulduğu gündür. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın azim ve kararlığıyla, Fransız ve İngiliz
emperyalistler Mersin’den püskürtülmüş ve dolayısıyla Mersin halkı özgürlüğüne
kavuşmuştur. Aradan doksan yıl geçti; bugün 3 Ocak 2012 gününde Mersin’in kurtuluşunun
90’ıncı yılını kutluyoruz. Bunu, gerçekten Uludere’de yaşanan acı bir olay günüyle de
kutluyoruz. (sf. 225)"
[Data_2011-2013]
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151.!!!!
"Mehmet Şandır: Yani Fransız niyet etmiştir; önce İngilizler, sonra Fransızlar Mersin’i işgale
niyetlenmişlerdir; gemilerini getirmişlerdir, askerlerini getirmişlerdir ama işgalde başarılı
olamamışlardır. Netice, 1921’in Aralığında verilen nota doğrultusunda çekip gitmişlerdir. Biz,
bu günleri kurtuluş günü olarak kutlarsak
kendimize haksızlık, atalarımıza haksızlık yapmış oluruz. Bunlar bizim zafer günlerimizdir.
Mersin 3 Ocakta, Tarsus 27 Aralıkta böyle güzel günler yaşamıştır. Ben de onlara katıldım."
[Data_2011-2013]

152.!!!!
"Aynen Atatürk gibi. Atatürk’ün de en yakın arkadaşları Amerikan mandacılığı veya İngiliz
muhipliğini isteyerek Sivas Kongresi’nde
ayak diremişlerdi ama Atatürk, bu devletin Türk milletine dayalı, bu topraklarda yaşayan
halka dayalı bir millî devlet olarak, bağımsız bir devlet olarak ama milletin azmiyle ve gücüyle
kurulacağını ısrarla ifade etmiştir, direnmiştir, başarmıştır ve bugün biz burada varsak işte o
direncin, o kararın eseriyiz. Rauf Denktaş rahmete yürümüştür ama geride bize bir emanet
bırakmıştır. Bu emaneti Sayın Başkan
çok güzel ifade etti: Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmak… (s.551)"
[Data_2011-2013]

153.!!!!
"Aytun Çıray: Değerli arkadaşlar, bundan yıllarca önce Tarih Kurumu Başkanı iken Sayın
Halaçoğlu ve arkadaşları çok önemli bir araştırmaya imza atmışlardı ve başka ülkelerin
arşivlerine girerek başka ülkelerin, Rus, Alman, İngiliz ve Amerikan arşivlerinden soykırımın
hiçbir zaman olmadığına dair delilleri toplamışlardı ve dünya tarihçilerini bunları tartışmaya
davet etmişlerdi ve inanılmaz şeylerle karşılaştılar bu arada. Yabancı ülkelerin raporlarını çift
nüsha yazdıklarını gördüler. Bir, kamuoyunun bileceği şekilde, bir de gizli, kendi misyonlarının
bileceği şekilde. Ermenilere Fransızların silah dağıttıklarını tespit ettiler. Binlerce Ermeni’nin,
o zamanki Osmanlı vatandaşı Ermenilerin Amerika’ya kaçırılarak öldürülmüş gibi gösterildiğini
tespit ettiler. (s 544)"
[Data_2011-2013]

154.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Şimdi, efendim, Hrant Dink’in en son, Fransız TV 5’te yaptığı konuşmayı göz
önüne alacak olursanız ki şöyle söyledi, İnternet’ten de takip edebilirsiniz: “Bizden asıl özür
dilemesi gerekenler Fransızlar ve İngilizlerdir.” dedi çünkü Ermenileri kullananlar o
devletlerdi. Nitekim aynı şeyi Ermenistan’da da söylediği için tehdide uğradı ve konuşmaması
istendi. Hrant’ın kimin tarafından
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öldürüldüğünün gerçekten ortaya çıkarılmasını en çok isteyen kişi benim fakat şunu
söyleyeyim: Eğer tarihle yüzleşmek istiyorsa, demin Hatip öyle söyledi, gerçekten şurada bir
toplantı yapalım, Meclis toplantısı yapalım, isterseniz açık isterseniz kapalı, kim öldürmüş
Ermenileri ortaya koyalım, tek tek bütün belgeleriyle, var mısınız? (s 592)"
[Data_2011-2013]

155.!!!!
"Tufan Köse: Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İskilipli Atıf Hoca’nın ismi İskilip
Devlet Hastanesine verildi. Kimdir bu İskilipli Atıf Hoca? İskilipli Atıf Hoca, İngilizler ve
Yunanlıların padişahın yanında ve emrinde bulunduğunu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ise
asi ve din düşmanı olduğunu söyleyen ve bu anlamda yazdırdığı bildirileri Yunan uçaklarıyla
Anadolu’da dağıttıran Teali
İslam Cemiyetinin kurucularındandır. Yani artık, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına düşmanlık
etmek için vatan hainlerine iadeiitibar yapmak bir maharet ayılmaktadır. Ben bundan sonra
tavsiye ediyorum AKP İktidarına: Menemen’de…(sf58)"
[Data_2011-2013]

156.!!!!
"Altan Tan: Dün çok talihsiz bir konuşma oldu burada. Bir arkadaşımız, rahmetli İskilipli Atıf
Hoca’yı İngiliz ajanlığıyla ve benzeri, vatan hainliği gibi suçlamalarla tanımlamaya kalktı. Bunu
da esefle kınıyorum. İskilipli Atıf Hoca mazlum ve mağdur bir Müslüman’dır. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) Kemalist diktatörlüğün katlettiği on binlerce insandan sadece biridir.
Onun da anısı önünde rahmetle, bütün mazlumların anısı önünde rahmetle eğildiğim gibi
eğiliyorum, Allah’tan rahmet diliyorum. Sevgili arkadaşlar, Kemalist diktatörlüğünün bir huyu
var; öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da… …ondan sonra da “İngiliz ajanı”
diyor.... Siz bunları anlatın, bunları. İngilizlerle ne yaptınız siz anlatın. (sf 223) .... – İngilizlerle
ne yaptınız, açıklayın! İstanbul’dan nasıl çıktılar? (sf 225)"
[Data_2011-2013]

157.!!!!
"Tufan Köse: Değerli arkadaşlarım, aziz yurdumuza saldıran emperyalist
devletlerden İngiltere, onun maşası Yunanistan ne kadar demokrat ise o günün koşullarında,
Mustafa Kemal onlardan çok daha demokrat idi, bunun da böyle bilinmesini istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, dünkü konuşmamda şunu söylemiştim: İskilipli Atıf Hoca’nın ismi…
İskilipli Atıf Hoca, sonuçta bir mahkeme kararıyla vatan haini ilan edilen bir şahıs, şapka
devrimine karşı çıktığı için filan da idam edilmedi… (sf 226) …cumhuriyet düşmanlığını
cumhuriyetin ilanından sonra da sürdürdü. 1919’la 1922’nin arasında da İngiliz ve Yunan
askerlerini, padişahın emriyle hareket ediyor… Mustafa Kemal ve arkadaşlarını da “Asi” ve
“Din düşmanı” adı altında nitelendiren Teali İslam Cemiyetinin hem kurucusu hem de
başkanlarından birisi. (sf 227)"
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[Data_2011-2013]

158.!!!!
"EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - Değerli Milletvekili, beni dinleyin öncelikle.
Şimdi bakın, burada “Kemalist diktatörlük” söylemi, korkunç bir söylemdir. Bu söylem, sadece
bir talihsizlik değil benim kanaatimce, kesinlikle bir talihsizlik değil, bir tahriktir. Bu tahriki
yapmayın, bunu yapmayın BDP’liler! Bunu yapmayın, sizi uyarıyorum. Emperyalizmle
mücadeleyi…(228) …hiç hazmetmediğini de biliyoruz; “İngiliz muhipleri” benzetmesinden de
niye hassasiyet duyduğunuzu gayet iyi biliyoruz. (229)"
[Data_2011-2013]

159.!!!!
"Oktay Vural: O bakımdan, bugün geldiğimiz bu noktada, maalesef, millî Kurtuluş Savaşı’mıza
bile dil uzatılma cüretkârlığını gördük. Siz kimsiniz yahu? Yedi düveli geldi, iş birlikçileri,
mandacıları geldi, İngiliz muhipleri geldi; doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hepsini
tarihin karanlığına gömdük. Gerekirse yine de gömeriz. (MHP sıralarından alkışlar) Herkes
haddini bilsin! Bu kürsüye çıkıyorsanız bu millete saygı göstereceksiniz, tarihine saygı
göstereceksiniz. Elinize alıp kara bir fırçayla bu milletin tarihî şahsiyetlerini kötülemek için bu
kürsüyü araç olarak kullanmanıza izin vermeyiz. O bakımdan, herkes
haddini bilsin. (229)"
[Data_2011-2013]

160.!!!!
"Muharrem İnce: “ – Herkes burada haddini bilecek. Burada, Atatürk bu Meclisi
kurmasaydı siz milletvekili mi olurdunuz? İngilizlerin gölgesinde sığır çobanı olurduk hepimiz.
(CHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar) Bir insan bunu nasıl yapabilir? Birinci Meclisteki
milletvekillerinin kemikleri sızlar. Değerli AKP milletvekilleri, gerçekten büyük bir sınavla karşı
karşıyasınız siz de. Bu, siyasetin ötesinde bir şey. Bu, kurucu iradeye, kurucu felsefeye,
atalarımıza, cumhuriyetin kurucularına çok büyük saygısızlık. Lafa bakın, lafa: “Kemalist
diktatörlüğün bir huyu var; öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da… -devam
ediyor- …‘İngiliz ajanı’ diyor.” Devam ediyor: “İngilizler İstanbul’u işgal ettiler. Bir kurşun
atmadan İstanbul’dan çıktılar ve Ankara Hükûmetine İstanbul’u teslim ettiler.” diyor. Be
vicdansız! Be insafsız! Be tarih bilmez! Nerede okudun sen bunu! İngiliz kitaplarında mı
okudun sen bunu!” ... "Hangi ajanlar verdi sana bunu! Sana bu kitabı hangi İngiliz verdi!" (sf.
236)."
[Data_2011-2013]
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161.!!!!
"Hasip Kaplan: “Bakın, kimse bizi sopayla terbiye etmeye kalkmasın, cumhuriyet tarihi
boyunca bunu yüz yıldır gördük, yüz yıldır Dersim’de gördük. Dersimli milletvekilleriniz var,
içinize oturuyor. Katliamları da gördük, sorgulamayalım mı, konuşmayalım mı? İskilipli Hoca’yı
üç günde nasıl astıklarını konuşmayalım mı? Yapmayın, İngilizlere karşı bir tek Kürt halkı
direndi. İngilizler Kürt halkının direnmesi karşısında” (sf. 239)."
[Data_2011-2013]

162.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi burada herhâlde
tarih konuşuluyor, önce benim konuşmam gerekiyor. Şimdi, her şeyden önce, Atatürk
Samsun’a nasıl çıkmıştır? Orada neler yapmıştır? Samsun’a ilk çıktığı tarih -hepinizin bildiği
gibi- 19 Mayıs saat altıdır, sabah altıdır. Çıktığı günün ertesi günü İngilizler tarafından
Padişaha “Bu adamı buraya gönderdiniz.” diye tekrardan geri alınması için yazı yazılmıştır.
Atatürk buna karşılık -hepinizin bildiği gibi yine- bir hafta sonra askerlik rütbelerini terk
ederek, sivil bir kişi olarak millî mücadeleye devam etmiştir. Atatürk’e gönderdiği telgraf 8
Temmuz 1919’dur, saat on ikide yazdığı telgraftır. Bunların hepsi Osmanlı arşivlerinde
mevcuttur.
Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz taraftarı olması gibi bir iddia tamamen saçmadır çünkü
Atatürk’ün en çok mücadele ettiği devlet İngilizlerdir. Musul’da da mücadele edilmiştir Birinci
Dünya Savaşı sonrasında. (244)"
[Data_2011-2013]

163.!!!!
"Zelanda"
[Data_2011-2013]

164.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Değerli milletvekilleri, bakın, şu an ihtiyaç duyulan 126 bin öğretmeni de
bunun içerisine katacak olursak kesinlikle önümüzdeki yıl eğitim- öğretim süresi içerisinde
büyük bir sıkıntı yaşanacağı malumdur. Diğer taraftan, siz eğer özel okullarda bunun
standardını iyi belirlemediğiniz takdirde ortaya çıkacak durum şudur: Bakın, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde yine aynı biçimde birtakım özel okullar kuruldu. Bunların çoğu da
misyoner okullarıydı. 1914 yılında İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin Osmanlı topraklarında kurduğu okul sayısı 1.244’tü. Öğrenci sayısı kaçtı? 85
bindi. Osmanlı devletinin açtığı resmî iki okul vardı: İdadi ve rüştiyeler. Bunların öğrenci sayısı
ne kadardı? 35 bindi. Yani bakın, misyonerlerin kurduğu okulun öğrenci sayısı 85 bin, devletin
kurduğu okulun öğrenci sayısı 35 bin. Osmanlı devleti, biliyorsunuz, yıkıldı ama burada en acı
olanı… Mesela Robert Kolej, bir misyoner okuluydu. 1863 yılında kuruldu, 68 yılında ilk
mezunlarını verdi ve ilk verdiği mezunlar Bulgar isyanının ele başlarıydı” (sf. 997)."
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[Data_2011-2013]

165.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: “Değerli milletvekilleri, yabancılara toprak satışının tarihsel sürecine
baktığımızda, yabancıların ülkemizde taşınmaz edinmeleri konusuna ilk kez Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerileme döneminde yabancıların dayatmasıyla çıkarılan Islahat
Fermanı’nda değinildiğini ve yine yabancıların dayatmasıyla 1868 yılında yabancı gerçek
kişilerin ülkemizde mülk edinmelerine olanak tanındığını görüyoruz. Osmanlı Devleti ilk kez
1854 yılında dış borçlanmalara başlamış ve 1874 yılına kadar tam 15 kez dış borçlanma
gerçekleştirmiştir. İngiltere Hükûmeti, o dönemde, borçların ödenmesi görüşmeleri sırasında
Osmanlı Devleti’ne yabancılara mülk satışının önündeki tüm engellerin kaldırılması
konusunda dayatmalarda bulunmuştur. Bu baskıların ve dayatmaların sonucu olarak, ilk kez
1868 yılında yabancı gerçek kişilere Osmanlı topraklarında mülk edinme hakkı tanınmıştır.
Ancak, yabancılara mülk satışı Osmanlı maliyesinin toparlanmasını sağlamamış, Avrupa
devletlerinin Osmanlı hazinesine el koymasını yani Düyunu Umumiye İdaresi’nin kurulmasını
engelleyememiştir. Bu tarihsel süreci, ders almamız gereken bu tarihsel süreci öncelikle Genel
Kurulun dikkatine sunuyorum” (sf. 251)."
[Data_2011-2013]

166.!!!!
"Kamer Genç: Tabii, Çorum’a giderken… Biliyorsunuz 19 Mayıs, Türk milletinin, bu ülke
halkının bağımsızlık mücadelesini verdiği ve verdiği bu mücadeleyle gurur duyduğu bir tarihin
başlangıcıydı ama her nedense, bu 19 Mayısın kutlanmasını bir Yunanlılar istemez, İngilizler
istemez, Fransızlar istemez, bir de AKP’nin
üst yöneticileri istemez. (sf. 714)"
[Data_2011-2013]

167.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: Geçtiğimiz günlerde, Burma’da büyükelçilik açtık. Burma Büyükelçimiz,
gitmeden önce talimatımı sordu, dedim ki: “Tek bir talebim var, gidiniz, Birinci Dünya
Savaşı’nda İngilizlerin esir alarak götürdüğü ve Arakan’da şehit düşmüş olan şehitlerimizin
mezarını ziyaret ediniz ve onlardan izin alınız, destur alınız ve deyiniz ki ‘Biz buradayız, buraya,
sizin uğrunda şehit düştüğünüz bayrağı getirdik ve ebediyete kadar burada
dalgalandıracağız.’” (sf. 1033)"
[Data_2011-2013]

168.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Öte yandan, değerli arkadaşlarım, 5’inci maddede ekonomik sırlarla ilgili
kısım her ne kadar Komisyonda çıkarılmış olmakla birlikte, 5’inci maddenin 5’inci fıkrasında
“Resmî Gazetede yayımlanmayan ikili ve çok taraflı antlaşmalar” ibaresi var. Bu çok tehlikeli
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bir ibare. Özellikle SykesPicot Anlaşması, Sayın Bakan… Bu anlaşma, hepinizin bildiği gibi, 16
Mayıs 1916’de İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Türkiye'nin Orta Doğu’daki
topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir anlaşma. Rusya’nın onayıyla yapıldı. 1917 Ekim
Devrimi’nden sonra Lenin tarafından bu anlaşmanın içeriği dünya kamuoyuna açıklandı. (sf.
700)"
[Data_2011-2013]

169.!!!!
"Yıldırım Türkeş: Şimdi, bu noktada Atatürk dönemi Türk dış politikasının on üç buçuk yılını
oluşturan Tevfik Rüştü Aras sürecine bakıldığında, komşularla sıfır sorun politikasının Sayın
Davutoğlu’nun icadı olmadığı ve o dönemde başarıyla uygulanarak hayata geçirildiği
görülecektir.... 1926’da mandater komşumuz İngiltere ve Irak’la Musul sorunu çözüme
kavuşturuldu... AKP Hükûmeti ve onun Dışişleri Bakanı, bugün, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinde iki yıl süreyle geçici üye olabilmek için milyarlarca dolar harcayıp olmadık
devletlerin önünde eğilirken, Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde izlenen onurlu dış politika
sayesinde Türkiye’nin o dönemin Birleşmiş Milletlerine üyelik için davet edilmiş olduğunu,
diğer bir ifadeyle hiçbir resmî başvuru olmaksızın 1932’de Milletler Cemiyetine davetini kabul
ederek üye olduğumuzu hatırlatmak isterim."
[Data_2011-2013]

170.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Değerli milletvekilleri, tarihsel süreç olarak ilk kez Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerileme döneminde yabancı gerçek kişilerin ülkemizde mülk
edinmelerine olanak tanınmıştır. 1854 yılında dış borçlanmalara başlayan ve 1874 yılına kadar
15 kez dış borçlanma gerçekleştiren Osmanlı Devleti, borçların ödenme görüşmeleri sırasında
İngiltere’nin dayatmasıyla 1868 yılında yabancı gerçek kişilere Osmanlı topraklarında mülk
edinme hakkı tanımıştır. Ancak, yabancılara mülk satışı
Osmanlı maliyesinin toparlanmasını sağlamamış ve yine Avrupa devletleri tarafından Osmanlı
hazinesine el konulmasını, Düyun-ı Umumiye idaresinin kurulmasını engelleyememiştir.
Osmanlının geçirdiği bu tarihsel süreci, yabancılara mülk satışı konusunda özellikle ders almak
amacıyla Genel Kurulun dikkatine sunuyorum. (sf 59"
[Data_2011-2013]

171.!!!!
"Nurdan Şanlı: “Büyük Önder’in ölümünün ardından yabancı devlet adamları ve dünya basını
da çok güzel sözler söylemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt: “Benim
üzüntüm iki türlüdür: Önce, böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi
üzgünüm. İkinci üzüntüm ise Onunla tanışmayı çok istediğim hâlde artık bu isteğimi yerine
getirmeye imkân kalmamış olmasıdır.” İngiltere Başbakanı Churchill ise: “Savaşta Türkiye’yi
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kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için
değil, Avrupa için de büyük kayıptır.” Demişlerdir” (sf. 537)."
[Data_2011-2013]

172.!!!!
"Gürkut Acar: İngiltere Başbakanı Lloyd George 1922’de diyor ki: “Yüz yıllar nadir olarak dahi
yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu.” Ben de
doksan yıl sonra diyorum ki: Şu talihsizliğimize bakın ki bugün Türkiye’yi yönetenler, büyük
dahinin adını, anlamını silmek için uğraşıyor. Evet, Türkiye böyle bir talihsizliği yaşıyor.
Atatürk’ün kurdurduğu ve
mirasından pay ayırdığı kurumlardan birinden Atatürk’ün adı siliniyor. Bunu anlamak
mümkün değil. Bu, talihsizlik değilse nedir? (sf. 116)"
[Data_2011-2013]

173.!!!!
"MEHMET METİNER (Devamla) – Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu kürsüde Dersim İsyanı’nı
diline dolayan, Şeyh Sait İsyanı’nı diline dolayanlara Öcalan’ın bir sözünü ithaf ediyorum. (CHP
sıralarından “Ooo!” sesleri) “Atatürk, demokrasiye geçmek istiyordu ama İngilizler, Şeyh Sait’i
ve Seyit Rıza’yı kullanarak Atatürk’ün demokrasiye geçişini engellediler.” diyor. Şeyh Sait’i,
Seyit
Rıza’yı, Şeyh Sait İsyanı’yla Dersim İsyanı’nı İngiliz iş birlikçiliği olarak suçlayan Öcalan’ın
kendisidir ama burada birileri kalkıp Şeyh Sait edebiyatı yapıyor, Dersim edebiyatı yapıyorsa
bunun ilkeyle, samimiyetle bir alakası yok. İstismara gerek yok. (sf 893)"
[Data_2011-2013]

174.!!!!
"Özcan Yeniçeri: 30 Ağustos 1918’de “Agamemnon” adlı bir İngiliz zırhlısında Amiral
Galtrop’la Osmanlı delegasyonu Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştı. Osmanlı, Birinci Dünya
Savaşı’nı kaybettiği için Mondros’u imzalamak zorunda kalmıştı. 2013 yılı itibarıyla Başbakan
Erdoğan’ın talimatıyla İmralı’da kitle katliamcısı Öcalan ile gemide değil ama bu defa da İmralı
Adası’nda teröristbaşı
Öcalan ile görüşmeler sürdürülüyor. Hükûmete soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti savaş mı
kaybetti ki bunun sonucunda terör örgütünün hükümlü lideriyle görüşmek zorunda kalmıştır?
(1004)"
[Data_2011-2013]

175.!!!!
"Ne hazindir ki bu düzenleme, tek amacı Türk varlığını yok etmek ve tarihten silmek olan Sevr
Antlaşması’nın “Kürdistan” başlıklı 3’üncü kesiminde bulunan 145’inci maddesinde yer
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almaktadır. Buna çok da şaşırmıyoruz ve bu düzenlemeyi çok da yadırgamıyoruz tarafları
açısından. Zira, bu düzenleme yapılırken masanın karşı tarafında Türk milletine yeryüzünde
hayatiyetini devam ettireceği bir karış toprağı dahi çok gören, kurduğu devleti başına yıkmak
için ahdetmiş, böylelikle Türk milletinin üstüne çullanmış İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı
başta olmak üzere yedi düvel vardı. Başka bir ifadeyle, Sevr masasının karşı tarafında, vatan
şairi Mehmet Âkif’in dediği gibi “Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela” türünden
yedi bela vardı. Bunları anlıyoruz, bunları yadırgamıyoruz. (392)"
[Data_2011-2013]

176.!!!!
"Özcan Yeniçeri: Karşımızda, millî mukavemeti kırılmış, her türlü istihbarat ve şer
operasyonuna açık bir silahlı kuvvetler var. Eli kolu bağlanmış, moral ve motivasyonu tahrip
edilmiş ve dağıtılmış silahlı kuvvetlerin Osmanlı tarihinde de örneği vardır. Biz 1826 yılında
çürümüş yeniçeri ocağını kaldırdık, dağıttık. Bu ocak aslında kara kuvvetlerinin dağıtılması
anlamına geliyordu. 1827’de de Navarin’de Fransız ve
Rus, İngiliz donanması donanmamızı yok etti. 1828’de Rusya’nın saldırısıyla Türkiye karşı
karşıya kaldı ve James Brown isimli bir İngiliz zabiti bu savaşı “Ordusuz Osmanlı milletinin bir
imparatorlukla savaşı” olarak tasvir ve tarif etmiştir ve Sultan Mahmud sonuçta yenilmiş ve
kendi valisi karşısında darmadağın olmuş, “Denize düşen yılana sarılır.” demek durumuyla
karşı karşıya kalmıştır. (1149)"
[Data_2011-2013]

177.!!!!
"Mehmet Şandır: “Bugün bölgemizde uygulanan Büyük Ortadoğu Projesi’nin eğer toplumsal
psikolojisinin altlarını incelerseniz Hıttin Savaşı sendromu yatar. Hristiyanlık için çok önemli
olan Kudüs’ün Müslümanların eline geçmesi, Hristiyanlar açısından asla kabul edilebilir bir şey
değildir. 1917’nin 11 Aralığında İngiliz General Edmund Allenby’nin Kudüs’e gelip, kırk günlük
bir kuşatmadan sonra, Kudüs’ü Türklerden aldıktan sonraki beyanı bugünlerimize ışık
tutmaktadır. Yaptığımız işin önemini ifade etmek açısından bunu kısaca hatırlatmakta fayda
vardır. Mısır seferi kuvvetleri komutanı olarak İngiliz General Edmund Allenby’nin kırk günlük
bir kuşatmadan sonra Kudüs’ü teslim aldığında -yani oranın mutasarrıfı, valisi, belediye
başkanı, Türk yöneticileri şehri terk edip, bunlara bıraktığında- söylediği söz bugün bizim için
önemlidir, demiştir ki tarihçilerin yazdığına göre: “Kalk Selahaddin, kalk! Gör bakayım, Kudüs
şimdi kimin elindedir.” diye, bugün bazı tarihlerde çok acı hikâyeleri olan bir süreç
yaşanmıştır” (sf. 88)."
[Data_2011-2013]

178.!!!!
"Daha acı olan bir şey de değerli arkadaşlar, o günün Osmanlısının Genelkurmay Başkanı
Alman General Liman von Sanders’tir. Osmanlı Devleti, savaştığı İngilizlere karşı çok değerli
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bir şehrini kaybetmiştir ama Osmanlının Genelkurmay Başkanı Liman von Sanders, General
Edmund Allenby’ye bir telgraf çekiyor: “Seni kutluyorum, Hristiyanlık açısından çok önemli bir
iş yaptın, Kudüs’ü Müslümanlardan, Türklerden kurtardın.” diyor. General Allenby’nin verdiği
cevap, tarihte bizim açımızdan ders alınacak bir cevaptır, diyor ki: “Bu savaş burada bitmez,
bu savaş, Türkler geldikleri Orta Asya karanlığına geri dönünceye kadar devam edecektir.”
Değerli arkadaşlar, bu söz, bir zafer kazanmış generalin şımarık sözleri, beyanları değildir. Bu
sözü Lozan sonrasında Lord Curzon, İsmet Paşa’ya söylemiştir. “Paşa, çok sevinme, yırtıp
attığın bu Sevr’in şartlarını zamanı
geldiğinde tek tek önünüze çıkartacağız.” demiştir."
[Data_2011-2013]

179.!!!!
"Dolayısıyla, bugün Türkiye’mizin, Türk milletinin muhatap olduğu tüm bu politikaların
kaynağında Hıttin Savaşı sendromu ve 1917’de General Edmund Allenby’nin sözleri yatar. İşte
bugün -çok geç kalmış olmasına rağmen- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, devleti, Meclisi
Selahaddin Eyyubi ismini unutmadı ama bir üniversiteye vererek bir anlamda işte yaklaşık yüz
yıl sonra, bu İngiliz Generalin, Türk milletine meydan okuyan bu şımarıklığına bir cevap
veriyoruz. İnşallah, aynı üniversite Kudüs’te de kurulur. (88)"
[Data_2011-2013]

180.!!!!
"Altan Tan: “Bakınız, kurucu iradeyle ilgili yalanları ben sıralamaya başlıyorum: 1) Kurucu
irade kimdir? Kurucu irade, bana göre, bize göre 23 Nisan 1920 Cuma günü Türkiye Büyük
Millet Meclisini Ankara’da açan zatların, muhterem şahısların tamamının iradesidir. Bunların
bir kısmı -biliyorsunuz- son Osmanlı Meclisi Mebusanını İngilizlerin basması üzerine Ankara’ya
gelen milletvekilleridir, geri kalan yarısı da eksiklerin tamamlanarak seçilmesi ile Ankara’ya
gelen muhterem milletvekilleridir. Peki, diğer yarısına ne olmuştur? İngilizler Meclisi basmıştır
ve yakaladıkları milletvekillerini Malta Adası’na sürgün etmişlerdir. İşte, 23 Nisan 1920’de
bulunan zatlar bu kişilerdir, Malta’ya götürülemeyen, o gün Mecliste hazır olmayan ve bir
şekilde Ankara’ya gelen ve ondan sonra da Malta’ya gidenlerin yerine seçilen milletvekilleri.
2) Bu Meclis nasıl açılmıştır? Yine 23 Nisan 1920 günü Hacı Bayram Camisi’nde namaz
kılındıktan, mevlütler okunduktan sonra, tekbirler, salavatlar ve dualarla Ulus’a kadar
yüründükten sonra açılan Meclistir. 3) Bu Mecliste Türklük, Kürtlük, bir mezhep ayrımı var
mıdır? Hayır, onda da kesinlikle yok ve ondan sonra bu Meclisin 1921 yılında kabul ettiği bir
Teşkilatı Esasiye Kanunu vardır, bizim ilk Anayasa’mız kabul edilir. Bu Anayasa’da neler
vardır? Size bazı maddelerini okuyacağım” (sf. 269)."
[Data_2011-2013]
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181.!!!!
"Ali Serindağ: Sayın Başkanım, Gaziantep savunması, tarihin örnek savunmalarından biridir.
Biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı’nda en önemli cephelerden birisi Güney Cephesi’dir. Güney
Cephesi’ni çok önemli kılan da Gaziantep savunmasıdır. Gaziantep, önce İngilizler tarafından
işgal edilmiştir, sonra İngilizlerin Fransızlarla anlaşması üzerine, Fransızlar Gaziantep’e girmek
istemişlerdir. Daha önce Kilis’e girmişlerdir, sonra da Gaziantep’i ele geçirmek istemişlerdir.
Gaziantep on bir ay direnmiştir, binlerce şehit vermiştir ve Gaziantep savunması millî Kurtuluş
Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olmuştur. Millî Kurtuluş Savaşı’nın bu kadar…(609)"
[Data_2011-2013]

182.!!!!
"AHMET TOPTAŞ (Devamla) – Bizim geleneğimizde, “Ebediyete intikal etmiş birisine kötü söz
söylemek ölü eti yemektir.” diye anlattılar. Biz, dolayısıyla, Ali Çetinkaya’nın yargıladığı
şahıslarla ilgili, şu şahıs şunu yapmış, bu şahıs bunu yapmış diye bir nitelendirmede
bulunmayacağız. Şunu söyleyebilirim ki istiklal mahkemeleri hata da yapmış olabilir. Ancak,
yaptığı yargılamada yargılanan şahıslar İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesidir.... Aynen
söylüyorum, casusluk yapanlardır.... Ulusal Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkıp ihanet edenlerdir,
cumhuriyete ihanet edenlerdir. (65)"
[Data_2011-2013]

183.!!!!
"Orhan Düzgün: Bugün gündem dışı konuşmalarda Sayın Ahmet Toptaş, Afyon Milletvekili
konuşurken, bir sayın milletvekili Ali Çetinkaya için “katil” dedi. Savunduğu kişi, İskilipli Atıf
Hoca’ymış... Aynı kişi diyor ki: “İslam kilidinin anahtarını İngiltere’nin güvenilir ellerine teslim
etmekte İslam âlemi için hiçbir tehlike yoktur.”.... İslam’ın kilidini İngiltere’ye teslim etmekte
hiçbir sakınca görmüyor musunuz sayın milletvekilleri? .....Bu adamın adını bir hastaneye
verdiniz.... Aynı bakan üst düzey bürokratlarını, devletin müsteşarlarını, genel müdürlerini,
daire başkanlarını, bu memlekette emeğiyle, alın teriyle çalışan doktorların, hemşirelerin
döner sermayelerini iç etmek için hastanelere görevlendirdi. (103)"
[Data_2011-2013]

184.!!!!
"KAMER GENÇ (Devamla) – Arkadaşlar, bakın, İstiklal Savaşı sırasında bu devlette Yunanlarla
iş birliği yapanlar var; İngilizlerle, İtalyanlarla yapan hainler var. O hainlerle beraber iş birliği
yapıp da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını engelleyen onursuz insanlar var. O onursuz
insanların yansımaları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir. (AK PARTİ sıralarından
gürültüler) (107)"
[Data_2011-2013]
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185.!!!!
"Nevzat Korkmaz: “Değerli milletvekilleri, AKP-PKK pazarlıkları sürerken bazı görevlendirilmiş
yazarçizer takımı da İngiliz yardakçısı Ali Kemal’i aratmayacak yazılar yazıyorlar, Milliyetçi
Hareket Partisini suçluyorlar, Türk milliyetçilerine hakaret edip ayaklarının altına alıyorlar."
[Data_2011-2013]

186.!!!!
"Ali Uzunırmak: “Değerli milletvekilleri, tarihten, Osmanlının son zamanlarından bugünkü,
işte bu iyi niyet görüşmeleri, işte akil adamlar komisyonu ve birtakım, Sayın Başbakanın
milletvekillerini toplayıp bölgelerine gitmeleri, ikna etmeleri için onları elçi olarak kullanması
gibi, değerlendirmemiz gereken konular var. Bunlara benzeyen tarihte ne var? Tarihte
bunlara benzeyen Türkiye işgal edildiğinde sadaret makamının, sultanlığın çeşitli görevlerinde
bulunan kişiler var ve bu kişilerin uyguladıkları, yapmak istedikleri, yaptıkları eylemler var ve
bunların sonu var. Bakın, bunlardan birkaç tanesini size sayayım: Şeyhülislam Mustafa Sabri
Efendi var, Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir var, İngiliz Muhipler Cemiyetinin
casusu Sait Molla var, İngilizlerin maaşa bağladığı Miralay Sadık var, Ali Kemal var, Rıza Tevfik
var, Konyalı Zeynel Abidin var. Bunların buluşma yeri neresi olmuş ve bunlar ne yapmış,
yaptıkları eylemin sonucunda nerede buluşmuşlar biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bunlar,
13 Kasım 1922’de İstanbul’u terk etmek, İngilizlere sığınmak için İngiliz gemisinde
bulunmuşlar. Peki, bunlar ne gibi işlemler yapmışlar, ne gibi işlemlere önayak olmuşlar?
Bakın, Kuvayımilliye’den rahatsız olan Mustafa Sabri, Şeyhülislamlık makamında ve Damat
Ferit hükûmetlerinde görev yapmış, Mustafa Kemal’i görevden aldırmak için yaptığı
müdahaleden dolayı teşekkür eden İngiliz Askerî Ataşesi Deeds’e teşekkür eden Mustafa
Sabri, Kuvayımilliye önderlerini katletmeye çağıran Teali-i İslam Cemiyetinin bildirisini yazan
adamdır. Yani, Mustafa Sabri’ye göre Kuvayımilliye bir sergüzeştçinin sarhoşlukla ilan ettiği bir
fitnedir ve bu bildiri, Mustafa Sabri’nin kaleme aldığı bu bildiri Yunan uçaklarından Türk
halkına atılmıştır. Peki, bu bildiriyi Mustafa Sabri yazmış, o İngiliz gemisinde buluşan
Dürrizade Abdullah Efendi kimdir? Dürrizade Abdullah Efendi, o zamanki şeyhülislamdır ve bu
bildiriyi Kuvayimilliye karşı yayımlayan şeyhülislamdır, Damat Ferit Hükûmetinin
şeyhülislamıdır. Ne olmuş neticesi? İngiliz gemisine sığınmış” (sf. 581)....Hafız vaazında diyor
ki: “Kuvayımilliye yalandır, maskedir. Buna katiyen inanmayın. Bu
heriflere inanmak cinnettir. Bunların hepsi yağmacı güruhudur. Mustafa Kemal dedikleri
padişahın tardettiği ve idama mahkûm eylediği birisidir.” İşte, bunların buluşma yeri İngiliz
gemisi olmuştur. Değerli milletvekilleri, bugün de efsunlu kelimelere, “çözüm”, “silahların
bırakılması”, “barış” gibi birtakım kelimelere Sayın Başbakanın ne kadar inandığını ben merak
ediyorum. Bir yandan barıştan bahsediliyor bir yandan baldıran zehri içmekten bahsediyor
Sayın Başbakan. E, Sayın Başbakan, bu ne yaman bir çelişkidir! Eğer, barış ve çözüm varsa niye
baldıran zehrinden bahsediyorsun? İşte, bütün bunlar doğru değerlendirilmelidir. (582)"
[Data_2011-2013]
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187.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şimdi, bütün bunlarla ilgili, o tarihteki gazetelerde ciddi makaleler
yayınlanmıştır ve bu makaleler bu çerçeve içerisinde kurulan bu heyetin hangi görevleri
yerine getireceğini ve başarıp başaramayacağını ifade etmiştir. Ancak, ilginçtir ki bu heyet
Anadolu’ya gittiğinde… -Ki şunu da özellikle ifade edeyim: Özellikle o tarihte, bu heyetin
kuruluşu sırasında, Damat Ferid Paşa o sıradaki İngiliz sorumlusu General Webb’den de bu
heyete üye vermelerini istemiş olmasına rağmen İngilizler bu heyete herhangi bir üye
veremeyeceklerini özellikle belirtmişlerdir. Bu tarihlerde, biliyorsunuz ki, 21 Aralık 1918’de
Meclisi Mebusan kapatılmıştır ve bu heyetin faaliyet gösterdiği tarih ise 16 Nisanla 18 Mayıs
1919 tarihleri arasındadır. Bu heyet Anadolu’ya gitmiştir, Anadolu’da değişik yerlerde
görüşmeler yapmıştır ama bu görüşmelerin eğer tümünü gözden geçirecek olursanız, aslında
Anadolu’daki halkın bir şekilde işgal kuvvetlerine karşı, işgale karşı bir direnç göstermesinin
önüne geçmeyi hedeflemektedir.” (sf. 225)."
[Data_2011-2013]

188.!!!!
"Faruk Bal: – Şimdi, daha sonra Taşnak cemiyetiyle Hınçak örgütü terör uyguladı.
İngilizlerin baskısıyla… Siz, o örgütle mücadele etmiş olan Boğazlayan Kaymakamının idamıyla
ilgili hükmü okumalısınız Sayın Bakan. İdam edileceği zaman Boğazlayan Kaymakamı Kemal
Bey “Ben halis bir vatanseverim, hiçbir suçum yoktur. Canım milletime feda olsun.” demiştir.
Şimdi, sizin PKK terör örgütüyle mücadele edenleri, şimdi, sizin PKK terör örgütüne karşı
göğsünü siper edenleri gönderdiğiniz yer belli. Onlar da eminim ki Boğazlayan Kaymakamı
Kemal Bey gibi düşünmektedirler. (588)"
[Data_2011-2013]

189.!!!!
"Haydar Akar: Tabii, o dönemde Fransızlar, Almanlar ve İngilizlere verilen imtiyazlar vardı.
Öyle imtiyazlardı ki, demir yolu yapıyorlardı, demir yolunun sağında ve solunda 20
kilometrelik alanlardaki madenleri de kullanma imtiyazına sahip oluyorlardı. Öyle yerlere
yapıyorlardı ki, tamamen ham maddeye yönelik yapıyorlardı. İngilizlerin, Almanların,
Fransızların talip oldukları veya ihtiyaç duydukları ham maddelerini kendi ülkelerine sevk
etmek için yapıyorlardı. Bu, o dönemde yapıldı.(222)"
[Data_2011-2013]

190.!!!!
"Erol Dora: “Değerli milletvekilleri, Osmanlı Devleti döneminde çeşitli yabancı şirketler
tarafından inşa edilerek işletilen demir yollarının 4 bin kilometreye yakın bir bölümü
cumhuriyetin ilanı ile çizilen ulusal sınırlar içerisinde kalır. Türkiye sınırları içinde inşa edilen
ilk demir yolu, 23 Eylül 1856 tarihinde bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 1866 yılında
tamamlanan 130 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın hattıdır."
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[Data_2011-2013]

191.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Çanakkale’de, Kafkasya’da, Musul’da, Filistin’de ölüm kalım mücadelesi
veren Osmanlı Devleti’nin vatandaşı olan Ermenilerin devletlerine karşı Rus, Fransız,
İngilizlerle birlikte savaşmaları ve Van, Bitlis, Muş, Çatak, Erzurum, Zeytun’da isyan
çıkarmaları üzerine 235 Taşnak, Hınçak ve Ramgavar örgüt üyesinin tutuklanmasını “Soykırım
Günü” olarak anmaları, Ermenilerin buna karşılık 518 bin Türk Müslüman’ı katletmelerini
kınıyorum. Bunu görmezden gelip “büyük felaket” diyerek “Ermeni soykırımı” olduğunu
söyleyip özür dileyenleri de kınıyorum. (565)"
[Data_2011-2013]

192.!!!!
"Doğan Şafak: “Değerli arkadaşlar, Hindistan’ın demir yollarını yapan İngilizler, yerli sanayinin
gelişmesini teşvik edeceğini görünce bu gelişmeyi engellemek amacı ile farklı iki strateji
izlemişlerdir. Limanlar ile üretim ve yerleşme merkezleri arasında taşınan mallardan daha az
taşıma ücreti alınırken ülkenin kendi ürünlerini merkezler arasında taşıyan demir yollarında
çok yüksek ücretler uygulamışlardır. Limanları ham madde kaynaklarına bağlayan ana demir
yollarının standart genişlikte olmasına karşılık, iç ulaşımı sağlayan ikinci yolları çeşitli
genişlikte yaparak ekonomilerini nasıl sömürdüklerine tarih tanıklık etmiştir” (sf. 585)."
[Data_2011-2013]

193.!!!!
"Arif Bulut: Bu yasa taslağının ruhuna baktığımızda, 19’uncu yüzyılda Avrupalılar demir yolu
imtiyazını alabilmek için Osmanlı üzerinde baskı kuruyorlardı. “Kilometre garantisi” adı
altında şirketlerin kârları Osmanlı Devleti’nce garanti altına alınıyordu. Başrolde İngilizler
vardı. Bugün de yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. AKP’nin Osmanlıya olan hayranlığı
katlanarak artmaya devam etmektedir. Belki görünen bir başrol oyuncusu yok ama oyun aynı
oyun, oyuncular değişiyor ama karakterler aynı karakter. Bugün hâlâ özelleştirme gelirlerinin
nasıl değerlendirildiği konusunda güvenilir ve şeffaf bir açıklama yoktur. Bu taslak
hazırlanırken diğer ülkelerdeki uygulamalar ve bunların sonuçlarının hiç dikkate alınmadığı
anlaşılmaktadır. (604)"
[Data_2011-2013]

194.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Ancak, bugün bu özelleştirilen kurumumuz, tarihi çok eskilere kadar uzanan
kurumumuz şöyle düşünün: 1862 yılında, ilk defa posta pulunun kullanıldığı bir dönemi
yaşamıştır. Yine, 1854’te ilk defa telgraf kullanılmaya başlanmıştır ki bu Avrupa’dan pek geri
bir zaman da değildir; 1841’de İngiltere’de, 1844’te de Fransa’da kullanıldığını göz önüne
alırsanız, 1854’te de Osmanlı Devleti’nde kullanılmış ve haberleşme sisteminde en önemli
görevlerden birini yerine getirmiştir. Mesela, Birinci Dünya Savaşı’nda dört cephede savaşan
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ordunun birbiriyle haberleşmesinde de posta işleri, “PTT” dediğimiz posta telgraf idaresi en
önemli görevi yerine getirmiştir. Dolayısıyla, bir şekilde, görevlerini nostaljik de olsa yerine
getiren şu anki posta teşkilatının -benim düşünceme göre- özelleştirilmemesi gereken önemli
kurumlardan biri olduğunu düşünüyorum. (340)"
[Data_2011-2013]

195.!!!!
"Ali Sarıbaş: “Değerli milletvekilleri, posta, telgraf, koli ve kargo taşımacılığı ile bankacılık
faaliyetlerini yürütmekte olan PTT’nin Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’ndaki önemini
vurgulayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
İstanbul ve Anadolu işgal edildi. İstanbul’da bulunan telgraf merkezi de İngilizlerin eline
geçmişti. Mustafa Kemal Paşa tarafından Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık
Savaşı’nın başarısı için yeni bir haberleşme örgütünün kurulması zorunlu kılındı.
Haberleşmesiz bir millî direnişin başarılı olmasının mümkün olmaması nedeniyle başına
Müfettiş Edip Bey getirilerek merkezi Ankara'da bulunan Posta ve Telgraf Bürosu kurularak
posta hatları oluşturuldu, Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin izniyle İçişleri
Bakanlığına bağlandı. Haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi, işgal altında olan vatan
topraklarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla ilk postane Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bahçesinde kurulan bir çadır içinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Posta ve Telgraf
Merkezi" adıyla açıldı ve bu ibareyle ilk posta damgası kullanıldı” (sf. 820)."
[Data_2011-2013]

196.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum Sayın Bakanım: İngiltere’yle imzalanan
1926 Ankara Anlaşması ile Musul ve Kerkük petrollerinin, Irak petrollerinin yüzde 10’u yirmi
beş yıl müddetle Türkiye’ye verilmişti. Türkiye bunun 3,5 milyon sterlinlik bölümünü aldı, 2
milyon sterlinlik bölümü kaldı. O petrolün bugünkü değeri 60 milyar dolar yapmaktadır, bunu
da hatırlatayım. Turgut Özal zamanında bütçeden çıkarılmıştı, bunun üzerinde tekrar
durulmasında fayda görüyorum.(179)"
[Data_2011-2013]

ECONOMY!!
1.!!!!
"ELİ AĞBABA (Malatya) – Bu bölgede tütün ekimi dışında başka hiçbir şey yetişmemektedir.
Ortalama tütün ekilen araziler 1-2 dönümdür. Özellikle Adıyaman’ın dağlık bölgelerinde,
Çelikhan bölgesinde, merkeze bağlı köylerde maalesef arazi olmadığı için çiftçi tütünden
başka bir şey ekmemektedir ve yıllardan beri de geçimini bundan sağlamaktadır. Bu
değişiklikle Türkiye’de yoksul üretici yok edilmekte, uluslararası şirketlerin çıkarları
korunmaktadır. Burada açıkça söylüyoruz değerli milletvekilleri, bu değişiklik büyük firmaların
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talebiyle yapılmaktadır, büyük sigara tekellerinin istemiyle bu değişiklik yapılmaktadır.
Tamamen bu teklifi büyük sigara üreticileri, büyük tekeller yapmış ve hazırlamış, Hükûmetin
önüne koymuştur. Hükûmet de torba yasayla Meclisin huzuruna getirmiştir. Bu topraklarda
yaşayan insanlara “Ey Çelikhanlı, Bulamlı çiftçi, ey Kurucaovalı, Fındıklılı, Mızgılı üretici, sen
tütün ekme, sen aç kal, çünkü ben büyük sigara üreticilerine söz verdim, Adıyaman’daki
Abuzer dayıya, Malatya’daki Ali dayıya tütün ektirmeyeceğim diye söz verdim.” denilmekte.
Kim üretecek peki? Amerika’daki, İngiltere’deki büyük tütün fabrikaları, büyük sigara
fabrikaları.
Değerli arkadaşlar, sanmayın ki Adıyaman’da, Malatya’da tütün üreticileri zengin, sanmayın ki
onlar Mercedes’e biniyor, sanmayın ki onlar yalılarda, yatlarda oturuyor. Onlar sadece ve
sadece geçimlerini çıkarmakta, sadece ve sadece çocuklarının ekmek parasını çıkarmakta."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Bakın, son günlerle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum: İngiltere Merkez Bankası, on yıldır
değişmeyen borç verme faiz oranını önümüzdeki dönemde yükseltebileceğini açıkladı.
Hesapsızca ve fütursuzca ihale edilen Türkiye’deki mega projelerin yükleri şimdiden
bütçemize sıkıntı yaratmaya başladı. Bir avuç müteahhide 2018 yılında 6,2 milyar lira garanti
ödemesi yapılacak. Garantiler müstakil bir bakanlık bütçesi kadar bütçeden kaynak
gerektiriyor. Bu nasıl bir hesaptır arkadaşlar?"
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Helal Akreditasyon Kurumu büyük bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Bakın, İngilizlerin bir sözü
var, sözün bir bölümünü alayım: “Kuralı koyan altını alır.” diyor. Bugün dünyada ülkeler ikiye
ayrılıyor: Bilgiyi üretenler, bilgiyi tüketenler; kuralı koyanlar, o kurala uyanlar. Türkiye olarak
ilk defa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin içinde 36 ülkenin katıldığı ve onların kabul ettiği
standartlara göre bu coğrafyada yani İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde ilk defa bir kurum
kuruyoruz. Bu kurumun kurulması da bu yüce Meclis tarafından olacaktır, ülkemiz ve
ihracatçımız açısından son derece faydalı olacaktır, ihracatımızı artıracaktır."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Değerli milletvekilleri, biraz önce
de söyledim, “Avrupa Birliğinde dahi üye ülkeler tek bir kuruma doğru gidiyorlar,
tekleştiriyorlar kurumlarını.” diye, biz karışık bir alana yeni bir kurum daha oluşturmaya
gayret ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Komisyonda şöyle de bir söz söylendi: “TÜRKAK’ın
Avrupa Akreditasyon Birliğine -kısa adı EA bu kurumun- üye olması sebebiyle Müslüman
olmayanları akredite edememesinin ayrımcılık olacağından bahisle yeni bir kuruma ihtiyaç
olduğu, işte bu kurumun oluşturulması da sırf bu sebepten.” dendi değerli milletvekilleri.
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Açıkçası, bu görüşe çok da katılamıyoruz çünkü hâlen Uluslararası Helal Forumu’na
İspanya’nın, İtalya’nın, İngiltere’nin akreditasyon kuruluşları üyedir, faal bir şekilde
çalışmaktadırlar ve bu kuruluşların aynı zamanda, biliyorsunuz, Avrupa Akreditasyon Birliğine,
o, EA dediğimiz kuruma da aynı şekilde karşı yükümlülükleri bizim TÜRKAK gibi benzerdir.
Şimdi, bunların tabii ki Uluslararası Helal Forumu’na üye olmalarının esas sebebi de bu alanda
helal akreditasyonunu verebilmektir. Demek ki böyle bir şey oluyor."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Oysaki işsizlik rakamlarına ve enflasyon artışına bakıldığında halkın yoksulluğu kolayca
görülebilir. Burada, halkı yoksullaştıran bu politik anlayış bana ünlü İngiliz halk hikâyesi
kahramanı Robin Hood’u hatırlatmakta, sadece bir farkla, Robin Hood mazlumun yanında,
zalime karşı mücadele eder ve mazlumun tarafını tutar, zenginden alır, fakire verir ancak AKP
bunun tam tersini yapmaktadır. AKP ağır vergilerle mazlumun sırtına yeni yükler yüklemekte
ve bu ağır vergilerle savaşın yükünü halkın… Yoksulların cebindeki parayı alıp zenginin cebine
koymaktadır. Ancak, Anadolu’nun da bir Robin Hood’u var, o da Köroğlu’dur fakat Bolu
Beyi’nin torunları bunu nereden bilsin (s. 997)."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"MÜSLÜM DOĞAN: Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin durağanlaşma riski giderek artmakta.
Uzmanlara göre hem sektörde hem de firmalarda ciddi bir nakit tutma arzusu var. Borç
ödeme arzusu da giderek düşmekte, bu durum da ileride likidite krizine yol açabilecektir.
OHAL nedeniyle iflas eden şirket sayısını hâlâ net olarak bilmiyoruz. Demek ki büyüme
dediğimiz şeyin tek başına bir şey ifade etmediğini de söylemek gerekiyor. Daha fazla
istihdam, üretim ve yatırım odaklı bir büyüme için ülkenin kalkınma potansiyelini iyileştirmek,
ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına yatırım ortamının hukuk ve demokrasi
açısından iyileştirilmesi temel öncelik ve gereklilik anlamını içermektedir. Öncelikli olarak
zaman kaybetmeden OHAL’in derhâl sonlandırılması gerekmektedir.
Birçoğunuz biliyorsunuz, Titanic filmini seyretmişsinizdir. Titanic İngiltere’nin Liverpool
şehrinde İrlandalı işçiler tarafından yapılmıştır. O zaman en büyük yolcu gemisidir bir sürü
sosyal donatısıyla. İnsanlar Titanic’in batacağına asla inanmazlardı. Bu gemiyi hiçbir gücün
batıramayacağını söylerlerdi. Yolcu sayısına göre filikalar yetersizdir, önemsemezler. Atlas
Okyanusu’nda yolculuk yapan diğer gemiler buz dağı uyarısı yaparlar, uyarılara kulak asılmaz.
... ir an önce New York’a varıp rekor kırmak için tam gaz ilerlerler ve Titanic Nisan 1912’de
buz dağına çarparak 1.500 kişinin ölümüne neden olur.... Türkiye ekonomisi işte biraz buna
benziyor. Umarım bu akıbete uğramaz. (s. 1139)."
[Data_2017_2018]
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7.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu ambargoyu delen bankalara 2002 yılından beri hangi işlemler
yapılmış? İçlerinde İngiliz bankası var, Fransız bankası var, Alman bankası var; milyarca
dolarlık tazminatlar hükmedilmiş ve bu milyarlarca dolarlık tazminatlar tahsil edilmiş. Şimdi,
Türkiye şayet böyle bir fotoğrafla karşı karşıya kalırsa bunun bedelini kim ödeyecek? Bizim
gariban vatandaşımızın cebinden çıkan paralar… Buradaki bu bedeli kim üstlenecek? Bunun
bir sorumlusu olmayacak mı? (s. 440)."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"Türkiye’de 2002 yılında kadının üniversiteleşme oranı ne yazık ki yüzde 13 iken bugün açılan
üniversitelerle, 81 ilde açılan üniversitelerle ve özellikle başörtülü kadınların eğitime
erişimiyle birlikte bu oran yüzde 50’yi zorlamaktadır. Türkiye, eski Türkiye değil. Türkiye’de
“Dünya 5’ten büyüktür.” diyen bir dünya lideri var. Rakamları eksik ve yanlış okumak eski
kompleksli siyasetçi refleksidir, Türkiye siyaseti daha yenisini hak ediyor. Hızlı, birkaç rakam
daha okuyacağım size: AB ülkeleri içinde kadın istihdamı ne yazık ki son dönemde yüzde 4,8
artarken bu rakam Türkiye’de 3 katındadır. Almanya’da 1 milyon kadın yeni dönemde işe
girerken Türkiye’de bu rakam 3 milyon kişiyi aşmıştır, yüzde 55,2’dir. İngiltere’de ne yazık ki
son dönemde sadece 1 milyon kadın istihdama katılabilmiştir. Türkiye’de kadının iş gücü
oranı, iş gücüne katılımı 3 milyon 733 bin kişiyle yüzde 63,3 oranında artmıştır. Rakamları
doğru okuyamamak sanırım bir gelenek oluşturdu sizde ama Türkiye’de rakamları doğru
okuyanların olduğunu hatırlatarak yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (s. 544)."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"Bakınız değerli arkadaşlar, İngiltere kökenli Legatum Enstitü diye bir enstitü var. Bu enstitü
her yıl ülkelerin refah seviyesiyle, insanların memnuniyetiyle ilgili bir araştırma yapıyor. Bu
araştırmada, ekonomi, adalet, sağlık, özgürlük, eğitim, işsizlik, iş ortamı, sosyal güvence gibi
sekiz alt başlık yer almakta ve bu alt başlıkların altında da 104 değişken göz önüne alınarak
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu enstütünün geçen hafta açıkladığı 2017 raporuna göre
Türkiye 149 ülke arasında ne yazık ki 88’inci ülke. Dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinin
içinde olmakla övünen ve çağ atlattığını söyleyen ülkemiz –lütfen dikkat edin- güvenlikte
133’üncü, kişisel özgürlüklerde 105’inci, sosyal sermayede 96’ncı, iş ortamında 91’inci,
eğitimde 80’inci, yönetimde 70, ekonomik nitelikte 55, doğal çevrede 54 ve en iyisi ne biliyor
musunuz değerli arkadaşlar? Sağlıkta 53’üncü sıradayız Sayın Bakanım yani yine de
kutluyorum Sağlık Bakanımızı, bu konuda iyiyiz demektir."
[Data_2017_2018]
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10.!!!!
"Mesela Çin, Amerika ve daha pek çok ülke gibi yapay zekâya, Japonya gibi AR-GE’ye,
robotiğe ya da mesela biyoteknolojiye, gıda teknolojilerine, kök hücre teknolojilerine,
dijitalleşmeye kafayı yorabilir, bu konularda dünyada söz sahibi bir ülke olabilirdik. Mesela
Amerika ve İngiltere gibi otonom araçlara yani sürücüsüz araçlara bütçe ayırabilir, böylece
sözde yerli otomobil için zorla babayiğit arama mecburiyetinde kalmazdık. (CHP sıralarından
alkışlar) Mesela spora, müziğe, sanata değer verebilirdik, hem o zaman “Müzik haramdır.”
diye üniversitelerimizde bildiri dağıtan gençlerimiz de olmazdı. (CHP sıralarından alkışlar)
Mesela Rusya’ya, Japonya’ya, Fransa’ya bağımlı nükleer santral kurmak yerine Danimarka gibi
enerji teknolojilerine yatırım yapabilirdik, böylece ürettiği teknolojiyi, ürettiği enerjiyi verimli
kullanan ve bu teknolojiyi ihraç eden ülkelerden biri olabilirdik ama şimdi ranttan köşeyi
dönmek varken niye bunlarla uğraşalım değil mi? Diğer ülkeler çalışsınlar, biz onlardan satın
alırız; nasıl olsa taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz. Hem IMF’ye bile hayalî borç veriyoruz.
Hükûmetin hakkını da yememek lazım, ithalat seçeneklerini artırmak için ellerinden geleni
yapıyorlar; Bulgaristan’dan saman, Sırbistan’dan et, Singapur’dan inek, hepsi mevcut. Zaten
ne gerek var ki bunları Türkiye’de üretmeye; eller aya, biz yaya. Ama olsun, 1.100 odalı saray
yapamadılar diye bütün bu ülkeler bizi kıskanıyorlar. (s. 632)."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – OECD, yapmış olduğu çalışmada tabii ki sadece
Türkiye’yi değerlendirmedi, OECD üyesi bütün ülkelerin gelir dağılımındaki değişimi inceledi
ve bu çalışmada, birçok OECD üyesi ülkede, özellikle 2000’li yıllardan sonra gelir dağılımında
önemli bozulmalar meydana geldi. Bu ülkeler içerisinde Danimarka, Norveç, Finlandiye, İsveç,
Macaristan, İtalya, Japonya, İngiltere, İsrail, ABD…
……….
MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Yani bakın, bu OECD ülkelerinde, 2000’li yıllar
sonrası dönemde gelir dağılımda bozulma yaşanırken son on beş yılda AK PARTİ hükûmetleri,
ülkemizde gelir dağılımını 1990’lı yılların çok ötesine, 1980’li yıllardan da daha iyi bir noktaya
getirmiş oldu. (s. 955)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"Bakın, bir araştırma yapalım. Bunun kamu tarafından yapılması lazım. Yatırımcıların çoğu
Romanya’ya, İngiltere’ye, Yunanistan’a, Bulgaristan’a, hatta Mısır’a yatırım yapıyorlar son
yıllarda. Bunları hep beraber aşmamız lazım. Bu sadece, bu kanun tasarısında olduğu gibi,
518’de olduğu gibi bazı işlemleri kolaylaştırmak bürokrasiyi azaltmakla olmaz; bir hukuk
devrimi de yapmamız lazım, korkutmamamız lazım, güven vermemiz lazım, adalet olması
lazım, insanların mahkemeye gidebilmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, 2016’da, 2017’de biz
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27 bine yakın şirkete el koyduk ve bunların çoğu mahkemeye gidip hakkını, hukukunu
arayamadılar. (s. 286)."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"Bugün aslında Türkiye’nin geldiği yer, yıkılmış bulunan Sovyetler Birliğinin yerini almış olan
emperyalist Rusya’yla yeniden bir ittifaka girerek Orta Doğu paylaşımına katılmaktan
ibarettir. Bu paylaşım Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ekseniyle karşı karşıyaymış gibi
göründüğü için antiemperyalizm lafını hiçbir şekilde hak etmeyen NATO üyesi, bütün
emperyalist paktların üyesi bir Hükûmetin şeker fabrikalarını satarak antiemperyalizm
yaptığına inanmamız için hiçbir sebep yoktur. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz
emperyalizmin Orta Doğu’daki ortağı, artık ölmüş olan BOP’un ortak yöneticisisiniz hepsi bu
kadar. (s. 890)."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"Burada da bu sektörü dikkatle incelemek gerekirken, düzenleme gerekirken, bu sektörde
belki daha hızlı maliyetleri düşürmeye çalışıyorsunuz ama hızla ileriye doğru koştuğunu,
sıkıntıya doğru koşacak önlemler olduğunu burada ifade etmek istiyorum.
Şimdi, götürü usulde bir vergileme olayı bu kanun tasarısında ortaya çıkıyor. Siz, her ne kadar
“Bunu İngiltere’de inceledik, bunu gördük.” deseniz de bu, uygulanmadan önce, bize göre, bu
konuda tez yazan bir arkadaşınız olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bu Türkiye'yi otuz beş
sene önceye doğru götürmenin bir neyidir? İşareti olarak söylemek lazım. İstisnalar
azalmıyor.
Şimdi, yabancılardan KDV almama konusunda, şahsen özellikle sağlık sektörüyle de yakından
ilgili biri olarak ifade etmek istiyorum. Burada, arkadaşlar, ısrarla buranın da vergilendirilmesi
gerektiğini, sektörün zaten ucuz olduğunu, yabancıların tercih nedeni olduğunu ifade ediyor
ama geçici de olsa bunu yapsanız ileride bunu düzenlemek gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) -Katma değer vergisi iadesi sadece, şu anda, mevcut
sistemde ihracat teslimlerinde veya indirimli orana tabi ürünlerin teslimlerinde kullanılan bir
yöntem. Biz şimdi diyoruz ki: “İhracat olmasa da indirimli orana tabi bir işlem olmasa da on iki
ay içerisinde giderilemeyen bir vergi yükü varsa devlet bunu iade eder.” Çalışmaları yaparken
gördük, İngiltere’de bu bir ayda iade ediliyor. Yani ocak ayında yüklendiniz KDV’yi, bir ay
sonra gittiniz, o KDV yükü üzerinizde kalmış, devlet size KDV’nizi iade ediyor. Biz de şaşırdık
“Bir ayda acaba bu şekilde iade edilebilir mi?” diye ama sistem orada çalışıyor. Yani burada
“İade etmeyeceğim.” demekle sistem çalışmıyor. Bugün “sahte belge, muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge” dediğimiz birçok meselenin arkasında aslında bu yaklaşımlar da var. Biz
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burada ne yapıyoruz? On iki ay içerisinde iade edilmezse iadenin önünü açıyoruz.
Ekonomideki imkânlarımızı ve mali imkânlarımızı değerlendirerek bu süreyi üç aya kadar
indirme konusunda Maliye Bakanlığına yetki alıyoruz yani mükellefin lehine olmak üzere
süreyi daha da erkene çekmenin önünü açıyoruz."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"Küçük işletmelerimiz için bir uygulama getiriyoruz, hasılat esaslı KDV iade sistemi. Sistemi
basitleştiriyoruz. Bugün basit usulde de var benzeri bir sistem. Bu, otuz üç yıla ait bir
uygulama değil. Bugün İngiltere’de bu sistem var yani modern vergi sistemlerinde küçük
işletmeler lehine her zaman için basitleştirici, kolaylaştırıcı uygulamalar var. Bu getirdiğimiz
sistemde küçük işletmeler satarken de alırken de belgesini almak zorunda. Satarken de
alırken de KDV’sini ödemek ve KDV’sini beyan etmek zorunda, tahsil etmek zorunda. Bu
bakımdan, sistemde bir götürü vergileme yapmıyoruz, sadece tahsil edilen KDV ile indirilen
KDV arasındaki denge üzerinde vatandaşın lehine bir belirleme yapıyoruz. Dolayısıyla, burada
hiçbir şekilde indirim KDV’yle ilgili bir belgeden vazgeçtiğimiz yok, indirim KDV’yle ilgili olarak
belge düzenini ortadan kaldıracak bir sistem yok. Birçok sektörde -bunlar özellikle hizmet
sektörleri- gerçekten bu tür bir yükümlülük mükellefleri tam tersine başka yanlışlara
gitmekten kurtaracak. Bunu da sahadaki çalışmalarımız sırasında gördük"
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"Bütün dünyada kömüre dayalı santraller tartışılırken biz hâlâ ithal kömüre dayalı santraller
yapımında ısrarcıyız. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’imizin ilçelerinden Bandırma’da ithal
kömüre dayalı termik santral yapılmasıyla ilgili ÇED bilgilendirme toplantısına katıldım. Halkın
istemediği, çevreye, doğaya, havaya, suya vereceği zararlar ortada iken ve 2013 yılında
dönemin AKP milletvekili tarafından “Artık sonsuza kadar rafa kaldırılmıştır.” denilen projenin
üzerinde bu kadar ısrarla durulmasının nedenini ve ısrarı anlayamıyoruz. Tıpkı bizim gibi
elektrik üretiminin üçte 1’ini kömür yakıtlı santrallerden üreten İngiltere 2025 yılına kadar
kömür yakıtlı santrallerinin tamamını kapatacağını daha birkaç hafta önce açıkladı. Yerli ve
yenilenebilir enerji potansiyelimizin toplam tüketimimizin 3 katı olduğunu biliyoruz."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"MHP GRUBU ADINA FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) - Türkiye’yle Çin arasında dış
ticaret hacmi 2013 itibarıyla 28 milyar dolara, bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak
gerçekleşmiştir. 2009 yılı itibarıyla bu artış yüzde 100’e yakındır. Bu sebeplerle, kurulacak
Asya Altyapı Yatırım Bankasının önemli fırsatlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye’nin yararına olacaktır. Zaten globalleşen dünyada
bu gelişmelere de kayıtsız kalmak mümkün olamamaktadır. Nitekim, söz konusu bankanın
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kuruluşunun ilanından hemen sonra, ABD, bankaya muhalif olduğunu açıklayarak üye
olunmaması çağrısı yaptığı hâlde, birçok Batı ülkesi uzun süre bekledikten sonra bankaya
kurucu üye olarak başvurmuştur. Bunlardan Avusturya 500, Danimarka 369, Finlandiya 310
milyon dolar yatırmıştır. Almanya 4 milyar 484 milyon civarında sermaye koymuştur,
İngiltere’nin koyduğu sermaye 3 milyar civarındadır ve diğer birçok Batı ülkesinin önemli
miktarlarda sermaye koyduğu göz önüne alındığında, bankanın gelecekte önemli işlevler
yürütmesi beklenebilir.
Avrupa ülkeleri finans sisteminin değişim ve dönüşümünden uzak kalmak istememişlerdir,
Asya’da gerçekleşecek projelerden ülkesi ve şirketleri açısından azami fayda sağlamayı
amaçlamaktadırlar. Ekonomik anlamda belirli bir büyüklükteki bazı Avrupa ülkelerinin Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa gibi- peş peşe üye olmaları, bankanın kurulmasına karşı
çıkan ABD’nin baskısının önünü almış gibi gözükmektedir"
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"Türkiye’ye getirileri ne olabilir? Türkiye’nin bankaya kurucu üye olarak başvurmasında
İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin üyelik başvurusu yapması etkili olmuştur. Söz konusu
banka Türkiye’yi Asya ülkesi olarak kurucu üyeliğe kabul etti. Türkiye, Asya Kalkınma
Bankasından farklı olarak Batılı ülkelerle aynı statüde bulunmayacaktır. Asya Kalkınma
Bankasında bölge dışı üye statüsüne ve binde 5’lik oy gücüne sahip Türkiye, bu bankada bölge
ülkesi olarak kabul edildi, Avrupa ülkeleriyse bölge dışı kurucu üyeler olarak kabul edildi. Asya
ülkesi olarak yer almak, kuruluş aşamasında Türkiye’ye önemli maddi yükümlülükler
getirecektir. Bankanın ekonomik büyüklükleri oranında paylaşılan yüzde 75’lik oy gücü Asya
ülkelerinde bulunmaktadır. Türkiye, bankanın hisse paylaşımı yapılmasında ilk 10 ülkenin
hemen arkasından yüzde 2,6 payla 11’inci sırada yer almıştır."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Geçici istihdam arttıkça güvenceli, kadrolu çalışma da
giderek azalıyor. Kiralık işçi alan firmalar ya da kamu sektörü kadrolu çalışanlarını işten
çıkarıyor. Almanya’da 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yeni istihdamın yüzde 53’ü
geçici istihdam büroları tarafından yapılıyor ve geçici istihdamla şirketler kadrolu çalışanları
işten çıkarmaktadır. Geçici istihdamla çalışanlar aynı işi yapıyor olsalar da daha düşük ücret
almaktadırlar. KEİG raporuna göre İngiltere’de esnek çalışanlar aynı işi yapan tam zamanlı
çalışanlara göre saat ücretinin sadece yüzde 68’ini alabilmektedir. Türkiye gibi zaten
kadınların aynı işi yapan erkeklere göre çok daha düşük ücret aldığı ülkelerde, geçici esnek
istihdam, ücretleri daha da düşürecektir ve kadının mağduriyetini daha da artıracaktır. Ayrıca,
özel istihdam bürolarının, iddia edildiği gibi, başta söylediğimiz gibi çok yeni istihdam alanları
da açmaktan uzaktır. Mevcut iş gücü piyasasındaki boşluklara, örneğin, askere giden
çalışanın, doğum yaptığı için işten ayrılan kadının yerine istihdam edildiği için yeni bir
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istihdam alanı oluşturmuyor, geçici bir istihdam alanı oluşuyor ve işe dönmeyle o tekrar
eskiye dönüyor. Dolayısıyla, istihdamın garantilendiğini söyleyemeyiz. (s. 974)."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üretim maliyetlerini
azaltarak ekonominin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
desteklemek amacıyla önemli girdi niteliği taşıyan bir kısım yatırım ve ara mallarının vadeli
ithalatı üzerindeki fon yükünü kaldırdık. İmalat sanayi makine ve teçhizat yatırımlarının
finansmanında kullanılan kredilerde banka sigorta muameleleri vergisi istisnası getirdik.
Yaptığımız vergisel düzenlemelerle Türkiye vergisel açıdan dünyadaki en rekabetçi ülkelerden
birisi hâline gelmiştir. Ülkelerin vergi rekabetini ve tarafsızlığını ölçen Uluslararası Vergi
Rekabeti Endeksi’ne göre Türkiye 2015 yılında 34 ülke arasında en rekabetçi 9’uncu ülke
olmuştur. Söz konusu endekste gelişmiş ülkeler arasında yer alan İngiltere 11, Almanya 17,
ABD ise 32’nci sıradadır (s. 58)."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) – Onun dışında, nükleer
santraller hemen soruldu. Bugün 100’den fazla inşaat hâlinde nükleer santral var. İngiltere
dâhil, Avrupa’nın birçok ülkesi dâhil, kendi ülkelerinde, topraklarında nükleer santral inşa
ediyorlar. Bugün deniyor ki Fukuşima… Evet, Fukuşima’da kaza oldu. Sonra? Japonya bütün
santralleri kapadı.... Aralık ayı itibarıyla durdurduğu santrallerin hepsini tekrar faaliyete
geçirip elektrik üretimine devam ediyor....Bugün, Norveç, İsveç, Finlandiya, Baltık ülkeleri
dahi… Bakın, İsveç elektrik ihtiyacının yüzde 40’tan fazlasını nükleerden, Finlandiya yüzde
35’ten fazlasını nükleerden, Fransa yüzde 70’ten fazlasını nükleerden karşılamaktadır. (s.
181)."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"Sınırsız yetkiler verdiğiniz TOKİ kanalıyla şehirleri, yeşil alanları, ormanları, hazine arazilerini,
küçük esnafı, çiftçiyi katlettiniz. Cumhuriyetin doksan yıllık ekonomik birikimlerini satıp satıp
harcıyorsunuz.
Başta İngiltere olmak üzere, kamu-özel ortaklığı sistemini uygulayan tüm ülkeler durumdan
şikâyetçiyken siz ısrarla Türkiye’de kamu-özel ortaklığını, üstelik fahiş maliyetlerle
dayatıyorsunuz. (s. 256)."
[Data_2015-2017]
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24.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, sağlığa bakıyoruz. Sağlık ve eğitimle beraber baktığımızda bütçenin bu
payının yüzde 36 olduğunu gördük, yüzde 36. Bakınız, İngiltere’de bu oran yüzde 29,
Almanya’da yüzde 26, Fransa’da yüzde 24, Türkiye’de “İnsan için devlet.” diyen AK PARTİ
iktidarında bu oran yüzde 36’ya çıktı. Sağlıkla ilgili saatlerce konuşabilirim, gurur duyduğumuz
alanlardan bir tanesi. Onun dışında, sağlıkta farklı eczane uygulamalarının, farklı hastane
uygulamalarının hepsi geride kaldı. (s. 480)."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"Sonra, yüce Meclisimize şunu söylemek isterim: Bu öyle büyük bir devrim falan değildir, bu
öyle büyük bir işsizlik ve kölelik getirecek bir hadisenin adı falan da değildir, çok net
söylüyorum. Bunun Avrupa’da ortalaması 1,6’dır yani kayıtlı istihdamın 1,6’sıdır, Amerika’da
2,1’idir, Japonya’da yine yüzde 2 oranındadır; en fazla, hiçbir kısıt gelmeyen -yani 4+4 gibi,
bizim gibi- iş hacminin artmasında herhangi bir kısıt gelmeyen İngiltere’de, herhangi bir kısıt
olmayan, tamamen serbest bir anlayış içerisinde geçen İngiltere’de ancak yüzde 3,9’dur. Şunu
ifade etmek istiyorum ki: Bir taraftan her birimiz bunun sorumluluğunu yaşıyoruz. Tarım
işçileriyle ilgili yani tarımla ilgili, kasa üzerinde giden, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan,
akşam hastalanan çocuğunu hastaneye bile getiremeyen bir insana burada bir derman
buluyoruz. (s. 820)."
[Data_2015-2017]

26.!!!!
"Alim Tunç: Değerli milletvekilleri, bu tasarının kanunlaşmasının ülkemize, ekonomimize ve
çalışanlarımıza hem refah hem mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yine, alt komisyonda
bir sivil toplum kuruluşumuzun temsilcisi, orada, kendisinin İngiltere’ye dil öğrenmeye
gittiğini ve bu geçici istihdam bürolarından faydalanarak öncelikle orada çalıştığını, daha
sonra o ofiste hukuku bitirdiğini ve orada avukat olarak çalıştığını örnek olarak vermişti.
İnşallah, ülkemizde de öğrencilerimiz bu konuda……çalışarak, bunun gibi istihdam
bürolarından faydalanarak ülkemizde de işsizliğin önlenmesi; hem üniversitede
okuyanlarımızın, gençlerimizin hem de çalışanlarımızın yasal güvence altında çalışmaları bu
tasarıyla sağlanacaktır."
[Data_2015-2017]

27.!!!!
"Yurt dışında durum: Almanya’da kiralık işçi statüsünde çalışanlar emsal çalışanlara göre
yüzde 30, Kanada’da yüzde 40 daha az ücret almaktalar;. sendikalaşma oranları yok denilecek
kadar azdır. Fransa’da kiralık işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 1’in altında, İtalya’da yüzde
1,7; Hollanda’da yüzde 7; Lüksemburg’da yüzde 5’tir. Özel istihdam bürolarıyla işsizliğin
azalacağı yönünde bir algı da yaratılmaya çalışılmaktadır. 2004 ile 2014 yılları arası Avrupa
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Birliği işsizlik verilerine bakıldığı zaman hiçbir ilerleme olmadığı gözlemlenmiştir. 2004 yılında
Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 9,3 olan işsizlik oranı 2014 yılında yüzde 10,2’ye yükselmiş,
Amerika’da yüzde 5,5’ten yüzde 6,2’ye, İngiltere’de ise yüzde 4,7’den yüzde 6,2’ye
yükselmiştir. Yurt dışı örneklerine bakıldığı zaman, kiralık işçi sektöründe ciddi bir tekelleşme
vardır. Dünyada 260 bine yakın özel istihdam bürosu olmasına karşın piyasanın yüzde 45’i
aralarında Adecco, Randstad, Manpower’ın olduğu 10 büyük şirketin elindedir. (s. 183)."
[Data_2015-2017]

28.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bizler tükettiğimiz enerjiye ne kadar ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz.
Ancak enerjide dışa bağımlı olmaktan da kurtulmak istiyoruz. Bizler “İstemezuk”çu değiliz.
Bizler üretim sevdalısı sanayici iş adamlarıyız, halka hizmet için buradayız. Teknoloji olarak
bizden çok ileride olan Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin
nükleer enerji konusunda payını son yirmi yılda giderek düşürdüklerine dikkatinizi çekmek
istiyorum. (s. 346)."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"Burada şunun da altını bir çizmek lazım: Burada sayısız uluslararası raporlar var, bilgiler var,
evraklar var. Bütün dünyada -İngiltere, Amerika- birçok rapordan bahsediyoruz. İşte,
geçtiğimiz gün Amerika’yla ilgili bir raporda Amerika’daki illegal kullanılan yıllık elektrik
rakamı için bahsedilen rakam 6 milyar dolar yani kaçak olarak elektrik kullanımı 6 milyar dolar
ve bu tüm sistemdeki faturadır. İngiltere’de milyar poundlardan bahsediliyor. Avrupa’nın
birçok ülkesinde de var bu rakam. Kimi ülkede biraz daha çok, kiminde biraz daha az ama bu
rakam tamamıyla ve tamamıyla tüm sistem içerisinde devam ediyor (s. 542)."
[Data_2015-2017]

30.!!!!
"TACETTİN BAYIR: Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifinde içimizi belki en çok yaralayacak
olan, bu nükleer tesislerin kurulmasında kıyı ve sahillere, zeytinlik sahalara girilmesinin önünü
maalesef sonuna kadar açıyor bu yasa. Nükleer enerji tesislerinin yükseleceği bölgelerde haklı
direnişi ve yerinde uyarıları hiç dikkate almıyorsunuz, tıpkı Çeşme Ovacık’ta RES’ler için
kesilen ağaçlara ve köylülerin yaptıkları eylemlere (s. 566) kulağınızı tıkadığınız gibi
kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Teknoloji olarak bizden çok daha ileride olan Amerika, Almanya,
Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkeler nükleer enerjinin toplam enerji kaynakları
içerisindeki payını son yirmi yıldır giderek düşürmüşlerdir. Japonya 2023 yılının sonuna kadar
tüm nükleerlerini kapatmayı planlamaktadır. Biz ise dünyayı sanki yeniden keşfetmişiz gibi
nükleer enerjiyi bir popüler enerji kaynağı gibi topluma sunmaya çalışıyoruz (s. 567)."
[Data_2015-2017]
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31.!!!!
"Şimdi, bizdeki borçlanma -özel sektör borçlanması ve dövizli borçlanma- 2009’dan itibaren
başladı ama dünyada bu konuyla ilgili temayül 1970’lerden itibaren var. Washington
Mutabakatı diye bir konu vardır. Washington Mutabakatı, işte, özellikle gelişmekte olan
ülkelerin mali disipline daha fazla önem vermelerini, açıklarına daha fazla dikkat etmelerini
falan ister, böyle 10 tane maddesi vardır. Bu, sonradan, ekonomist Williamson tarafından
bilimselleştirilmiştir. Sonradan buna bir 10 madde daha ilave edilmiştir ve neredeyse liberal
ekonominin amentüsü hâline getirilmiştir. Bunun 2008 krizinden sonra yanlış olduğu ortaya
çıktı, büyük bir sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Ki İngiliz Maliye Bakanı bir açıklama yapmıştı
2008’de: “Bundan sonra hiçbir şekilde devlet yatırımlarına, devlet müdahalelerine ihtiyaç
yoktur.” dedi. Ertesi gün bir özel sektör bankasına el koymak zorunda kaldılar İngiltere’de.
Her şey değişti, Washington Mutabakatı artık iflas etmiş vaziyette. Washington
Mutabakatı’yla beraber borçlanma daha fazla arttı, çok daha rahatladı ve bugünlere gelindi.
Şimdi, gelinen bu ortamda bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. (s. 391)."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL – Avrupa Birliği ülkelerinden bakın İtalya, Fransa, İngiltere,
belki -dördüncü ülkeyi hatırlayamadım- İspanya, bu 4 ülkede arkadaşlar, varlık barışı
düzenlemeleri oldu yani bugün ülkeler vatandaşlarının yurt dışındaki varlıklarını ülkeye
getirmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. Bunda garipsenecek bir durum yok ve Türkiye
de diğer ülkelerin yaptığı gibi kendi vatandaşlarının yurt dışındaki kazançlarını, varlıklarını
Türkiye’ye getirmelerini teşvik etmek üzere bir yasal düzenleme yapıyor. Dolayısıyla, bunu
başka ülkelerin de yaptığını, bunun da normal bir şey olduğunu kabul edelim. Burada
herhangi bir şekilde sanki dünyada hiç kimse yapmıyor da bir tek bu düzenlemeyi Türkiye
yapıyor gibi bir düzenleme var. Daha iki gün önce Endonezya’da buna (s. 1170) benzer bir
varlık barışı kanununu Parlamentodan geçirdi. Bugün sermaye global olarak dolaşıyor. Türk
vatandaşlarının da yurt dışında birtakım faaliyetlerden elde ettikleri kazançları var, birtakım
varlıkları var. Bu varlıklarını Türkiye’ye getirmelerini sağlamak üzere yaptığımız düzenleme
hepimizin destek olması gereken bir düzenlemedir diye düşünüyorum (s. 1171)."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Biz biliyoruz ki birçok medeni ülke benzer
düzenlemeleri geçmişte, yakın zamanda da yapmıştır; Türkiye de diğer ülkelerin yaptığı
uygulamalara benzer bir uygulamayı yapmaktadır. Baktığımız zaman, yakın zamanda İtalya,
Yunanistan, İngiltere, İspanya, Endonezya, Rusya, Belçika, Almanya gibi ülkeler bu tür
düzenlemeleri yaptılar; yurt dışındaki vatandaşlarına ait varlıkların ülkelerine getirilmesini
sağlayacak paketler düzenlediler. Ayrıca, tekrar tekrar vurgulamak gerekirse, diğer
vekillerimizin sorularında da işaret edildi, “Bu şekilde, yurt dışındaki varlığını getiren kişilere
hiçbir sorgu ve sual yok, mutlak manada bir koruma sağlanıyor.” şeklindeki değerlendirmeler
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de doğruyu yansıtmamaktadır. Tekrar tekrar, üstüne basa basa söylüyorum, açıkça madde
okunursa maddede çok net bir şekilde görülecektir ki burada yapılan düzenleme şunu ifade
ediyor: Herhangi bir kişi, yurt dışından getirmiş olduğu varlık nedeniyle veya bu varlığı
getirmiş olmaktan dolayı yapacağı bildirimden dolayı herhangi bir soruşturmaya ve
kovuşturmaya tabi olmayacak. Bu kişiyle ilgili ulusal mevzuatımızda veya uluslararası
mevzuatta öngörülen başka bir nedenden kaynaklanan bir bilgi, bulgu, emare, soruşturma
yapılması gereken bir durum varsa hiçbir şekilde bu düzenleme onun önünde bir engel
oluşturmamaktadır (s. 102)."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"Şimdi, oralarda, offshore merkezlerinin bazılarında çok kolay bankalar satın alabiliyorsunuz.
International Herald Tribune gazetesinde ilanlar var, diyor ki: “9.990 dolara ful lisanslı banka”
ya da Moskova’da haftalık gazete Kommersant diyor ki: “300 bin dolara, 320 bin dolara
bankanın yanında Belize’nin vatandaşlığını da sana veriyorum ki bütün dünyayı İngiliz
vatandaşıymış gibi dolaşabilirsin.” Şimdi, bunları alıyorsunuz… Prosedüre çok fazla girmek
istemiyorum, o bankalar üzerinden o paraların nasıl aklandığını da daha sonraki oturumlarda
isterseniz anlatabiliriz, o konulara girebiliriz. Bu paralar offshore merkezlerinde ya hiç
vergilendirilmiyor ya da çok cüzi bir miktarda vergilendiriliyor ve -daha önce de söylemiştimoffshore merkezlerinde bunların kayıtları tutulmuyor. (s. 112)."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"Bazı ülkeler harcamaların ve vergi gelirlerinin kompozisyonunu değiştirerek büyümeyi ve
gelir dağılımını destekleyecek maliye politikalarını gündemine almıştır. Başta Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere olmak üzere İtalya, Macaristan, Güney Kore gibi birçok ülke rekabet
gücünü artırmak için dolaysız vergi oranlarını düşürme, altyapı harcamalarını artırma
programları açıklamıştır. (s. 28)."
[Data_2015-2017]

36.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUŞ (İstanbul) – İktidarımız, kamu maliyesi noktasında,
hem bütçe tarafında hem de borç yükü tarafında muhafazakâr ve disiplinli pozisyonunu hep
korumuştur. Bir örnek vereceğim: 1992-2002 arasında ortalama bütçe açığı yüzde 6,5 iken
2003-2015 döneminde ortalama bütçe açığı yüzde 2,7’dir. Şöyle birkaç tane ülkeye bakalım.
Mesela 2015 itibarıyla biz yüzde 1,2 bütçe açığı verdik, Brezilya 10,3 vermiştir, Japonya 6
vermiştir, İspanya 5 vermiştir, İngiltere 4,40 vermiştir, Hindistan 3,90 vermiştir, Amerika
Birleşik Devletleri 2,5; Rusya 2,60; Çin 2,30 -hep örnek verdiğimiz- Türkiye’den çok daha fazla
bütçe açıkları vermişlerdir."
[Data_2015-2017]
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37.!!!!
"Peki, yerli? Yerli deyince kömür dedik. Kömürle alakalı şu resmi çok net görmemiz lazım:
Dünyada elektrik üretiminde yüzde 40’dan fazla bir kömür kaynağı söz konusu. Birincil enerji
tüketimine baktığımızda bile kömür yüzde 30’larda. Bize birileri hep akıl veriyor, “temiz
enerji, Avrupa” falan diyor ama şu rakamları ben -insan nisyan ile malul- yine ifade etmem
lazım. Avrupa’nın elektrik üretimindeki kömür payı, Polonya yüzde 84, Almanya yüzde 45,
İngiltere yüzde 39, Romanya yüzde 38, Danimarka yüzde 34 -dünyaya dönelim- Çin yüzde 75,
Hindistan yüzde 73, Amerika yüzde 35. Peki, bizde? 15,5 milyar ton kömürümüz var, kurulu
gücümüzün en az bir misli daha yani 10 bin megavatın üzerine bir 10 bin megavat daha
yapabilecek kapasitemiz varken “Aman, yok.”, nereye dokunsak “Yok.”"
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HULUSİ ŞENTÜRK (İstanbul) –Değerli arkadaşlar, dünya pazarları
büyük oranda tek standart, tek belge yapılanmasına dönüşmüş olup OECD verilerine göre de
uluslararası ticaretin yüzde 80’i standardizasyon faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bu
gelişmeler ışığında standartlar artık ürün ve hizmetlerin küresel pazara girmesinde pasaport
işlevi görmeye ve dolayısıyla da küresel ekonomide stratejik bir rol almaya başlamıştır.
Almanya, Fransa, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar da standartların bir başka
boyutunu ortaya koymaktadır ki o da ülkelerin ekonomik büyümesinde standartlar çok büyük
bir rol oynamaktadır, hatta bu etkileri yüzde 25’lere kadar ulaşabilmektedir. Standartların bu
öneminden dolayı gelişmiş ülkelerde standardizasyon ve uygunluk faaliyetleri devlet
tarafından desteklenmekte, devlet tarafından stratejiler ve politikalar belirlenmekte ve
ülkeler arasında adına “standartlar savaşı” diyebileceğimiz kıyasıya bir rekabet
yaşanmaktadır. İşte, tam da bu rekabet ortamında ülkemizin tek millî standartlar kuruluşu ve
en büyük yerli ulusal uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü de
mücadele etmektedir. Enstitümüz, küresel rekabette daha güçlü olabilmek adına da 2011
yılından itibaren ciddi bir politika değişimi içine girmiş ve büyük hamleler gerçekleştirmeye
başlamıştır. Eskiden yılda 3-4 milyon yatırımı ancak yapabilen enstitü yerine, son beş yılda
250 milyon yatırım yapan enstitü ortaya çıkmıştır ki sadece 2015 yılında yapılan yatırım
miktarı bile 90 milyon lirayı aşmıştır."
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"Az önce saydığım desteklere ilaveten, ihracatçılarımıza finansman ve ihracat sigorta kolaylığı
sağlayan, KOBİ’lerimizin finansmana erişim olanaklarını iyileştiren bir mekanizma üzerinde de
titizlikle çalıştık ve şu an itibarıyla uygulamaya koyduk. Yeni desteğimiz çerçevesinde, yurt dışı
alıcılara Türkiye’den mal almaları, Türkiye’den ithalat yapmaları kaydıyla onların alımlarını
destekleyen krediler açıyoruz ve bu kredilerin faiz oranlarını, rakiplerimiz olan ülkelerin
kredilere vermiş oldukları faizlerle yani Türkiye’deki şirketlerin, Türkiye’deki şirketlerin,
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Türkiye’deki kurumların başka ülkelerden, Almanya’dan, İngiltere’den, Amerika’dan mal
almaları hâlinde uygulanan kredi faizleriyle aynı orana dönüştürdük. (s. 732)."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) –Bakın, 2018’den itibaren bütün ülkeler artık
birbirleriyle bilgi paylaşımına başlıyorlar. Bugün her ülke ardı ardına bu tür düzenlemeleri
yapıyor. Türkiye olarak da böyle bir düzenleme yapmış olmamız zaman olarak doğru bir
düzenlemedir. Vatandaşlarımıza şu imkânı veriyoruz: Siz de çok iyi biliyorsunuz ki,
vatandaşlarımız farklı nedenlerle yurt içinde kazandıkları birtakım varlıkları yurt dışında farklı
alanlarda değerlendiriyorlar. Bu sadece Türk vatandaşlarına mahsus bir şey mi? Amerika
Birleşik Devletleri vatandaşları da yapıyor, İngiltere vatandaşları da yapıyor, Fransa
vatandaşları da yapıyor. Dolayısıyla, ülkeler kendi vatandaşlarının varlıklarını ülkelerine
çekmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. (s. 920)."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"HDP GRUBU ADINA AHMET YILDIRIM (Muş) – Mesela, büyüme hızını, AKP kendi iktidarı
döneminde hep Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkelerle kıyasladı. Oysa şunu gözden
kaçırdık, basit bir aritmetiği vardır bu işin: Evet, biz kendimizin büyüme hızını niye Almanya,
İngiltere, Fransa, ABD’yle kıyaslıyoruz? Oralardaki ortalama ömür süresi ne? Oradaki nüfusun
yaşlara göre dağılımı ne? Biz bir genç nüfusuz ve giderek genç nüfus oranı her geçen yıl artan
bir ülkeyiz. Almanya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın, ABD’nin bizim gibi genç bir nüfusu yok ki
yeni istihdam alanları yaratabilsin, yatırımlarla yeni bir büyüme hızı yakalayabilsin.
Almanya’daki yüzde 2’lik büyüme hızı bizdeki yüzde 4 küsurluk büyüme hızının çok çok
üzerindedir. Büyüme hızları gelişmekte olan ülkelerde görülebilen bir ekonomik
parametredir. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızları ile gelişmekte ve geri kalmış olan ülkelerin
büyüme hızları zaten hiçbir zaman örtüşmez, paralel seyretmez. Kaldı ki buradan hareketle
şunu da ifade edelim: Biz kendi büyüme hızlarımızı ve tahminlerimizi tutturamamış bir
ülkeyiz. (s. 210)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"Serbest bölgede üretim yapan bir fabrikanın tapusu yoktur. Tapusu olmayan bir fabrikatör
kime ipotek verecek, kimden kredi alacak, nasıl bir işletmeyi ayakta tutacaktır? Bugün, yasal
düzenlemeler yeterli seviyede yapılmadığı için… Normalde serbest bölge, serbest ticaretin
yapılabildiği bir bölgedir. Mersin’deki bir işletme sahibi, Nil’in kıyısından çakıl taşını alıp
Çekoslovakya’daki cam fabrikasına satabilmelidir ama bunu yapamamaktadır, İngiliz
adalarında ancak bir offshore şirketi aracılığıyla bunu yapabilmektedir. (s. 233)."
[Data_2015-2017]
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43.!!!!
"Geçici istihdam arttıkça güvenceli kadrolu çalışma da giderek azalıyor. Kiralık işçi alan
firmalar ya da kamu sektörü kadrolu çalışanlarını işten çıkarıyor. Almanya'da 2010 yılında
yapılan bir araştırmaya göre yeni istihdamın yüzde 53'ü geçici istihdam bürolarıyla
yapılmaktadır ve geçici istihdamla şirketler kadrolu çalışanları işten çıkarmaktadır. Geçici
istihdamla çalışanlar aynı işi yapıyor olsalar da daha düşük ücret alıyorlar. KEİG raporuna
göre, İngiltere'de esnek çalışanlar aynı işi yapan tam zamanlı çalışanlara göre saat ücretinin
yüzde 68'ini alıyor. Türkiye gibi zaten kadınların aynı işi yapan erkeklere göre düşük ücret
aldığı ülkelerde geçici esnek istihdam, ücretleri daha da düşürecektir. Ayrıca ÖİB’ler iddia
edildiği gibi yeni istihdam yaratmıyor. Mevcut iş gücü piyasasındaki boşluklara, örneğin
askere giden çalışanın, doğum yaptığı için işten ayrılan kadının yerine istihdam edildiği için
yeni bir istihdam alanı oluşturmuyor. Dolayısıyla istihdamı garantilemiyor."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"ORHAN SARIBAL (Bursa) – Birkaç örnek vermek isterim değerli milletvekilleri: Avrupa Birliği
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde protein üretimi kişi başına 70 ila 61 gramdır, bizde ise
sadece 31 gram. Yine, dünyada, hemen yanı başımızdaki Yunanistan, Almanya, İngiltere,
Fransa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri kişi başına yılda 70 ile 80 kilogram arasında et kırmızı artı beyaz et- üretimi yaparken biz ne yazık ki 36 kilogram yapıyoruz ve bu 36
kilogramın da yüzde 60’ından fazlası beyaz et. Bunun karşılığı şuna denk gelmektedir: Onlar
kırmızı eti bizim 3 kat, 4 katımız tüketiyorlar; biz ne yazık ki 10 ile 12 kilogram arasında
tüketiyoruz. Bunun karşılığı neye denk geliyor? Eğer Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı
olmasa halkımız hemen hemen et de yiyemeyecek, iyi ki de varlar (s. 657)."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"ORHAN SARIBAL (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle önerge sahiplerine
teşekkür etmek gerekiyor. Sayın Bakana da katıldığı için teşekkür etmek gerekiyor ama yine
de tarımın sorunları ya da mera sorunu bitmiyor, yeniden ele almak zorundayız, bilimsel bir
şekilde ele almak zorundayız. Bugün ülkede yaşanan kırmızı et meselesinin özü doğrudan
merayla ilgilidir. Dünyada mera kullanma oranı kırmızı ette yüzde 60’tır. Birkaç örnek vermek
istiyorum, İrlanda’da yüzde 97, İngiltere’de yüzde 83, Fransa’da yüzde 71, Hollanda’da yüzde
54 oranında mera kullanılarak kırmızı et üretimi sağlanmaktadır. Bizde ne yazık ki bu rakam
yüzde 14’le 20 arasındadır."
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"Bu sanayi konusunda da öyle büyük düşünmemiz lazım. Şimdi, İngiltere’ye, Fransa’ya,
Almanya’ya bakıyorsunuz; İngiltere’de bin hektar işlenen arazi başına 87 traktör var,
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Almanya’da 80, Yunanistan’da bile 92 traktör var, bizde 36 traktör var. Ya, bununla nasıl
övünelim? Ama böyle, büyük geliyor değil mi 70 bin rakamı? Değil, bunlar bizim daha büyük
düşünmemizi gerektiren şeyler. Onun için bu reform paketinde de böyle küçük
düşünülmemesi lazım, büyük düşünülmesi lazım, daha büyük düşünülmesi lazım; bunlar
yetmez. (s. 59)."
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"Aytuğ Atıcı: “Enerjiyi nereden elde edecek biliyor musunuz? Bizden daha akıllı çıktılar. Sizler,
sizin gibi düşünenler, Fransa, İngiltere gibi emperyal ülkeler Libya’nın çöllerinin altındaki fosil
yakıtlara göz dikerken akıllı Alman çölün üstündeki güneşe göz dikti arkadaşlar. Şu anda,
Almanlar Libya’nın çöllerinde tam 12 tane büyük güneş enerjisi santrali inşa ediyor. Ben
buradan bunu söylerken yine sizin gibi düşünen ve ilk defa karşılaştığım bir milletvekili bana
demişti ki: “Sen güneş enerjisi lobisinin adamı mısın?” Hiç unutmuyorum. “Allah Allah! Ya,
böyle bir lobi mi var?” dedim. Yani bunu düşünmek de ancak AKP’li zihniyetlere yakışır. Güya,
güneş enerjisi lobisi varmış, ben de o lobi adına konuşuyormuşum. Ancak gülerim ama nasıl
gülerim, onu sizin takdirinize bırakıyorum” (sf. 557)."
[Data_2014-2015]

48.!!!!
"Cahit Bağcı: “Borcu ifade ederken değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği tanımlı olmasına dikkat
etmek durumundayız, uluslararası tanımları kullanmak durumundayız. Dün, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanımız, Plan ve Bütçe Komisyonuna bir sunuş yaptı. Bu
çerçevede, ortaya konulan tabloyu ben sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum: Benden önceki
hatip arkadaşlar hem kamu kesimi borçlarına hem de özel kesim borçlarına değindiler.
Değerli arkadaşlar, Türkiye, kamu kesimi borçları, Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan’dan
sonra en düşük seviyede olan ülkelerden bir tanesidir ve yüzde 40’ın altındadır. Pek çok
Avrupa Birliği üyesi ülke, Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa yüzde 100’ler seviyesindedir yani
gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 100’ü oranında bir kamu kesimi borçlanması söz konusudur”
(sf. 54)."
[Data_2014-2015]

49.!!!!
"Bizim ülkemizde tarımsal işletmeler ekonomik limitin altındadır genel manada, onun için
verimlilik düşmüştür, ekonomiklik git gide düşmektedir. Oysa dünyada tedbir alan ülkelerde,
Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal işletme büyüklüğünün 50 hektarın üzerinde olduğunu -yani
İngiltere, Fransa gibi ülkelerde 50 hektarın üzerinde, Almanya’da 45 küsur hektar, Amerika’da
çok daha üstünde bunun- ama bizim ülkemize geldiğinde 5,9 hektar” (sf. 354)."
[Data_2014-2015]
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50.!!!!
"Altan Tan: “Siz, oradaki 60 dönüm ve 70 dönüm ile Şanlıurfa’daki bir 60, 70 dönümü hangi
mantıkla aynı kategoriye koyuyorsunuz? Yani, birinci yanlış. Klasik bir halk tabiri var: Dakika
bir, gol bir. Sonra da “Biz bunu gördük ama bunu şöyle düzeltebiliriz.” diye bir ek madde
koyuyorsunuz, Bakanlar Kurulunu devreye sokuyorsunuz, Bakanlığın iznini devreye
sokuyorsunuz. Değerli arkadaşlar, yolu bu kadar uzatmaya gerek yok. İkinci bir mesele;
bugün, tarım arazilerinin büyüklüğüyle ilgili: Yine, bu rakamlar Almanya’da 45,7 hektar yani
457 dönüm, bizim halkımızın anlayacağı rakamlarla, 457 dönüm, Fransa’da 521 dönüm,
İngiltere’de 538 dönüm. Sizin Türkiye için düşündüğünüz bu rakamlar da yine ihtiyacı
cevaplamıyor, yine ihtiyacı karşılamıyor (sf. 369)."
[Data_2014-2015]

51.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 564 sıra sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi
saygıyla selamlıyorum. Biz, komisyonlarda söylediğimiz gibi, bu meseleye gerçekten bir millî
mesele olarak bakıyoruz. Bu, Türkiye’nin yıllardır süren, kanayan yarası çünkü arazilerimizin
küçüle küçüle bölünmesi neticesinde, ne yazık ki dünya çiftçisiyle rekabet edebilecek bütün
ortamlar, bütün şartlar ortadan kalkmış vaziyettedir. Şimdi, baktığımız zaman, Türkiye’de,
bundan dolayı, -küçük olduğundan dolayı- 2 milyon hektara yakın arazi kullanılamamakta, bu
da birçok verim kaybına neden olmaktadır. Dünyayla kıyasladığımızda, bugün 5,9 hektara
konu olan arazilerde çalışma yapılıyor. İşte Avrupa’ya baktığımızda, İngiltere’de 538 dönüm,
Fransa’da 521 dönüm, Almanya’da 457 dönüm gibi rakamlar ortaya çıkıyor. Şimdi, şundan
bahsetmek istiyorum: Tabii, bunlar, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumun vahametini
ortaya koyuyor. Bakan komisyonda yaptığı sunumda da bunlardan dolayı -hem
kullanılamayan arazilerden dolayı hem verimli olmamaktan dolayı- yıllık 17 milyar dolar gibi
bir kayıptan bahsediyor, her yıl. Şimdi, her yıl 17 milyar dolar kayıpsa… On iki yıldır bu ülkeyi
ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yönetiyor, son yedi buçuk, sekiz yıldır da Sayın
Tarım Bakanımız bu ülkenin Tarım Bakanı; ben gene de teşekkür ediyorum bu yasayı getirdiği
için ama bu yasa eksik bir yasa” (sf. 372)."
[Data_2014-2015]

52.!!!!
"Mehdi Eker: “Önümüzdeki tasarı, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili, Türk tarımının geleceğiyle ilgili
ve gerçekten son derece de önemli ve çok uzun yıllar boyunca birikerek gelişen bir sorunu
çözmeyi hedefleyen çok temel bir tasarı. Bu, politik mülahazaların da dışında, siyasi partilerin
kendi politikalarının da dışında ulusal bir mesele, hepimizin geleceği bu. Çünkü değerli
arkadaşlar, dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde bizdeki gibi bir toprak rejimi yok. Bakın,
İngiltere’de en büyük kardeşe devrediyorlar, arazi bölünmüyor, ortalama işletme büyüklüğü
53,8 hektar, Fransa’da 52,1 hektar; kardeşlerden biri diğerlerine piyasa değerinden bedelini
ödüyor. Ben şeylerini de söylüyorum yani gelişmiş ülkelerdeki rejimi nedir bu işin, onlar nasıl
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çözüyorlar, tarih içerisinde nasıl çözmüşler. Almanya’da 45,7 hektar, kardeşlerden biri
diğerine az bir tazminat ödüyor. İspanya’da 23,8 hektar, ehil olan mirasçıya devrediliyor.
İtalya’da ehil olan mirasçıya devrediliyor. ABD’de 181,8 hektar ortalama işletme, ortalama
çiftlik yani ve bedeli karşılığı satılıyor. Türkiye’de ise 5,9 hektar. 5,9 hektar benim ülkemdeki
ortalama işletme büyüklüğü yani 59 dönüm. Avrupa’daki biraz önce saydığım ülkeler
içerisinde bize en yakın olanı, bize 4 kat fark atıyor. Şimdi, biz onlarla rekabet edeceğiz” (sf.
373)."
[Data_2014-2015]

53.!!!!
"Araştırmalara göre dünyadaki toplam kara para tutarı 700 milyar ile 1 trilyon dolar
arasındadır. Bu tutar yaklaşık olarak her yıl 100 milyar dolar artmaktadır. Yine dünya kayıt dışı
ekonomisinin 7-8 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Kayıt dışı
ekonominin GSMH'ya oranı USA'da yüzde 12,5, İngiltere'de yüzde 13,5, Japonya'da yüzde 12,
İtalya'da yüzde 26'dır. Bu oranın ülkemizde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olduğu iddia
edilmektedir."
[Data_2014-2015]

54.!!!!
"Azerbaycan BOTAŞ’la iş yaptığı zaman Azerbaycan’da BOTAŞ İngiliz hukukçuları kendine
hukuk müşaviri olarak tutmuştu, Türkiye’den hukukçu tutmamıştı; BOTAŞ’ın uzun bir süre
hukuk müşavirliğini İngiliz hukukçular yapmıştı."
[Data_2014-2015]

55.!!!!
"Gökhan Günaydın: “Asgari ücret için yaptıkları tanımlamayı söyleyelim. Sevgili arkadaşlarım,
Avrupa Birliğinin 28 ülkesinin 7’sinde zaten asgari ücret uygulaması yoktur, geriye kalan 21
Avrupa Birliği üyesi ülke içerisinde ise Türkiye asgari ücrette düzey açısından 13’ünün
gerisindedir. Şimdi, bir de Eurostat’ın bir istatistiğini vermek istiyorum. İktisatçılar bilir ki
önemli olan sadece fiyat değil, satın alma gücüdür. 100 metreküp doğal gazı satın alabilmek
için kişisel bütçenizin yüzde kaçını ayırıyorsunuz? İşte mesele budur. Bakın, bir Eurostat
istatistiği, Avrupa Birliği istatistiği: Sevgili dostlarım, bir İngiliz 100 metreküp doğal gaz için
bütçesinin yalnızca yüzde 1,6’sını kullanıyor, Alman ve Hollandalı yüzde 1,7’sini kullanıyor ve
İsveçli de yüzde 1,9’unu kullanıyor, bizim ortalama vatandaşımız yüzde 4,1’ini kullanıyor.
Şimdi, bu Eurostat istatistiği. Birazdan ben size gerçek verileri ortaya koyacağım, Türkiye’nin
gerçek durumunu sizlerle paylaşacağım. Kısaca, işsizliğin ve enflasyonun iki haneli rakamlara
çıktığı, dışa bağımlı ve sıcak paraya dayalı iktisat modelinizin çöktüğü bir zaman dilimi
içerisinde yurttaşa dünyanın en pahalı doğal gazını ve elektriğini kullandırıyorsunuz, üstüne
bir de zam yapmakta herhangi bir tereddüt görmüyorsunuz” (sf. 73)."
[Data_2014-2015]
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56.!!!!
"Veysel Eroğlu: “Diğer bir husus da, suyun ticarileşmesi söz konusu değil. Bakın, sudan biz
para almıyoruz şu anda. Ancak, tabii ki, büyükşehirlerde -İstanbul’da İSKİ gibi- diğer şehirlerde
su kanalizasyon idareleri var. Bunlar özellikle belediye meclis kararıyla su tarifelerinde yetkili.
Çünkü İSKİ’nin ve diğer su kanalizasyon idarelerinin genel kurulu büyükşehir belediye meclisi
olduğu için tarifeleri onlar tarafından hazırlanıyor ve kanuna göre onlar yetkili. Ama ben şunu
biliyorum, bu tarifeler hazırlanırken… Ücretler diğer ülkelere baktığımız zaman çok daha
düşük, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, su ve atık su açısından. Bunu Almanya’yla,
İngiltere’yle kıyaslamanız mümkün. Yani burada zaten bu idareler kâr maksatlı değil, sadece
masrafı alıyor. Yani suyun getirilmesi, arıtılması, terfi, enerji ve atık suların toplanıp arıtılması
gibi masraflar var, dolayısıyla su kanalizasyon idareleri sadece ve sadece işletme masraflarını
karşılayacak bir seviyede evlere su veriyor. Hatta ben İSKİ Genel Müdürü olduğum zaman, biz
fakir aileler sıkıntı çekmesin diye ayda yaklaşık olarak 7-10-15 metreküpten daha az su
kullanan ailelere fiyatı çok zararına tutuyorduk. Yani bu da su kanalizasyon idareleri
tarafından dikkate alınıyor. Suyun ticarileşmesi diye bir şey söz konusu değil, su herkesin en
tabii hakkı. Yani bir devletin vatandaşına sağlıklı ve yeterli su vermesi bütün vatandaşların
devletten beklediği en önemli haktır” (sf. 154)."
[Data_2014-2015]

57.!!!!
"Biz nikel madenlerinin tamamını dışarıdan alıyoruz; Yunanistan’dan alıyoruz, Finlandiya’dan
alıyoruz, Amerika’dan alıyoruz, İngiltere’den alıyoruz. İşlemeyelim mi bu madenleri? Kömürü
işleme, altını işleme, petrol çıkarma, doğal gaz çıkarma. Allah aşkına, soruyorum: Cumhuriyet
Halk Partisi veya Milliyetçi Hareket Partisi, gerek İnönü dönemlerinde gerek Karayalçın
döneminde gerek Baykal döneminde gerek Devlet Bahçeli döneminde hiç mi yatırım
yapmadınız?"
[Data_2014-2015]

58.!!!!
"Faruk Çelik: “Sendikalaşma Oranı Kanada’da yüzde 27, Meksika’da yüzde 13,6; İngiltere’de
yüzde 25, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 10,8 ama saydığım bu rakamların tümü, işçi,
memur birlikte. Türkiye’de ne kadar? İşçi, memur birlikte yüzde 18,3” (sf. 574)..."
[Data_2014-2015]

59.!!!!
"Ne yaptık? Bakınız, Hükûmetimizin ortaya koyduğu icraat, ortalama ücretlerin 2007-2013
arasındaki seyrine bakalım: 100 birim olarak alırsak ücreti, 100 birim, 2007-2013 arasında
İtalya’da bu 100 birim 92’ye düşmüş, İngiltere’de 94’e düşmüş, Yunanistan’da 75’e, 100 olan
ücret 75’e düşmüş, İspanya’da 96’ya gerilemiş, Amerika Birleşik Devletleri’nde 100 olan birim
101 olmuş, 101,4 olmuş, Türkiye’de ise 115 olmuş."
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[Data_2014-2015]

60.!!!!
"Nihat Zeybekçi: “Diğer taraftan, Türkiye, gelişmesini, büyümesini sağlarken, refahını
artırırken, millî gelirini artırırken, gelir dağılımında da adaleti sağlıyor. Gini katsayısını Türkiye
0,40’a indirdi. Evet, burası yeterli değildir ama ben size şunu söyleyeyim: Amerika Birleşik
Devletleri’nde de 0,38, İngiltere’de 0,39 -biraz önce bir arkadaşımız söyledi Meksika’yla aynı
diye- Meksika’da 0,48; aramızda devasa bir fark var” (sf. 110)."
[Data_2014-2015]

61.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre tarımda ortalama işletme büyüklüğü
Türkiye’de 6 hektardır. Aynı rakam Avrupa Birliğinde 27, İngiltere’de –söz gelimi- 54,
Fransa’da 52, Almanya’da 46, İspanya’da 24, ABD’de ise 181’dir. Buna, Türkiye’deki
işletmelerin sahip olduğu arazinin çok parçalı oluşu da eklendiğinde bir facia ile karşı karşıya
olduğumuz da görülmelidir. Sadece parçalanmadan kaynaklanan kayıp arazi miktarı 2 milyon
hektardır” (sf. 73"
[Data_2014-2015]

62.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Memur emekli aylığı, burada da 377 liradan yine, 1.312 liraya çıkmış ve
yüzde 248’in üzerinde bir artış söz konusu. Dolayısıyla, tabii ki imkânlarımızın artınca bu
maaşlar da artacak. Bu çok açık ve net olarak… Ama İngiltere’de kişi başına millî gelir takdir
edersiniz ki Türkiye’nin çok çok üstündedir. Dolayısıyla, o çerçevede bakmak lazım bu
maaşlara” (sf. 518)."
[Data_2014-2015]

63.!!!!
"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2013 verilerine göre hektar başına pancar
verimi ülkemizde 53 tondur. Bu oran Fransa’da 85 ton, Almanya’da 64 ton, İngiltere’de 68
ton, Polonya’da ise 55 tondur” (sf. 98)."
[Data_2014-2015]

64.!!!!
"Nihat Zeybekçi: “Değerli arkadaşlar, 2014 Haziran ayından itibaren aldığımız
değerlendirmeye göre, euro dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti, 2014 Haziranından
bugün öğleye kadar. Aynı tarihte, 2014 Haziranından bugüne kadar Türk lirası yüzde 22,5
değer kaybetti. Aynı şekilde “dolar endeksli” dediğimiz euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, İsviçre
frangı, Avusturalya doları olmak üzere 6 ana para birimi dolar endeksli, 2014 yılı Haziran
ayından itibaren bugüne kadar dolar karşısında yüzde 23 değer kaybetti, Türk lirası da yüzde
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22,5, yüzde 23 aralığında değer kaybetti. Bakın, bu bir dalgalanmadır. Dünyada dolar
karşısında diğer paralar değer kaybetmektedir. Burada Brezilya realinin yüzde 40’ın üzerinde
değer kaybettiğini… Onları klasmana almıyorum. Rubleyi değere almıyorum veya Arjantin
pesosunu değerlendirmeye almıyorum. Buna benzer paraları değil, muhatap aldığımız
paraları ben burada değer alıyorum” (sf. 795-796)"
[Data_2014-2015]

65.!!!!
"Müslim Sarı: Türkiye yüzde 3 büyümeyi taşıyamaz. Bir Batı ülkesi, Amerika ya da olgun bir
ekonomi, örneğin Fransa, İngiltere‘de yüzde 2’lik, 3’lük büyümeler çok iyi büyümeler olabilir
ama Türkiye genç bir ülke. Her yıl 500 bin insan, 600 bin insan istihdam havuzuna giriyor.
Dolayısıyla, mevcut 3 milyon işsize ek olarak istihdam havuzuna giren bu insanlara iş
verebilmek için bile ekonomiyi en az yüzde 5 büyütmek zorundasınız. Ekonomi en az yüzde 5
büyüdüğünde işsizlik sabit kalıyor. Ama büyüme oranları aşağıya doğru indikçe işsizlik oranları
da büyüyor. Ve önümüzdeki dönem, orta vadede, Türkiye’nin önünde 0 ile 3 arası bir büyüme
patikası var."
[Data_2014-2015]

66.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi, değerli arkadaşlar, kırmızı et çok önemlidir protein açısından, beyni
geliştirme açısından, beyindeki, vücuttaki gelişme açısından çok önemlidir. Ama Sayın Bakan
demin burada o kadar bol keseden attı ki sanki güllük gülistanlık, her şey dört dörtlük,
insanlar protein alıyor, kırmızı et yiyor ve de kırmızı et yiyecek parası var. Sayın Bakan, bakın,
KAMU-SEN’in araştırmasına göre, Avustralya’da 1 kişi bir yılda 142 kilo et yiyor, Amerika
Birleşik Devletleri’nde 1 kişi bir yılda 125 kilo kırmızı et yiyor arkadaşlar. Şimdi, Amerika’da mı
gelişme çok, Türkiye’de mi? Bakın, Almanya’da 82 kilo bir yılda, İngiltere’de 80 kilo.
Türkiye’de kaç kilo, biliyor musunuz? Türkiye için de buraya TÜİK’in rakamlarını getirdim ki
“Yok, öyle değil.” demesin diye. TÜİK’in verdiği rakamlara göre kırmızı ette toplam üretim 996
bin. Bunu 80 milyona böldüğünüz zaman yılda 12 kilo. Yani Amerika’da 1 kişi 125 kilo et
tüketirken, İngiltere’de 1 kişi 85 kilo et tüketirken Türkiye’de 1 kişi 12 kilo et tüketiyor. Yani,
Allah aşkına, kırmızı et proteini almayan çocuğun beyni gelişebilir mi? Amerika’daki çocuklarla
yarışabilir mi? İşte, sizin karneniz bu Sayın Bakan, buna bir cevap verin, TÜİK’in rakamları
bunlar” (sf. 273)."
[Data_2014-2015]

67.!!!!
"İzzet Çetin: “Yine doğum parasında, diğer ülkelerde çocuklar için doğumdan itibaren her ay
ta üniversite bitimine kadar, kimi ülkelerde 20 yaşına kadar, öğrenimde olmasa bile ailelere
verilen bu doğum paralarının, çocuk paralarının, bizde sadece bu seçime matuf bir şey
yapılıyormuş gibi 300, 400 ve 600 lira olarak bir defada verilecek olması ve bunun da büyük
bir maharetmiş gibi sunulması gerçekten büyük beceriniz. Yani diğer ülkelerde bu miktar bir
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defada, örneğin Rusya’da 9 bin dolar. Fransa’daki, Almanya’daki, İngiltere’deki uygulamaların
yanına bizim yaklaşabilmemizin olanağı yok. Geçtiğimiz günlerde de söyledim, biraz evvel
Tarım Bakanı hakkında gensoru verdik ama Tarım Bakanı bile inek doğum yaptığı zaman
buzağıya 375 lira emzirme parası verirken bebeğe, anneye doğum parası diye 300 lira
verilmesi, sizin el yordamıyla, düşünmeden, araştırmadan bu tasarıları, teklifleri gündeme
getirdiğinizin somut göstergeleri” (sf. 301)."
[Data_2014-2015]

68.!!!!
"1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya
tarumardı. Savaşın yıkıntıları, erozyonu, yıkımı, siyasal, sosyal travması önüne geçilmez bir
enkazla insanlığı karşı karşıya bıraktırmıştı. Ama buna rağmen, bugün dünyanın en gelişmiş
sekiz ülkesinden olan Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya bu enkazdan azami ölçüde nasibini
alan ülkelerdi. Bu ülkeler, o otuz yıllık zaman dilimi içerisinde hem dünyanın gelişmiş sekiz
ülkesinden biri olmayı başardılar ama aynı zamanda, sosyal devlet olmanın gereği olarak da
hiyerarşik olduğu kadar, dikey olduğu kadar yatay toplumsal refahı da, zenginliği de yayan bir
özelliğe, niteliğe de sahiptiler. Bu demek ki, toplumun zenginleşmesiyle birlikte devletin ve
sistemin gelişmesinin de mümkün olduğu gerçeğini bize hatırlatır. (s. 520)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

69.!!!!
"ALTAN TAN: Şimdi, değerli arkadaşlar, bunlar normalleşmenin alametleri ama bunları da
hazmetmeliyiz. Yani, Kastamonu orada var olsun, Kürdistan burada var olsun, tarihî gerçekler
inkâr edilmesin, barış kazansın, dostluk kazansın, kardeşlik kazansın, çözüm çıksın, birliktelik
çıksın. Petrol şimdi mesela. Ben, defalarca soru önergesi verdim Sayın Taner Yıldız’a. Petrol
anlaşmaları yapıyorsunuz, tamam, iyi. Türkiye’nin yıllık 50-60 milyar dolar -her yıl da artıyor
bu rakamlar, belki bu yıl daha da artmıştır- petrol, gaz yani enerji ihtiyacı var. Türkiye enerjide
dışarıya bağımlı bir ülke, bu da çok iyi bir şey değil uzun vadede. Yani bir ülke enerjisini
çözememişse 21’inci yüzyılda, ciddi bir sıkıntı bu. Çözsün. Kimden çözsün? Kürt kardeşlerinde
var, onlardan çözsün; Arap kardeşleri var, onlarla çözsün; kendi topraklarından çıkarsın, kendi
çözsün. Değerli arkadaşlar, bugün bu anlaşmalar da nasıl oluyor, hangi rakamlarla oluyor?
İngiliz istihbaratı biliyor değerli arkadaşlar, CIA biliyor. Alan biliyor, satan biliyor, siz biliyor
musunuz?"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

70.!!!!
"ALTAN TAN (Devamla) – Kimse bilmiyor. Peki, niye bilmiyoruz? Yani dünyanın bildiği ve itiraz
ettiği… Bağdat sizin yaptığınız bu anlaşmaya itiraz ediyor, diyor ki: “Uluslararası anlaşmalara
göre, ben kabul etmiyorum.” İşte, dışarısı sorun çıkarıyor, Amerika’sı, İngiltere’si, şusu busu
yani Orta Doğu’daki güç odakları. (s. 167)."

562

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

71.!!!!
"Cari açık sadece Türkiye’ye münhasıran bir açık da değil. Bugün, Birleşmiş Milletlere kayıtlı
189 ülkenin 130’unda cari açık vardır ve cari açık rakamı, bilhassa ülkeler bazında baktığımız
zaman, çoğu ülke açısından katlanılamaz ve son derece büyük rakamlara ulaşmıştır.
Bu konuda, bakın, cari açıkla ilgili Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Hindistan,
Kanada, Avustralya, Brezilya, bu ülkelerin her biri cari açık veren ülkelerdir. Bunu söylerken
cari açıkla ömür boyu yaşamak zorunda olmadığımızı tekrar buradan ifade ediyorum"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

72.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KEMALETTİN YILMAZ: Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre,
ülkemizdeki ortalama tarım işletme büyüklüğü 6 hektardır. Bu, Avrupa Birliği’nde 27 hektar,
Fransa'da 52, İngiltere'de 54, Amerika Birleşik Devletleri’nde 181 hektardır. Diğer taraftan
ülkemizdeki işletmelerin arazilerinin çok parçalı olması gerçeği göz önüne alındığında durum
yürekler acısıdır. Bu çok parçalı işletme yapısı ve işletme büyüklüğü çok ciddi problem
yaratmaktadır. Acilen miras hukukunda değişiklik yapılarak konuya makul, mantıklı bir hukuki
çözüm bulunmalıdır. Bazı bölgelerde yapılan arazi tapulaştırmaları ile -bunu iddia ediyorlar,
çok çok söylüyorsunuz- kaç kişiye ve aileye tapu verilmiştir? Şahsen bunu da merak ediyorum.
Sayın Bakan cevap verirse memnun olurum. (s. 510)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

73.!!!!
"BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY: Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre tarımda
ortalama işletme büyüklüğü Türkiye’de 6 hektardır. Aynı rakamın AB ortalaması 27,
İngiltere’de 54, Fransa’da 52, Almanya’da 46, İspanya’da 24, Amerika Birleşik Devletleri’nde
ise 181 hektardır. Buna, Türkiye’deki işletmelerin sahip olduğu arazinin çok parçalı yapısı da
eklendiğinde nasıl bir faciayla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Sadece parçalanmadan
kaynaklanan kayıp arazi miktarı 2 milyon hektardır. Sınır kaybı, ulaşım zorluğu, mekanizasyon
maliyeti ve verim kayıpları dikkate alındığında, çok parçalı araziler ve arazi parçalanması
nedeniyle Türkiye’nin bir yılda uğradığı zarar yaklaşık 8 milyar TL’dir. Bu anlamda
toplulaştırma çalışmalarına mutlaka hız verilmelidir. (s. 521)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

74.!!!!
"MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK– Bakın, şu anda benzinde vergi yükü sıralamasında,
Hollanda’da yüzde 61,92; İngiltere’de yüzde 60,98; İtalya’da yüzde 60,18; Yunanistan’da
yüzde 60,13; Türkiye’de yüzde 59,76. Motorini de söyleyeyim: Bakın, şu anda İngiltere’de
yüzde 58,49 vergi yükü motorinde, İtalya’da yüzde 55,28…"
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75.!!!!
"Tayyip Erdoğan: “İstihdamda sağlanan artış bakımından da krizden en çabuk çıkan
ülkelerden birisi durumundayız. 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, başta
gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada iş gücü talebinde büyük bir düşüşe ve işsizliğe yol
açtı. 2007-2010 döneminde işsizlik oranları İspanya’da yüzde 8,3’ten 19,9’a; Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüzde 4,6’dan yüzde 9,7’ye; İngiltere’de yüzde 5,4’ten yüzde 7,9’a; İrlanda’da
yüzde 4,6’dan yüzde 13,5’a; Yunanistan’da ise yüzde 8,3’ten yüzde 11,8’e çıktı” (sf. 88)."
[Data_2011-2013]

76.!!!!
"“Dünyada Japonya ve Amerika başta olmak üzere İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka,
Almanya ve İtalya balıkçılığa çok önem vermekte, kurdukları modern filolarla bol miktarda
balık avlamakta ve ekonomilerine önemli girdiler sağlamaktadırlar. Ülkemizde ise amatör ve
kıyı balıkçılığı yapılmaktadır. Sadece kıyı balıkçılığının yapılıp açık deniz balıkçılığının
yapılmaması ülkemizin açık denizlere uzak olmasından kaynaklanmaktadır” (sf. 2449."
[Data_2011-2013]

77.!!!!
"Birleşmiş Milletler ve İngiliz Stern Komisyonu'nun hazırladığı raporlar; dünyanın felakete
gittiğini göstermiştir. Daha önce bu çağrıya burun kıvıran ülkeler şimdi küresel ısınmayla
mücadele için program açıklamaktadırlar. BM tarafından hazırlanan iklim raporları felaketin
boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yeryüzündeki canlı türlerinin yüzde 50'sinin yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olması hükümetleri harekete geçmek zorunda bırakmıştır. İngiliz
insani yardım kuruluşu Christina Ait, yayımladığı raporda, 2050 yılına kadar en az 1 milyar
insanın küresel ısınmanın sonuçları yüzünden göç edeceği uyarısında bulunmuştur."
[Data_2011-2013]

78.!!!!
"Bülent Gedikli: “Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu küresel kriz karşısında havlu atmış,
bazı ülkeler de iflasla karşı karşıya kalmıştır. Sosyal patlamaların yaşandığı, hükûmetlerin
devrildiği ve yerlerine teknokrat hükûmetlerin iş başına geldiği bu ülkelerin geleceğini
kapkara bulutlar sarmış durumdadır. Daha geçen hafta İngiltere’de 2 milyon kamu çalışanı
Londra meydanlarında protesto gösterileri yapmış, iş bırakmışlardır. Brüksel’de, Paris’te,
Atina’da, Roma’da, Madrid’de 100 binlerce insan benzeri gösterilerle meydanlardadır. Hatta
Amerika’da yapılan Wall Street eylemleri artık bir dönemin sonunu haber vermektedir.
Dünyada bunlar olurken Türkiye ekonomisiyle, istikrarıyla, güçlü liderliğiyle dimdik ayaktadır.
Bugün Avrupa’da herhangi bir insana “Türkiye’de mi yoksa Avrupa’da mı yaşamak istersiniz?”
diye sorulacak olsa çoğu insan herhâlde “Türkiye.” Diyecektir” (sf. 71)."
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[Data_2011-2013]

79.!!!!
"Bülent Gedikli: Bütçe açığından örnek verirsek İspanya yüzde 9,2;
Amerika yüzde 10,6… Bunlar anlaşılıyor mu? ... İngiltere yüzde 10,4; Fransa yüzde 7,7. Bakın,
Türkiye yüzde 2,1. (sf. 77)"
[Data_2011-2013]

80.!!!!
"Hurşit Güneş: “Şimdi, 2012 bütçesi çok zorlu bir dönemde yürürlüğe giriyor. Ben metinlere
baktım, 2012 bütçesinin hazırlığında 2012’nin küresel konjonktürü değerlendirilmiş yani
Avrupa Birliğinin ve avronun bir borç krizinde olduğu ve bu borç krizinin küresel konjonktürü
etkileyeceği ve 2012’nin de makroekonomik hedeflerini etkileyeceği söyleniyor, belirtiliyor.
Bununla beraber, iki şeyin altını çizmem gerekiyor: Bunlardan bir tanesi, Avrupa’daki krizin ne
kadar süreceği ve ne kadar derin olacağı açıklıkla belirtilmemiş. Bu çok önemli çünkü 1993’ten
bu yana Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir kısmı Maastricht Kriterlerine uymadılar.
Uymadıkları için yani yirmi yıla yakın süredir uymayan bu ülkelerin birdenbire bir uyum
sağlaması beklenemez. Nitekim önceki gün gördünüz, İngiltere uyum sağlamadı” Şimdi, 2012
bütçesine baktığım zaman, bu küresel krizin etkilerinin de tam anlamıyla temel hedeflere
konulmadığını görüyorum. Örneğin bir şey söyleyeyim, yüzde 4 civarında büyüme bekleniyor
ama uluslararası kuruluşlar, örneğin IMF, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin yüzde 2
civarında olacağını düşünüyor. Bu son derece önemli. (sf. 297)."
[Data_2011-2013]

81.!!!!
"Enver Erdem: “Bölgesel güç olmanın ikinci şartı da bölgesel ekonomik güç olmaktır. Dünya
ekonomik büyüklüğü içerisinde Türkiye ekonomisinin büyüklüğü maalesef istenen büyüklükte
değildir. Dünya ekonomisi içerisinde yüzde 0,5’lik bir büyüklüğe sahiptir. Gayrisafi millî
hasılası 15 trilyon dolar olan Amerika Birleşik Devletleri, 6 trilyon dolar olan Çin, 5,5 trilyon
dolar olan Japonya, 3,5 trilyon dolar olan Almanya, 2,5 trilyon dolar olan İtalya, İngiltere…
Bunların yanında henüz 1 trilyon dolara varmamış ekonomik büyüklüğüyle Türkiye’nin
bölgesinde ekonomik bir güç olduğundan da bahsetmek maalesef mümkün değildir.
Ekonomik açıdan bölgesel güç olmanın diğer şartları da bölgesinde ortak pazar konumunda
bir ülke olmak gerekmektedir. Türkiye’nin bölgesel güç olması, elbette ki Türk milliyetçileri
olarak en çok bizim istediğimiz, bizim arzuladığımız bir konudur” (sf. 345)."
[Data_2011-2013]

82.!!!!
"Emin Çınar: “Büyük devlet olmak, bölgesel ya da küresel güç olmak istiyorsak, enerji
alanlarında dışa bağımlılıktan kurtulmalı, kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak zorundayız.
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Bunun için de bir an evvel yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklenmeli ve güvenli
nükleer enerjiye geçmeliyiz. Bugün dünya üzerinde 440 nükleer santral bulunmaktadır.
Bunların yüzde 23’ü Amerika Birleşik Devletleri’nin himayesindedir. Avrupa’daki santral sayısı
151’dir. Fransa elektrik üretiminin yüzde 78’ini nükleer santrallerden sağlamaktadır. Yine
Avrupa Birliğinde nükleer enerjide elektrik üretimi payı Belçika’da yüzde 60, Almanya’da
yüzde 35, İspanya ve Finlandiya’da yüzde 30, İngiltere’de yüzde 28,6’dır. Peki, bizde durum
nedir? 2004 yılı Kasım ayında dönemin Enerji Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi
Güler, toplam 5 bin megavat gücündeki üç nükleer reaktörün inşasına 2007 yılında başlanıp
2012 yılında hizmete açılacağını ifade etmiştir. Bugün, burada, 2012 yılının bütçesini
görüşmekteyiz, maalesef bundan bir eser yoktur. Şimdi diyecekler ki: “Biz ihaleyi yaptık,
Danıştay bozdu.” Rusya ile anlaşma imzalayıp, bir kanunla Mersin Akkuyu Nükleer Santrali işi
Ruslara verilmiştir. Bu konuda Atom Enerjisi Kurumunun resmî görüşünün ne olduğu
bilinmemektedir. Yapılan bu anlaşmanın içeriğinde neler vardır, belli değildir. Ne aşamaya
geldiğinden ne yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne de aziz Türk milletinin bir bilgisi vardır
ancak bu işin ülkemize pahalıya mal olacağı bütün enerji çevreleri tarafından ifade
edilmektedir” (sf. 771)."
[Data_2011-2013]

83.!!!!
"Mehmet Ali Okur: “Standardizasyon kavramı, küreselleşen dünyada ülke sanayi ve
ticaretinin gelişmesini, uluslararası pazarda rekabet şansının artırılmasını sağlayan en önemli
stratejik araçlardan biridir. Günümüzde Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi
gelişmiş ülkeler güçlü standardizasyon altyapıları sayesinde dünya ekonomisinde söz sahibi
olmuşlardır” (sf. 905)."
[Data_2011-2013]

84.!!!!
"Aydın Ayaydın: “Ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanan kayıt dışı ekonomi sorununun en
önemli unsurlarından birini de kayıt dışı istihdam oluşturmaktadır. Kayıt dışı ekonominin
sonuçlarında görüldüğü gibi, kayıt altına alınamayan bir istihdam devletleri önemli bir
gelirden yoksun bırakmaktadır. Nitekim ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin gelirleri Avrupa
ülkelerinin çok çok altında kalmaktadır. Kayıt dışı istihdamın daha önemli sonucu ise
çalışanların düşük ücretlerle, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kalmasıdır.
Kayıt dışı istihdam oranı İngiltere’de yüzde 2, Almanya’da yüzde 6, Polonya’da yüzde 14,
Romanya’da yüzde 21, Bulgaristan’da yüzde 30 iken Türkiye’de yüzde 44 düzeyindedir.
Maalesef ki kayıt dışı istihdam sorunu, dünyanın 16’ncı ve Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi
olmakla övünülen ülkemizde işte böyle çok ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır” (sf.
278)."
[Data_2011-2013]
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85.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Pardon, Sayın Güven Sak’ın yorumuna gelince, gelir idareleri, vergi
idareleri dünyanın hangi ülkesinde tamamen bağımsızdır? İngiltere’de Maliye Bakanlığının
içindedir, Amerika’da Hazine Bakanlığının içindedir. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Gerçekten,
birçok gelir idaresinin yapısını da inceledim, bunu inceleyen birçok çalışma da var. Tamamen
bağımsız olan bir gelir idaresi yok. Gelir idarelerinin hemen hemen tamamı Maliye
Bakanlıklarının bünyesindedir. Ha, bunlar mali anlamda, idari anlamda birtakım geniş
yetkilere sahipler. Biz de Gelir İdaresinin bu türden yetkilerle donatılması için gerçekten
çabaladık” (sf. 424)."
[Data_2011-2013]

86.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Şimdi, değerli arkadaşlar, ülkelerin dış borç stoklarına bakarsanız yani özel
sektör ve kamu dış borç stoklarına bakarsanız rakamlar ülkeden ülkeye inanılmaz farklılıklar
gösteriyor. Lüksemburg gibi küçük bir ülke fakat orada finans sektörü çok büyük, finans
sektörünün borcu çok fazla. Lüksemburg’da kişi başına 3,7 milyon dolarlık borç var, bakın kişi
başına. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam dış borcu; özel sektör, kamu dış borcu
Haziran 2011 itibarıyla 15 trilyon 41 milyar dolar, 15 trilyon. Avrupa Birliğinin toplamı 13,7
trilyon dolar, bu 2010 Haziranı itibarıyla. Mesela İngiltere’nin yaklaşık 9 trilyon dolar borcu
var, Almanya’nın 4,7 trilyon dolar borcu var. Bakın, özel sektör ve kamunun toplam dış
borcundan bahsediyorum. “Türkiye burada nerededir?” diye sorarsanız, Türkiye’nin -yani
buradaki rakamların bir kısmı 2010 Haziran, bir kısmı 2011 Haziran- 309 milyar dolardır
toplam devlet ve özel sektör dış borcu. Türkiye Brezilya’dan sonra geliyor, 27’nci sırada. Yani
Türkiye toplam dış borçları sıralamasında 27’nci sırada. Peki, Türkiye’de o anlamda kişi başına
borç sıralamasında yine çok çok daha aşağılarda” (sf. 607-608)."
[Data_2011-2013]

87.!!!!
"Şaban Dişli: “Hepimizin yakından takip ettiği gibi ekonomik belirsizlik, Avrupa ve Amerika’da
ciddi bir şekilde kendisini hissettirirken, biz, net bir şekilde önümüzü görmeye ve belirsizlikleri
ortadan kaldıracak güven vermeye devam ediyoruz... Avrupa’da sorun sadece Yunanistan,
İspanya ya da İtalya değil. Geçin küçük Avrupa ekonomilerini, daha iki gün önce Fransa’nın
notunu düşürdüler. Fransız bankalarına İngiliz bankaları artık kredi vermiyorlar ve son bir
haftada 21 milyar poundu Fransa’daki bankalardan İngiliz bankaları çektiler. Fransa-İngiltere
arasında zaten eskiden bu yana tarımdaki desteklerden kaynaklanan çekişme var” (sf. 902)."
[Data_2011-2013]

88.!!!!
"Oktay Vural: “Asgari ücretler… Yani, asgari ücretler dünyada şudur budur diyerek benzinle
ilgili birtakım mukayeseleri veriyorsunuz. Bakın, ben size vereyim Sayın Bakan: Asgari ücretli
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bir kimse İngiltere’de bir asgari ücretle 214 kilogram peynir alabiliyorken Türkiye’de 54
kilogram alabiliyor. Tereyağı: İngiltere’de 210 kilogram alırken Türkiye’de 33 kilogram alıyor.
Pirinç: İngiltere’de 1.031 kilo alıyor, Türkiye’de 286 kilo alıyor” (sf. 970)."
[Data_2011-2013]

89.!!!!
"Nurettin Canikli: “Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, 2008’in sonlarında ve 2009 yılında
başlayan bir küresel kriz var, global kriz, dünyayı etkileyen bir kriz, hâlen de etkileri devam
ediyor. Şimdi, Türkiye libere ekonomilerle kıyaslandığında bu krize maruz kalma potansiyeli
açısından eşit şartlara sahip. Neden? Çünkü bizde de korumacılık yok, libere bir ekonomi.
Dolayısıyla, doğal olarak dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı, bir gelişme olduğu takdirde
Türkiye ekonomisi de bundan etkileniyor, tıpkı Almanya ekonomisi gibi, İngiltere ekonomisi
gibi libere edilmiş, serbest piyasa ekonomisi uygulayan bütün ülkeler gibi, bu kanallar açık. Bu
yönüyle bakıldığında Türkiye, libere ekonomilerin tamamı gibi, ülkelerin tamamı gibi bu krize
maruz kalma açısından eşit konumdalar, aralarında bu anlamda bir fark yok. Yani Türkiye bu
kriz nedeniyle özel bir koruma tedbiri, bir güvenlik mekanizması oluşturmadı, libere ekonomi
kuralları neyi gerektiriyorsa onu muhafaza etti ve o çizgide yürümeye devam etti. Dolayısıyla,
bu karşılaştırma anlamlı olacaktır bu yönüyle bakıldığında. Onlar da, o ülkeler de bu krize
maruz kaldılar, muhatap oldular, Türkiye de muhatap oldu, bu yönüyle eşitiz” (sf. 1102). uzun
bir konuşma, AB ülkelerinden örnek verip, neticede aynı şartlarda olmamıza rağmen biz
memuru işten çıkrmıyoruz vs diye kendini pozitif değerlendiriyor.
Nurettin Canikli: “İngiltere: Katma değer vergisi oranı yüzde 17,5’tan yüzde 20’ye çıkarılıyor.
Kazanç vergisi, gelir vergisi, yüzde 18’den yüzde 28’e yükseltildi. Kamu kurumlarının, tüm
kamu kurumlarının bütçe ödenekleri yüzde 25 oranında kesildi. Kraliçe II. Elizabeth’in maaşı
2015 yılına kadar donduruldu. 300 bin memurun işine kademeli olarak son verilecek. Evet,
yanlış duymadınız, İngiltere’de 300 bin kamu çalışanının işine kademeli olarak son verilecek”
(sf. 1103)."
[Data_2011-2013]

90.!!!!
"Musa Çam: Şimdi, değerli arkadaşlar, peki asgari ücret bizde bu kadar. Geçtiğimiz günlerde
bütçe görüşmeleri yapılırken AKP sözcüsü, burada, 002’den günümüze kadar olan süreç
içerisinde çok büyük atılımlar gerçekleştiğini, yıldız bir ülke olduğunu söyledi ve değişik
ülkelerden de burada örnekler verdi ama şunu vermeyi de unuttu: Almanya’da asgari ücret
1.300 Euro, İngiltere’de asgari ücret 1.086 Euro, Avusturya’da 1.400 Euro, İrlanda’da 1.462
euro, Fransa’da 1.365 euro, İspanya’da 748 euro, Yunanistan’da 877 euro, Portekiz’de 565
euro, İtalya’da bin euro ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs’ta 1.500 TL arkadaşlar, bizde ise demin
söylediğim gibi 730 lira arkadaşlar."
[Data_2011-2013]
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91.!!!!
"Ertuğruk Kürkçü: Ben kendi payıma özellikle seçim döneminde Mersin’in işte ücra
semtlerinde, taşrasında, dışarısında yer alan tarım işletmeleri ve lojistik ambalajlama
tesislerinin mümkün olduğu kadarını gezmeye çalıştım. Burada gördüğüm tablo şudur:
Dışarıdan bakıldığında gerçekten Amerika Birleşik Devletlerinin bu entegre üretim tesislerini
andıran parlaklıkta, modernlikte, yüksek teknolojili lojistik tesislerin içinde aslında üretim
araçları, altlarına kıvırdıkları kendi ayaklarından başka bir şey olmayan şalvarlı genç kız ve
kadınların, yaşları on beş ila yirmi beş arasındaki insanların aşağı yukarı günde en az on iki
saat, çoğu zaman bundan daha fazla çalışarak, sadece ellerini kullanarak, bu, işte, hepimizin
afiyetle yediği ve dışarıya da ihraç edilen meyveleri, sebzeleri paketlemeye çalıştıkları fakat
kendi ücretlerinin o meyvelerden satın almak için aslında son derece yetersiz olduğu ve
büyük zıtlıklar içerisinde, sanki hepimizin işte, 19’uncu yüzyıl edebiyatında daha çok Batı’da
İngiltere’yi anlatan romanlarda, Charles Dickens’ın romanlarında gördüğümüze benzer
tabloların her gün o fabrikalarda, o entegre tesislerde yeniden ve yeniden ve yeniden
üretildiğini aklımızda tutmalıyız. Yediğimiz her dilim mandalinada, portakalda karşılığı
ödenmemiş emeğin sahibi binlerce, on binlerce genç kadın, çocuk işçilerin emeğinin olduğunu
aklımızda tutmalıyız. O yüzden, sektörü korurken sektörün neyin üzerinde yükseldiğini de
görmemiz gerekir. Evet, sektör bu sene zarar etmiş olabilir ama onlarca yıldır birikmiş olan
zenginlik, aslında, bu işçilerin ödenmemiş emeği üzerine kuruludur ve yeni düzenlemelerin bu
işçilere güvence, sigorta, uygun koşullarda çalışma, sağlıklı yaşam olarak geri dönmesini
beklemek hepimizin hakkıdır."
[Data_2011-2013]

92.!!!!
"Ali Öz: “Şimdi, nükleer enerji, başta Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik
Devletleri ve İskandinav ülkelerinin bazılarında, Bulgaristan, Rusya, Ermenistan olmak üzere
birçok ülkenin vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Nükleer enerjinin üretimiyle alakalı sonuçta
radyasyon ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda, nükleer enerjinin bizatihi kendisi
olmasa bile, nükleer atıkların kanser oluşturma riskini ciddi derecede artırdığını bilim
adamları ve tıp dünyası çok iyi bilmektedir. Benden önceki konuşmacı arkadaşımızın da
bahsettiği gibi, özellikle bazı kanserlerde ciddi artışlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların
başında ilik kanseri, “lösemi” dediğimiz kanserde 2 kat, meme kanserinde normal görülen
popülasyona göre 3-5 kat daha fazla oranda, tiroit kanserlerinde yüzde 200 oranında daha
fazla, aynı zamanda, toplumda “konjenital (doğumsal) anomali” dediğimiz anomalileri de
gerçek manada arttırıcı bir etkisi olduğunu bilmekteyiz” (sf. 702-703)."
[Data_2011-2013]

93.!!!!
"Afif Demirkıran: Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, eğer dünya bunun nimetinden istifade
ediyorsa biz de istifade edeceğiz ve Fukuşima kazasından sonra da öyle ifade edildiği gibi çok
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fazla ülke de geri adım atamadı. Japonya kamuoyuyla, tabii haklı olarak, biraz tereddütlü
davranıyor. Bakın, Almanya bir karar aldı, o
kararı tekrar gözden geçiriyor. Fransa devam diyor, Belçika devam diyor. İngiltere “Ben yeni
santraller kuracağım, 2030 yılına kadar 80 tane daha büyük yeni nükleer santral kuracağım.”
diyor. (sf. 707)"
[Data_2011-2013]

94.!!!!
"Binali Yıldırım: “Sayın Erdoğdu “Fakir ülkelerin kullandığı bir model.” dedi. Bu doğru değil.
Bildiğiniz gibi, Danimarka ile İsveç arasını bağlayan 15 kilometrelik Öresund Köprüsü yap-işletdevret modeliyle yapılmış bir projedir, 20 milyar dolarlık bir projedir. Bunun için sayısız
örnekler var. Fransa’da çok yaygın kullanılan bir modeldir. İngiltere’de, bırakın büyük
projeleri, okullar, hapishaneler, hastanelerin tamamı yap-işlet-devret modeliyle
gerçekleştirilmektedir. Bu model eğer doğru kullanılırsa çok” (sf. 225)."
[Data_2011-2013]

95.!!!!
"Oktay Ekşi: “Şimdi, Sayın Bakan konuşmasında Almanya’yla, İngiltere’yle karşılaştırdı. Ya,
Allah aşkına, İngiltere’nin ekonomisiyle, Almanya’nın ekonomisiyle bizim ekonomimiz bir mi?
Kaç tane çiftçimiz, kaç tane insanımız Alman’la, İngiliz’le yarışabilecek güçte ki siz Almanlarla,
İngilizlerle bizi karşılaştırıyorsunuz? Düpedüz, bu, yabancılara mülk satışının önünü açmaktır,
çiftçinin tarlasını yabancıya satmaktır; başka bir anlam ifade etmiyor” (sf. 271)."
[Data_2011-2013]

96.!!!!
"Müslim Sarı: “Şimdi, bu açıdan baktığımız zaman, Türkiye’de sigortacılık sektöründe ciddi bir
gelişmenin sağlanamadığını görmemiz gerek. Hakeza sigortacılık sektörünün dünyadaki yeri,
Türkiye’deki sigortacılık sektörünün dünyadaki, diğer ülkelerdeki sigortacılık sektörüyle
karşılaştırmasını yaptığımızda da benzer bir durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.
Örneğin yine 2008 yılı rakamları: Maalesef Müsteşarlığın sayfasında en son bu rakamlar var.
Üretilen primlerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 0,21 olduğunu ve dolayısıyla
Türkiye’nin 36’ncı ülke olduğunu görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik
Devletlerinde bu oran yüzde 29, Japonya’da 11, İngiltere’de ise 10. 10’uncu ülke olan Güney
Kore’de bu rakam 2,27. 10’uncu ülkeyi vermemin özellikle sebebi, Sayın Başbakanın 2023
vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin en büyük 10 ekonomiden biri olma iddiasının
karşılaştırılabilir bir kıstasını bulmaktır. Mesela 20’nci ülke Rusya’da bu oran 0,91, 2008
yılındaki bizim rakamlarımızın 3-4 katı. Dolayısıyla sigortacılık sektörünün millî gelir içindeki
payının en az yüzde 3’lere kadar çıkartılmasının Hükûmetin önüne koyması gereken bir hedef
olduğunu düşüyorum” (sf. 934)."
[Data_2011-2013]
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97.!!!!
"“Ülkemizde bir çok kaçakçılık türüne rastlanmaktadır. Uyuşturucu, akaryakıt, sigara, alkol vb.
yapılan kaçakçılık türlerinden sağlık, çevre ve ekonomik alanlarda öne çıkan ve büyük
ekonomik getirisi olan kaçakçılık türü sigara kaçakçılığıdır. Kaçak sigaralar ülke dışında resmi
olarak faaliyet göstermeyen işletmeler tarafından üretilmekte ve ülkemize yasal olmayan
yollarla sokulmaktadır. Sigaranın sağlığa zararları bilinmektedir. İngiltere’de yapılan
araştırmaya göre yakalanan kaçak sigaralarda kadmiyum beş kez, arsenik altı kez yüksek
bulunmuş; katran oranın % 160, nikotin oranının % 80, karbon monoksit oranının % 133 daha
fazla olduğu saptanmıştır” (sf. 677)."
[Data_2011-2013]

98.!!!!
"İsmet Yılmaz: “Bu memur maaşıyla ilgili olan husus da… Dünyanın en büyük 16’ncı
ekonomisiyiz ancak dünyadaki ekonomik trendlere bakın, bugün Almanya, Fransa, İngiltere ve
İtalya da -İtalya da dünyanın çok büyük ekonomilerinden birisi- işçisine, memuruna ilave bir
ödeme yapmıyor, aksine, daha önce vermiş olduğu sosyal haklardan geriye gidiyor. Biz ne
yapıyoruz? Çalışanımıza, işçimize, memurumuza şu sözümüz var; diyoruz ki: “Enflasyon
karşısında sizi ezdirmeyeceğiz.” 2002’den bu yana bu sözümüzün arkasında durduk, bundan
sonra da yine bu sözümüzün arkasında duruyoruz ki biz, çalışanımızın, işçimizin, emeklimizin
yanındayız. Geçmişte olduğu gibi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da enflasyona
ezdirmeyeceğimizi söylüyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum” (sf. 710)."
[Data_2011-2013]

99.!!!!
"Mustafa Elitaş: “Bakın değerli milletvekilleri, yine ülkelerin 2000 yılından 2010 yılına kadar
gelen gayrisafi yurt içi hâsıla artışlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik
Devletleri’nin 2000 yılından 2010 yılına kadar gayrisafi yurt içi hâsıla artışı yüzde 47; İngiltere
52,6; Almanya 73,5; Fransa 91,7; İtalya 85,1; İspanya 136,1; Yunanistan 140,2. Türkiye’nin
gayrisafi yurt içi hâsıla artışı on yılda yüzde 177 olmuş” (sf. 730)."
[Data_2011-2013]

100.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Lütfen, bu çalışanlardan esirgenen ama sponsor olmak suretiyle
İngiliz’e, İspanyol’a ve diğer Avrupa memleketlerine verilen sponsorluk giderleri Türk Hava
Yolları bütçesinde ne kadardır, bunu öğrenmek istiyorum” (sf. 372)."
[Data_2011-2013]

101.!!!!
"HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU: – Sayın Bakanım, Anadolu’nun çocuklarına vermiyorsunuz,
İspanya’nın çocuklarına veriyorsunuz, İngiltere’nin çocuklarına veriyorsunuz. (sf. 374)"
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[Data_2011-2013]

102.!!!!
"Binali Yıldırım: Sayın Çelebi, şunu sizlerle paylaşmak istiyorum: İsviçre hava yolunun birim
maliyeti personel açısından 2,66 euro sent, İngiliz hava yolu 2,66 euro sent, Türk Hava Yolları
3,05 euro senttir. Yani, İngiltere’den de…(sf. 392)"
[Data_2011-2013]

103.!!!!
"Vedat Demiröz: Kira sertifikaları hızla büyüyen bir piyasadır. 2012 yılında global piyasalarda
ihraç edilmiş olan kira sertifikalarının toplam hacmi 170 milyar dolardır. Malezya, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Bahreyn ve Kuveyt, bu piyasada başlıca
ihraççı ülkelerdir. Bu ülkelerin dışında, Batılı devlet ve şirketler de bu piyasada ihraç
gerçekleştirmişlerdir. İngiltere ve Fransa, kira sertifikası ihracı için yasal düzenlemeler
yapmaktadır. Türkiye'nin bu piyasada yer alması, dış finansman kaynaklarının
çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Hazine tarafından gerçekleştirilecek bir kira
sertifikası ihracı, ülkemizdeki özel sektör şirketleri açısından bir gösterge niteliği taşıyacak
olup bu piyasanın derinleşmesine katkı sağlayacaktır. (sf. 85)"
[Data_2011-2013]

104.!!!!
"Müslim Sarı: “Bildiğiniz üzere, 2000’lerin ortalarından itibaren, daha doğrusu 2001 yılındaki
programdan itibaren enflasyon oranlarında ciddi düşmeler yaşanmaya başlandı ve en
nihayetinde enflasyon tek haneli rakamlara kadar indi. Hatta hatırlayınız, 2011 yılının
ortalarında yüzde 3,9 oldu enflasyon oranı ve İngiltere gibi gelişmiş bir ülkenin bile altında
enflasyon oranlarını gördü bu ülke” (sf. 143)."
[Data_2011-2013]

105.!!!!
"“Tavukçuluk, Türkiye'de tarım kesiminin en güçlü sektörlerden biridir. Ülkemizde geçimini
tavukçuluk sektöründen sağlayan üretici çiftçi, yem, ilaç, yan sanayi, satıcı esnaf, nakliye,
pazarlama elemanı gibi insan sayısı iki milyona yaklaşmaktadır. Sektörün yıllık cirosu 3 milyar
dolar civarındadır. Üretim koşulları, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı olmakla birlikte,
ülkedeki piliç tüketimi gelişmiş ülkelerdeki tüketimin yarısı kadardır. Ülkemizdeki kişi başına
beyaz et tüketimi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile karşılaştırıldığında
hâlâ oldukça düşüktür. Kişi başına yılda tüketilen kanatlı eti miktarları ABD'de 47 kg;
Kanada'da 35 kg; İngiltere'de 28 kg; Fransa'da 26 kg; İspanya'da 25 kg; ülkemizde ise 17,5
kg'dır” (sf. 32)."
[Data_2011-2013]
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106.!!!!
"Cemalettin Şimşek: Tüm bunlara rağmen ülkemizin iç ve dış borçları anormal derecede
artmış, dış ticaret dengesi ithalat yönünde bozulmuş, cari açık tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.
Vatandaş geçim derdine düşmüş, Hükûmet ise devleti yönetmenin kolayını bulmuş,
sıkıştığında ÖTV ve diğer vergilerde artış yaparak
kendi sıkıntısını gidermek yolunu seçmiştir. Hâlbuki bunun için ne ABD’den Sayın Ali Babacan’ı
ne de İngiltere’den Sayın Mehmet Şimşek’i getirmenize hiç de gerek yoktu. Ne kadar açık var,
o kadar zam, nasılsa bu iş böylece halledilmektedir. Bu basit bir matematik hesabı için adam
devşirmeye hiç de ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. (sf. 190)"
[Data_2011-2013]

107.!!!!
"Mehmet Domaç: “Saygıdeğer milletvekilleri, sendikalar ilk olarak sanayi devriminin beşiği
olarak İngiltere’de ortaya çıktılar. İngiltere’de, 18’inci yüzyılda sendikalar devlet tarafından
tanındı. Fransa’da, 1871 yılında Paris’te işçiler yönetime el koydular. Hepiniz bilirsiniz bir Paris
Komünü oluşturdular ama çok sürmedi.1884 yılında sendikalar örgütlenme hakkı elde ettiler
Fransa’da, Almanya’da 19’uncu yüzyılın ortasında” (sf. 198)."
[Data_2011-2013]

108.!!!!
"Namık Havutça: “Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin sendikal örgütlenmenin üretimi
gerilettiğini, gelişmeye engelmiş gibi gösterdiğini görüyoruz. Bunun aksine, sanayisi gelişmiş,
kalkınmış ülkeler de sendikal hareketin önünü açmış ülkelerdir. Almanya’da sendikalı işçi
sayısı yaklaşık 8 milyon, bunun yetişkin nüfusa oranı yüzde 12. İngiltere’de yaklaşık 7 milyon,
oran yüzde 15. İtalya’da 11 milyon 600 bin sendikalı var ve oranı yüzde 23. Bakın,
Hükûmetinizin döneminde, 2002 yılında Türkiye’de yüzde 10 seviyesinde bir sendikal
örgütlenme vardı ve yaklaşık 2 milyon 800 bin sendikalı işçi bulunuyordu. Şimdi ise Türkiye’de
10 milyon işçi var, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sendikalı işçi sayısı sadece 950 bin
civarında gösteriliyor” (sf. 651)."
[Data_2011-2013]

109.!!!!
"Tufan Köse: “Peki, çok öykündüğümüz Almanya’da sendikalı işçi sayısı ne kadar? Sayı da
önemli değil işin esasında. Almanya’da 8 milyon 600 bin sendikalı işçi var, dünyanın en
gelişmiş 3’üncü sanayi ülkesi. Yetişkin nüfusa oranı bu sendikanın, sendikalaşmanın yüzde 12.
Keza İngiltere’de 7 milyon 559 bin, yetişmiş insan nüfusuna oranı yüzde 15, İtalya’da bu oran
yüzde 23, Belçika’da yüzde 32, İsveç’te yüzde 51 yani gördüğümüz gibi sendikalar ne
gelişmenin ne de kalkınmanın önündeki engeller değildir. Sendikalar, örgütlü toplumun,
örgütlü insanın, çalışan insanın örgütlü olmasının ülkenin de önünü açacağının bir
göstergesidir” (sf. 338-339)."
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[Data_2011-2013]

110.!!!!
"Haydar Akar: “Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte
olduğumuz yasa Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu. Tabii, bu yasa bu isimle gelmedi ama
Sayın Bakan bu ismi koyunca sendika kanunu olduğunu düşünüyor herhâlde ancak biz bunun
bir sendika kanunu olduğunu düşünmüyoruz. Tabii, sendika kanunu deyince gelişmiş sanayi
ülkelerindeki sendikalaşmış işçi oranları, işçi sayıları akla gelir. Örnek verecek olursak,
Almanya’da 8 milyon 600 bin kişi, yine bu Alman nüfusuna oranı yüzde 12. Sendikalaşmış,
sendikalı işçi sayısından bahsediyorum. Yine gelişmiş ülkelerden, sanayisi gelişmiş ülkelerden
İngiltere 7 milyon 550 bin kişi, bunun da nüfusa oranı yüzde 15. İtalya’da ise 11 milyon 600
bin kişi ve bunun da nüfusa oranı yüzde 23. Peki, Türkiye’deki durum ne? 1980 yani 12
Eylülden önce iki buçuk milyon işçi vardı, bugün kayıtlı işçi sayısı 10 milyon yani yaklaşık 4 kat
işçi sayısı artmış. Yine bugün, sendikalı işçi sayımız 922 bin. Tabii, bu 922 bin kafaları
karıştırmasın, bu 922 binin tümü grev hakkına sahip değil sadece sendikalı işçi olarak geçiyor.
Bu da, Türkiye nüfusunun yüzde 8,94’üne karşılık geliyor. Peki, bu kadar sanayileşmiş
olduğundan bahsettiğimiz bu ülkede sendikalaşma oranının, sendikalı işçi sayısının düşük
olması ne anlama geliyor? Ne anlama geldiğini şöyle açıklayayım, yine Türkiye İstatistik
Kurumunun verilerinde, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 949 lira, yoksulluk sınırı da 3.092 lira”
(sf. 459-460)."
[Data_2011-2013]

111.!!!!
"Muzaffer Yurttaş: “Şimdi, Sayın Konuşmacı üzümün fiyatını bilerek ya da daha önceki
fiyatları söyledi. Şu anda, 9 numara üzüm 3.100 liradır, 10 numara üzüm ise 3.250 liradan alıcı
bulmaktadır. Şimdi, sadece, biz üzümün fiyatını… Evet, üzümlü ekmek projesi benim
projemdir, çayın yanında üzüm yemek de benim projemdir. Bu, insanların üzüm yemesini
artırmaktır. Türk insanı ortalama 250 gram üzüm tüketirken İngiltere’de 1,8 kilo üzüm
tüketilmektedir. Evet, Türk insanının üzüm tüketiminin artırılması gereklidir” (sf. 734)."
[Data_2011-2013]

112.!!!!
"Adil Kurt: “Bu düzenlemenin bugün açısından, bu dönem açısından hemen gündeme
getirilmiş olmasının bir başka esprisi daha var: Şimdi, biliyorsunuz, dünyada esasında bu
büyük kumarın oynandığı 2-3 önemli merkez vardır. Bu merkezlerin bir tanesi Amerika, bir
tanesi İngiltere, bir tanesi Uzak Asya sermayesi. Sadece Amerika ve İngiltere’de dönen bu
sermaye, dünyada piyasada dönen sermayenin yüzde 50’sinden fazlasına tekabül ediyor ama
biz bu yasa aracılığıyla, hedef koyduğumuz dünyadaki bu sermaye piyasası içerisindeki sadece
yüzde 3’lük bölümüne hitap etme gayreti içerisindeyiz. Esasında da Rusya’ya, Rus borsasına,
Rus sermaye piyasasına rakip olabilir miyiz, olamaz mıyız gayreti var burada. Sadece bu yıl
içerisinde Rusya piyasasına giren sıcak para 74 milyar dolar civarındadır. Pastanın bu
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diliminden biz biraz daha fazla pay alır mıyız gayreti var burada. Bu gayreti geliştirirken de
bazı temel riskleri göze alıyoruz. Temel risklerden bir tanesi” (sf. 840)."
[Data_2011-2013]

113.!!!!
"Zaten olmadığı için İngiltere’de bir üniversite -kısaltılmışını söylüyorum- GaWC diyor ki,
finans sektörüyle ilgili bir kıyaslama yapıyor ve global finans merkezlerinin kategorisini
koyuyor"
[Data_2011-2013]

114.!!!!
"“Alfa şehirler.” diyor, 1’inci grupta; Londra, Paris, New York, Tokyo. Sonra aşağısında 2’nci
grubu var; Chicago, Frankfurt. 3’üncü grup geliyor. (sf. 66)"
[Data_2011-2013]

115.!!!!
"Oğuz Oyan: “Dünyada 1980 sonrası, Türkiye’de 86 sonrası, özelleştirmeler aracılığıyla da
borsaların sermaye derinliğinin sağlanacağı iddia edildi ve bu anlamda da İngiltere örneği
ilginçtir, gerçekten çok sayıda paydaş yaratıldı. Türkiye örneğine baktığınız zaman şunu
görüyorsunuz: 46 milyar dolarlık bir özelleştirme yapıldı 86’dan bu yana. Sadece yüzde 3’ü
bunun İMKB’de işlem gördü, satıldı, yüzde 16’sı halka arz olarak işlem gördü yani büyük
bölümü blok satış ve benzeri yöntemlerle değerlendirildi."
[Data_2011-2013]

116.!!!!
"Daha çarpıcı bir şey vereceğim: On yıllık borçlanma… Aynı bankacı Amerika’da on yıllık
borçlanma yapsaydı faiz yüzde 1,62’ydi; Almanya’da 1,37, İngiltere’de 1,79; bizde on bir ayda
yüzde 20,8, dolar bazında getirisi var kamu kâğıdının.
Değerli arkadaşlarım, şimdi sormamız gerekiyor: Kriz nerede acaba? Nerede bu başarılı
ekonomi politikası? (sf. 358)"
[Data_2011-2013]

117.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: Bu Bakanlığın görev alanında bulunan Türk Hava Yollarının grev
yapan çalışanlarının işine nasıl son verdiği hâlâ hafızalarımızdadır. Çalışanın zam talebini işten
atarak cevaplayan Türk Hava Yolları, İspanya’da, İngiltere’de, Avrupa’da birçok spor kulübüne
ve lige sponsor olmuştur. Türk Hava Yolları çalışanlarına zam vermemiş, ama İspanyol
çocuğuna, İngiliz çocuğuna, Fransız çocuğuna, hülasa Avrupa çocuğuna milyon dolarları
verebilmiştir. Bu konuya ilişkin bilgi edinme taleplerimiz ise, Türk Hava Yollarının yüzde
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51’inin özel sektör alanında olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. ... Değil ise, kamuya ait ise
Türk milletinin çocuklarından esirgeyip İspanyol çocuğuna, Amerikan çocuğuna, İngiliz
çocuğuna verdiğiniz milyon dolarları niçin bizden saklıyorsunuz? Türk Hava Yolları uçaklarında
AKP’nin lehinde yazmayan gazetelere yer verilmemektedir. “Uçmayan kalmasın.” denilmekte
ama Yeniçağ, Ortadoğu gibi gazeteleri uçakta okumak nasip olmamaktadır. (sf. 682)"
[Data_2011-2013]

118.!!!!
"Altan Tan: “Değerli arkadaşlar, bugün, bakın -yine bunlar yani bakanlıkların kendi yazılarıbütün dünyada güneş enerjisine ve rüzgâr enerjisine ağırlık veriliyor ve buralarda yüzde 30
civarında teşvik veriliyor bunlara. Almanya’da -yani enerjisinin- yüzde 13, Avusturya’da yüzde
78, İngiltere’de yüzde 10, İsviçre’de yüzde 60, Portekiz’de de yüzde 39 enerji üretimi var.
Yani, bilmeyenlere diyorlar ki: “Bunlar yatırıma karşı. Bunlar istemiyorlar ki memleketin
elektriği olsun. Millet karanlıkta kalsın.” Kardeşim, bak, dünya nereden elde ediyor? Bak,
rakamlar var. Tabii ki elektrik olacak yani biz kalkıp da mum lambasında kalmayacağız;
sanayiye lazım, aydınlatmaya lazım, her şeye lazım bugün enerji. Dünya bugün, enerjiyi
tartışıyor, konuşuyor” (sf. 812)."
[Data_2011-2013]

119.!!!!
"Ancak, unutmayalım ki günlerdir bütçeyle ilgili görüşlerimizi ve düşüncelerimizi ifade
ettiğimizde, Türkiye ekonomisinin önemli kısıtlarından bir tanesi cari açık diye ifade ederiz ve
sonrasında da enerji açığının önemli olduğunu ifade ederiz. Doğrudur, bu ifadelerin hepsi
doğrudur fakat unutmayalım ki bugün ülkemizde çevreci mantığıyla bazı kesimler, sürekli
çevrecilik anlayışı içerisinde, çok farklı algılamalar doğrultusunda, bilerek veya bilmeyerek
âdeta çanak tutmaktadırlar. Gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda, Fransa’ya, ABD’ye,
İngiltere’ye baktığımızda, cari açığın azaltılmasında enerjiyi bizzat düşük maliyetle mal etme
çok önemlidir. Bizim için de nükleer enerji olmazsa olmaz koşulumuzdur. Bu manada da
Hükûmetimiz çok önemli çalışmaları sürdürmektedir. İnşallah, gelecekte de nükleer enerjiyle
ilgili…"
[Data_2011-2013]

120.!!!!
"Nurettin Canikli: Dolayısıyla, bakın şimdi, ortaya çıkan tablo şu: On yılda AK PARTİ
hükûmetleri bütün sıkıntılara rağmen, gerçekten, bizden kaynaklanmayan krize rağmen… Kriz
bizden kaynaklanmadı, kriz gelişmiş ülkelerden kaynaklandı; bizi etkiledi. Neden? İhracatımız
yoluyla etkiledi. Türkiye'nin ihracatı bir anda yüzde 22 oranında azaldı, başta OECD ve Avrupa
Birliği ülkeleri olmak üzere. Neden? Çünkü İngiliz vatandaşının serveti azalınca satın alma
gücü düştü; aynı şekilde Fransız’ın, bütün OECD ülkelerinin, bütün AB ülkelerinin,
Amerika’nın. Ve o insanların satın alma gücü düşünce bu insanlar daha az satın almaya

576

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
başladılar ve bizim ihraç ettiğimiz ürünler de bundan nasibini aldı. Bizimle hiçbir alakası yok..
(sf 23)"
[Data_2011-2013]

121.!!!!
"Recai Berber: “Değerli milletvekilleri, özel sektörün santrallerinin üretimdeki payı on yıl önce
sadece yüzde 24 idi, 2015 yılına kadar, Enerji Bakanlığımız, yapılan bu çalışmalarla yüzde
75’lere kadar çıkarmak hedefindedir. Bunun için, bu husustaki geçiş süreci, özellikle bu geçiş
sürecinde yapılan düzenlemeler son derece önemlidir. Bu geçiş sürecinde, İngiltere’de, enerji
piyasasıyla ilgili kanunda 9 kez değişiklik yapılmıştır. Öte yandan, enerji üretim, dağıtım ve
pazarlama şirketlerinin, özel sektörün başarılı girişimleriyle maliyetlerin daha da aşağıya
çekilmesine ve gerçek anlamda rekabete dayalı ve verimli bir serbest piyasaya
dönüştürülmesine katkı sağlanmış olacak. Alternatif enerjiye ilişkin, Bakanlığımız her türlü
desteği, özellikle yenilenebilir enerjideki satın alma garantileriyle ve fiyatlarıyla vermektedir.
Rüzgârda, güneşte, jeotermalde on yıla varan geri alım garantileri söz konusudur” (sf. 996)."
[Data_2011-2013]

122.!!!!
"Alaattin Yüksel: “Dünyada tarım sektörünün stratejik önemi hızla artarken AKP döneminde,
son on yılda, çiftçimiz, üreticimiz 3 milyon hektar alanda tarım yapmaktan vazgeçmiştir.
2012’de pamuk ekim alanları yüzde 35 azalmıştır. Geçen yıla göre incir ve üzüm fiyatları yarı
yarıya düşmüştür. Üzüm üreticisi 2011 yılında 4,20 TL’ye sattığı 9 numara bandırmalık kuru
üzüme bu yıl hâlen 2,60 TL’ye alıcı bulmakta zorlanmaktadır. Manisa Ziraat Odası verilerine
göre, 1 kilogram çekirdeksiz kuru üzümün maliyeti 3,56 Türk lirasıdır. Şu anda 2,60 TL’ye
üzümünü satan üretici bu işin altından nasıl kalkacaktır. Daha şimdiden, çiftçilerimiz
bankalardan yüksek faizlerle kredi alarak önümüzdeki yıl üreteceği mahsulünü
harcamaktadır, bu koşullarda yeniden üretim gerçekleştirmesi oldukça zor görünmektedir. Bu
durama seyirci bölgemiz AKP milletvekilleri “Ekmeğe üzüm katın.” demekten başka çare
gösterememektedirler, İngiltere kraliçesinin tarihte yoksullara “Ekmek bulamıyorlarsa pasta
yesinler.” dediği gibi. Beş altı gün önce, AKP milletvekillerinin ekmeğe üzüm katılması
kampanyasını başlattığı sıralarda, Manisa’da benim de köyüm olan Köseali köyünde naturel
kuru üzüm 3,80 TL’ye satılıyordu. Bu kampanya başladıktan üç gün sonra, naturel kuru üzüme
şu anda alıcı bulamamaktadır çiftçiler, köylüler. Sayın vekilim âdeta tüccara “Üreticinin elinde
çok üzüm var, vurun beline.” diye mesaj vermiştir” (sf. 303)."
[Data_2011-2013]

123.!!!!
"Taner Yıldız: “Türkiye’nin iletim ve dağıtım hatları Avrupa Birliği üyesi ülkelerle
karşılaştırdığımızda en uzun 2’nci, hatta bir kısım açıdan baktığımızda da 3’üncü büyük
şebekedir. Doğusuyla batısı arasında 76 dakika fark bulunan bir ülkedeyiz biz. O yüzden,
iletim hatlarındaki kayıplar, dağıtım hatlarındaki kayıplar ve ortalama kaçaklara baktığımızda,
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bu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yüzde 10’dur. Dediğim gibi, iki bölgeyi çıkardığımızda yüzde
9,4 gibi bir rakamdan bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden, bu rakamları mutlaka 2015 yılının
sonuna kadar makul hâllere çekeceğimizi bir kez daha ben bu vesileyle belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, bu dönüşüm İngiltere’de 9 tane kanun değişikliğiyle beraber devam etti.
Türkiye büyürken değişen, tam tersi ifadeyle, değişirken de aynı zamanda büyüyen bir
ülkedir. Bütün bunların yönetimi çok daha farklı dikkatler istiyor."
[Data_2011-2013]

124.!!!!
"Reşat Doğru: “Bakınız, son zamanlarda İngiltere’de ve birçok Avrupa ülkesinde büyük rüzgâr
türbinlerinin yaratmış olduğu çevre sorunları nedeniyle çok ciddi bazı önlemler alınmaya ve millî park alanlarının sınırları içinde ve çok yakın şekilde kurulması da maalesef- bunlar
tarafından yasaklanmaya başlanmıştır” (sf. 437)."
[Data_2011-2013]

125.!!!!
"Faik Öztrak: “tüketicinin haklarını açıklığa kavuşturacak bu yasada hiçbir şey yok. Oysa bu
ülkede enerji sektörünün en büyük mağduru tüketici. Dünyanın en pahalı elektriğini bu
ülkenin insanı tüketiyor. Dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu bu ülkedeki insanlar
tüketiyor. Doğal gazı karşılaştırdığınız zaman birçok ülkeden daha pahalı. Biz niye mesela
doğal gazı burnumuzun dibindeki Rusya’dan İngiltere’nin veya Avrupa’nın diğer ülkelerinin
aldığından daha pahalıya satın alıyoruz? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum: Bu yasada, her
gün farklı farklı kurallarla karşılaşan ve dolayısıyla, gerçekten dünyada en pahalı elektriği,
enerjiyi tüketen tüketicinin haklarını koruyacak; tüketicinin ucuz, güvenilir, kesintisiz enerjiye
ulaşımını sağlayacak hiçbir şey yok” (sf. 1260)...."
[Data_2011-2013]

126.!!!!
"Bu kanunla bir elektrik piyasası getirilmek isteniyor. Değerli milletvekilleri, 1996 yılında ilk
defa Norveç ve İsveç arasında enerji değişim programıyla başlayan bir husus bu, enerji
piyasası düzenlemesi. Daha sonra buna Danimarka, Finlandiya, Estonya -2002 yılında- ve
Litvanya katılmış. Ondan sonra da, 2006 yılında Almanya, 2010 yılında da İngiltere dâhil
olmuş. Sonuçları tam olarak irdelemek mümkün değil, ama Avrupa’da bu sisteme dâhil olan
ülkeler ile dâhil olmayan ülkelerdeki fiyatları karşılaştırmışlar, bu sisteme dâhil olan ülkelerde
tüketicinin karşı karşıya kaldığı fiyat artışları diğerlerine göre çok daha yüksek olmuş.
Dolayısıyla, böyle bir piyasa kurulmasıyla tüketiciyi de korumuş olmuyoruz değerli arkadaşlar.
(sf. 1260)"
[Data_2011-2013]
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127.!!!!
"Alaattin Yüksel: Bu durama seyirci bölgemiz AKP milletvekilleri “Ekmeğe üzüm katın.”
demekten başka çare gösterememektedirler, İngiltere kraliçesinin tarihte yoksullara “Ekmek
bulamıyorlarsa pasta yesinler.” dediği gibi. Beş altı gün önce, AKP milletvekillerinin ekmeğe
üzüm katılması kampanyasını başlattığı sıralarda, Manisa’da benim de köyüm olan Köseali
köyünde naturel kuru üzüm 3,80 TL’ye satılıyordu.
Bu kampanya başladıktan üç gün sonra, naturel kuru üzüme şu anda alıcı bulamamaktadır
çiftçiler, köylüler. Sayın vekilim âdeta tüccara “Üreticinin elinde çok üzüm var, vurun beline.”
diye mesaj vermişti. (303)"
[Data_2011-2013]

128.!!!!
"Yunus Kılıç: Arkadaşlar, üç dört saat süren toplantılarda -can kulağıyla dinledik- gelmiş
olduğumuz sonuç, bizim oradan çıkardığımız şuydu: Bu teknolojiyi öncelikle kullanan
ülkelerden birisi olan Amerika ve Batı ülkeleri, bunu kendileri ziyadesiyle yaparken,
enerjilerini buradan temin ederken, ekonomilerini geliştirirken, dünyaya çeşitli ürünleri bu
sayede ihraç ederken, ülke insanının gelir seviyesini, yaşam standartlarını yükseltirken, bizim
gibi bu işe soyunmakta olan ülkelere de zamanında kendi ülkelerinden götürmüş oldukları,
yetiştirmiş oldukları, onlara emek verdikleri insanlara “Arkadaş, sizin kullanılacağınız zaman
geldi. Siz, dönün, bu şekilde niyetlenmiş olan ülkelere bu işlerin zararını anlatın.” Ama
kendileri yapmaya devam ederken… Yani toplantının sonunda, arkadaşlar, şunu sorduk: “Ya,
Hocam, iyi diyorsun, güzel diyorsun da, sen bu işle mi görevlendirildin? Yani başka
toplumların -Amerikalıların dışında, İngilizlerin dışında, Fransızların dışında, Almanların
dışında- bu işi yapmaya aklı yetmez mi demek istiyorsun? Yani bu teknolojiyi siz kuramazsınız
mı demek istiyorsunuz? Neden biz bu enerjiden yararlanmayalım dünya bu işi bu kadar
abartmış bir şekilde sürdürürken?” (s 875) --Nükleer enerji santrallerinden bahsedilirken"
[Data_2011-2013]

129.!!!!
"Ali Babacan: “Kira sertifikaları dünyada gittikçe yaygınlaşan bir finansman enstrümanı yani
bir borçlanma enstrümanı. Ancak bu borçlanmanın klasik borçlanmadan farkı, bu
borçlanmayla ilgili bir varlık göstermek gerekiyor. Yani bu varlığın satılıp tekrar kiralanmasıyla
ilgili bir muamele bu kira sertifikalarının arkasında. Sadece geçen yıl küresel piyasalarda 120
milyar dolarlık bir yeni ihraç söz konusu oldu. Şimdiye kadarki toplam rakam da yine küresel
piyasalarda 400 milyar dolara ulaşmış durumda. Her ülkenin kendi iç ulusal piyasasında
yapmış olduğu ihraçlar bu rakamların dışında. Bunları da topladığımızda tabii rakam çok daha
yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu, aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde artık tercih ediliyor
yani İngiltere, Almanya gibi Batı ülkelerinde de gittikçe yaygınlaşan bir finansman modeli. Bu
modelin çalışabilmesi için bir varlık kiralama şirketi gerekiyor. Yani, gayrimenkullerin
tapusunun bu kira sertifikasının dönemi boyunca bu varlık kiralama şirketine devredilmesi
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gerekiyor. Ancak bizim bu varlık kiralama şirketimiz yüzde 100 hazinenin sahip olduğu ve
kontrol ettiği bir şirket ve bunun üzerinden üretiliyor bu enstrümanlar. Bizim bu kurduğumuz
yapı hem uluslararası hukuk açısından yani yatırımcıların bu enstrümanlara yatırım
yapmasıyla alakalı hukuki değerlendirmeler açısından hem de finansman yöntemi açısından
son derece uygun bulundu ki bizim, geçen sene 1,5 milyar dolarlık yapmış olduğumuz
uluslararası ihraca yaklaşık 8-9 milyar dolar civarında bir talep oluştu. Yine, geçen yıl ve bu yıl
iç piyasada da toplam 3,1 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş olduk. Bu kira
sertifikası bir borçlanma enstrümanı olduğu için borçlanma limitinin de içinde
değerlendiriliyor. Dolayısıyla, bütçenin burada belirlemiş olduğu, bütçe kanunuyla belirlenmiş
olan limitlerin içinde değerlendirilen bir borçlanma enstrümanı” (sf. 59)."
[Data_2011-2013]

130.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Şu anda geçmiş dönemlere göre özel sektörün borçları çok çok arttı, özel
sektör, maalesef, çok borçlu, tehlike çanları çalacak kadar borçlu bir vaziyette. Hatta, biz
geçenlerde Plan ve Bütçe Komisyonu olarak İngiltere’ye gitmiştik… Dışişleri Komisyonu
Başkanı Ottaway’di galiba. Onun bile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, İngiltere’nin
Türkiye ekonomisiyle ilgili nasıl bilgisi olacak? Ama uyarılarından birisi maalesef bu oldu: “Çok
borçlanıyorsunuz, ekonominiz kötüye doğru gidiyor.” dedi.(87)"
[Data_2011-2013]

131.!!!!
"Faruk Çelik: – Şimdi, bir de önemli bir şey söyledi değerli hatip burada: “İşte bu borç yüksek.
Kıymeti olan paraları var Japonların, Amerikalıların, İngilizlerin.” diyor. Dolayısıyla, bu, tabii,
eski Türkiye gözüyle, eski ekonomi gözüyle bakarsanız doğru. Bizim paramızın değerli
olduğunu artık bütün dünya da biliyor yani. Yani, TL’yi eski TL olarak değerlendirmeyi de ben
doğru bulmuyorum. TL kıymetli bir paradır. Bunun da
bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum.(100)"
[Data_2011-2013]

132.!!!!
"Erol Dora: “Sürdürülebilir kalkınma, iki yüz yıllık ilerleme miti ve kapitalizmin başat rol
oynadığı toplumsal ve iktisadi ilişkiler yumağından ibaret olmuştur. Sanayi Devrimi’nin ve
kapitalizmin başat iktisadi yapı olmaya başlamasıyla ilk olarak İngiltere ve Avrupa’da başlayan
kalkınmanın sosyal inşası, politik bir plana bağlı kalmıştır. Bu politik inşanın temelinde,
ekonomik alanı toplumsal ve kültürel özelliklerden azade ve özerk, her türlü sorgulamanın
ötesinde kendinden menkul bir alan olarak kabul eden iktisadi ideoloji yatmaktadır."
[Data_2011-2013]
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133.!!!!
"Mustafa Öztürk: “Bir başka husus, yine yeni bir ruhsat uzatmada yüzde 2 teminat istiyoruz
ve burada sondaj yapma şartı getiriyoruz ki bu insan, bu araştırmacılar, bu şirketler ciddi
midir, değil midir, üretime katkı yapacaklar mı, bunu önemsiyoruz, bu kanunda da bunu
getiriyoruz. İki madde, ben bunları önemsiyorum. Bir tanesi, yeni kanunda teminatlara ilişkin
iki alanda yatırımlara teşvik getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi, şu ana kadar hiç aranmamış
bölgelere, buralara teşvik veriyoruz. Daha fazla bulgu, daha fazla üretim anlamını taşıyor bu.
Bir diğeri de, dünyanın gündeminde olan kaya gazı üzerine böyle bir teşvik getiriyoruz.
Özellikle Amerika, İngiltere, Çin, Kanada gibi değişik ülkeler kaya gazı üzerinde ciddi çalışmalar
yapıyorlar, gelecek enerjilerini kaya gazı üzerinden çıkarmaya gayret ediyorlar. Dünya,
alternatif enerji kaynaklarını araştırıyor. Dolayısıyla, biz petrol bizim ülkemizin altında kalsın
diyemeyiz, yani şöyle olsun, beklesin, daha sonra değerlensin diyemeyiz. Şu anda
maksimumunu çıkarıp değerlendirmek mecburiyetindeyiz. On yıl sonra ne olacak, onu
bilmiyoruz. Gelişen teknolojiler, yeni enerji kaynakları, bunları hep beraber takip edeceğiz”
(sf. 872-873)."
[Data_2011-2013]

134.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Müsaade ederseniz yani en azından –kendim- maliye alanına giren
konulara cevap vermeye çalışayım. Alkollü içkilerde vergi sıralamasında oldukça
yukarılardayız. Şöyle söyleyeyim ben size: Birada vergi yükünde Finlandiya’dan sonra Türkiye
2’nci sırada, şarapta İrlanda, İngiltere, Finlandiya ve İsveç’ten sonra 5’inci sıradayız. Yüksek
alkollü içkilerde yani viski gibi, votka gibi içkilerde ise İsveç’ten sonra 2’nci sıradayız.
Dolayısıyla göreceğiniz gibi, alkollü içkileri vergilemede ülkemiz oldukça yüksek sıralarda yer
almaktadır” (sf. 1008)."
[Data_2011-2013]

135.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Biz, bundan yüz sene önce, dünyada bilinen petrol yataklarının yüzde
70’ine sahip bir ülkeydik, yüz yıl önce, Osmanlının son dönemlerinde dünyada bilinen petrol
yataklarının yüzde 70’i bizdeydi. Savaşı kaybettiğimizde hiç petrol yatağımız kalmamıştı.
Savaşın sebebini ya da Osmanlının çöküşünü etnik sebeplere, dinî sebeplere bağladık. Bunlar
da önemliydi ama asıl sebep petroldü, çok önemliydi, bu önemi görmedik biz. Petrolün özel
sektörde veya kamuda olması da değildi konu, petrolün önemini anlamakta o tarihlerde
güçlük çektik. Hâlbuki o tarihlerde… Bana çok ilginç geldi, sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski
bakanlarımızdan Sayın Hikmet Uluğbay’ın derlediği bir çalışmadan okuyacağım müsaadenizle.
Bakın, 1903 yılında, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Lansdowne Mayıs 1903’te Lordlar
Kamarasında yaptığı bir konuşmada çok önemli bir politik görüşü şöyle dile getiriyor, yıl 1903,
dikkatinizi çekiyorum, 1903: “İngiltere Hükûmeti İran Körfezi’nde kendisinden başka hiçbir
gücün denizde üs kurmasına veya berkitilmiş liman kurmasına müsaade edemez ve böyle bir
olguyu kendi çıkarlarına yöneltilmiş menfur bir hareket sayar. Bu itibarla bu tür bir girişime
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ellerindeki tüm imkânları seferber ederek mâni olacaktır.” diyor. 1903’te bu sözleri
söyleyebiliyorlar, bu görüşü ortaya koyabiliyorlar. Bizde o tarihte katiyen böyle bir görüş derç
edilmemiş. Yine, İngiltere’nin Donanma Haber Alma İdaresinin Genel Müdürü 1916’da, bakın
şunu söylüyor: “Hiçbir koşul altında İngiltere’nin kontrolü altında bulunan petrollü topraklar
bir yabancı devletin veya yabancı ortaklığın eline geçmemelidir.” Biz o tarihlerde petrolün ne
olduğunu bile bilmiyoruz. Bizim kitaplarımızda ya da bizim konularımız arasında petrol yok
maalesef” (sf. 183)."
[Data_2011-2013]

136.!!!!
"Mehmet Günal: “Değerli arkadaşlar, madde üzerindeki önerge görüşülürken Sayın Bakana da
iletmiştim, TPAO’nun yapısıyla ilgili şimdi, sırayla birkaç tane açıklama ve haber okuyacağım.
Öncelikle, 2007 yılı Mart ayında yani Kanun çıktıktan iki ay sonra akademisyen olarak Orta
Doğu gazetesinde yazdığım yazının bir cümlesini, Sayın Bakana bitiş kısmını söylemek
istiyorum. Yani “Kanun neler götürüyor?” kısmını açıkladıktan sonra, sonuç olarak şöyle bir
cümle kurmuşum: “Sonuç olarak Rusya, Amerika, İngiltere, Brezilya, Venezuela, Suudi
Arabistan, İran gibi ülkeler kendi millî petrol şirketleriyle enerji kaynakları üzerinde mücadele
ederken Türkiye’nin tek petrol şirketi olan TPAO’nun desteklenerek uluslararası arenada
rekabet edebilmesinin sağlanacağı yerde, elindeki imtiyazların da alınması ve âdeta
zayıflatılarak özelleştirilmesine gerekçe hazırlanması, millî menfaatlerimize tamamıyla
aykırıdır.” Demişim” (sf. 415)."
[Data_2011-2013]

137.!!!!
"Taner Yıldız: “Değerli arkadaşlar, şimdi, makale yazanlarımız var, okuyanlarımız var ama bir
şeyin tespitini yapmamız lazım. Hani, ulusal şirketlerden bahsediyoruz, dünyada o ülke
isimlerini saydınız; İngiltere’de, Brezilya’da, Amerika’da. Şimdi, bunların bu şirketlerinin olmuş
olması kamu ve devlet hissesi olmuş olduğu anlamına gelmiyor, bunun bir altını çizelim. Nedir
onlar? Şu anda dünyanın en büyük petrol şirketlerinden “7 kız kardeş” olarak anılan şirketler
var. ExxonMobil, BP, Shell, Lukoil, Chevron, Total gibi. Arkadaşlar, bunların hiçbirisi kamu
şirketi değil. Şimdi, bunların herhangi bir ülkeye ait olması, Total’in Fransa’ya ait olması
Fransa’nın millî şirketi olduğu anlamına gelmiyor. Bu o kadar büyük bir fark ki. Bakın, ben size
bir şey söyleyeyim: Dünyadaki entegre şirketlerin –ki yüzde 63’üne ait oluyor- yani bütün
arama, üretim, dağıtım, iletim, her türlü faaliyetleri ihtiva eden şirketlerin yüzde 41’i
tamamen özel şirket, ülke yapılarıyla çok alakalı. Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi,
Fransa gibi, kısmen Rusya gibi ülkelerin şu anda en büyük dev şirketlerinin 7 tanesi tamamen
özel şirketler. Yarısı özel yarısı kamuya ait olan şirketler var: Petrobras gibi, ENI gibi (İtalyan),
OMV gibi (Avusturya), GDF SUEZ gibi (Fransa) yüzde 5’i de bu tarzda. Yarıya yakın da devlet
hissesinin ağırlıkta olduğu şirketler var. Aramco gibi (Suudi Arabistan), Gazprom, Rosneft
(Rusya), NOC, PDVSA, Petronas, NIOC (İran), Sinopec (Çin) gibi şirketler var. Şimdi, bunların,
en büyük 100 şirketin 63 tanesi entegre yapıdalar yani devlet şirketlerinin büyük çoğunluğu
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özel şirket gibi de esnek çalışıyorlar. Yani Rusya’daki Gazprom kamu ağırlıklı ama kamu hissesi
gibi çalışmıyorlar. Bunların bir kere ayrımını yapmamız lazım soru-cevap kısmına geçmeden
önce” (sf. 422)"
[Data_2011-2013]

138.!!!!
"9.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TPAO’nun bir İngiliz şirketi tarafından sözleşmeye
uyulmayarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/21955)"
[Data_2011-2013]

139.!!!!
"Cevap uzun, özetle BP ile TPAO arasındaki iş birliğinin iyi olduğunu anlatıyor."
[Data_2011-2013]

140.!!!!
"Ali Halaman: Yani insanların alın terini soyup soğana çeviren ama insan olarak merdiven
dibinde yapanlara “tefeci” denir ama bu bankaların yapmış olduğu faizciliğe de “Bunların
hakkı var, bunların hakkı” diyerek bir bankacılık anlayışını da Avrupa Birliği dedikleri veya
Avrupa ülkeleri dedikleri, özellikle İngiltere’den kaynaklanan, finans kurumu diyerek birazcık
da böyle Vernel hâle getirilen, yumuşatılan ve paradan para kazanmayı amaçlayan, bunun için
de Avrupa Birliğinin müktesebatı denilerek, bunu teknik olarak daha çok faiz almayı
kolaylaştıran bir kanun taslağı. Bu kanuna ben hem şahsen hem Milliyetçi Hareket Partisi
olarak bu bankacılık, sermayeden ve kapitalist anlayıştan kaynaklandığı için daha çok kârı,
daha çok, paradan para kazanmayı amaçladığı için ben şahsen de karşıyım, Milliyetçi Hareket
Partisi olarak da karşıyız.(110)"
[Data_2011-2013]

141.!!!!
"Hasip Kaplan: Bakın, bizim üzerinde konuştuğumuz başlıklara baktığımız zaman, çok ilginç bir
tespitle başlamak istiyorum. “Küresel Gelişmeler” diyor. Dünya, 2008’de üçüncü büyük
ekonomik bunalımını, küresel krizini yaşadı. Bu küresel krizin dinamo gibi salladığı ülkelerin
birçoğu gelişmiş ülkelerdi; yaşam endeksi
yüksek, refah düzeyi Türkiye'den yüksek, asgari ücreti Türkiye'den yüksek, eğitimi Türkiye'den
yüksek, sağlığı Türkiye'den yüksek ve imkânları daha fazla olan ülkelerdi. Ne oldu?
Yunanistan’dan İtalya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, İspanya’dan Portekiz’e, Portekiz’den
İrlanda’ya ve zaman zaman Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de… Şimdi, bu kadar farklı bir
gelişmenin hızla dünyaya yayıldığı günümüzde Türkiye'nin yaşadığı coğrafyaya bakın. ...Eğer,
bütün bunlar Türkiye'yi etkilemez, teğet geçer diyorsanız; eğer, bütün bunlar insanlarımızı
etkilemez, hiçbir şey olmaz diyorsanız bir şafak vakti kalktığınızda, Gezi Parkı’nda
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yakılan çadırların, darp edilen çevrecilerin, arkasından oransız kullanılan şiddetin yarattığı
ortamda, o sabahın şafağında meydanlara dökülmüş yüz binlerin dikilişini, itirazını
görürsünüz.(1057)"
[Data_2011-2013]

142.!!!!
"Mehmet Muş: “Değerli milletvekilleri, kalkınma noktasında şunu üzülerek ifade etmek
durumundayım: Dünyada çeşitli kalkınma dalgaları meydana gelmişti. Bunlardan bir tanesi,
modern dönemde Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin yakaladığı kalkınma dalgası idi.
Maalesef, bu kalkınma sürecini bizler kaçırdık. Daha sonra ise özellikle İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Japonya ve Almanya’nın başını çektiği bir kalkınma dalgası dünyada
yaşandı. Bizler bu kalkınma dalgasını da kaçırdık ve son olarak 1960 sonrası Güney Kore,
Singapur, Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerin yakalamış olduğu bir kalkınma dalgası vardı
dünyada, biz bu kalkınma dalgasını da, yine üzülerek ifade ediyorum, kaçırdık. Şimdi bizler, on
yıllık iktidarımız boyunca, bir taraftan bu kaçırdığımız kalkınma dalgalarında ortaya çıkan farkı
kapatma, bir taraftan da bilişim, yüksek teknoloji alanında dünyayla rekabet, hatta dünyada
önde gelen bir ülke olma noktasında çalışmalar yürütüyoruz” (sf. 1085)."
[Data_2011-2013]

TURKEY-UK RELATIONS FDI

1.!!!!
"CHP GRUBU ADINA KADİM DURMAZ (Tokat) – Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı yanlış
politikalarla Türk lirasına cumhuriyet tarihinin en büyük itibar kaybını yaşatmıştır. Kıt kanaat
geçinen yoksulun sofrasında ekmek bile azalmıştır. 3 Kasım 2002’de sosyal yardım alan insan
sayısı bu ülkede 2 milyon 850 binken buna milyonları ilave ettiniz. Yani, her yıl artan
yoksulluk, insanları yardımlara muhtaç hâle getirmiştir. Son on beş yılda 125 büyük
özelleştirme yaptınız, doksan yıllık cumhuriyet eserlerini yok ettiniz ama buna rağmen açığı
kapatamadınız; hazıra dağlar dayanmaz. Bilesiniz, bu ülke size miras değil, vicdanı olana
emanettir. (CHP sıralarından alkışlar) Bin bir zenginliğe sahip ülkemizde bu yoksulluğu on beş
yıldır yanlış politikalarla sizler yarattınız. Bu ülkede TÜPRAŞ’ı İsrail’e, PETKİM’i Azerilere, TÜRK
TELEKOM’u Araplara, Wodafone’ı İngilizlere, TEKEL’i Amerikalılara sattınız. Yine elimde
burada uzunca bir listesi var bu sattıklarınızın. Ama diyoruz ki kısacası, bu aziz milleti
Hükûmet eliyle yoksulluğa ittiniz. Biz, Victor Hugo’nun dediği gibi “Siz yardım edilmiş
yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış bir yoksulluğun peşindeyiz.” diyor yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)"
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Geçmişte ekonomi tamamen tütün piyasası takvimine göre düzenleniyor ve hatta sosyal
aktiviteler bile buna göre yapılıyordu. 1980’li yıllarda Bitlis’te yapılan özel sektör Best
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fabrikası bile uluslararası tütün kartelleri eliyle sekteye uğratıldı. Kısaca buna orada oynanan
bir oyundan bahsetmek istiyorum, benim de küçük bir hissem vardı bu fabrikada. Bu fabrika
İngilizlerle ortaklı kuruldu, Bitlis tütünü doğal kurutmaya tabi tutulduğundan dediler ki: “Altı
ay bir sürede tütün kurutmak uzun iş, biz bunu fırınlarda yirmi dört saatte kurutuyoruz.”
“Peki, buyurun kurutma fabrikasını getirelim.” denildi. “Yok, siz tütünü İngiltere’ye gönderin,
kurutup geri getiririz.” dediler ve bu tuzağa düşen hemşehrilerim Bitlis tütününü İngiltere’ye
gönderdi. Kurutulmuş ne geri geldi bilemiyorum. Bir de fabrikanın -tütün yerli, bütün işçiler
yerli ama- müdürü İngiliz’di ne hikmetse."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Yabancı işletmelere ne kadar maden işletme ruhsatı verilmiştir? Maden işletme ruhsatı
verilen yabancı şirketler içerisinde ABD ve İngiliz şirketlerinin payı nedir?"
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güzel bir rapor, emeğinize sağlık, bizler de katkıda
bulunduk. Ben de biraz bilgi vermek istiyorum
Üzümün yüzde 90’ı Manisa’da üretiliyor. Manisa ekonomisine 4 milyar lira, Türkiye
ekonomisine 450-500 milyon dolar gelir sağlayan bir üründen bahsediyoruz yani sorunsuz
olması gereken ama sorunlu bir ürün. Neden? AKP sayesinde çok ciddi sorunları var. Yüzde
80-85’inin Manisa’da olduğu bağ alanlarından bahsediyoruz. Manisa tarıma çok elverişli bir
yer. Pamuk vardı, sağ olsunlar, bitirdiler, artık, pamuğu Yunanistan’dan alıyoruz,
Kırgızistan’dan alıyoruz, Mısır’dan alıyoruz. Tütün vardı, tütünü de bitirdiler, tütünü de ithal
ediyoruz. TEKEL’i, sigara fabrikalarını stoklarındaki tütünle sattınız, sıra üzümde. Fındığın
başına gelenler korkarım üzümün de başına gelir. Nasıl fındıkları artık bir yabancı tekel
topluyor, yarın İngiltere’den bir firma gelir, bütün Manisa’daki üzümleri toplar ve kendi
markasını koyar, onun için de bizim görüşlerimizi lütfen dinleyin. Biz buraya biraz muhalefet
şerhi yazdık ama çözüm eğer siz iktidarda devam ederseniz yok, artık yeni bir anlayış olması
lazım."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"CHP GRUBU ADINA AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Telekomünikasyon en stratejik
sektörlerimizden biri. Hepimiz cep telefonlarına, ev telefonlarına, İnternet’e fatura ödüyoruz.
Değerli arkadaşlar, neredeyse tamamı yabancıların eline geçti. Bakın, 3 tane temel cep
telefonu şirketi var: Birisi Vodafone, İngilizlerde; ikincisi Telekom, Avea, Araplarda; üçüncüsü
Turkcell, Ruslarda mı, Finlerde mi, onu dahi bilmiyoruz. 3 şirketimiz ağırlıklı yabancıların eline
geçmiştir değerli arkadaşlar. Perakendecilik sektörü; bütün halkın gidip alışveriş yaptığı,
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üreticiden çok ucuza alıp halka pahalıya satan temel sektör perakendecilik. Migros İngilizlerin,
CarrefourSA Fransız, Metro Grup Alman, Tesco Kipa İngiliz. Bütün halkımız parasını
yabancılara kaptırmaktadır bu varlık satışı yüzünden, bu vatan satışı yüzünden. Değerli
arkadaşlar, en yürek yakıcı şey bankalar. Bir ekonominin diferansiyeli -gücünü tekerleklere
aktaran- bankalar. Halkımıza verdiği tüketici kredisinden, konut kredisinden faizle,
enflasyonun çok üzerinde, tefeci faizi alan, dosya parasıyla halkımızı sömüren bu bankalar
ağırlıklı yabancıların eline geçti değerli arkadaşlar. Halkımız artık yabancılara faiz
ödemektedir. Garanti Bankası İspanyollarda, Yapı Kredi İtalyanlarda. Finansbank Yunan’dı yabancıdan yabancıya satış başladı artık, alacak Türkiyeli kalmadı- Katarlılara geçti, Denizbank
Belçika’daydı Rus oldu. Şekerbank Kazak, ING Bank Hollandalı, HSBC Bank İngiliz."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"CHP GRUBU ADINA CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Millî otomobil gibi her şeyin millîsine
pek hevesli görünen AKP iktidara geldiğinde 3 tane millî telekomünikasyon şirketimiz vardı,
hepsi yerliydi. Peki, bugün? Telsim’i Vodafone’a verdiler, yüzde 100 İngiliz; Telekom’un yüzde
55’i Oger yani Arap; Turkcell’de Türk ortağı payı yüzde 65’ten yüzde 13’e düştü. Anlaşılan o ki
“Her şeyin millîsi.” diyen bu iktidara göre telekomünikasyon gibi stratejik öneme sahip bu
sektör önemli değil. Şimdi, deve kuşu, iş yük taşımaya gelince “Kuşum.”, uçmaya gelince
“Deveyim.” dermiş. AKP’nin işleri de böyle, telekomünikasyona gelince serbest, otomobile
gelince millî. (s. 456)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"Değerli milletvekilleri, AKP döneminde yapılan ilkesiz ve hesapsız önemli özelleştirmelerden
birkaç örnek vermek istiyorum. 2004 yılında 2,5 milyar kâr etmiş; 1,1 milyar lira kurumlar
vergisi ödemiş olan TÜRK TELEKOM’un yüzde 55’i, blok olarak, dört yıllık kârına Öger
liderliğindeki Arapİngiliz-İtalyan sermayesine 6,5 milyar dolara satılmış; 6 milyar dolar
değerindeki AVEA da satışın yanında hediye edilmiştir. Baştan sona hukuki eksikliklerle dolu
ve özel ilişkilere dayalı bu satış işlemi TELEKOM’u süresiz olarak satabilmek amacıyla
başlatılmış, çok şükür ki Danıştay bu satışı yirmi bir yılla sınırlandırmıştır. (s. 827)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"İlk, sigortayla ilgili düzenleme yapıyor. Sigorta melaneti nedir? Sigorta melaneti şudur:
Değerli arkadaşlar, bu ülkenin sigorta şirketlerinin yüzde 90’ı yabancıların elinde; İngilizlerin
elinde, Fransızların elinde, Japonların elinde, bunları da sattılar. Bunların zamanında çoğu
yabancıların eline geçti. Sigorta şirketi ile halkın arasındaki ilişki ne? Halk, evini, arabasını
sigortalatıyor; sağlığını, emekliliğini sigortalatıyor, bu yabancı şirketlere prim ödüyor. Başına
bir şey gelince de sigorta şirketinin para vermesi gerekiyor. Tam o para verdiğinde sigorta
şirketleri bu halka para vermediği için bu yargı organlarında halkın lehine kararlar çıkıyor. O
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halkın lehinde kararlar niye çıkıyor? Zorunlu Trafik Sigortası Kanunu ve Borçlar Kanunu’na
göre. Şimdi, şeytani bir hüküm koymuşlar, diyorlar ki: Sigorta genel şartları… Sigorta genel
şartları ne? Hazine Müsteşarlığının çıkardığı tebliğ. Borçlar Kanunu uygulanırsa halkın lehine
oluyor ama sigorta genel şartları yani yürütmenin bir tebliği çıkarsa şirketin lehine oluyor. Bir
madde koymuşlar, Hazine Müsteşarlığının tebliğini yüce Meclisin iradesini, halkın iradesinin
önüne geçirmişler. Borçlar Kanunu’ndan önce o uygulanacak, vatandaş yargıya gidecek, beş
kuruş para alamayacak bu sigorta şirketlerinden; oğlu ölürse, kızı ölürse, arabası pert olursa,
hastalanırsa beş kuruş para alamayacaklar, işte bu hızlı yönetilecek Türkiye’ye koyulan bir
mayınlı maddeyle. (s. 882)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"FAHRETTİN OĞUZ TOR: Bununla beraber, ülkemize olan güven en üst seviyede sağlanmalıdır.
Güven sağlayamaz isek yabancı bilim ve sanat adamını, yatırımcıyı çekemezsiniz, hatta
kaçırırsınız. Nitekim, gelinen noktada birçok yabancı yatırımcı Türkiye’yi terk etmeye
başlamıştır. Değerli milletvekilleri, bakınız, 2015 yılında yurt dışı yatırımcılar 7,6 milyar dolar
Türk varlığı satmıştır. HSBC yirmi beş yıl önce yatırım yaptığı Türkiye’deki varlığını satma
kararı almıştır. Alman Limango Türkiye’deki faaliyetine son vermiştir. Bankpozitif gibi firmalar
benzer hazırlıklar içinde olan yabancılardır. Citigroup, Akbanktaki hisselerini satmıştır. Fransız
petrol şirketi Total hisselerini satmıştır. 2006 yılında Petrol Ofisini 3 milyar dolara satın alan
Avusturyalı şirket dağıtımdan çıkma kararı almıştır. Norveçli Statkraft Türkiye’den çıkma
kararı almıştır. Topshop Türkiye’deki 10 mağazasını kapatmıştır. İngiliz perakende devi Tesco
Türkiye’yi terk etmiştir."
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"Peki, bu ekonomik durum nereye geldi değerli arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti
çökertilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sömürgeleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yabancıların
işgali altındadır. En stratejik sektörlerimiz, TELEKOM’dan tutun, bankalara kadar yabancılara
geçmiş ve borç batağı altındayız. Al işte Kalkınma Bakanlığının rakamı, 422 milyar dolar
borcumuz var. Nasıl ödeyeceğiz? Normalde TELEKOM ödeyecekti. Hani o beğenmediğiniz
seksen yıllık cumhuriyet hükûmetlerinin satmadığı TELEKOM’un paralarıyla biz hazineden
ödüyorduk. TELEKOM kimde? Hariri’de. Üstelik Hariri bu TELEKOM’u batırdı mı, yarın gelecek
TELEKOM bunların önlerine, borçla TELEKOM’u geri almak zorunda kalacaklar; buradan
uyarıyorum. 422 milyar doları nasıl ödeyecektik? TEKEL’le. Kimde? Texaco diye bir şirkete
geçmiş. Bankalar kimde? Amerikan, Japon, İngilizlerde, borsanın (s. 885) yüzde 63’ü
yabancılarda, gariban kasaplarla berberlerin dişinden tırnağından artırılanla mı 422 milyar
dolar ödeyeceksiniz? Dünyada bütün fonlar geri çağırılıyor. Geçti o beleş günler. Dolar geldi
3,5 liraya; 4,5’a da gidecek, 5’e de gidecek sizin yüzünüzden. Siz Türkiye Cumhuriyeti’ni
tabutlamaya çalışın. Nasıl tabutluyorsunuz? Sanki on üç yıldır çok iyi iş yaptınız, on üç yıldan
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sonra bir de tek başına çok iyi iş yapmaya çalışıyorsunuz. Anayasa’yı getireceksiniz de… (s.
886)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"Şöyle birisi geliyor. Şimdi, kanunla bu teknenin tüm vergilerini sıfırlıyoruz. Bakın, değeri 50
milyon dolar. Ege’de, Bodrum’da, Marmaris’te marinalarda bu teknelerden dolu. Bunları
getirirseniz kuruş vergi ödemeniz gerekmiyor, hiçbir vergi ödemeniz gerekmiyor, hatta bu
teknenin arkasında viski içerseniz, İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolar borcunu sildiğiniz
gibi bunun da vergi borcunu siliyorsunuz. Bunun arkasında oturan insanlar kuruş vergi
vermeksizin, arkasına da “Delaware” yazdırıyorlar biliyorsunuz. Bunların hepsinin arkasında
“Delaware” yazar. Peki, bu “Delaware”ciler nereden alıyor bu parayı? Vergiyi bizim yoksul
insanlarımızdan alıyorlar ve dalavereciler kendilerine bir baron, bir lüks hayat yaşıyorlar ve siz
buna şimdi, birazdan “Evet.” diyeceksiniz. (s. 951)."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"HASAN ÖREN (Devamla) - Size döndüğümde zıplıyorsunuz siz, başlıyorsunuz bağırmaya.
Tahammül sınırlarınız aşınmış, onun hakkını kullanıyorsunuz. Peki, Çal Dağı’yla ilgili, bu
kürsüye gelip de siz demediniz mi… Çal Dağı dediğiniz yer neresidir? Turgutlu Çal Dağı nikel
madeni. Yani, Çal Dağı’nda yabancıların ve yerlilerin aradığı nikel madeninde 18 milyon ton
sülfürik asit kullanılacak. Yani, Ramsar Sözleşmesi’yle koruma altına alınmış, dünyanın yedi
harikasından birinde, en verimli havzanın göbeğinde, kalbinde, Çal Dağı’nda nikel madeni
kurduracaksınız. Peki, siz bu kürsüden demediniz mi “Ben altına imza atmadım.” diye?
Kayıtlarda var. Peki, sizden önceki Orman Bakanı da dedi ki: “Benim bileğimi bükemediler.
Ben, Çal Dağı’nda insan sağlığına zararlı olmadığını görseydim, çevreye zararının olmadığını
bilseydim o ruhsatın altına imza atardım.” Aranızda başka bakan yok. Neydi adı? Osman Pepe.
Peki, Osman Pepe bu imzayı atmadı. Siz de geldiniz -kayıtlarda var- bu kürsüden kâğıdı
gösterdiniz, “Ben de atmadım bu imzayı.” dediniz. Yoksa, belediye başkanınızın söylediği gibi,
İngilizler mi attı bu imzayı? Hani bir belediye başkanınız var ya, Turgutlu Belediye Başkanınız,
videolarda da var. “Sayın Bakan beni çağırdı. ‘Serhat Orhan, sıkıştık, İngiliz Hükûmeti bize
baskı yapıyor, biz bu baskıya dayanamayacağız, Çal Dağı’ndaki ruhsatı vermek zorunda
kalacağız.’” beyanatını söyleyen AKP’li Belediye Başkanına 4 defa soru önergesi vermeme
rağmen dava mı açtınız? Belediye Başkanı ısrar ediyor orada, “Ben yalan söylemem. Bakan
çağırdı, bunu bana odasında söyledi.” diyor. Gerçekten, buradaki, Çal Dağı’yla ilgili ruhsatı
imzalamak için… Siz İngilizlerin zoruyla mı imza attınız? Peki, arkadaşlar, birisi AKP’nin
Belediye Başkanı, birisi AKP’nin Bakanı. İkisinden biri yanlış söylüyor, “yalan” kelimesini
kullanmayayım. Peki, hangisine inanacağız? Eğer Belediye Başkanı yanlış söylüyorsa Bakan
hukuksal haklarını arasın. Defalarca kendisine yazmama rağmen “Biz kendisiyle telefonda
görüştük. O öyle bir şey dememiş...” Kayıtlar ortada. Kayıtlar ortada olmasına rağmen nasıl
bir iştir bu?"
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[Data_2014-2015]

13.!!!!
"Muharrem İnce: “Bakın, geçmişte neler yapmışsınız: Yani, TÜBİTAK Başkanına bir defaya
mahsus olmak üzere kanun çıkarmışsınız. Büyük devlet istemiş, Cargill yasasını çıkarmışsınız.
İngiliz viski şirketlerine af yasasını çıkarmışsınız, İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolarlık
vergi borcunu affetmişsiniz. Görevi kötüye kullanma suçunun cezasının düşürülmesi için
kanun çıkarmasını biliyorsunuz. MİT Müsteşarının yargılanmasını Başbakanın iznine bağlayıp
gece yarısı, sabaha kadar çalışıp MİT Müsteşarını kurtarmasını biliyorsunuz."
[Data_2014-2015]

14.!!!!
"Hasip Kaplan: Orada, hakikaten, o kadar güzel bir doğa var ki, o yeşillikler, hazine arazileri,
köyler de var, yerleşimler de var. Dedik ki: “Ya, nasıl bu ruhsat alındı?” Evet, Hükûmet burada,
ben soruyorum. İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait bir şirketin çok özel ricaları sonucu ve çok özel bir
zamanda bu ruhsat verildi. 2005, 2006 yılları. Kim var o zamanlar? Biz bu Parlamentoda
yoktuk henüz; MHP de yoktu, HDP, BDP de yoktu. 2 parti olarak AK PARTİ, CHP vardı. Şimdi,
hafızanızı yoklayın, bakın, o dönemde ruhsat tarihine bakın, Türkiye’de tarihî olarak ne oldu?
İngiliz Kraliyet Ailesi bastırdı… İyi hatırlayın arkadaşlar. Kraliçe mi gelmişti buraya? Kraliyetten
birileri mi gelmişti buraya? Özel bir jest mi yapıldı? Onca dönüm hazine arazisi, onca dönüm
ormanlık alan, onca dönüm yer bir imzada… Bu kadar kıyak olabilir mi, mümkün mü?...."
[Data_2014-2015]

15.!!!!
"Size şunu açık söyleyeyim, o araştırmada bulunan bir arkadaşınız olarak, bu maden işlediği
zaman şu palamutlar bile yeşermeyecek artık Gediz Deltası’nda ve Ovası’nda. Bakın, en güçlü
ağaç meşe palamududur, en güçlü meşe palamudu bile yeşermeyecek. Siz, üzüme, nara,
incire, ayvasına, zeytinine, havasına, suyuna hasret kalacaksınız. Sadece bu değil, bunların
dışında kuşların yuvalarını yıkacaksınız arkadaşlar, kuşların yuvalarını. Bir İngiliz şirketi zengin
olsun diye, kazacak, 2 milyon ağaç keseceksiniz -daha önce de kesmişsiniz zaten yeterince
ağaç- ondan sonra çevre örgütleri gelecek, TEMA’sı gelecek, TÜRÇEP’i gelecek, Ege’deki çevre
örgütlenmelerinin bütün platformları gelecek, size anlatacak; anlamayacaksınız...."
[Data_2014-2015]

16.!!!!
"Çal Dağı’nı çaldırıyorsunuz, göz göre göre çaldırıyorsunuz, gündüz çaldırıyorsunuz,
tamtamlarla çaldırıyorsunuz, açık açık çaldırıyorsunuz ve milletin gözünün içine baka baka
yaşadığı alanlara hükmedip yakarak çalıyorsunuz, çaldırıyorsunuz. Çal Dağı’nı bir küresel
şirkete, İngiliz şirketlerinden birine çaldırıyorsunuz. Soruyorum size: Türkiye’den bir şirket
gidip Londra’da Buckingham Sarayı’nın olduğu yerde, İskoçya’nın o yeşilliklerinin olduğu
yerde bir maden ocağında bunu yapabilir mi? Sizin bir şirketiniz herhangi bir Avrupa
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memleketinde bunu yapabilir mi? Yapamaz, yapamaz; size yaptırırlar, size! Çünkü
sömürgeciliğin en hassını onlar biliyor arkadaşlar."
[Data_2014-2015]

17.!!!!
"Erkan Akçay: Daha evvelki konuşmacılar tarafından dile getirildi. Bu şirketin İngiliz Kraliyet
Ailesi’nin bir şirketi olduğu ifade edildi ve şimdi 3’üncü elini değiştirdi, 3 üniversiteli gencin
üzerinde görünüyor ancak yine şirketin asıl sahibi olmaya devam ettiği iddiaları son derece
inandırıcı bir şekilde devam etmektedir.
O zaman, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Gül, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden bir nişan almıştı,
İngilizlerden bir nişan da Sayın Erdoğan bekleyecek herhâlde, değil mi Sayın Ören? Dünyada
çevreye etkisi minimuma indiği için yüksek basınçla kapalı liç yöntemi artık kullanılmıyor. Çal
Dağı’nda dünyada başka hiçbir yerde kullanılmayan, biraz evvel fotoğrafını gösterdiğimiz, bu
yöntem kullanılıyor."
[Data_2014-2015]

18.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, nikel madenine gelince, Çal Dağı’ndaki
nikel madeni…Önce HDP’nin konuşmacısını düzelteyim. Burası İngilizlere ait bir firma değildir,
burası Türklere ait bir firmadır. Ben, herhangi bir firmanın da sözcüsü değilim. “Acaba nikel
madeninde, kömür ocaklarında, uranyumda veyahut da bir başka enerjide, jeotermalde
Türkiye’ye nasıl katma değer sağlayabiliriz, Türkiye egemen güçlerin hegemonyasından nasıl
kurtulabilir, dışa bağımlılıktan nasıl kurtulabilir?”in ben sözcülüğünü ve kavgasını veriyorum.
Burada dediler ki: “İngilizlere ait.” Burası Türklere ait, 3 Türk çocuğuna ait ve “VTG” denen bir
firmayla NATA Holdinge ait bir şirkettir burası; birincisi bu."
[Data_2014-2015]

19.!!!!
"Değerli arkadaşlar, şimdi, İngiliz şirketi olmadığı ifade edildi. Üçüncü kez el değiştirmiştir,
ortada bir muvazaa vardır. Bu İngiliz şirketi tarafından hâlâ idare edilmektedir. O zaman, şu
anda adı “Sardes” olan bu firmanın Teknik Müdürü Simon Purkiss, hâlâ bu Çal Dağı nikel
madenini niye gezer, arzıendam eder? E, bunun da izahını yapmanız lazım. Yani bu firmanın
faaliyetleri devam etmektedir ve bu sevdadan, bu nikel madeni için tabiatı katletmekten,
artık insan hayatına ehemmiyet vermeyen anlayıştan iktidarın bir an evvel vazgeçmesini
diliyorum."
[Data_2014-2015]

20.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, demin konuşmamda ifade edilenlerin hepsinin
külliyen yalan olduğunu, İngiliz şirketi olmadığını söyledi... Bakın, arkadaşlar, o Komisyona bir
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tek ben kaldım ikinci kez seçilen, bir de Halil, Antep Milletvekili; hiçbiri seçilmedi. Ama ben
konuştum mu, benim konuşmalarıma dikkat edeceksiniz üstüne konuşurken. Bir: European
Nickel, İngiliz şirketi, kraliyetin değil mi? Çıkın burada -Hükûmetsiniz- konuşun. Londra
borsasında işlem görüyor mu, görmüyor mu? Sonra adını çevirdi bu İngiliz şirketi: Bosphorus.
Sonra, Sardes. Sardes’i bilirsiniz, ilk altın paranın basıldığı yer. Olmadı, bir yerli Ankaralı şirket
de geldi ortak oldu: VTG. Olmadı, son altı ayda durmadan hisse değiştiriyor. Burada iş birlikçi
bir kesim var 2 milyon ağacı kestirip sonradan ruhsatı genişleten. Şimdi yüzde yüz Türk olsa
ne yazar? İnsanlara zehir akıtan, Gediz Deltası’nı yakan, her tarafı yakıp yıkan küresel
sermayeye iş birlikçi olanları savunmak hangi hukukta vardır? ...Sayın Başkan, Kabinede
Bakan var burada, bir getirsinler ticaret sicillerini şirketlerin. Bir görelim bunları, ticaret
sicillerini. Bunlar İngiliz mi, Türkoğlu Türk mü bir görelim bakalım."
[Data_2014-2015]

21.!!!!
"Hasip Kaplan: Şimdi, Dünya Madenciler Günü’nde madencilik sektörünün acımasız vahşi
kapitalizmin kâr hırsından yaşamını yitiren madencilerin elbette ki sorunlarını konuşmak bu
Meclisin görevi olması lazım. Peki soruyorum, Hükûmete soruyorum, bakanlara soruyorum:
2010’da Meclis Araştırması Komisyonu olarak Meclise sunduğumuz Maden Araştırmaları
Komisyonu Raporu ne zaman görüşülecek? Kaç işçi daha ölmeli ki o raporun da bugün burada
görüşülmesi sağlansın? 2010 arkadaşlar, beş seneye yakın bir süre geçti. Bu Maden
Araştırmaları Komisyonu için 20 şehir, 100’ün üstünde ilçe, en az da 300 tane maden ocağını
gezdik. Mermerden tutun kroma, kromdan tutun kömüre, kömürden tutun Çal Dağı’nda,
Turgutlu’da İngiliz Kraliyet Ailesi’ne sunulan nikel madenine kadar hepsini inceledik, hepsinin
raporunu yazdık...
Örgütlenme konusunda ve diğer ülkelerin maden sektöründeki işçilerle dayanışma
konusunda omuz omuza verip enternasyonal bir dayanışmayla bu sektördeki bu acımasız kâr
hırsı karşısında eğer Kanadalı bir şirket burada sömürüp işçinin ölümüne sebep oluyorsa
Kanada’daki işçi ses verebilmelidir, eğer bir Amerikalı şirket, bir İngiliz şirketi Çal Dağı’nda
Gediz Ovası’nı zehre boğuyorsa burada ses verebilmelidir."
[Data_2014-2015]

22.!!!!
"Hasip Kaplan: Turgutlu’da, Çal Dağı’nda İngiliz Kraliyet Ailesi için 1 milyon 800 bin ağaç
kesiyorsunuz, nikel madeni... Gediz Ovası’nı tahrip edeceksiniz, Kuş Cenneti gidecek, Ege
gidecek, incir gidecek, üzüm gidecek, pamuk gidecek, hayat ölecek. Sizin bir şirketiniz gidip
İngiltere’de böyle bir tesis kurabilir mi, çevreyi zehirleyebilir mi, sülfürik aside boğabilir mi
dokuz yıl için, söyler misiniz? Biraz vicdan sahibi olacaksınız, vicdan. Ama, siz “cüzdan cüzdan,
cüzdan…” diye tutturmuşsunuz."
[Data_2014-2015]
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23.!!!!
"Ömer Süha Aldan: Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum:
Burayı devlet yönetsin. İztuzu, özel, yüzde 70’i İngiliz olan daha sonra kurulmuş bir şirkete
peşkeş çekilmesin. Burayı ya MUÇEV işletsin ya da bırakın Ortaca Belediye Başkanlığı işletsin.
Bunu özellikle rica ediyoruz Muğlalılar olarak. Aksi hâlde oradaki eylemlerimiz devam
edecektir. Çevre kuruluşları… İnatlaşmaya da gerek yoktur. Bu saatten sonra özel şirket oraya
giremez kolay kolay ve sıkıntılar doğar."
[Data_2014-2015]

24.!!!!
"Nurettin Demir: Sayın Bakan, özellikle İztuzu’yla ilgili Hükûmetin daha tarafsız bir tutum
içerisinde olmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz AKP, alamadığı belediyelere ait yerleri açıkça
peşkeş çekiyor, ayrımcılık yapıyor. Muğla bu illerin başında geliyor. Birçok belediyenin CHP’de
olduğu Muğla’da, il özel idaresinin kapatılmasıyla mal dağıtımında mallar CHP’den kaçırılırken
Saklıkent AKP’nin kazandığı Seydikemer’e verilmiş. Dolayısıyla, Saklıkent AKP’li belediyeye
verildi. İztuzu sahili, 28 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla da protokolle Muğla’ya Hizmet Vakfı ve
Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla kurulan MUÇEV şirketine protokolle verilmiştir. Bir
gecede kurulan MUÇEV, İngiliz ortaklı “DALÇEV” isimli şirkete 8 milyon lira bedelle ihale
edilmiştir hukuksuz bir biçimde. Hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen gece
yarısı iş makinalarıyla sahile girilmiş..."
[Data_2014-2015]

25.!!!!
"Hasip Kaplan: “Hani çevre konusu? Bu kanunun içinde çevreyle ilgili madde var mı
arkadaşlar, gördünüz mü? Çevreyi koruyan bir madde var mı bunun içinde? O zaman bu
gerekçeyi niye koydunuz? Ilısu Barajı’nda su tutmaya başladınız, Rize’nin dereleri gitti,
Turgutlu’da nikel madeninde 2 milyon ağacı İngiliz şirketine bir kararla peşkeş çektiniz. Yani
şurada 5 bin, 10 bin, 20 bin lira idari para cezası verdiğiniz zaman ne olacak? 2 milyon ağacın
kaçta kaçı eder ki, söyler misiniz Allah aşkına? Söyler misiniz, nikel madeni dokuz yıllığına
Gediz Ovası’nı olduğu gibi sülfürik aside boğduğu zaman İngiliz Kraliyet Ailesi paraları
götürecek, millet de zehri soluyacak. Bu mudur maden kanunu anlayışı? Bu maden kanunu
anlayışı değil arkadaşlar. Bakın, çok açık söylüyorum: Bu, vahşi kapitalizmin en berbat
yüzünün tezahür ettiği yerdir burası” (sf. 641)."
[Data_2014-2015]

26.!!!!
"“Halkların Demokratik Partisi bu seçimlerde barajı aşıp iktidar olduğu takdirde kamunun
malını, milletin malını, halkın malını özelleştirip verdiğiniz yabancı şirketlerin hepsinin elinden
alacaktır, buradan size açık söyleyeyim, bu kadar basit. Kamunun malı, halkın malı halkın
olacaktır, halkın yararına işletilecektir ve çıkarı da kârı da ona verilecektir. Öyle yok,
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Turgutlu’da nikel madenine getir İngiliz şirketini, orada bütün Gediz Ovası’nı zehirle, sadece
İngiliz şirketi kâr etsin, oradaki insanlar ölsün. Yok, öyle şey. Bundan sonra halk kendi
haklarına sahip çıkacak diyoruz. Devlet payına da, büyükşehir de devlettir, devletin kamu
temsilcisidir, seçimle gelmiştir, sahip çıkacaktır” (sf. 851)."
[Data_2014-2015]

27.!!!!
"MEHMET GÜNAL (Devamla) –Değerli arkadaşlar, maalesef, yine bir torba kanunla karşı
karşıyayız, bu da “seçim torbası” olarak herhâlde literatüre geçecek.... Sigortacılık sektörünün
yüzde 70’inden fazlası yabancı şirketlerin elinde. Bir de bunun üstüne üst şemsiye kuruluş
verip hepsini onun tekeline verdiğiniz zaman sektör tamamen yabancıların eline geçer.
Nerede kaldı milliyetçiliğiniz? Hani son günlerde milliyetçilik çıkışı yapmaya çalışıyor Sayın
Erdoğan ve Sayın Davutoğlu.... Şimdi nasıl oldu bu iş yani? Yüzde 70’i zaten gitmiş.
“Malezyalılar istiyor yapalım, İngilizler istiyor yapalım.” Bu Türk milletinin istediği ne olacak?
Türk sigorta şirketlerini bir araya getirip o aradan çıkarmaya çalışmaz da birilerinin istediği
kanun teklifini maddeyi araya sokarak seçim arifesinde getirirseniz bunun haram olduğunu
söylemek zorundayız. Bu doğru bir düzenleme değil. Onun için, haramlar ile helalleri
karıştırıyorsunuz diye bundan söylüyoruz."
[Data_2014-2015]

28.!!!!
"İzzet Çetin: Burada bir başka şey daha yapıyorsunuz değerli arkadaşlar, kabul edilemez
esasında ama yani bizim ülkemizde nasıl işler yürüyor, hayretler içerisinde kalmamak
mümkün değil. Yani, ne dedik orada? İki önemli tanım getirdik Sigortacılık Kanunu’na. Dedik
ki o tanımlardan birisinde, “katılım sigortacılığı” 13’üncü maddede, 14’üncü maddede de
“yönetici şirket.” Katılım sigortacılığına Malezya tipi… Efendim, Malezyalılar gelecek, bizim
sigortacılık alanında yatırım yapacaklar. E, biz sigortacılık alanımızı buna göre düzenleyelim,
onlara yer açalım. Diğerinde diyorsunuz ki, yönetici şirket modelinde -biraz evvel Milliyetçi
Hareket Partisinden grup adına konuşan arkadaşım da söyledi- “İngiliz şirketi Lloyds böyle
istiyor, e, biz yönetici şirket modelini de bize uyarlayalım.” Arkadaşlar, ne bizim ekonomimiz
onların ekonomisiyle ne sigortacılığımız ne bankacılığımız… Yani, ekonomik büyüklükleri
birbirine uymayan; idari yapıları, ticari yasaları, bankacılık sistemleri farklı ülkeleriz. Yani,
Malezyalılar istedi diye bunu yap, İngilizler istedi diye bunu yap; e, tam bir teslimiyet. Ya,
bizim yurttaşlarımızın isteklerine bir yanıt verin."
[Data_2014-2015]

29.!!!!
"Ülke için yapmanız gerekenler ortada dururken ya sermaye çevrelerinin, çıkar çevrelerinin,
havuza para atan sömürgecilerin isteklerine boyun eğerek yasa yaptırmaya kalkıyorsunuz
Meclise ya da İngiliz böyle istedi, Amerikalı böyle istedi, Malezya böyle istedi deyip, torba
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tekliflerle getirip Meclisin gündemini tıkıyorsunuz, halkın gündemini tıkıyorsunuz. Böyle
yasalar inşallah son olur, sizin de sonunuz olur."
[Data_2014-2015]

30.!!!!
"Madde metnindeki “yönetici şirket” tanımının da bir İngiliz sigorta şirketinin talebiyle
eklendiği Komisyonda öğrenilmiştir. Bu düzenleme sonrasında Türkiye piyasasına girmesi
beklenen İngiliz sigorta şirketi Türk piyasasını tamamen kontrol edecektir. Sigortacılık
sektörünün mevcut durumda yüzde 70’inden fazlasının yabancı sermayenin elinde olduğunu
dikkate aldığımızda, bu düzenlemeden sonra bu İngiliz şirketinin Türk piyasasına girmesiyle,
yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'deki sigorta sektörüne tamamen hâkim hâle gelecektir.” (sf.
654)."
[Data_2014-2015]

31.!!!!
"Çok açık söylüyorum, o kadar zeytin ağacıyla ilgili, Gediz Deltası’nda 2 milyon ağacın
kesilmesiyle ilgili İngiliz şirketleri için… Ya, sizin şirketleriniz gidip İngiltere’de 10 tane ağaç
kesebilir mi? Bana bir babayiğit şirket gösterin, Türkiye’den gitsin, Londra’da, İskoçya’da,
Galler’de, İrlanda’da 5 tane ağaç kesebilsin 3 kuruş, 3 cent para kazanmak için. “Onurumuz”
diyorsunuz, millî onur, bağımsızlık, bilmem ne, hikâye ya, hikâye! Çıkın, gidin, yapın orada.
(HDP sıralarından alkışlar) Ama onlar geliyor, Gediz Deltası’nı perişan ediyor; İzmir’i, Gediz’i,
Manisa’yı, Turgutlu’yu perişan ediyor. Bu ne özgürlük ya, bu ne özgürlük! Hani, karşılıklılık
ilkesi vardı dış ilişkilerde? Maalesef yok."
[Data_2014-2015]

32.!!!!
"“1980’li yıllarda Tekel dışında 70 kadar tütün şirketi sektörde faaliyet gösteriyordu. Daha
sonraki yıllarda ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı büyük sermaye grupları, ülkemizde
bulunan küçük şirketleri yok edip pazarı eline geçirip üreticilerimizden maliyetinin altında
tütün almış, tütün üreticisi iflas ederek yoksullaşıp, işsiz kalmış ve büyük şehirlere göç
etmişlerdir. Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman başta olmak üzere 2009 yılında
tütün ekimi yasaklanmış üreticiler işsiz ve yoksul kalınca bölgede yaşam vahim bir hâle
gelmiştir. Tütün üretiminde aile birimlerinin tümü çalıştığı için bölgedeki işsizlik ve
yoksulluğun giderilmesinde önemli katkısı olmaktadır” (sf. 231)."
[Data_2011-2013]

33.!!!!
"Erkan Akçay: Değerli milletvekilleri, süremiz yetmediği için AKP’nin özelleştirmelerinden
sadece iki örnek vermek istiyorum: Tekelin alkol birimi 2004 yılında kasasındaki 348 trilyon
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lira ve 70 milyon Türk lirası değerindeki içkiyle beraber 292 milyon dolara bir konsorsiyuma
satılmıştır. Sadece iki yıl sonra,
2006 yılında, sözü edilen konsorsiyum Tekelin içki bölümünün yüzde 92 hissesini Amerikan
Texas Pacific Group’a 3 katı fiyatla 810 milyon dolara satmıştır. Yaklaşık bir yıl önce de İngiliz
alkol devi Diageo, Türk alkollü içki üreticisi Mey İçkiyi 2 milyar 100 milyon dolara satın
almıştır. Diageo, Türkiye’yle gümrük vergisi üzerinde anlaşmazlık yaşıyordu ve altı ay süreyle
Türkiye’ye sevkiyat da
gerçekleştirememişti. İngiliz firmasının devlete yaklaşık 300 milyon dolar gümrük vergisi
borcubulunmaktaydı; bu da, 6111 sayılı Torba Kanun’la bu borcu da affedilmiştir.....
Vatandaşın vergileriyle kurulan ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu kurumları yok
pahasına birilerine satmak, âdeta peşkeş çekmek elbette hesabı gerektirir bir durumdur (sf.
871)."
[Data_2011-2013]

34.!!!!
"Nurettin Canikli: Şu anda ihale mevzuatını hiç değiştirmeden, bahsedilen proje ihale
mevzuatı, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde rekabete açık bir şekilde ihaleye çıkıldığı zaman
ne olur?.......Demek ki, şu andaki şartlara göre ihale yapılırsa, bu ihaleyi yabancı, ya İngiliz
firması alacak ya Amerikan firması alacak, belki İsrail firması alacak. (sf. 970-971)"
[Data_2011-2013]

35.!!!!
"Mahmut Tanal: Biraz önce kürsüde konuşan hatiplerden Sebahat Tuncel örneği ortada ve
ayrıca gerekçelerine ben geleceğim, eğer çok bir sıkıntı oluyorsa, Şike Yasası kadar önemli
değil mi? MİT Yasası kadar önemli değil mi? İngiliz viski firmalarının aflarıyla ilgili, af getirdiniz,
kanuni düzenleme yaptınız, onun kadar
önemli değil mi? Ne yapılabilirdi? Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 108’inci maddesinin son
fıkrasına “Soruşturması ve kovuşturması devam edenler milletvekili seçildiğinde serbest
bırakılır.” Tek cümlelik bir olaydı, ama ne yapıldı? Maalesef bu konuda herhangi bir yaklaşım
gösterilmedi, millî irade bugüne
kadar ayaklar altına alındı.(sf. 66)"
[Data_2011-2013]

36.!!!!
"Çok açık ve net söylüyorum, Hükûmetimiz ve Bakanlık ilgili firmaya karşı bir sindirme
politikası yapmıştır, yani bunları bezdirerek, bıraktırarak bu işten vazgeçirme konusunda bir
politika yaptı.” Yani Bakanlık buradaki işletmenin araziye zarar vereceğini biliyor, zarar
vereceğini bildiğinden dolayı da şirkete baskı yapıyor. İkinci bölümde devam ediyor,
konuşmalarının devamında “Sayın Bakan beni çağırdı...” Ben bu anlatılanları Sayın Bakanın
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ağzıyla anlatıyorum, “Başkan dedi ki: ‘Biz sıkıştık, maalesef kendi kazdığımız kuyuya kendimiz
düştük. Hem şirket hem İngiliz Büyükelçiliği hem de İngiltere Hükûmeti tarafından
sıkıştırılmaya başlandık, maalesef kazdığımız kuyuya kendimiz düştük, ruhsatı vermek
durumundayız” (sf. 253-254)...."
[Data_2011-2013]

37.!!!!
"Değerli arkadaşlar, şimdi böyle bir gayriciddi soru önergesi cevabı olur mu? Ben sizin bunu
söylediğinize inanıyorum. “Niye?” der iseniz inandığımın da altyapısının olması gerekli. Sizden
önce Sayın Bakan Osman Pepe değil miydi? Bu Osman Pepe döneminden beri buradaki İngiliz
Büyükelçisi, Türkiye İngiliz Büyükelçisi David Logan bu konuda Osman Pepe’ye de, daha üst
noktalarda da herkese baskı yaparak Osman Pepe’den bu ruhsatı istediler. Niye vermedi
Osman Pepe? Çıktı, NTV’de yayında ne söyledi? “Ben Çal Dağı’na gittim. Çal Dağı’nda bu
ruhsatı vermek bir caniliktir. Çal Dağı’nda bu ruhsatı verdiğinizde Türkiye'nin 1’inci sınıf
topraklarını yok edersiniz. Onun için, benim bileğimi bükemediler, başkasının bileğini büktü.”
dediler. NTV’de hâlâ kasedi duruyor, CD’si duruyor.(sf. 253-254)"
[Data_2011-2013]

38.!!!!
"Sayın Bakanım, eğer Belediye Başkanı söylediyse Belediye Başkanına gerekli işlemi yapın
ama Belediye Başkanının söyledikleri doğru ise, siz gerçekten İngiliz Hükûmetinin baskısı
altında bu ruhsatı vermişseniz, bu da Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanına yakışmaz.
Gensoruyu beklemeden istifa edin. (sf 256)"
[Data_2011-2013]

39.!!!!
"Ümit Özgümüş: “2008 krizi geldiğinde, 2008 krizinin Türkiye’ye belki de en hayırlı
yönlerinden bir tanesi, satılmaya hazır hâle getirilen Halk Bankasının satılamaması diye
düşünürken, birkaç gün önce Halk Bankasının yüzde 25 hissesi daha satıldı ve bu satılan
hissenin ağırlıklı olarak İngiliz sermayesi olmak üzere, büyük bir kısmı, yine yüzde 80’i
yabancılara satıldı ve buradan 4,5 milyar lira gelir elde edildi... . Doğrudan yabancı sermaye
kavramı, Türkiye’de portföye yapılan yatırımdır, bu da övünülecek bir şey değildir. Bankanızın
hissesini sattığınız zaman, fabrikaların hissesini sattığınız zaman bundan övünülecek bir şey
çıkarmak çok doğru değildir, hatta üzülünmesi gerekir.” (sf. 789)."
[Data_2011-2013]

40.!!!!
"Orhan Düzgün: Alkollü içkilerde 17 fabrika mülkleriyle birlikte Kasım 2003 tarihinde Nurol
Limak Özaltın Tütsab Girişim Grubuna 292 milyon dolar bedelle satılmıştır. Bu girişim grubu
iki yıl sonra yüzde 90 hissesini ABD’li Texas Pacific’e 810 milyon dolara, Texas Pacific ise 2011
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yılında İngiliz Diageo firmasına 2,1 milyar dolar bedele satmıştır. Değerli arkadaşlarım, yüce
Meclisin saygınlığı açısından sizlerin de çok hoşunuza gitmediğini bildiğim “peşkeş çekme”
sözcüğünü kullanmak istemiyorum ama Türkçe’de de böyle bir satışı ifade edecek başka bir
kelime de bulamıyorum. Bu nedenle de özür diliyorum. (sf. 563-564)"
[Data_2011-2013]

41.!!!!
"Mehmet Ali Sulam: Son bir şeyi paylaşayım: “Sirkeci’de büyük pazarlık…” Bu nedir biliyor
musunuz? Türkiye'nin en büyük AVM’si, hipermarketi, İngilizlerin olan Migros’un
Amerikalıların olan Walmart’a satılma pazarlığı. İngiliz Migros ABD’li Walmart olma noktasına
giderken Türkiye’de perakende pazarı, sanayicinin malını satacağı pazar da dünya devinin
eline geçiyor ve siz o pazara hâkim olamama noktasına geliyorsunuz ve hâlâ hipermarket
yasasını bu Meclise getiremiyorsunuz, getirmiyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki: “Biz
bu ülkeye çağ atlattık.” (CHP sıralarından alkışlar) (sf. 53)"
[Data_2011-2013]

42.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Unutmuş değiliz değerli milletvekilleri, bir önceki dönemdeydi, ülkeye farklı
faturalar düzenleyerek içki sokan İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon doları bulan vergi
cezalarını, dönemin Başbakanı Tony Blair, Sayın Erdoğan’a gönderdiği “Af getirin.”
mektubundan sonra affeden AKP’nin bu vebali hem dinî hem de millî vebal değil de nedir?
Bunu yaptıktan sonra bu konudaki samimiyetinize nasıl inanacağız? “Alkol haramdır.” diyen
yüce dinimiz bütün haşmetiyle ortada dururken bu affa parmak kaldıran siz AKP’li
milletvekilleri bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız? Kendi içinde ayrı, vatandaşa ayrı lisan
kullanan AKP’nin hayır hasenat ile anılmasını bu yüzden mümkün görmediğimizi ifade ediyor,
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.(1137)"
[Data_2011-2013]

43.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Sizi iktidar yapan çevrelere ve yandaşlarınıza
aktardığınız, bu milletin katrilyonlarca lira kaynağından bahsediyoruz. Onları sıralamaya
kalkarsak şurada zamanımız yetmez. Sadece bir örnek vereyim: “Alkol tüketimine denetim
getiriyoruz.” diye yola çıkıyorsunuz ama daha iki üç yıl önce İngiliz viski şirketlerinin 500
milyon dolarlık vergi borçlarını affeden sizsiniz. Sadece bu kadarcık para bile onların önemli
bir derdine derman olmaz mı?
Mesela, viski şirketlerine çektiğiniz o kıyak para, emeklilerden kestiğiniz sosyal güvenlik
destek primi toplamından da fazla değil mi? Senelerce bankalar “kart parası”, “işletim parası”
gibi uydurma isimler altında vatandaşlarımızı soyarken ses çıkarma ama ayağına basılınca
bankalara husumet ilan et. Bunlar samimi ve dürüstçe bir tavır değil Sayın Başbakan.(716)"
[Data_2011-2013]
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INFRASTRUCTURE

1.!!!!
"Ben hatırlıyorum, burada aktarayım: Bir milletvekili arkadaşımızla -yine ana muhalefet
partisinden- 24’üncü Dönemde ara buluculuk konusunda bir İngiltere seyahatimiz olmuştu,
bir haftalık çalışma seyahatimiz. Ramazan Can arkadaşımız da vardı o zaman. O İngiltere
seyahatinde yine Adalet Komisyonu üyemiz olan bir arkadaşımızla, ana muhalefet partisi
milletvekiliyle, Londra’da Manş Denizi’nin altından Fransa’ya bir geçiş tüneli olduğunu
söyledik birbirimize ve büyük bir gıptayla birbirimize bakarak yani “Adamlar yapmış.” dedik. O
sıralarda da tam bu Marmaray Projesi devam ediyordu arkadaşlar. Şimdi, biz bunu
konuşurken kendi aramızda tabii, Hükûmetimizi mutlaka övdük, övecektik. O zaman da gene
ana muhalefet partisinden o milletvekili arkadaşımız bize dönüp dedi ki: “Biliyor musunuz,
yaptınız ama kuşların yolları, balıkların yolları değişti.”"
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"MEHMET HABİB SOLUK (Devamla) – Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliğinde 100 milyon/taşıt
kilometredeki can kaybı 3 civarı, İngiltere’de 1 civarı, İskandinav ülkelerinde sıfır civarı, benim
ülkemde ise 2003’te 5,72. 2014’te gelinen nokta ise 102 milyar 900 milyon hareketliliğe
rağmen can kaybımız 100 milyon taşıt/kilometrede 2,17’ye düşmüştür, 2023 hedeflerinde
bunu 1’in altına çekmek en büyük hedefimizdir."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZKAN YALIM (Uşak) – Evet, Sayın Ulaştırma Bakanım, benim sorularım
sizlere olacak. ilk önce sizleri tebrik ediyorum, neden? Birkaç dalda şampiyonluk ödülü
alacaksınız yakında. Bunlar nedir? Birincisi: İlk önce tebrik ederim, İzmit Körfez Geçiş
Köprüsü’nü bitirmek üzeresiniz, bitirdiniz ve de altı yıl önceden fiyatını belirlediniz. Fiyatı tam
tamına 35 dolar artı KDV yani 41 dolar, bugünün parasıyla 120 TL. Bakın, buna örnek olarak,
dünyada 6-7 tane ülkede yaklaşık aynı uzunluktaki köprülerin fiyatları: Türkiye’de İzmit
Köprüsü 2.682 metre. Bakın, Danimarka’da 6.790 metre var, ücreti 35 dolar; Norveç’te 1.380
metre var, 25 dolar; Japonya’da 3.911 metre var, 20 dolar; İngiltere’de var, 7 dolar;
İngiltere’de 1 tane daha var, aynı şekilde 7 dolar vesaire gidiyor; hatta 2 ülkede de ücretsiz;
İsveç’te 1.687 metre var, ücretsiz ve de Güney Kore’de 2.260 metre var, o da ücretsiz.
Bundan dolayı, dünyanın en pahalı köprü geçişi ücretinden dolayı sizi tebrik ediyorum. 41
dolarla yani 120 TL’yle şu anda dünyanın en pahalı köprü geçiş ücretinden dolayı şampiyon
oldunuz; bunu özellikle belirtiyorum. (s. 454)."
[Data_2015-2017]
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4.!!!!
"ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM: Böylece bir yandan
demir yollarında mevcut altyapıyı yenilerken diğer yandan da Türkiye’nin, milletimizin yarım
asırlık özlemi hızlı treni Türkiye’ye getirdik. Türkiye, hızlı trende dünyada 8’inci, Avrupa’da
6’ncı ülkedir. İngiltere’de hızlı tren yok, Türkiye’de hızlı tren var; Amerika’da hızlı tren yok,
Türkiye’de hızlı tren var çünkü milletimiz, hızlı treni çok sevdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
(s. 537)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"Şimdi, tabii ki meseleye objektif bir gözle bakılırsa, bir ülkede barajlardan tutun,
hidroelektrik santrallerden tutun, köprülerden tutun tünellere kadar aklınıza ne geliyorsa,
demir yollarına kadar, zaruri ve olması gereken yatırımlar yapılacaktır. Bakın, burada bir
parantez açıyorum, zaruri yani mecburi ve olması gereken. Fakat bunun da tam karşısında bir
duruş var. Nasıl yapılacaktır bunlar? İşte esas tartışma konusu budur. Dünyanın demokraside
en gelişmiş ülkeleri olan -yani şu anki mevcut Batılı demokrasileri kastediyorum- İsveç,
Norveç, Danimarka’dan tutun, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye kadar otoyollar da vardır,
tüneller de vardır, santraller de vardır. Ama, soru şu: Vardır ama nasıl vardır? Hangi şartlarda
vardır? Doğayla, ekolojiyle, toplum yararıyla, sıhhatli bir yaşamla bunların ilişkileri nelerdir?
İşte esas tartışılması gereken konu budur. Yoksa, Türkiye’de tıpkı vahşi kapitalizmin hiçbir
sınır tanımayan yöntemleriyle, yatırım yapıyorum adı altında her tarafı yakıp yıkan bir
mantığın karşısında, hiçbir alternatif üretmeyen, sadece itiraz eden marjinal bir yaklaşım da
vardır. Ben şahsen ikisinin de taraftarı değilim. Şimdi, doğru bir yatırım nasıl olur ve
Türkiye’de yapılan yanlışlıklar nedir, dilim döndüğü kadar bunları anlatacağım ve Sayın Orman
Bakanının da bu konuyla ilgili sorumluluğunun altını çizmeye çalışacağım (s. 554)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"Dünyanın hiçbir ekonomisinin veya mali gücünün geri getiremeyeceği bir hususu bilgilerinize
arz etmek istiyorum: Bu bölünmüş yolları yaptık da ne oldu? 8,5 milyon civarında motorlu
taşıt var iken 52 milyar Türkiye’deki hareketlilikte, 100 milyon taşıt/kilometredeki can
kaybımız 5,72’ydi. Şu (s. 75) anda 113 milyar hareketlilik, 20 milyon motorlu taşıt ve can
kaybımız 2,17. Bu, gelişmiş ülkelerde, İngiltere’de özellikle 1 civarında, İskandinav ülkelerinde
sıfır civarında. 2023 hedeflerimiz inşallah gerçekleştiğinde bizim hedefimiz de 1’in altına
girmektir. (s. 76)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1920’de kuruldu, cumhuriyetimizden üç yaş
daha büyük. Savaş zamanı çok yerinde oluşturulan bir kurum çünkü Anadolu’da o savaşı
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yürütürken hem içeriye hem dışarıya neler olup bittiğini iletmek lazım. Çünkü yeni bir
dünyayla iç içeyiz, bu dünyada her nerede ne yaşanıyorsa dünyanın kalan tarafıyla da ilgili
sonuçları oluyor. O bakımdan, bu tür kurumları 20’nci yüzyılın başından itibaren -19’uncu
yüzyılda da var- oluşturmak her devlet için gerekli hâle gelmiştir. 19’uncu yüzyılın başlarında
bir İngiliz başbakanı -1800’lerin ilk başlarıdiyor ki Avam Kamarasında yapmış olduğu bir
konuşmada: “Beyler, artık iktidarda yeni bir ortağımız var. Bu ortağımız kamuoyudur.” Bu
İngiliz başbakanı 1800’lerin başında bunu içerideki kamuoyu için söylüyor ama bugün
yaşadığımız dünyada dünya kamuoyu diye bir şey var. O yüzden burada her ne yaşanıyorsa
Amerika’da, Rusya’da, Çin’de dünya kamuoyu her yerde yaşananla ilişkili, ilgili; ülkeler,
insanlar hem içeriye hem dışarıya konuşma lüzumunu hissediyorlar. İletişim çağında kitle
iletişim araçlarının rolü de bir bakıma bu iletişimi sağlamak, haberdarlığı sağlamak. Ancak,
kitle iletişim araçları masum değil arkadaşlar."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

8.!!!!
"Burada da bir karar vermemiz gerekiyordu, o karar şuydu: Ya bırakacaktık demir yollarını ya
da ayağa kaldıracaktık. Tabii ki ayağa kaldıracağız çünkü demir yolları bizim en önemli
varlığımız. Sultan Abdülhamit 1905 yılıyla 1909 yılı arası 1.700 kilometre demir yolu yaptı; 1
kuruş Batılılardan, tefecilerden para almadan yaptı. Ve o demir yolu, Hicaz Demir Yolu Sultan
Abdülhamit’in sonunu hazırladı çünkü İngilizler başta olmak üzere Batılı ülkeler bunu
hazmedemediler. “Nasıl Osmanlı bizden bağımsız demir yolu yapar?” ve ondan sonraki süreci
biliyorsunuz. (s. 532)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

9.!!!!
"ALTAN TAN (Devamla) – Yirmi sekiz saatten bahsediyoruz arkadaşlar. Afet ve o yol böyle ova,
dümdüz ova. Yirmi sekiz saat! Üç saatten, beş saatten, altı saatten bahsetmiyoruz. Gece yarısı
arıyor vatandaş, sağ olsun, Şırnak Valimize ulaşabildim, konuştum. Sayın Vali oraya gittikten
dört saat sonra ancak geçiş verilebildi.
Şimdi, afet tamam, afet baş göz üzerine. İşte dönüyoruz başa, bu kadar trafiğin olduğu bir
yere demir yolu yapmamışsan, otobanları yapmamışsan, çözümlerini hazırlamamışsan afetin
arkasına sığınamazsın. Afet, baş göz üzerine; Allah’tan gelen, baş göz üzerine ama aynı kar
İngiltere’ye de yağıyor, Japonya’ya da yağıyor. Dümdüz ovadan bahsediyoruz bir de, 4 bin
kamyonu, 5 bin kamyonu her gün oradan götürmeye devam edersen çözemezsin, yarın zaten
arka arkaya İstanbul trafiği olur bu, zaten dönem dönem oluyor, bir hafta, on gün kamyonlar
bekliyor.(s. 168)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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10.!!!!
"Binali Yıldırım: “Yargıtay’ın aldığı kararlar tek tek şikâyet üzerinde alınmış kararlardır. Bu
kararlarda baz istasyonlarının sağlığa zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılması yönünde olan
kararlar olduğu gibi, aksine de kararlar vardır ve dediğim gibi bu şikâyete bağlı münferit
davalar sonucu verilmiş bir karardır. İşin esası nedir? İşin esası… Ülkelerden örnekler verelim.
Örneğin, İngiltere’de elektrik alan şiddeti 46 voltmetreye kadar müsaade edilmektedir. Yani
baz istasyonunun yaydığı gerilim, elektromanyetik alan değeri metre başına, 1 metre uzakta,
46 volt oluncaya kadar baz istasyonunun kurulumuna müsaade edilmektedir. Bu oran
Amerika’da 47’dir, Kanada’da 41, Japonya’da 41 ve az önce ifade ettiğim ICNIRP
konvansiyonunun öngördüğü değer de 41’dir. Türkiye’de müsaade edilen değer 10
volt/metredir. Yani, bu değerin dörtte 1’idir. Uluslararası müsaade edilir sınırların dörtte 1’ine
biz şu anda müsaade ediyoruz” (sf. 213)."
[Data_2011-2013]

11.!!!!
"Binali Yıldırım: “Yıllık ses trafiğinde Türkiye, Avrupa’nın 1 numarasıdır; yıllık 163 milyar
dakika, aylık 261 dakikayla 1’inci. 2’nci sırada İngiltere ve Fransa gelmektedir. Mesajda da
aynıdır. Bilindiği gibi sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye ilk 4 sırayı işgal etmektedir. İnternet’i
en yoğun kullanan ülkeler arasında ve İnternet kullanım oranı en hızlı artan ülkelerin başında
Türkiye gelmektedir. Kamu İnternet erişim merkezlerinin kurulması, sosyal sorumluluk
projelerinin yerine getirilmesi de bu anlamda yaptığımız önemli hizmetlerden bazılarıdır” (sf.
47)."
[Data_2011-2013]

12.!!!!
"Cevdet Erdöl: “İnternet kullanımıyla gelişmişliğin de ciddi bir paralelliğini görüyoruz. Özellikle
İngiltere’de yüzde 85, Güney Kore’de yüzde 83, Almanya’da yüzde 81, Japonya’da yüzde 80
vesair, Türkiye’de ise yüzde 40 civarında. Ama gelişmişliğimiz arttıkça İnternet kullanımı
artacak, İnternet kullanımı arttıkça da gelişmişliğimiz artacak. Birbirini tetikleyen unsurlardır.
Ama biz burada İnternet’i kullanırken çocuklarımıza ve gençlerimize mutlaka bunu bir
yüzmeyi öğretir gibi… Çocuklara boğulmadan yüzmeyi öğretmemiz lazım, ateşe elini
sürmeden ateşin yaktığını hissettirmemiz lazım, keskin bir ekmek bıçağıyla ekmeği keserken
elini kesmemesini öğretmemiz lazım, denize açılan bir kayıkta kayalıklara vurmadan karaya
yaklaşmasını öğretmemiz lazım. Burada da Millî Eğitime ve eğiticilere çok büyük önem ve
görev düşmektedir. İnternet başında uzun süre kalma bakımından Türkiye dünyada 3’üncü
sırada” (sf. 633)."
[Data_2011-2013]
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13.!!!!
"Binali Yıldırım: “PTT Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışan dağıtıcı sayısı 9.550’dir,
buna ilave, hizmet alımı suretiyle 5.889 eleman çalışmaktadır. Kütahya PTT Başmüdürlüğünün
dağıtıcı norm sayısı 87’dir, şu anda 99 kişi çalışmaktadır, dolayısıyla bir sorun yoktur. Türkiye
düzeyinde dağıtıcı başına posta gönderi sayısı 350 iken bu rakam Fransa’da 529, İngiltere’de
551’dir” (sf. 1092)."
[Data_2011-2013]

14.!!!!
"Ali Torlak: “Demir yollarıyla alakalı dünyadaki uygulamalara baktığımızda, serbestleşme veya
özelleştirme uygulamalarında sadece özel sektörün kazandığı görülmektedir. Dolayısıyla,
demir yolu taşımacılığı sektörünü tanıyanlar, demir yollarında gelir getiren taşımacılık
türünün yük taşımacılığı olduğunu iyi bilirler. Özelleştirmeyle birlikte demir yollarına gerçek
anlamda ilgi duyan şirketler yük taşımacılığını yapan lojistik şirketler olacaktır. Yolcu
taşımacılığında gelir düşük olduğu için, özel hava yolu şirketlerinde olduğu gibi, özel şirketlere
yolcu garantisi verilecektir ya da yine hava yolu şirketlerine verilen yakıttan ÖTV alınmaması
gibi ciddi devlet sübvansiyonu uygulanacaktır. Devlet, yeni kurulan bağlı ortaklık TCDD
Taşımacılık AŞ’ye özel sektör ile rekabet edebilmesi için ve kamu hizmetinin sürdürülebilmesi
için şimdikinden çok daha fazla sübvansiyon uygulamak zorunda kalacaktır. Bu da başka bir
sorunu teşkil edecektir. Sübvansiyon uygulandığı takdirde Avrupa Birliği Komisyonu
İngiltere’ye gönderildiği gibi ciddi uyarılar ve önlem paketleri alınması yönünde bildiriler
gönderecektir. Çünkü İngiltere’ye gönderilen uyarılarda uygulanan sübvansiyonların
azaltılması istenmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliğinin bu uyarılarına karşın sübvansiyonları
daha düşük gösterebilmek için ek gelir arayışına girilecektir. Sonuçta, Almanya, Fransa ve
İngiltere’de olduğu gibi bilet fiyatları artacak ya da ÖTV gibi genel olarak ödediğimiz vergilere
yeni ilaveler yapılacaktır” (sf. 211)."
[Data_2011-2013]

15.!!!!
"Demir yollarının kâr marjı en düşük sektörlerden biri olduğu doğrudur. Ancak bununla
beraber ekonomik ve sosyal hayatın motor gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Yasa
tasarısının gerekçesinde “Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici olan demir
yollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için serbest,
rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği mevzuatı ile de
uyumlu bir demir yolu sektörünün oluşturulmasına ihtiyaç vardır.” denilmiştir. Ancak, taslakta
özel sektörün altyapı ve tren işletmecisi olması amaçlanmaktadır. Oysa İngiltere’nin yıllar
sonra altyapı ve tren trafiğini devlet tekeline alması gerçeği vardır. Bu yasa tasarısında AB
kriterleri bahane edilerek bir kısım şirketlere sertifika verme amacı güdülmektedir” (sf. 238)."
[Data_2011-2013]
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16.!!!!
"Kadir Gökmen Öğüt: Demir yollarında özelleştirme bugüne değin birçok ülkede denenmiş
ancak başarılı olunamamıştır. İngiltere bunun en son örneklerinden biridir. İngiliz demir
yolları büyük bir çöküş yaşamaktadır, sık sık kazalar meydana gelmektedir, ücretlerin yüksek
olduğu en sık dile getirilen şikâyetler arasındadır.(275)"
[Data_2011-2013]

17.!!!!
"Erdal Aksünger: Konu Almanya’yla ilgili örneklerden gitti. Bunu söyleyeyim, bu yapılanların
mantığı, hepsine “Kamudaki hizmetleri ucuzlatmak ve büyütmek.” deniliyor. Almanya’nın bu
konudaki serbestliğine baktığınız zaman, bütün Avrupa’yı kandırmıştır aslında, Fransa’yla
birlikte. Niye kandırmıştır? Çünkü
Deutsche Bahn, yüzde 75’i yine devletin elindedir, kuzey aksından güney aksına kadar,
İngiltere’yi çukura attıklarından sonra, tüm Avrupa’yı Fransa’yla birlikte ele geçirmişlerdir.
Eğer Türkiye’ye de bu özelleştirme serbestisi gelirse, merak etmeyin, Deutsche Bahn
Türkiye’ye girecektir ve bütün aksı tamamlayacaktır. Buradan Çin’e kadar olan aksı
tamamlayacaktır çünkü bizim öyle bir hakkımız,
hukukumuz yok. Avrupa Birliği belki bize bu noktada bazı haklar veriyor olabilir ama merak
etmeyin ki bugün Yunanistan’ın, İspanya’nın, İtalya’nın, Portekiz’in düştüğü durum Almanya
ve Fransa’nın oyunudur. İngiltere’nin düştüğü çukura düşmeyelim arkadaşlar. (s280)"
[Data_2011-2013]

18.!!!!
"İbrahim Binici: “Tasarının gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının
tekelciliğine atıfta bulunularak tekelcilikten kurtulma, birçok firmanın olaya dâhil olmasıyla
rekabet ve bu rekabetle daha ucuz ve daha kaliteli bir demir yolu hizmeti sunulacağından
bahsedilmiş. Sanırım, tekelciliğe negatif atıfta bulunularak yeni bir tekelciliğin yolunu açmak
bu şekilde olsa gerek. Zira on yıllık iktidarı döneminde yaşadığımız deneyimlerden ve daha
evvel İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde denenmiş ve fiyaskoyla sonuçlanmış örneklerden yola
çıkarak bu düzenlemenin, tam tersi bir biçimde, tekelleşmeyi artıracağını; ayrıca, hizmetlerin
ticarileştirilmesiyle birlikte bilet fiyatlarında dengesiz bir artışın olacağını öngörmek zor
olmasa gerek. Üstelik bu önemli hizmetlerin maliyetleri de düşürülerek kâr amacı güden
şirketlere devri, can taşıyacak demir yollarının güvenilirliğini de tartışmaya açacaktır” (sf.
588)."
[Data_2011-2013]

19.!!!!
"Kadir Gökmen Öğüt: Sayın Bakanım, bu, özelleştirme adı altında veya serbestleşme adı
altında yaptığınız çalışmaların bir kısmını da İngiltere’de, Arjantin’de, Kanada’da yapmışlardı
ve buralarda da çok ciddi geri dönüşler oldu. Bu geri dönüşlere rağmen, bu serbestleşmeye
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hâlâ devam etmek istiyor musunuz? Yani, orada denenmiş bir şey; çok ciddi kazalar oldu,
güvenlik konusunda çok ciddi problemler var. Çalışan sayısının 55 bin işçiden 28 bin işçiye
düştüğü bir süreç yaşadık. Bu süreçte taşeronlaşmayla ilgili güvenlik daha da azalacak. Bu
güvenliği nasıl sağlayacaksınız, bunu merak ediyoruz. (592)"
[Data_2011-2013]

20.!!!!
"Musa Çam: Dünyada örneğine rastlamadığımız bir biçimde özel sektörün altyapı ve tren
işletmecisi olarak rol alması öngörülüyor. İngiltere, yıllar önce başlattığı benzeri uygulamayı
kaldırmak için altyapıyı yeniden devlet tekeline sokmaya çalışmaktadır. (621)"
[Data_2011-2013]

21.!!!!
"Ali Torlak: “Dünya Posta Birliği üyesi 192 ülkenin posta idarelerine bakıldığında, yaklaşık
yüzde 98’inin kamu kuruluşu ve kamu şirketi statüsünde olduğu görülmektedir. Tamamı
özelleşen Malezya, Malta, Singapur, Hollanda ile kısmen özelleşen Almanya, Avusturya,
Belçika, İngiltere, İtalya ve Yunanistan dışında özelleşmiş posta idaresi bulunmamaktadır.
Özelleşmiş posta idarelerinden Arjantin posta idaresi ise yeniden kamulaştırılmıştır. Bu
tespitler, dünyada posta idarelerinin kamu kuruluşu olma özelliğinin yaygın olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, özelleştirmenin kötü sonuçlar doğuracağına ilişkin olarak da Arjantin
örneğini karşımıza çıkarmaktadır” (sf. 76)."
[Data_2011-2013]

22.!!!!
"İdris Yıldız: “Avrupa Birliği, posta sektörünü serbestleştirerek posta hizmetinde iç pazarı
bütünleştirmek, uygun bir düzenleyici yapı ile Avrupa Birliği düzeyinde tüm vatandaşların alım
gücüne uygun ücretlerle etkin, güvenilir ve kaliteli posta hizmeti sunulmasını sağlamayı
amaçlamıştır. Ancak, Avrupa Birliği Komisyonu tüm üye ülkelerde posta sektörünün 2009
yılına kadar özelleştirilmesini hedeflemiş olmasına rağmen, Fransa, Belçika ve Lüksemburg'da
tekelci posta hizmet sağlayıcılarının öncülük ettiği serbestleştirmenin geciktirilmesi için
başlatılan kampanya İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Macaristan ve daha birçok üye
ülkenin hizmet sağlayıcılarından olduğu kadar Avrupa Parlamentosunun birçok üyesi
tarafından da destek görmüştür. Buna rağmen, serbestleştirmenin başlamış olduğu ya da
tamamlanmakta olduğu Almanya, İsveç, Hollanda ve İngiltere'de posta hizmeti sağlayıcıları
Avrupa Birliği ülkelerinin bu işi 2009 yılına kadar sonuçlandırma hedefine pek fazla kulak
asmamışlardır... Bütün bunların sonunda Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi Avrupa
postalarının 2011
yılına kadar serbestleştirilmesindeki gecikmeyi ezici bir çoğunlukla kabul etmiştir” (sf. 360)."
[Data_2011-2013]
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SOCIAL SECURITY

1.!!!!
"CHP GRUBU ADINA NECATİ YILMAZ (Ankara) – Ekonomik bakımdan işveren karşısında zayıf
olan işçi, teknik açıdan da işverene nazaran zayıf konumdadır. Sonuç olarak, işçi ara buluculuk
sürecinde haklarının ne olduğunu ve boyutunu bilecek teknik bilgiden yoksun durumdadır.
(CHP sıralarından alkışlar) Bu anlamıyla, haklarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan işçinin ara
buluculuk yoluyla hakları üzerinden bir pazarlık sürecine itilmesi kabul edilebilecek vicdani bir
durum değildir. Zorunlu ara buluculuk sisteminin karşılaştırmalı hukuktaki örnekleri de bu
düzenlemeye ters örnekler sergilemektedir. Tasarının genel gerekçesinde her ne kadar
İngiltere, Fransa, Avusturya ve İtalya’dan ara buluculuk örnekleri verilmiş ise de bu ülkelerde
ara buluculuğun zorunlu olmadığı hususu göz ardı edilmiş ve bunların aksine, bizim yasamız
bakımından zorunlu hâle getirilmiştir. Böylelikle, Avrupa Birliği iş davalarında ara buluculuğu
zorunlu görmemekte hatta bu kapsam dışında tutmaktayken bizde bunun tam aksine bir
tutum sergilenmektedir."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"MEHMET GÖKDAĞ (Gaziantep) – Değerli arkadaşlar, getirilen bu düzenlemeyle söz konusu
tazminat, ücret ve diğer hakların dava tarihindeki ücret esas alınarak belirlenmesi hükmü
getiriliyor. Örneğin, işe iade davasında taraflar ara bulucu aşamasında anlaşamayıp
mahkemeye giderse ve karar da yıllar sonra kesinleşirse işçiler parasal haklarını yıllar önceki
ücreti üzerinden alacaklar; yine işçi aleyhine bir düzenleme.
Değerli arkadaşlar, yasalar yapılırken referanslar alınır ve gerekçelerinde de bu referanslar
belirtilir, gösterilir. Şimdi, bu kanun tasarısında bu tasarıyı hazırlayanların gerekçe olarak
gösterdiği birkaç yasadan söz edeceğim, birkaç ülkeden söz edeceğim; bakın, özellikle bu
zorunlu ara buluculuk konusunda. Şimdi, bu okuyacağım ülkeler tasarıda gerekçe olarak
Hükûmetin gösterdiği referanslar. Şimdi, İngiltere’de ara bulucuya başvurulması bir dava şartı
olarak öngörülmemiş olmakla birlikte Fransa’da iş mahkemesine başvuru yapıldıktan sonra
uyuşmazlık ara bulucuya yönlendirilmekte, Avusturya’da iş hukukunda ara bulucuya
başvurulması kural olarak zorunlu olmamakla birlikte özendirilmekte, Hollanda’da ara
buluculuğa başvuru zorunluluğu olmamakla birlikte bir yöntem olarak işçi açısından teşvik
edilmekte. Bakın, bunları gerekçe olarak siz gösteriyorsunuz ve hiçbirinde de ara buluculuk
zorunlu ve dava şartı değil. Hele, bakın, İtalya’da referans olarak şunu göstermişsiniz..."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Ayrıca, iş kazalarıyla ilgili istatistikler ülkeden ülkeye de farklılık göstermektedir. Örneğin,
İngiltere’de ve birçok ülkede, dört güne kadar iş gücü kaybına neden olan iş kazaları
istatistiklere dahi yansıtılmamaktadır. Oysa ülkemizde günlük iş göremezlik rakamları dahi
verilere yansıtılmaktadır."
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[Data_2017_2018]

4.!!!!
"ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bugün, bu büyük işçi
katliamının 2’nci yıl dönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu katliamla ilgili hazırladığı
-tabii, onlar, adına katliam demiyorlar- raporun gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini
denetlemek üzere bir tartışma açılmış olması iyi; hiç değilse bize bir muhasebe imkânı veriyor.
Çünkü, bizim muhalefet şerhimizde ifade edilen bütün yetersizlik ve eksikliklerine rağmen
raporun gene de bu cinayetin gerisindeki maddi hakikatin, Hükûmetin cinayet gerçekleştiği
sırada ortaya koyduğu tutumdan fersah fersah ötede, son derece yıkıcı bir gerçekliğe işaret
ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda var. Hatırlayın, o zaman Başbakan olan Tayyip
Erdoğan, bu cinayet haberleri yayıldığında şöyle demişti: “Daha kötüsü, aslında, 19’uncu
yüzyılda İngiltere’de, başka yerlerde olmuştur, gene de bu onlar kadar kötü değil. Ayrıca, bu
işin fıtratında var, böyledir.” Ve bu umursamaz tutuma karşı doğan çok büyük toplumsal
reaksiyon, işçi hareketinin sürece müdahil olması, insan hakları ve emek hakkı
savunucularının devreye girmesiyle birlikte Soma’daki büyük katliamın arkasındaki gerçekler
birer birer aydınlandı ve bunlar Mecliste de yankısını buldu. Bu raporun bu hâliyle pek çok
gerçeğe işaret ettiğini söylemeliyiz ama yine de rapor, esasen, çoğunluk partisinin görüşleri
doğrultusunda ister istemez olayları yorumladığı için, bu facianın, bu cinayetin gerisindeki üç
esaslı meselede bir orta yol, bir uzlaşma yolu aramaktadır (s. 542)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"Konuştuğumuz tasarı, bireysel emeklilikle ilgili arkadaşlar. Bireysel emeklilik kanun
tasarısının içerisinde, madde gerekçesinde aynen şunu söylüyor, birtakım methiyeler
dizdikten sonra diyor ki: “Bu düzenlemenin İngiltere, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde başarılı örnekleri bulunmaktadır.” ve buna sığınarak da, Türkiye’de
bireysel emekliliğin ne kadar doğru, ne kadar güzel ve ne kadar önemli bir şey olduğunun da
altını çiziyor. Peki, gerçekten böyle midir? İngiltere’de, Yeni Zelanda’da, Amerika Birleşik
Devletleri’nde bireysel emeklilik fonları, gerçekten, o fonlara mecburen girmiş olan insanların
faydasına mı olmuştur, zararına mı olmuştur onlara kısaca bir bakalım: (s. 685)... “Şili modeli”
olarak tanımlanan ve sermaye için son derece cazip olan ama emekçiler, çalışanlar için yıkım
anlamına gelen bu uygulamalar 1990’lı yıllar içinde birçok gelişmiş ülkede kabul gördü. Bu
ülkelerin başında Amerika geliyordu. ... İngiltere’de ise buna benzer, hisselerinin çok büyük
bölümü emeklilik fonlarından oluşan British Petroleum, daha fazla kâr elde etmek amacıyla
riskli olan derin sularda petrol çıkarmaya girişti. Yine daha fazla kâr için British Petroleum
taşeron kullandı ve güvenlik için gerekli yatırımları yapmaktan kaçındı. Sonuç olarak, bildiğiniz
gibi, 20 nisan 2010’da Meksika Körfezi’nde bir British Petroleum platformu patladı ve bu
patlamada 11 işçi hayatını kaybederken her gün denize boşalan binlerce varil petrol büyük bir
çevre felaketine neden oldu. British Petroleum, daha fazla kâr hırsıyla neden olduğu bu
felaketin durdurulması ve tazmini için milyarlarca dolar harcama yapmak zorunda kaldı.
British Petroleum hisseleri hızla düşmeye başladı, böylece emeklilik fonları British Petroleum
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hisselerine yatırılmış olan milyonlarca emekçinin geleceği belirsiz hâle geldi. Beklentiler
Amerika’da olduğu gibi İngiltere’de de devletin emeklilik fonlarının kurtarılmasını bahane
ederek British Petroleum zararlarının topluma ödettirilmesi yönünde gerçekleştirilmiştir. (s.
686)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda Türkiye’de toplam 18 bireysel emeklilik şirketi
var arkadaşlar. Bunlardan 14’ü yabancı, 14 yabancı yani 45 yaşın altında bulunan bütün
çalışanların zorunlu olarak işverenler tarafından götürülüp sokulacağı bireysel emeklilik
sigorta şirketlerinin 18’inden 14’ü yabancı arkadaşlar. Bu yabancı şirketlere yatırılan paralar
yarın öbür gün Amerika’da, İngiltere’de, Şili’de olduğu gibi, çok uluslu şirketlere yatırılacak,
oradan nemalandırılmak istenecek; “O nemalandırmadan bizler pay alacağız.” denilecek
işçilere, çalışanlara, emeklilere ama bir süre sonra o yatırılan… Amerika’daki Enron,
İngiltere’deki BP, Şili’deki başka şirketler nasıl iflas etti, paralar kaçırıldıysa tekrar Türkiye’de
de olacak olan, bu toplanan fonların yok edilmesi, hiç edilmesi olacaktır ve emekli
maaşlarından 50 lira, 100 lira ödeyen o çalışanların, o emekçi kardeşlerin paraları, tasarrufları
böylelikle yok edilecektir. (s. 688)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"Bakın, emekçilerle ilgili, emeklilerle ilgili… Dünyada, emekli olduktan sonra yaşam koşulları
en kötü olan bir ülkeyiz. Hepiniz görüşmüşsünüzdür, bir Fransız’ın, bir İngiliz’in ya da bir
Alman’ın emekli olduktan sonra bir maaşıyla dünyada seyahat ettiğini ve yaşamını çalışmadan
idame ettirdiğini ama Türkiye’de -genelde bir karikatür gösterilir- bizimkiler ya sokakta simit
satıyor ya limon satıyor ya da ikinci bir iş bulmakla zamanını geçiriyor. Çünkü verdiğiniz ücret
bir emeklinin kendi yaşamını idare ettirmesini sağlamıyor. (s. 1002)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"Oktay Vural: Vatandaş iktidardan, Erdoğan’dan, ölümleri, ihmalleri meşrulaştıran 1860’ların
İngilteresi’yle karşılaştırmaları değil, 600’lerde “Dicle’nin kıyısında bir kuzu kaybolsa hesabı
benden sorulur.” diyen Hazreti Ömer gibi davranmasını beklerdi."
[Data_2014-2015]

9.!!!!
"Erkan Akçay: Taşeron sistemi kurulmuş, “ekipbaşı” demişler, “dayıbaşı” demişler; tam bir
köle düzeni, aşırı derecede bir köle düzeni. Aslında, Sayın Başbakanın kazanın olduğunun
ertesi günü İngiltere’de 1800’lerdeki, 1850’lerdeki maden kazalarını referans olarak
göstermesinin bir anlamda tersi olarak doğru olduğunu da görüyoruz. Yani, buralarda,
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1800’lü yılların İngilteresi’nin maden işletmelerindeki köle düzeni kurulmuştur diye aslında bir
itiraftır da bu. 2023’leri hedef aldığını iddia eden bir Hükûmete hiç yakışıyor mu 1850’lerden
referans göstermek, örnek göstermek?"
[Data_2014-2015]

10.!!!!
"Özgür Özel: “İlk gün, maden şirketi çok ciddi bir kuruluştu Sayın Bakana göre, bütün
denetimlerden geçmişti. İkinci gün, kazalar madenciliğin fıtratında vardı, dünyanın her
yerinde oluyordu böyle şeyler, mesela 1876 İngiltere’sinde. Üçüncü gün, gözaltı yok, sorgu
yok, tutuklama yok, savcıya mikrofon uzanıyor, savcı diyor ki: “Ya, zaten sorumlular da öldü,
kimi gözaltına alacaktım?” Allah’tan kamuoyu baskısı bir noktaya geliyor, soruşturma açılıyor,
etkin bir, birleşmiş bir muhalif söylem kamuoyunda karşılığını buluyor. Kimse bunun
üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmıyor ama siyaset dediğiniz mesele de, bir iş kazası
olduğunda sorumluların sorgulanmaması, hesap vermenin ve adaletin önündeki engellerin
kaldırılmamasını talep etmekse eğer kimse kusura bakmasın, o kadar ucuz değil, 301 canımız
gitti bizim. Burada sorumlular hesap verecek arkadaşlar” (sf. 72)"
[Data_2014-2015]

11.!!!!
"01’i tüm gayretlere rağmen maalesef kurtarılamamış ve şehit olmuşlardır. Allah rahmet
etsin, mekânları cennet olsun. Bir defa daha ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı
diliyorum. Bizler, orada, yer altında kalanların çıkarılmasıyla mücadele verirken öte yandan
provokasyonlarla, yalanlarla, iftiralarla da uğraşmak zorunda kaldık. Somalı olmayan,
Soma’yla hiçbir alakası bulunmayan gruplar peydah olup arama kurtarma ekiplerinin işlerini
geciktirmek, hatta engellemek için bir sürü yola başvurdular. Dış basının, özellikle Alman ve
İngiliz basınının olayı veriş biçimi ve provokasyona açık açıklamaları bunun en açık örneğidir”
(sf. 92)."
[Data_2014-2015]

12.!!!!
"Musa Çam: Değerli arkadaşlar, birkaç rakam vermek istiyorum sizlere. Bakın, dünyada 1375
yılından beri iş kazalarının kaydı tutulur ve Soma 650 yıldan beri dünyada yaşanmış en büyük
24’üncü maden faciası olarak kara tarihe geçti arkadaşlar. Almanya’da son büyük maden
faciası 1962 yılında oldu ve 299 maden işçisi yaşamını yitirdi. 1962 yılından beri, Sayın
Demiröz, Almanya’da maden kazası olmuyor. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) en son
2012 yılı verilerine göre, madencilikte önde gelen ülkeler arasında, çalışan işçi başına en
yüksek ölüm oranı Türkiye’dedir sayın, değerli arkadaşım. 2003-2012 döneminde Türkiye’de,
100 bin maden işçisi başına ölüm oranı 677 kişi Sayın Bakan Erdoğan Bayraktar, 677 kişi... Bu,
İngiltere ve Norveç’in 11 katı, Almanya ve Avustralya’nın yaklaşık 6 katı, Polonya ve İtalya’nın
yaklaşık 4 katı, Amerika Birleşik Devletleri’nin ise 2,5 katı düzeyindedir arkadaşlar."
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[Data_2014-2015]

13.!!!!
"Süleyman Çelebi: “Şimdi, muhtemelen biz bu önergeyi konuşacağız ama bir kez daha bu
önergeyi konuşurken, yarın bir kaza olursa -Allah korusun- çıkıp bu kürsüden kimse
konuşmasın artık. Bu kürsüden onların artık konuşma hakkı olmaz, onun üzerinde de artık
kimse ağıt yakmasın çünkü biz şimdiden uyarıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın, İngiltere’de on
beş yılda -altını bir daha çiziyorum, on beş yılda- ölen insan sayısı Soma’da bir günde ölen
insan sayısı kadardır. On beş yıldan bahsediyorum” (sf. 1119). .........."
[Data_2014-2015]

14.!!!!
""Değerli arkadaşlarım, şimdi, AKP Hükûmeti döneminde iş kazaları 1,5 kat ve iş kazası oranı
25 kat artmış. Şimdi, bunları görmeyeceğiz, efendim, diyeceğiz ki: Bütün bunlar, işte, bunların
ölmeleri Allah’ın takdiridir, buradan kaynaklanıyor. Ya, Allah’ın takdirini anlıyoruz da
Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, diğer ülkelerde Allah başka bir şey mi takdir ediyor? Bu
işi Allah’a da havale etmeniz bir o kadar yanlış değerli arkadaşlar. Allah’a havale ettiğiniz işleri
anlıyoruz ama en azından, bu işi Allah’a havale etmeyin. Bu işteki sorumluluğunuzu bilin, ona
göre davranın” (sf. 1120)."
[Data_2014-2015]

15.!!!!
"Hasan Ören: “Bugün, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Avustralya’da, Amerika’da,
Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de iş güvenliğiyle, iş sağlığıyla ilgili bütün her şey yapılmış;
madencilerle ilgili, madene inen her insanla ilgili önlemler alınmış ve Dünya Madenciler Günü
dünyanın her tarafında kutlanıyor ama ne yazık ki Türkiye’de kutlamak mümkün değil.
İsterdim ki, yakama bir gül koymak. Böyle, siyah, matem havasında bir Dünya Madenciler
Günü’nün Türkiye’de yaşanmasına vesile olmamanızı isterdim. Ne yazık ki, 301 gencimiz
maden kazasında vefat ederek…"
[Data_2014-2015]

16.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi, burada, değerli arkadaşlar, bakın, örneklerini söyleyeceğim. Almanya’da,
Fransa’da, İngiltere’de ve daha birçok ülkede emeklilerle ilgili sendikalar var ve bu
sendikalarda insanlar haklarını arıyorlar. İşçilerin nasıl sendikası varsa, memurların varsa onlar
da haklarını arıyorlar ve savunuyorlar, o haklarıyla da daha iyi geçinecek şekilde bir ücret
alıyorlar. Bunu Türkiye niye yapmıyor? Bakın, İçişleri Bakanlığının açmış olduğu dava iptal
edildi. O davayı emekliler sendikası İnsan Hakları Mahkemesine götürdü. Şu anda İnsan
Hakları Mahkemesinde ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde uyum yasalarına göre İnsan Hakları
Mahkemesinde bu emeklilerin hakları verilirken biz bunu burada iptal ediyorsak, yarın, öbür
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gün İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkında bir tazminat davası kararı verirse de lütfen
buna şaşırmayalım” (sf. 597)."
[Data_2011-2013]

17.!!!!
"Sadık Badak: “Bireysel emeklilik fonları kullanılabilir yurt içi tasarruflar açısından da önem
taşımaktadır. Bazı ülkelerde bireysel emeklilik fonlarının millî gelire oranları şöyledir:
Hollanda’da millî gelire oranı yüzde 134,9; İzlanda’da yüzde 123,9; İngiltere’de 86,6;
Japonya’da 25,2; ülkemizde ise bu oran sadece yüzde 2,3’tür. Görüşmekte olduğumuz yeni
düzenlemeyle bireysel emeklilik fonlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu yasayla, devlet
katkı sistemi uygulandığında on yıllık süreçte fon büyüklüğünün 115 milyar liraya, katılımcı
sayısının da 11 milyon kişiye ulaşması öngörülmektedir” (sf. 260)."
[Data_2011-2013]

18.!!!!
"Uğur Bayraktutan: “Avrupa ülkeleriyle bunları karşılaştırdığımız zaman, değerli arkadaşlarım,
83 milyon nüfuslu Almanya’da 2010 yılında ölümlü iş kazası sonucu meydana gelen kayıp 519.
Düşünebiliyor musunuz? 83 milyon nüfuslu Almanya’da sadece 519 kişi 2010 yılında iş kazası
sonucu ölümle kaybediliyor. 64 milyon nüfuslu olan İngiltere’de ise 489 kişi iş kazaları
sonucunda hayatını kaybediyor. Yine 17 milyon nüfusu olan Hollanda’da iş kazası sonucu
2010 yılındaki ölüm sayısı 106. Bu konuda eğer bir rekortmen sıralaması yaparsak Avrupa’da
ne yazık ki 1’inciyiz, bunun dışında da dünyada 3’üncüyüz yani iş güvenliği açısından ne kadar
büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızı göstermesi açısından ilginç bir örnektir” (sf. 94)."
[Data_2011-2013]

19.!!!!
"Faruk Çelik: Şimdi “Amerika Birleşik Devletleri’nde nedir?” diye sorarsanız bunun karşılığı?
Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Birçok ülke
var ama İngiltere İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1974, Burkina Faso İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1985
tarihinde yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla, yasa tasarısının ismi üzerinde çok farklı
değerlendirmeler yapıldığı için bunları belirtmek ve aydınlığa kavuşturmak açısından ifade
etmek ihtiyacı duydum. Bunun dışında, işçi sağlığı yetki belgesi varsa işveren de bu yetkiyi
kullanabilir. Bu da AB uygulamaları çerçevesinde yapılan bir düzenlemedir (sf. 149)"
[Data_2011-2013]

20.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Değerli arkadaşlar, bütün dünyada, çalıştığınız zaman daha yüksek maaş
alıyorsunuz, emekli olduğunuzda daha düşük alıyorsunuz. Mesela İngiltere’de –ben, devlet
emeklilik sisteminden bahsediyorum- eğer çalışırken 100 lira alıyorsanız, emekli olduğunuzda
devletin verdiği 25 liradır fakat Türkiye’de durum; çok farklı, hatta OECD ülkeleri arasında
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çalıştığı dönemde aldığı paraya oranla emeklilikte alınan para en yüksek olan ülkedir. Yani
Türkiye, çalışma döneminde aldığı maaşa oranla emeklilik maaşını en yüksek veren ülke
konumundadır. Zaten ondan dolayı da bu sene bütçeden sosyal güvenlik sistemine 73
katrilyon -yani eski parayla- para aktarmış olacağız. Türkiye’nin toplam yatırım bütçesi 39-40
milyar lira, sosyal güvenlik sistemine Maliye Bakanlığının vereceği para yaklaşık 73 milyar lira.
Dolayısıyla, bunu daha da artırmanın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum” (sf. 816)."
[Data_2011-2013]

TURKEY-UK RELATIONS Trade

1.!!!!
"Bakınız değerli milletvekilleri, Rusya, Almanya, Fransa, Ukrayna’dan buğday, İngiltere ve
Hırvatistan’dan arpa, Gürcistan’dan saman, Türkmenistan ve Hindistan’dan pamuk, Arjantin
ve Brezilya’dan mısır, Vietnam, Tayland’dan çelik ve pirinç, Mısır ve Çin’den kuru fasulye,
Kanada’dan nohut ve yeşil mercimek, Ukrayna ve Kanada’dan bezelye, Bulgaristan’dan
kurbanlık koyun, Şili, Uruguay ve Fransa’dan büyükbaş hayvan, Sırbistan’dan lop et ithal
ediliyor. Peki, ihracat için HAK yeterli mi?"
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Demir yollarında bir yandan hatları yenilerken, yeni hatları yaparken bir yandan da yerli
demir yolu sanayisini geliştirmek için adımlar attık. Millî tren projemizin çalışmaları devam
ediyor. Millî metro, tramvay setlerinin tamamen kendi mühendisimizin el emeğiyle göz
nuruyla yapılması için TÜBİTAK’la birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Artık rayımızı kendimiz
yapıyoruz, artık bağlantı elemanlarımızı kendimiz yapıyoruz, artık birçok parçayı kendimiz
yapıyoruz. Yaptığımız lokomotifleri, trenleri İngiltere’ye, Amerika’ya, Pakistan’a, Irak’a,
dünyanın birçok yerine ihraç eder hâle geldik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) (s. 539)."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"CHP GRUBU ADINA TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Değerli milletvekilleri, yıllarca Türkiye’nin
tarım ülkesi olduğunu söyledik. Tarım ülkesi olarak bilinen ülkemizde, 2013-2015 yılları
arasında Türkiye tarım ve gıda ithalatı için 400 milyar Türk lirası ödedi. Türkiye buğdayını
Ukrayna’dan, samanı Gürcistan’dan aldı. Arpayı İngiltere ile Hırvatistan’dan; pamuğu
Amerika’dan, bir de Hindistan’dan; çeltik ve pirinci de Amerika’dan, yetmeyince Vietnam’dan,
İtalya’dan aldı. Mısır ve Çin’den kuru fasulye aldı, yeşil mercimek ve nohudu da Kanada’dan
ithal (s. 422) etti. Bezelyeyi Ukrayna’dan, Bulgaristan’dan kurbanlık koyunu, Şili’den büyükbaş
hayvanı, BosnaHersek’ten lop eti ithal etti. Değerli milletvekilleri, bu ülke bu hâldeyken
konuşacak daha önemli bir konumuz olduğu için “Başkanlığı görüşelim, Anayasa’yı
değiştirelim.” diyorsunuz. El insaf diyorum, pes diyorum, sizi vicdana davet ediyorum. (s.
423)."
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[Data_2015-2017]

4.!!!!
"Turunçgiller dış ticaretine bakıldığında, ülkemizde üretilen toplam turunçgillerin yüzde 32’si
ihraç edilmektedir. Türkiye’nin yıllık 2 milyon ton olan yaş meyve sebze ihracatının yarısını
turunçgiller oluşturmaktadır. İhracatta en yüksek payı yüzde 42’yle limon almaktadır. Toplam
turunçgil ihracatında mandalina yüzde 27, portakal yüzde 18, greyfurt ise yüzde 13’lük paya
sahiptir. Türkiye’nin portakal ve limonda en fazla ihracat yaptığı ülkeler Rusya, Ukrayna,
Romanya ve Suudi Arabistan’dır. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir.
Mandalinada Ukrayna, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan ve Doğu Avrupa ile Avrupa Birliği
ülkeleri; greyfurtta ise Rusya, İngiltere, Romanya, Polonya ve Avrupa Birliği ülkeleri en fazla
ihracat yapılan ülkelerdir.... Rusya’yla yaşanan kriz sebebiyle narenciye üreticilerinin ortaya
çıkan sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek yaşanan ve yaşanması
muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve buna göre alınacak önlemlerin ve
gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi amacıyla Meclis araştırma
komisyonu kurulmasını arz ederiz."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"Türkiye'nin portakal ve limonda en fazla ihracat yaptığı ülkeler, Rusya, Ukrayna, Romanya ve
Suudi Arabistan'dır. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir. Mandalinanın en fazla
ihraç edildiği ülkeler Ukrayna, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan, Doğu Avrupa ve Avrupa Birliği
ülkeleri; greyfurtta ise Rusya, İngiltere, Romanya, Polonya ve yine Avrupa Birliği ülkeleridir."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"“Türkiye, siyah sofralık ağırlıklı olmak üzere son 10 yıllık ortalamalara göre yaklaşık 60 bin
ton olan ihracatını genellikle Irak, Almanya, Bulgaristan, Romanya, ABD ve İngiltere gibi
ülkelere yapmakta, zeytinyağı ihracatında da 4’üncü sırada yer almaktadır. Türkiye'nin az
miktarlarda da zeytin ithalatı mevcut olup ithalat daha çok üretimin yetersiz olduğu yıllarda
yapılmaktadır” (sf. 75).

Aykut Erdoğdu: Şimdi tekrar dönelim değerli arkadaşlar. Biz doğal gaz alıyoruz değil mi
Rusya’dan. Bu doğal gazı sizce sadece biz mi alıyoruz? Hayır; İngiltere alıyor, Fransa alıyor,
İtalya alıyor. Peki, bu doğal gazı nasıl alıyoruz diğer uluslar gibi? Belirli bir fiyat formülünde
alıyoruz değerli arkadaşlar, bunun uzun bir formülü var. 2004 yılında bu formül değiştirildi ve
Türkiye aleyhine korkunç farklar doğdu değerli arkadaşlar. Bir bilirkişi raporu var, önümüzdeki
dönemde, o yıl için söylüyorum, 10 milyar doların üzerinde Türkiye’nin zarar edeceğine
yönelik, 10 milyar doların üzerinde. Biz şimdi şu Bakana soruyoruz, diyoruz ki: “Ya, sen
kimden, hangi fiyattan, ne kadar doğal gaz alıyorsun? Rusya’dan ne fiyata alıyorsun,
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Azerbaycan’dan ne fiyata alıyorsun, sen bunu İran’dan ne fiyata alıyorsun?” Bu bakan bize
cevap vermiyor. Ne diyor? “Bu bir ticari sırdır.” diyor."
[Data_2014-2015]

7.!!!!
"Muzaffer Yurttaş: “Dünyada 7,5 milyon hektar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri’nden sonra, üzüm üretiminde 2’nci sıradayız, ihracatta 1’inci sıradayız. Kuru
üzüm, tarımsal ihracatta ilk üç sırada yer almaktadır. Ortalama 280 bin ton civarında kuru
üzümün yüzde 85’i ihraç edilmektedir. Yaş üzüm ihracatımız da yıllık yaklaşık 200 bin ton
civarındadır. Bunun karşılığında da 200 milyon dolar civarında gelir sağlanmaktadır. Yaş
üzümün çoğunu Rusya ve benzeri ülkelere, kuru üzümü ise İngiltere ve Almanya’ya yaklaşık
220 bin ton civarında üzüm ihracına karşılık Türkiye’ye 450-500 milyon dolar civarında gelir
sağlanmaktadır. Ege’de 680 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunun 560 bin
dekarı Manisa’da, 80 bin dekarı Denizli’de, 50 bin dekarı da İzmir alanlarında üretilmektedir”
(sf. 91)."
[Data_2014-2015]

8.!!!!
""Malatya'da üretilen kuru kayısı başta Almanya, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere olmak üzere
yaklaşık 70 ülkeye ihraç edilmektedir. Kuru kayısının yaklaşık yüzde 85'lik kısmı ihraç
edilmektedir. Kayısının yurt içi tüketiminin artırılabilmesi için gerekli girişimlerde
bulunulmalıdır." (1014)"
[Data_2011-2013]

FOREIGN!POLICY/INTL!REL!
1.!!!!
"OĞUZ KAAN SALICI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu son özellikle vize krizinde şöyle bir
tehlikeyle karşı karşıyayız:
Bakın, ben, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra darbe girişimini anlatmak için
Amerika’ya giden, Almanya’ya giden ve İngiltere’ye giden heyetin içindeydim. Şöyle doğru bir
iş yapıldı: Muhalefet partileri ile iktidar partisi beraberce bir heyet oluşturdu, o heyet yurt
dışına bu hain darbe girişimini anlatmak üzere gitti. Gittiğimiz her yerde de şununla
karşılaştık, bize şunu söylediler, dediler ki: “Sizin ağzınızdan çıkacak şeylerden daha kıymetli
olanı sizlerin farklı partilerden darbeye karşı çıkmış insanlar olarak aynı masa etrafında
oturmuş olmanızdır.” dediler. Yani “Vermiş olduğunuz, ortaya konmuş olan kompozisyonun
vermiş olduğu mesaj sizin ağzınızdan çıkacaklardan belki de daha kıymetlidir.” dediler.
(Konuşmanın devamı Amerika ile ilişkiler)."
[Data_2017_2018]
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2.!!!!
"Ben üçüncü olarak konuşmamda Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kerkük
üzerinde durmak istiyorum. Bugün Kerkük’te bizim, hepimizin belirli bir hassasiyeti vardır ve
biz Kerkük’ü Misakımillî hududu içerisinde bildiğimiz için ve orada Türkmenlerin varlığıyla ilgili
çok hassas olduğumuz için bu konuyla hepimiz ilgileniyoruz. Fakat şurada bir husus var, ona
dikkat etmek lazım. Kerkük, sırf son günlerde değil, Irak’ta Irak devleti oluştuktan sonra yani
Bağdat, Basra ve Musul vilayetlerinin İngiliz işgali altında birleştirilip Irak devleti, önce krallığı
inşa ediliyor, 1958’de de darbe oluyor, 1958’den sonraki darbe içerisinde Arap Baas Partisi
iktidara hâkim oluyor. İşte, Arap Baas Partisinin iktidarı esnasında Türkmenlere karşı çok
büyük baskılar yapıldı ve onlar orada yalnız kaldılar. Saddam geldiği zaman daha kötüsü oldu.
2003’teki Amerikan işgaliyle yine bu sefer Arap Baas Partisi değil, peşmergelerin ve Kuzey
Irak’taki federal Kürdistan bölgesinin baskısı altında işte Kerkük işgal edildi peşmergeler
tarafından. Son olarak da referandumdan sonra Talabani peşmergesinin çekilmesi ve Bağdat
ordusunun ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’e girmesi neticesinde oradaki Türkmenlere kendi
vatanlarında kalma imkânı sağlanıyor."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) – Bir ekip uzun süredir ve bilinçli olarak Türkiye ile DAEŞ
arasında bağ kurmaya çalışıyordu. Hedefleri ve almış oldukları vazife Türkiye Cumhuriyeti’nin
DAEŞ’e destek verdiği algısını yaymaktı. Bu ekip yabancı istihbarat örgütlerinin beslediği
kişilerden, kendi örgütsel amaçları için Türkiye’yi suçlamaya çalışanlardan ve FETÖ
unsurlarından oluşmaktaydı. Hâlâ bu görevi sürdürenler var. DAEŞ’in kimler tarafından
kurulduğu, kimler tarafından desteklendiği ve kimler tarafından yönlendirildiği süreç içinde
daha netleşecek ancak kesin olan şu: DAEŞ’i oluşturan ve ortaya çıkaran politikaların sahibi
Amerika Birleşik Devletleri’dir. 100’ü aşkın ülkeden DAEŞ’e katılıma izin verenler ve
yönlendirenler o ülkelerin kendileridir. DAEŞ’in kullandığı silahlar NATO’nun ve İsrail’in
silahlarıdır. Deşifre olan son gerçek ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve YPG’nin birlikte
DAEŞ militanlarını Rakka’dan çıkarmalarıdır (s. 327)."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Öte yandan, yine, bakıyoruz, uluslararası boyutta bugüne kadar hep savunmak zorunda
kaldık kendimizi. İşte, bir ara “Mavi Kitap” diye İngiliz istihbaratının yazdırdığı bir kitaptan
dolayı sıkıntı çektik. Bize bir yafta yapıştırıldı: “Efendim, bunlar soykırımcı.” Ne zamana kadar
biliyor musunuz? Kitabın yazarı Toynbee kendini inkâr edene kadar, dedi ki: “Evet, bu,
bilimsel bir yapıtım değil. Ben bilim adamıyım ama maalesef utanarak söylüyorum: Bu, İngiliz
istihbarat örgütünün bana dayatarak yazdırdığı bir eser.” (s. 311). ... Şimdi, bunları niye örnek
olarak veriyorum? Bunlardan ders çıkaralım artık, şapkamızı önümüze koyalım. Mademki
2071 gibi bir yüksek vizyonumuz var, o zaman gerçekten ona uygun hazırlıklarımızı
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tamamlayıp bu kurumları destekleyerek, bu kurumlarda ehliyet ve liyakati ön plana alarak,
siyasi mülahazalardan uzak, işi ehline vererek bu tür hazırlıkları yapalım."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"1960’lı yıllardan sonra 1970’li yıllar devam etti. 1990’lı yıllardan sonra çok boyutluluk daha
arttı çünkü iki kutuplu dünya bitti, Berlin Duvarı yıkıldı ve Türkiye, hem Doğuyla hem Batıyla
hem İslam dünyasıyla hem Afrika’yla, herkesle çok iyi gitti. Fakat bu, maalesef, 2011 senesine
geldiğimizde Arap Baharı denilen o büyük felaket herkesi şaşırttı, halkın kitlevi şekilde sokak
hareketleri, hürriyet, ekmek ve onur peşinde büyük kavgaları -bildiğiniz kavgalar- herkesi
şaşırttı. Tabii bu “Arap Baharı” tabiri yanlış bir tabirdir; daha çok, ilk önce İngiliz
parlamenterler ve siyasetçiler kullandı. Bunun benim gözümdeki en uygun tabiri “despotların
sonbaharı”dır çünkü despotlar tek tek gitti; kalanları da var ama onlar da gidecektir çünkü
artık halklar hür yaşamak istiyor, demokrasi istiyor, iyi yönetim istiyor.."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"Avrupa Birliğinden müzakere tarihi aldığımız gün, müzakereler kopma aşamasına geldiğinde,
biz o koridoru terk ederken o zamanki Tony Blair, Berlusconi, Schröder’in kurmaylarıyla
karşılaştık, “Ne oldu?” dediler, dedik ki: “İçeride böyle bir durumla karşı karşıya kaldık ve biz
burayı terk ediyoruz.” O zaman -çok iyi hatırlıyorum- Peter Westmacott, İngiltere’nin
Büyükelçisi “Birkaç dakika bekleyebilir misiniz?” dedi. “Biz zaten birkaç dakika toparlanacağız,
odamızı toparlayacağız.” dedik -orada bir odamız vardı- ve on dakika içerisinde Berlusconi,
Schröder ve Tony Blair o odaya geldiler ve güçlü bir toplantı yapılarak içeride o zamanki
Hollandalıların ortaya çıkardığı vizyonsuzluğu kaldırdılar ve müzakere tarihinin alındığı bir
aşamaya geçildi. Saygıdeğer milletvekillerine açıkça söylemek isterim ki bu tip aktörleri
bulmakta, bu tip sağduyulu aktörleri bulmakta son zamanda Avrupa’da son derece zorluk
çekiyoruz. Kuşkusuz, dostlarımız var; kuşkusuz, demokrat insanlar var fakat onların da
zorlandığı durumlar var. (s. 357)."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Sayın Cumhurbaşkanına şunu sormak istiyorum: Yani Suudi Arabistan’da, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde demokrasi mi vardı da Suriye’ye demokrasi getirmek için, Irak’a demokrasi
getirmek için, Libya’ya demokrasi getirmek için biz Amerikalılarla, İngilizlerle, Fransızlarla iş
birliği yaptık? Bunu sormak lazım ama geç de olsa bu noktaya gelmiş olmasından dolayı
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Buradan kendisine selam ve saygılarımı
gönderiyorum. (s. 137)."
[Data_2017_2018]
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8.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI: Kıymetli arkadaşlar, bu bir oryantalizmdir; oryantalizm -Edward
Said, biliyorsunuz, çok baba bir çalışma yapmıştı- Doğu’yu Batı’nın bilgi sistematiği içerisinde
okumak ve onun siyaseti için kullanışlı bir malzeme yapmaktır. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı
bitmiş… O tarihleri iyi bilmek lazım. Trabzon’da Alfred Biliotti diye bir arkeolog ama aynı
zamanda konsolos, İngiltere’nin konsolosu, diyor ki: “Bu Türkler, eğer bir veya birkaç Avrupalı
ülkenin kendilerine karşı olduğu düşüncesine sahip olurlarsa vatanperverlikleri sınırlı kalır
ama bütün Avrupalıların kendilerine karşı ortak bir ittifak içerisinde bir konspiratif girişim
içinde bulunduklarını düşünürlerse o zaman millî saflarını oluşturmaları, dayanışmaları ve
buna mukabele etmeleri en yüksek seviyeye çıkar.” Akıllı bir adam. Bugün Türkiye Batı’nın bu
oryantalist, bu hegemonik, Türkiye’yi yeni şartlarda kabul etmeyen, bölgede bir aktör olarak
görmek istemeyen, bunun aracı olarak"
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"CHP GRUBU ADINA NİYAZİ NEFİ KARA (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk
kara sularında bulunan, egemenliği Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olan adalarımızın
Yunanistan tarafından işgal edilmesiyle ilgili öneri üzerine CHP Grubu adına söz almış
bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Lozan Anlaşması’yla
egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş, İngiliz ve Amerikan haritalarında da egemenliğin
ülkemize ait olduğu açıkça gösterilmiş Türk kara sularında bulunan 18 adamız ile 1 kayalık
Yunanistan tarafından 2004 yılından beri işgal edilmiştir. Bu dönemde ise bu işgallerle ilgili
her gelişmeyi önerge olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdık ancak AK PARTİ, Meclisi ve
önergeleri işlevsizleştirdiği için baştan savma ya da dünyadan, Türkiye haritasından habersiz
yanıtlarla karşılaştık. (s. 978)."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bilinen bir hakikat ki maalesef, bazılarına göre
“Aidiyeti tartışmalı.” denilen ama bize göre ve kanaatimize göre aslında tartışmalı olmayan ve
Türkiye’ye ait olması gereken bu ada ve adacıklarda Yunan yetkililerin, Başbakanın, Millî
Savunma Bakanının, askerlerinin papazlarla haç ve çiçek atma şeklinde törenler yaparak
Türkiye’yi ve Türk milletini de tahrik edici tutum ve davranışlar içerisinde olduklarını biliyoruz.
Bu, Ege Denizi’ndeki adaların statüsü Lozan Barış Anlaşması ve Paris Barış Anlaşması’nda
belirlenmiş ve ayrıca, İngiltere’nin, İtalya’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nin -çünkü bunlar
birtakım anlaşmalara taraf ülkelerdir- kendi resmî haritalarında bunların Türkiye sınırları
içerisinde mevcut olduğu, hatta pek çok adanın adının Türkçe yazıldığını da biliyoruz. Bu,
mutlaka çözüme kavuşturulması gereken bir husustur ve eninde sonunda mutlaka çözüme
kavuşturulacaktır. (s. 992)."
[Data_2017_2018]
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11.!!!!
"SAMİ DEDEOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yeni dünya düzeninin
kurulması adına savaş ortamının hazırlığını yapan ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerdir. Geniş
çapta bir savaş çıkması için Orta Doğu’da kaybettiği kontrolü İslam dünyası üzerinden kanlı ve
alçakça oynadığı oyunlarla çıkarmak istiyor. Orta Doğu’da başlattığı kanlı oyunun asıl hedefi
ülkemizdir. Demokrasi ve insan hakları bayrağının altına sığınan bu sinsi ülkeler Türkiye’nin
büyüklüğünü hâlâ anlayamamışlardır. Bugün İdlip’te, Afrin’de yaptığımız misak, milletimize
sahip çıkmaktır. Gereğini gerektiği şekilde yapma zorunluluğumuz vardır. Başta FETÖ, PKK,
YPG gibi dış kaynaklı ne kadar terör örgütü varsa birer birer dağıtacağız. Bizler milletimizin her
ferdini ayırt etmeden muhtarından valisine, çaycısından genel müdürüne her birine güzel
ülkemiz için 7/24 saat çalışmaktayız. Açtığımız hizmetler, yapılan projeler tüm dünyanın
dilinde olup bu duygularla yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (s. 213)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"Bir Allah’ın belası DAEŞ… Bakın, hepimiz aynı yanlışa düşüyoruz; “Cihadist” “cihatçı” “cihat”
kavramlarının ne olduğunu tam bilmeden, tam kavramadan, cihadın ne olduğunu, Kur’an’da,
İslam’da, Müslümanlıkta cihattan neyin kastedildiğini tam bilmeden, bu “cihadist” kavramı
üzerinden yanlış bir algı operasyonuna, Batılının yaptığı, yapmak istediği bu hizmete maalesef
biz de yardımcı oluyoruz.
Şimdi, DAEŞ’in durumu… Dünyanın birçok yerinden, ta Avustralya’dan buraya gelip işte o
“kokteyl örgüt” dediğiniz DAEŞ burada İslamiyet’i karalamaktan, İslam inancını ve
Müslümanları zora sokmaktan başka hiçbir işe yaramıyor ve bunları kullananlar için, onların
babaları için, ağababaları için son derece fizibil bir örgüt. Bu, işin DAEŞ boyutu, amaçları belli.
Batılı ülkelere sorduğumuzda, işte, neden peki… YPG boyutu var bir de, o da aynı şekilde
kokteyl örgüt. YPG’nin yapısına da baktığımızda, dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa’dan
gelen, burada savaşan insanlar var. Avrupalının, İngiliz’in, Amerikalının, Alman’ın burada ne işi
var? Bunu da sorgulamak lazım tabii. (S. 144)."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Siyasal bilgiler fakültelerinde bir ders okutulur.
Dünyadaki devletler tasnif edilir, kabaca bir tasnifi vardır. Bir: Oyunbozan ve oyun kuran
ülkeler. Yani bir operasyona girdiği vakit Orta Doğu’da, Orta Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da,
dünyanın neresinde olursa olsun önce mevcut statükoyu bozan sonra da kendine göre yeni
bir düzen kuran ülkeler. Tarihte de bu ülkeler vardı, bugün de var. Mesela bir İngiltere,
Amerika, Rusya, bu birinci kategorideki ülkeler. Tarihte Osmanlı İmparatorluğu da böyle bir
devletti, hem oyunbozan hem de oyun kurabilen bir yeteneği vardı. İkinci sınıftaki ülkeler ise
ne oyun bozabilen ne de oyun kurabilen ülkeler. Yani Afrika’da, Asya’da hatta Avrupa’da
onlarca böyle ülke var. Mesela Avrupa’da da var mı derseniz? Bir Macaristan var, Bulgaristan
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var, Norveç var. Ama bir de üçüncü kategori var, oyun bozma gücü olan ülkeler. Şimdi,
Türkiye oyun kurma iddiasından bugün oyun bozma seviyesine geldi maalesef. Tamam, Orta
Doğu’da Türkiye’nin kabullenmediği, Türkiye’ye rağmen Türkiye’ye tehdit oluşturabilecek bazı
girişimleri Türkiye engelleyebiliyor. (S. 198).
Neyle engelleyebiliyor? Siyasi gücüyle engelleyebiliyor, askerî gücüyle engelleyebiliyor,
diplomatik temaslarıyla engelleyebiliyor. Oyun bozma yeteneği hâlen var ama maalesef
değerli arkadaşlar, oyun kurma yeteneği yok (S. 199)."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2008 yılında özellikle konuyu doğrudan ele alan 5 karar
kabul etmiştir. Bu kararları temel alarak Avrupa Birliği 8 Aralık 2008 tarihinde bölgede
“Atlanta” adı altında bir deniz operasyonu başlatmıştır. Bu operasyona İngiltere, Fransa,
Yunanistan, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç ve İspanya iştirak etmiştir. Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin son kararı, imkân sahibi olan ülkeleri bölgede askerî gemi ve
uçaklar konuşlandırarak deniz haydutluğu ve silahlı soygun çeteleriyle mücadele etmeye sevk
etmiştir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk
Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’ya ait askerî gemiler de burada
bulunarak münferiden operasyonlar icra etmişlerdir. Ayrıca, aynı yıl Amerika Birleşik
Devletleri öncülüğünde müşterek görev gücü kurulması kararlaştırılmıştır. Ülkemiz, Amerika
Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde kurulan bu güce kurucu üye olarak katılmıştır. Söz konusu
bölgede deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetleri hâlihazırda NATO’nun Okyanus Kalkanı
Harekâtı, Avrupa Birliğinin Atlanta Harekâtı, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Birleşik
Deniz Kuvvetleri ve millî kontroldeki gemiler vasıtasıyla dört ayrı çerçevede yürütülmektedir.
Ülkemiz, 17 Şubat 2009 tarihinden itibaren Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan
Birleşik Görev Kuvveti ve NATO’nun Okyanus Kalkanı Harekâtı emrinde dönüşümlü olarak
görevlendirdiği bir fırkateynle uluslararası toplumun deniz haydutluğuna karşı mücadelesine
aktif katkı sağlamaktadır. Ülkemiz zaman zaman bu harekâtın komutanlığını da üstlenmiştir.
2009 yılından bu yana Mecliste bu konuyla ilgili görüştüğümüz tüm tezkerelere Milliyetçi
Hareket Partisi olarak destek vermiş bulunuyoruz."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Şimdi, sayın grup başkan vekilimizin söylediklerinin bir
kısmı doğru, ancak şunu düşünmek gerekir: Amerika Birleşik Devletleri kaç bin kilometreden
geliyor, buraya müdahale ediyor; Fransa’sı, İngiltere’si, Avrupa ülkeleri buraya geliyor,
müdahale ediyor. Sizin Suriye’yle 911 kilometre sınırınız var. Dolayısıyla, Amerika veya bu
Avrupa ülkelerine bir şey demiyorsunuz, burada Türkiye’nin yaptıklarını söylüyorsunuz. Bakın,
diplomasi bu harekât sırasında aktif olarak kullanılmıştır. (s. 215)."
[Data_2017_2018]
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16.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) –Sayın Başkan, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27’nci günündeyiz.
Türkiye’nin ağır tehditler karşısında takındığı meşru, hukuki ve haklı mücadelesi devam
etmektedir. Suriye’nin kuzeyine yuvalanan teröristler bulundukları her yerden
temizlenmektedir. Çünkü Türkiye terör örgütleriyle mücadele ediyor, egemenlik haklarımızı
ve varlığımızı savunuyor. Bu çerçevede, terör örgütünün bölgede dağ ve tepelerdeki
etkinliğini sona erdirecek olan harekâtın önemli, stratejik hedefleri de bir bir terör
örgütünden temizleniyor. Mehmetçik’imizin bu bölgeyi terörden temizlemesi temennisiyle
bölgedeki askerlerimize tekraren başarı dileklerimizi iletiyorum.
Zeytin Dalı Harekâtı bir taraftan uluslararası kamuoyunu hareketlendirirken diğer taraftan da
bölge dinamiklerini etkilemektedir. Örneğin, İngiltere, Bağdat’ın Irak’ın kuzeyindeki bölgesel
(s. 340) yönetime uyguladığı uçuş yasağının kaldırılmasını istedi, Fransa Dışişleri Bakanı
Erbil’deydi, Almanya peşmergeyi eğitmeye devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel
yönetim teröristlere destek için Afrin’dedir. Bir diğer önemli husus şudur: ABD’nin silah ve
mühimmat yardımı yaptığı, tırlar IKBY plakalarıyla Afrin’e gitmektedir. (s. 341)."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) –6 Ağustos 2012’de Sayın Genel Başkanımız
bu terör koridorunun Kandil’den Afrin’e kadar temizlenmesi gerektiğini beyan etmişti. Şimdi,
bu noktada her ne kadar Afrin’de bir ilerleme sağlanmış ve temizlik başarılmışsa da bundan
sonraki süreçte Menbic’le ve Fırat’ın doğusuyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Biz
Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kararlı bir şekilde ve azimle buralardaki terör unsurlarının
temizlenmesi için gayret etmek durumundayız ve bu kapsamda yapılacak çalışmalara da
destek olmak durumundayız. Tabii ki Afrin’de başarılı oldukça Menbiç’le ilgili tartışmalar
uluslararası arenada da devam etmekte, Fransa’nın yaptığı gibi bazı çevreler de İngiltere’nin
Rusya’yla ilgili almış olduğu yaptırım kararlarına destek olarak bir kutuplaşmaya doğru
gitmektedirler. Açıkçası, buradan tekraren uyarıyoruz, bugün Sayın Genel Başkanımızın
yaptığı uyarıyı da buradan tekrar ediyoruz: Bu ülkeler aklını başına almalı ve Türkiye
Cumhuriyeti devletinin geçmişte yaptıklarını, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale
savaşlarında neleri başardığını bir defa daha dikkatle gözden geçirmelerinde fayda vardır
diyoruz..."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Suriye’de Şam rejiminin kimyasal silah kullanmasıyla başlayan
tartışmalar Suriye’yi küresel güçlerin bir çatışma alanına sürüklemektedir. ABD başta olmak
üzere, İngiltere, Almanya ve Fransa, Akdeniz üzerinden Suriye istikametinde yol alırken Rusya
ve İran da terazinin diğer ucunda görünmektedir. Kimyasal silah iddiasıyla bölgede varlığını
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devam ettirmek isteyen ABD, PKK/PYD terör örgütünün işgali altındaki alanlardaki varlığını
Akdeniz’deki savaş gemilerinin de desteğiyle sürdürmek istemektedir.
Son gelişmelerin, özellikle 4 Nisanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Rusya ve İran devlet
başkanlarıyla bir araya gelmesinden sonra hızlanması da ayrıca dikkat çekicidir.
Aynı derecede önemli bir diğer gelişme de son bir haftada Türk lirasının yanı sıra, Rus ve İran
millî paralarında da benzer kayıpların yaşanmasıdır."
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"Başta Gazze olmak üzere Filistin kentleri yoğun abluka altında tutulmakta, Filistin halkı kendi
topraklarından göçe zorlanmaktadır ve bu durum halklar arası barış zeminini
zorlaştırmaktadır; ayrıca, İsrail Hükûmetinin de işine yarayacak şekilde Filistin’de radikalizmi
yaygınlaştırmakta, her iki kesimden de sivil kayıplara neden olmaktadır. İsrail Hükûmeti başta
bölge hükûmetleri olmak üzere ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi hükûmetler tarafından
desteklenerek, İsrail hükûmetlerinin siyonist yayılmacı politikalarına destek sunulmuştur."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, değerli milletvekilleri, şunu iyi bilelim, aziz mübarek
gün: Bütün Filistin davasına, Filistin’deki mazlumların davasına gönülden destek çıkanlara, o
katliama “Dur.” diyen herkese teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim, Sayın
Cumhurbaşkanımız İngiltere’de Yahudi toplumunun temsilcileriyle, Filistin’deki katliama
“Dur.” diyen, İngiltere’de yaşayan Yahudi toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmiş, biz
onlara da teşekkür ediyoruz. Bizim Yahudilerle, herhangi bir din mensuplarıyla ilgimiz yok, ne
Hristiyan’la ne başka bir dinle ne de ateistle; bizim meselemiz, insanları zalimce katleden,
zulmeden, katil olan devletlerin başkanlarıyla bizim derdimiz. Biz onları anlatmaya
çalışıyoruz."
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"İslam İşbirliği Teşkilatı toplanırken, yine, dünya milletleri bu konuyla ilgili meseleleri
gündeme getirmeye çalışırken; İngiltere’si, Fransa’sı, Avrupa Birliği ülkelerinin, Amerika
Birleşik Devletleri’nin Kudüs kararını ve İsrail’in -sesli olarak yapmasalar bile içlerinden- bu
katliamını, bu zalimce davranışını telin etmeleri önemli bir gelişmedir. Biz Milletler Topluluğu
çerçevesinde bir araya gelerek değerlendirip onların taraftar bulmasıyla ortaya çıkarmamız
gereken, atmamız gereken adımlara gayret etmeye çalışıyoruz. Türk milletinin Yenikapı’da
toplanması, milyonların orada; HDP’lilerin, MHP’lilerin, CHP’lilerin, AK PARTİ’lilerin, bütün
sivil toplum örgütlerinin, 81 milyonun ruhunun -kalbi Kudüs’teki mazlumlar için çarpan kim
varsa- orada toplanması dünya milletlerine önemli bir mesaj olacaktır."
[Data_2017_2018]
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22.!!!!
"Şimdi, ben dünyadan bir iki tane örnek vermek istiyorum aziz milletvekilleri, sayın
milletvekilleri. Bir: 19’uncu yüzyılın -evet, 1819- ikinci çeyreğinde aşağı yukarı dünya dış
politikasına damgasını vurmuş olan bir büyük siyaset ve devlet adamı var, İngiliz Başbakanı
Lord Palmerston. Bu yaklaşık elli yedi sene -enteresan- parlamentoda parlamenterlik hayatı
olan bir insandır. İki kere ayrı dönemlerde başbakanlık yapmıştır, iki ayrı, farklı partiden
başbakanlık yapmıştır. Bu, İngiliz politikasının da, aşağı yukarı dünya politikasının da
hâlihazırda en geçerli umdelerini koymuş olan bir insan. O şöyle diyor İngiliz
Parlamentosunda, Kamarasında, Avam Kamarasında bir soru üstüne, diyor ki: “İngiltere’nin
ezeli ve ebedi dostları, düşmanları yoktur. İngiltere’nin sadece -neyi var peki yani- menfaatleri
vardır.” Bu doğru bir ölçüdür; bir ölçüdür ve doğru bir ölçüdür. İkinci örnek Fransa’dan olsun,
onun hemen bir on beş yirmi sene öncesinde olsun. Fransa’nın neredeyse devamlı Dışişleri
Bakanı Talleyrand."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"HAYDAR ALİ YILDIZ (Devamla) - Bizim hemen güneyimizde bulunan, yüz yıl önce Osmanlı
toprağı olan bu topraklardan “Orta Doğu” diye bahsedemeyiz. Orta Doğu Britanya’ya göre
“Doğu, Uzak Doğu ve Orta Doğu” şeklinde tarif edilmiş bir biçimlendirmedir, bir egemenlik
tanımıdır ve biz bu tanımlarla hareket etmeyeceğiz. Kendi medeniyet ve inanç
değerlerimizden yola çıkmak durumundayız. Dolayısıyla bugün millet için, milletin bekası için
mücadele ediyorlar. İstiyorlar ki Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nu bir medeniyet
yürüyüşünde idrak, inşa ve ihya sürecini bu milletle beraber gerçekleştiren bu kadroyu tasfiye
edelim. İstiyorlar ki “Dünya beşten büyüktür.” diyen Tayyip Erdoğan bu iddiasından vazgeçsin
(s. 701)."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"Şimdi, buradan yola çıkarak Tunus’ta bir gencin, bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla
başlattığı bir süreç var. Bu, domino taşı etkisiyle yeni bir süreç. Efendim, çok âlâyıvalayla biz
de sahiplendik. Ben, gerçekten, değerli milletvekilleri, sizin hoşgörünüze sığınarak,
vicdanlarınıza seslenerek bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Artık bu sürece sahip çıkmayalım,
BOP eş başkanlığı söyleminden uzak duralım. Bu bir felakettir. Tunus’ta başladı bu fırtına,
Libya’da devam etti, Mısır’da devam etti, Yemen’de ve en son sınırımıza geldi, Suriye, Irak ve
Türkiye’ye dayandı. Bu, dün bir makale yayınlandı yurt dışında İngiltere menşeli… (Mikrofon
otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 5 ülkede felaketlere yol açtı. Allah korusun, biz artık
felaketin eşiğindeyiz. Ne zamana kadar sabrımız test edilecek bu kürsüde? Ne zamana kadar
millet olma şuurumuzla hareket edip bu kutsal çatı altında birlik beraberliğimizi akamete
uğratmadan, birliğe vurgu yapmadan, hep nüanslara takılarak, takılarak, takılarak neyi
üreteceğiz, neyi çözeceğiz? Yüce Türk milletine daha ne kadar hakaret edeceğiz? Bu millet her
yerde, her zaman kendi üzerine düşeni yapmıştır (s. 790)."
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[Data_2015-2017]

25.!!!!
"Bu Task Force-151’e şu ülkeler asker veriyorlar: Avustralya, Pakistan, Güney Kore, Amerika
Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık. Avustralya’yı, Pakistan’ı ve Güney Kore’yi anlayabiliriz,
onlar Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’nda çıkar sahibi, doğrudan doğruya bu deniz
alanıyla ilişki hâlindeki ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ı anlayabiliriz,
onlar da dünya hâkimiyeti peşinde koştukları için burada sancak gösteriyorlar."
[Data_2015-2017]

26.!!!!
"FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere Türk Silahlı
Kuvvetleri deniz unsurları Aden Körfezi’nde korsanlara karşı yürütülen uluslararası bir
mücadeleye destek vermektedir. Bu desteğin bir yıl daha uzatılmasını içeren Başbakanlık
tezkeresi hakkında şahsi görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Aden Körfezi’nde, Somali kara sularında ve açıklarında, Hint Okyanusu’nda seyreden ticari
gemilere yönelik deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri önceki yıllara oranla sayıca
azalmış olsa da bir uluslararası güvenlik meselesi olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Söz
konusu bölgede deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetleri hâlihazırda NATO’nun Okyanus
Kalkanı Harekâtı, Avrupa Birliğinin Atlanta Harekâtı, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki
Birleşik Deniz Kuvvetleri ve millî kontroldeki gemiler vasıtasıyla olmak üzere 4 ayrı çerçevede
yürütülmektedir. Bugün Aden Körfezi’nde Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya gibi NATO
ülkelerinin yanı sıra Çin, Rusya, Japonya gibi diğer küresel güce sahip ülkeler de görev
yapmaktadır."
[Data_2015-2017]

27.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Amerika Birleşik Devletleri -ister Bush olsun, ister Clinton olsun,
ister ondan sonra gelen Obama olsun- Orta Doğu projesinde, Orta Doğu politikasında hiçbir
değişiklik yapmamıştır. Efendim, İngiltere’de büyük bir yönetim değişikliği olmuştur 1991’de;
muhafazakârlar gitmiş, Tony Blair Başkanlığında İşçi Partisi gelmiştir ama Orta Doğu
projesinde uygulamada hiçbir değişiklik yapmamıştır Büyük Britanya. Ama bizde nedense
birinin yaptığını bozmak bir geleneğimiz… Hâlbuki bizim paradigmamız var. Kurucu irade
demiş ki: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Allah aşkına, bunun neresinde eksik var, neresinde
kusur var? Ben soruyorum yüce Meclise: Ne istiyoruz? Bu paradigmaya “Yurtta sulh, cihanda
savaş” mı diyeceğiz ya da “Cihanda savaş, yurtta sulh.” ya da “Hem cihanda savaş hem yurtta
savaş” mı diyeceğiz? Neresini beğenmediysek bunu paydaşlarla bir araya gelip bir an önce
oluşturalım (s. 640)."
[Data_2015-2017]
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28.!!!!
"O dönemin savaşın yürütücülerine bakın hiç kimse o savaşa sahip çıkma cesaretini
gösteremiyor. Tony Blair defalarca İngiliz kamuoyundan özür diledi “Biz aldatıldık, Irak’la ilgili
yanlış bilgiler bize verildi.” dedi. Bush’la ilgili herhâlde çok fazla bir şey ifade etmeme gerek
yok ama Amerika, Irak’taki o savaş sürecinden ilk fırsatta hemen askerini geri çekip bölgede
işte sizin Hükûmetinizin de olduğu gibi kendisine âdeta taşeronluk yapan, jandarmalık
yapacak olan güçlerin arayışına girdi.
Şimdi, ortada böyle bir tablo varken, biz, hâlâ, 1 Mart tezkeresinde niye onay vermemişiz de,
niye Irak’ta oluk oluk akan Müslüman kanına ortak olmamışız diye bir tartışma yürütüyoruz."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, İngiliz Independent gazetesinde yer alan, Keseb kasabası
hizasındaki Türk karakolundan Suriye içine beton yol yapıldığıyla ilgili haberin doğru olup
olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim
Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar İngiliz Independent gazetesini bilmeyeniniz yoktur, herkes
bu gazetenin güvenilirliğini tespit eder. Bu gazetenin bir yazarı Robert Fisk Türkiye’nin Suriyeli
muhaliflere yol yaptığını iddia ediyor. Türkiye’den Suriye’ye doğru Keseb kasabası hizasındaki
Türk karakolundan Suriye içine doğru beton yol yapıldığı söyleniyor. Amaç, muhaliflerin
Türkiye’ye gidiş gelişini (buraya kadar sf. 1100) kolaylaştırmak. Aynı yazar bir Türk generalinin
de öldüğünü iddia etmişti. Şimdi, Türkiye tarafı bunu yalanladı ama yolun yapıldığını
yalanlamadı. Bu yalanlama gelmediğine göre, bu durum AKP’nin teröre yardım ve yataklık
ettiğinin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yol yapılmadıysa derhâl
yalanlanmalı, eğer yalanlanmazsa AKP teröre açıkça yardım ve yataklık etmektedir. (s. 1101)."
[Data_2015-2017]

30.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MEVLÜT KARAKAYA (Adana): Değerli milletvekilleri, ülke Bangladeş, bu
vesileyle bir iki konuyu da hatırlara getirmek istiyorum. Bangladeş dost ve bir kardeş ülkemiz.
Türk ve Bengal halklarının sekiz asırlık bir dostluğu söz konusudur. Beş yüz yıl süreyle Türk ve
Moğol hâkimiyetinde kalan, 1757 yılında İngiliz, 1947 yılından sonra da Pakistan egemenliğine
girmiş olan bir ülke. 1971 yılında bağımsızlığını kazandı, 1974 yılında Türkiye, bağımsız bir ülke
olarak Bangladeş’i tanıdı, 1976 yılında Dakka’da Türkiye Büyükelçiliğini açtık, yine 1981 yılında
da Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği açıldı. (s. 259)."
[Data_2015-2017]

31.!!!!
"HDP GRUBU ADINA CELAL DOĞAN (İstanbul) –Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Yönetim
Kurulu üyesiydim. Ecevit, bizim Genel Başkanımızdı. Bizi olağanüstü toplantıya çağırdı bir gün
acil, şu lafı sarf etti: “Bir gün önünüze Musul ve Kerkük gelirse bunun bir İngiliz veya bubi
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tuzağı olduğunu asla unutmayın ve bu faka basmayın. Bir genel başkan olarak size bu
vasiyette bulunuyorum.” dedi. Bu da onun bir tespiti idi. (s. 216)."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"CELAL DOĞAN (Devamla) – Fırtına obüslerimiz. “Fırtına obüslerimiz fırtına gibi estiler, 362
kişiyi imha ettiler.” Cenaze levazım birliğimiz yok orada bizim. Bir saat sonra bu açıklamalar
yapılıyor. Sadece Fırtına obüslerinin gelen mermilere atışla cevap vermesi dışında yaptığımız
tek bir şey yok. Bir uçağımız, Sovyetlerin uçağını düşürdükten sonra bir uçağımız, bir kuşumuz
o bölgede uçabiliyor mu? Biz de bu koalisyonun ortağıyız. Biz bu koalisyonda problem
görüyorsak, müdahilsek niye orada değiliz biz? Bir başka yerde de yokuz; masada da yokuz
yani barış görüşmelerinde, orada da (buraya kadar s. 218) yokuz. Bu nedenle geldiğimiz
konumu bir düşünün. Bir ülke, siyasette en iddialı olduğu… Komşusunda alevler gökyüzüne
çıkıyor, dünyada neredeyse kıyametin koptuğu bir noktada, maalesef, bakıyoruz ki ortada biz
yokuz, daha doğrusu bizi takan yok, bizi anan yok.
Bu nedenle, Sayın Bakanım, 1916 yılındaki manzara neyse, 2016’daki manzara aynıdır.
1916’daki aktörlere bakıyorum, önde İngilizler vardı, yandaşları Fransızlardı, takviye gücü
Amerika’ydı, pay almaya çalışan Rusya vardı. Şimdi yine aynı aktörler var ama bu sefer önde
Sovyetler var."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, Türkiye, 1950’lerden sonra
şekillenen yeni dünyada, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyasında Batı bloğu içerisinde yer aldı.
Bunun parametreleri, NATO, Amerika Birleşik Devletleri’yle kurulan ilişkiler, İngiltere’nin
öncülük ettiği RCD, Bağdat Paktı gibi kuruluşlarla bu süreç devam etti ve Türkiye, 2002’den
sonra iş başına gelen AKP iktidarı ile de kararlı bir şekilde Avrupa Birliğine girme iradesinin
olduğunu beyan etti. Bu noktada, yeni bir Türkiye, demokratik bir Türkiye inşa edeceğini
söyledi."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"Bakın, İngiltere, raporu açıkladı, İngiltere’nin açıkladığı rapora göre, Irak’a haksız yere
saldırılmış. Hava sahasını açtığınız için vicdanınız sızlıyor mu, sızlamıyor mu şu anda? Hadi
bakalım onu söyleyin siz. Müslümanlar, sizin buradan kaldırdığınız uçaklarla öldürüldü orada.
Şimdi, Saddam gibi gaza geldiniz Esad konusunda, Batılılar arkanızdan çekilecek. Sayın
Metiner’le bir televizyon programında karşılaşmıştım. Aynı gün, tezkereyi geçirdiğiniz gün ben
o televizyon programında dedim ki: “Sizin arkanızdan çekilecekler, Saddam’la baş başa
kalacaksınız.” Nitekim öyle oldu. Şimdi, değerli arkadaşlar, her sabah Türkiye, dehşete
uyanıyor sizin yönetiminizde, umutlarımızın çıtası iyiden iyiye düştü. (s. 1089)."
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[Data_2015-2017]

35.!!!!
"KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) – Değerli milletvekilleri, bugün “yozdil” bir yazar,
köşesinde bugüne kadar sadece bilim insanlarına vatandaşlık verildiğini ifade ederek “300 bini
hamile, 2 milyonu okuma yazma bilmeyen, 3,5 milyonu işsiz, güçsüz, zır cahil.” diyerek de
Suriyeli kardeşlerimize hakaret etmiştir. Son cümlesinde ise “Suriyeliler kalsın razıyız, İngiltere
veya Kanada sadece Tayyip Erdoğan’ı buradan alsın yeter.” diyerek de asıl amacını,
şizofrenide sınır tanımadığını dünya kamuoyu önünde ve Türkiye kamuoyu önünde
göstermiştir. Bu zihniyet, mandacı, hep müstemlekeci ve hastalıklı bir zihniyeti
yansıtmaktadır. Güneyden geleni hor, Batı’dan geleni hoş gören bu akıl kaybetmeye
mahkûmdur. Hiçbir zaman aziz milletimizin gönlünde yer bulmadı, bulamayacaktır. Bu
sebeple kendisini şiddetle kınıyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (s. 18)."
[Data_2015-2017]

36.!!!!
"Diğer bir konu da: Dün Başbakanın BBC’ye verdiği bir röportajı izledik. Zeinab Badawi’yle
yaptığı röportajda, yine dış işleriyle ilgili, çok da uzman olmadığı bir alanla ilgili, efendim, har
vurup harman savruldu yine. Daha önceleri de bunları mütemadiyen yaşadık. “Ey İsrail”, “Ey
Amerika”, “Ey Fransa”, “Ey Rusya”ya, bir de şimdi, sanki “Ey İngiltere” gibi bir şey ekleniyor.
“Efendim, biz Suriye’de barışı istiyoruz ama hem Esed’e hem IŞİD’e, ikisine aynı derecede
karşıyız. Esed’i de istemiyoruz, IŞİD’i de istemiyoruz.” Şimdi, böyle uluslararası bir bakış
olabilir mi? (s. 178)."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"28 Şubata gelindi. Necmettin Erbakan’ın o dönemde sıkıştırılmasının ve iktidarı hileyle,
cebren elinden alınarak bir köşeye itilmesinin veya yasaklanmasının esas sebebi az veya çok
namaz kılması veya özel hayatı değildi. O dönemde, yine, bugünkü gibi, dünya siyasetini
yöneten güçler, çevreler bir hesaplaşma içerisindeydi ve Erbakan’ın D8’lerle kurduğu bu
ilişkiler, Almanya, İran ve diğer ülkelerle kurduğu diyaloglar bugün “Batı Bloku” olarak
nitelendirdiğimiz Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve İsrail’i ciddi şekilde rahatsız etti. Ondan
sonra, biliyorsunuz, parti kapatıldı, yeni bir süreç başladı ve daha sonra Adalet ve Kalkınma
Partisi kuruldu."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"Adalet ve Kalkınma Partisi ilk dönemlerde ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den, dünyadaki
Yahudi Kongresinden, küresel sermayeden, bütün bu güçlerden ciddi bir destek aldı. Bunun
gizlisi saklısı, öylesi böylesi yok. Ondan sonra Avrupa Birliği sürecinde Türkiye çok ciddi
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adımlarla düzenlemeler yapmaya koyuldu; 2010 yılına kadar, 2011 yılına kadar, tabiri caizse
bu balayı devam etti."
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"Ama ne zaman ki Arap Baharı başladı, Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da ardı ardına iktidarlar
değişmeye başladı, (s. 581).
Türkiye’nin de bu, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere’yle olan ilişkilerinde çatırdamalar, önce
cızırtılar, sonra ciddi görüntü bozuklukları ortaya çıktı. Kavganın esası budur değerli
arkadaşlar."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"Yüz yıldır Körfez’de olan İngiltere, ABD -önce İngiltere, sonra ABD- Kuveyt’ten, Bahreyn’den,
Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Dubai’den, Abu Dabi’den, Suudi Arabistan’dan bir günde nasıl
çekip gidecek? Bütün bir Afrika sömürge hâline gelmişken Sierra Leone’den, Gambiya’dan,
Senegal’den Somali’ye kadar, İngilizler, Fransızlar, Portekizliler, İspanyollar bir günde nasıl
bavulunu alıp gidecek?"
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"Bizzat ben ve birçok arkadaş, bu kürsüden, son beş yılda -o günden bugüne- defalarca
bunları dile getirdik; zabıtlarda var bunlar. Bu politikanın karaya vuracağını, bir yere
gidemeyeceğini, yeni bir siyasetin şart olduğunu, Türkiye’nin Orta Doğu’da İslam ülkeleriyle,
halklarla tarihî bağlarını yeniden canlandırması gerektiğini ama bunun mutlaka bir millî
politika hâline gelmesini, burada enine boyuna tartışılması gerektiğini ve bir makrosiyaset
belirlenmesi gerektiğini bu kürsülerde defalarca tartıştık, konuştuk ama maalesef bunların
hiçbiri ciddiye alınmadı. Bugün geldiğimiz noktada da altı ay evvel, sekiz ay evvel kavga
ettiğimiz Rusya’yla, neredeyse savaşın eşiğine geldiğimiz Rusya’yla tekrar bir balayı yaşıyoruz
ve bu sefer, dönüyoruz, Avrupa Birliğine, ABD’ye, İngiltere’ye, bütün Batı’ya meydan
okuyoruz ve biz “Rusya’yla, İran’la, Çin’le yeni bir Avrasya dengesi kurabiliriz.” diyoruz. (s.
582)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu işin cemaziyelevvelinden başlamak niyetinde değilim kalan dokuz
dakikada ama 2002’den başlayalım. 2002 senesinde ne oldu? AK PARTİ iktidara geldi ve
iktidara gelirken denildi ki: “Necmettin Erbakan’ın dış politikası yanlıştı; ABD’ye, İngiltere’ye,
İsrail’e, küresel sermayeye karşı çıkan duruşu millî görüş gömleğiydi, biz bu millî görüş
gömleğini çıkardık, üç talakla boşandık ve yeni bir dünyaya yelken açtık.” Bu yeni dünya da
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bütün gücüyle yeni iktidarı destekledi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan henüz Başbakan
olmamışken, olamamışken -o dönemdeki ayak oyunlarıyla ve Seçim Kanunu’ndaki
engellerden dolayı- Amerikan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti, o masaya da o tarih
itibarıyla yanında götürdüğü, milletvekili olmayan arkadaşları da kabul edilmişti ve bu
fotoğraflar bütün Türkiye’ye çok büyük bir başarı olarak takdim edilmişti. (s. 659)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"MEHMET GÜNAL: Sayın milletvekilleri, Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye’nin güvenliği ve
Suriye’nin huzura kavuşması için yürütülen bir operasyon olmakla birlikte, söz konusu
girişimin uluslararası topluma iyi anlatılması gerekmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, İran, Suudi
Arabistan ve Avrupa Birliği ülkeleri burada bir emperyal hâkimiyet mücadelesi verirken
Türkiye’nin hem kendi güvenliğini tesis etmek hem de Suriye’deki insanların huzurunu temin
etmek gayesiyle hareket etmekte olduğu bütün uluslararası kamuoyuna iyi anlatılmalıdır.
Türkiye’nin terör yuvalarını temizlemek, güvenli bir bölgenin ihdas edilmesi ve insani dramın
azaltılması için yüklendiği misyona uluslararası bir koalisyonun desteğinin temini için
çalışılmalıdır. (s. 65)."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"Bugün, Irak ve Suriye’de Amerika, Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bölge dışı birçok
ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda yoğun faaliyetleri devam ederken, bu iki ülkeyi kendi
çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışırlarken ve Türkiye olarak biz, bütün bunlardan
büyük ölçekli olarak etkilenirken, risk ve tehditlerle karşı karşıya kalırken hiç kimsenin bizden
kendi kabuğumuza çekilmemizi veya dayattıkları politikalara tabi olmamızı beklemeleri
gerçekçi değildir. Sınırlarımızın hemen ötesinde, bazı müttefiklerimizin destekledikleri taşeron
terör örgütleri kukla devlet kurmaya çalışacak, biz de buna sessiz kalacağız. Kimse kusura
bakmasın, güney sınırlarımızın altında, ister Fırat’ın batısında, ister doğusunda kötü niyetli
hiçbir harekete göz yummayacağız, terörist örgütlerin buralarda yuvalanmasına ve Türkiye’ye
saldırılar düzenlemesine fırsat vermeyeceğiz. (s. 77)."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"1991 yılında ABD ve İngiltere ortak kuvvetlerinin daha sonra işgale dönüştürdükleri ilk Irak
operasyonu sonrası Saddam’ın zulmünden kaçan peşmergeler, biraz da Çekiç Güç marifetiyle
1 koyup 100 alacağımıza inandırıldığımız bir dönemde güvenlik amaçlı Türkiye’nin güneyine
yerleştirildiler. Sayıları yüz binleri bulan peşmergelere Türk milletinin ve devletinin her
zamanki tarihî misyonu gereği evini ve yüreğini açması fazla takdir bulmazken aksine Batı
medyasında yani BBC gibi -sözüm onaçok ciddi yayın organlarında uluslararası yardımların
sığınmacılara ulaşmadığı çünkü Türk askeri tarafından yağmalandığı söylenmekteydi. Bu
haber için sunulan görüntü ise bölgede geçici kurulan askerî fırınlarda pişirilen ekmekleri
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dağıtan askerlerdi. Benzer şeyleri yani çifte standart içeren tutum ve davranışları bugün de
görmekteyiz."
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KADİR KOÇDEMİR (Bursa) – Geçenlerde seyrettim, Gertrude Bell diye bir
İngiliz ajanı var, arkeolog, Orta Doğu’da casusluk faaliyetleri de yapıyor İngiliz istihbaratı için.
Onun hayatını filme almışlar. O filmin sonunda Lawrence dediğimiz adam bir cümle kuruyor,
diyor ki: “Tanrı’nın adil olduğunu hatırladıkça ülkem adına çok kaygılanıyorum.”"
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"Yine, o gün söylüyor: “Ha, burada bir şey vardır. Nedir o? Tam üyelikle ilgili bir garanti
yoktur.” Sayın Erdoğan’ın kendisi söylüyor, onun ifadesi. “Bizden öncekilere tam üyelik
verilmiştir ama ondan sonra, örneğin, İngiltere on bir buçuk yılda bitirebilmiştir müzakereleri.
Amacımız, tüm yükümlülükleri yerine getirmektir ve tam üye olmaktır. Önümüzde güçlü bir
dönem vardır, her türlü çabayı göstermeye hazırız. Amacımız, tüm yükümlülükleri yerine
getirmektir ve tam üye olmaktır. Önümüzde güçlü bir dönem vardır, her türlü çabayı
göstermeye hazırız. (s. 1085)."
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu tür söylemler biraz toplumun gazını alma, topluma biraz gaz verme
gibi bir işlev görebilir ama bunun, Sayın Bakanım çok iyi bilir ki gerçeklikle uzaktan yakından
bir alakası yoktur. Hans’ın da George’un da ne dediğine bakacaksınız. Daha önceki on yıllarda
olduğu gibi bakmak durumundasınız. Bu bir tercih meselesi filan değil, Türkiye’nin siyaseti,
ekonomisi, önemli oranda, özellikle küreselleşmeyle birlikte entegre olmuş durumda.
Türkiye’nin yaptığı ihracatın yarısı Avrupa’ya gidiyor. Avrupa’dan Türkiye’ye gelen direkt
yabancı sermaye yatırım, Türkiye’deki yatırımların yüzde 70-75’ini oluşturuyor. Ciddi anlamda
entegre olmuş, Hans’larla ve George’larla entegre olmuş bir siyasal, kültürel ve ekonomik
yapıdan bahsediyoruz yani bağırıp çağırarak, “Hans’a, George’a biz prim vermeyiz.” diyerek
dış politika yapılmıyor; niye? Çünkü, Hans ile George kızdığı zaman, bakın, dolar ve euro
yükseliyor, görüyorsunuz. Bunun faturasını kim çekiyor, kim ödüyor bunun faturasını? İşte,
mesela, demiri dolarla almak zorunda olan inşaatçı çekiyor; mesela, turizm sektörü; mesela,
ihracata yönelik olarak üretim yapan tarım sektörü, sanayiciler, herkes bir şekilde, bu, Sayın
Cumhurbaşkanının Hans’larla ve George’larla yaşadığı sıkıntıların faturasını ödemek zorunda
kalıyor. Öyle babalanmalarla, bağırmalarla çağırmalarla gitmiyor. Dolayısıyla, biz şunu da
söylemiyoruz tabii ki, onun da altını çizelim: Gidip Hans’lara, George’lara teslim olma...
Onların tabiriyle söylüyorum; çok doğru da değildir, aslında çok da yabancı düşmanlığı içeren
bir kavramdır bu, onu da çok doğru bulmuyoruz. E, tabii ki onlarla oturacaksınız çünkü Hans’ı,
George’u... Hans genelde Almanları, George genelde İngiliz, Amerikalıları temsilen kullanılan
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bir isim. E, gidip İgor’la, Moşe’yle yapıyorsunuz mesela; yani Rusya’yla, yani İsrail’le pekâlâ
güzel güzel iş tutabiliyorsunuz yani Hans ile George’un günahı ne? E, on yıl, 2002’den sonra
AKP’ye en fazla desteği vermiş çevreler bunlar ama ne olmuş? On-on beş yıl içerisinde
kendilerine verilen kredi tüketilmiş. Mevcut durumda, son dönemde Avrupa
Parlamentosunun aldığı kararla birlikte, bir şekilde Türkiye'yi içine sindiren, Türkiye'yi isteyen
Batılıların sayısı neredeyse yüzde 10’ların, yüzde 5’lerin altına düşmüş. Tam anlamıyla Batı’yla
olan ilişkilerde bir iflasın dışa vurumudur bu."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"1994 geç bir tarih, 2013’te, Sayın Bakanım, başka bir filmden bahsediyorum, “Kapalı Devre”,
ABD-İngiltere ortak yapımı. İngiltere’de bir terör faaliyeti olmuştur, 150 kişi ölmüştür. Bir
zanlımız vardır, zanlımızın adı film icabı “Farroukh Erdoğan”dır. “Mister Erdoğan yaptı.”,
“Erdoğan planladı.”, “Erdoğan vurdu.” bir buçuk saatlik bu film boyunca tam 55 sefer
“Erdoğan” ismi geçer.Savunma Sanayii Müsteşarlığı bütçesinde bu filmlerden bahsetmemin
özel bir sebebi var. Bir: Fransızların çok meşhur bir sosyoloğu, sinemanın gücünün
Pentagon’un ve hükûmetlerin gücünden daha fazla olduğunu söylüyor; Jean Baudrillard.
Bunu önemsiyorum. İki: Bu filmler, Huntington’un 1993’te akademiye sunmuş olduğu
“Medeniyetler Çatışması” tezinin popüler versiyonlarıdır. Huntington, akademik camiayı ikna
etme vazifesini göz önüne almıştı. Bu popüler filmler de bu kanaatin dünya kamuoyunca
kabul edilmesi vazifesini aldılar. (s. 1049)."
[Data_2015-2017]

50.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN HABERAL (Ankara) – PKK ve PYD Suriye’de Amerika’nın IŞİD’e
karşı stratejik ortağı ve kara gücü hâline gelmiştir. Amerika PYD’yi terör örgütü olarak
görmemektedir. Başta Amerika olmak üzere Batılı ülkeler PYD’ye silah ve lojistik desteği
vermeyi sürdürmektedir. PKK ve PYD bu şekilde uluslararası meşruiyet kazanma yolunda ciddi
bir mesafe almıştır. Burada hemen araya bir anekdot, bir fıkra sokayım: Temel uçağa binmiş,
bakmış, İngiliz, Alman, Fransız, Amerikalı, Rus, “Ya, kardeşim, bu ne, her fıkrada karşıma
çıkıyorsunuz.” demiş. Şimdi, bu İngilizler, Amerikalılar, Avrupa Birliğinin temsilcileri ve Ruslar
da maalesef fıkra olmasa da gerçek hayatta hep karşımızda, Türkiye’nin altına ne zaman
dinamit koyulmak istenirse bunları bir arada görebiliyoruz, Suriye’de ve Irak’ta olan da bugün
bu. (s. 1106)."
[Data_2015-2017]

51.!!!!
"Değerli milletvekilleri, bu tablo, bu fotoğraf ve son olarak da bir parantez de Telafer’de
bulunan silahlarla ilgili ifade edeyim. Telafer’de IŞİD’e ait yakalanan silahların menşeiyle
ilgili… İngiltere’de çok uzman bir kuruluş var. Silah sevkiyatlarının Türkiye üzerinden
yapıldığına dair çok somut bir rapor yayımladı. İddia bu, belki de yanıltmak için, kamuoyunu
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saptırmak için yapmış olabilir ama ben sadece aktarıyorum. Dünyada en saygın kabul edilen
otorite kuruluşlardan birisi dedi ki: “Bu silahların menşei (s. 1095) şurasıdır, yapılış biçimleri işte el yapımı olanlar var, farklı biçimde üretilenler var- birçoğu şuradan temin edilmiştir.
Evet, Türkiye bu konuda mevzuatında iyileşme yapmıştır özellikle gübre kullanımıyla ilgili ama
buna rağmen Türkiye’nin de payı vardır.” diyor. (s. 1096)."
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, geçen hafta Fransa’da Fransız Savunma Bakanıyla Paris’te, Londra’da
İngiltere, Amerika ve ayaküstü Almanya Savunma Bakanıyla, Irak’ın Savunma Bakan Vekili ve
Genelkurmay Başkanıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde, Türkiye’nin bu
konudaki öncelikleri, hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri net olarak bir kez daha ifade edildi ve
muhataplarımızla (s. 329) yaptığımız görüşmelerin sonucunda, muhataplarımızın her
birinden, özellikle Fırat Kalkanı Harekâtı’nı desteklediklerini, kantonların birleştirilmesine
karşı olduklarını, Menbic’teki PKK/PYD-YPG varlığının oradan bir an önce çekilmesinin temini
ve Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda onların da mutabakatlarını teyit ettik. Tabii
bu Türkiye için artık yeterli değildir, bundan sonra icraat zamanıdır. Bütün bu
müttefiklerimizden, çarşamba günü de Rusya Savunma Bakanıyla yaptığımız görüşmede,
bütün bu değerlendirmelerimizin sonucunda artık Türkiye olarak beklentimiz, bu ülkelerin
harekete geçmesidir, biraz önce söylediğim konularda artık somut adımlar atılmasıdır."
[Data_2015-2017]

53.!!!!
"Eğer, 16 Nisanda oylanacak 18 maddelik Anayasa değişikliği 1 Marttan önce görüşülmüş ve
kabul edilmiş olsaydı 1 Martta o görüşme burada yapılmayacak, seçilmiş olan başkanın
iradesiyle 1 Mart tezkeresine, Meclisin “hayır” dediği her şeye “evet” denecek ve Türkiye ve
Silahlı Kuvvetler hem çok sayıda kayıp verecek hem de tarihî bir ayıba, o gün Irak’a giden…
ingiliz Başbakanının ve Amerika’da kararı alanların bugün duydukları pişmanlıklara, utanca biz
de ortak olmuş olacaktık. O yüzden, yüceltilen “Hızlı karar verecek, tek kişi karar verecek.”
denen başkanlık sisteminin ne gibi felaketlere yol açabileceği açısından durumun
değerlendirilmesi 1 Martın 14’üncü yıl dönümünde bizce son derece kıymetlidir. (s. 36)."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"MHP GRUBU ADINA BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Gambiya Hükûmeti arasında yapılacak olan güvenlik anlaşması üzerinde söz
almış bulunmaktayım ama tabii, Türkiye Cumhuriyeti’nin Gambiya Hükûmetinden önce
Suriye’yle, Irak’la, Amerika Birleşik Devletleri’yle, İngiltere’yle, İsrail’le ve Orta Doğu’yu kan
gölüne çeviren emperyalist ülkelerle oturup bir güvenlik anlaşması imzalamasını temenni
ederdim. El Bab’da 2’si Türk askeri olmak üzere, 60’a yakın insan patlayan bombalarla şehit
oluyor ama maalesef, dünya kamuoyunda hiç kimsenin bundan haberi olmuyor. Amerika’da
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herhâlde 50 tane kedi ölse dünya kamuoyu bununla daha çok ilgilenir, bunların derdini çeker.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin de Türkiye’nin gerçek sorunlarıyla ilgilenmesini, böyle suni
gündemlerle uğraşmamasını temenni ediyorum. (s. 68)."
[Data_2015-2017]

55.!!!!
"Emperyalist güçlerin maşalığını yaparak hâkim olduğu mıntıkada Kürt düşmanlarını, Türk
düşmanlarını, kısaca Türkiye düşmanlarını yıllarca besleyip büyüten, koruyup kollayan
Barzani’ye yapılan bu muamele, bayrağının göndere çekilmesi Türk milletini fevkalade
rahatsız etmiştir. Sayın Başbakanın deyimiyle Barzani’nin dünyada nasıl bilindiğinin, nasıl
tanındığının Türkiye için bir belirleyici olmaması gerekir. Barzani Alman düşmanlarını, İngiliz
düşmanlarını bölgesinde korusaydı, kollasaydı, besleseydi, değil bayrağını göndere çektirmek,
sınırlarından bile bakamazlardı, baktırmazlardı. Gerçek budur."
[Data_2015-2017]

56.!!!!
"ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Son beş senedir Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde hem
Meclisimizi hem de dolayısıyla partimizi temsil ediyorum ve birçok uluslararası meselenin
nasıl ele alındığını görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün “Bütün dünya, bütün
uluslararası sistem bize düşmandır; zenofobiktir, İslamofobiktir, Türkofobiktir.” dediği bu
dünyada ne kadar Türkofobik, ne kadar zenofobik, ne kadar İslamofobik varsa Avrupa Konseyi
Parlamenter Asamblesinde AKP’nin müttefiki onlardır. İngiliz muhafazakârları, Polonya ve
Macaristan’ın sağcı güçleri, Çek Cumhuriyeti’nin sağcıları, Avusturya’nın sağcıları her insan
hakları tartışmasında Türkiye’nin çoğunluk partisinin, Hükûmet partisinin temsilcilerinin
yanındadırlar. Türkiye’nin yönetici partisinin Avrupa’daki müttefikleri kimlerdir, bakalım:
Theresa May’dir, Sarkozy’dir, Berlusconi’dir, Putin’dir. Yani, zenofobik, Türkofobik,
İslamofobik ne varsa, neyi temsil edenler varsa onlar Adalet ve Kalkınma Partisinin
uluslararası alanda, içerideki ve bölgedeki muhalifleriyle olan tartışmasında onun başlıca
destekçileridir. Dolayısıyla, güce dayalı bir dünya kavrayışıdır belki de dün “ak” dediğine
bugün “kara” demeye Adalet ve Kalkınma Partisinin iç ve dış politikasını yönetenleri zorlayan.
O yüzden, ben derim ki: Gelin, yol yakınken biz başka bir şeye bakalım. Bir: İçeride yeni bir
dünya, yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yurttaşlık arayanlarla bir müzakere kapısını
bütün partiler olarak açalım ama herhâlde bunun için çok geç. (s. 90)."
[Data_2015-2017]

57.!!!!
"1933’te Milletler Cemiyetine Türkiye adına zamanın hükûmeti tarafından tescil ettirilen,
Aydın vilayeti mülki hudutlarında sayılan bir ada var, Bulamaç Adası; Yunanlılar da buna
“Marathi” diyor galiba. Bu ada, 1934 yılında İngiltere menşeli bir haritada, gene 1951 yılında
ABD menşeli bir haritada Türkiye’ye ait olarak açıkça görülüyor ve gösteriliyor, nitekim
konuşmamın başında söylediğim 1933 tarihli Birleşmiş Milletler Cemiyetine tescil ettirildiğine
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dair bilgi de ortada... 2004’ten beri siz cumhuriyet hükûmeti bakanısınız. Ben bu milletin
vekili ve ana muhalefet partisine mensup bir milletvekiliyim. Millet adına size soruyorum: Şu
Genelkurmay Başkanımıza söyleseniz de bir talimat verseniz de şu Bulamaç Adası’nın önünde
de omzundaki kalabalık yıldızlarla, oradaki, o adadaki Yunan bayrağının durumuna bir baksa
olur mu? Ne ayıp şey, arkadaşlar, hakikaten çok ayıp şey. (s. 54)."
[Data_2015-2017]

58.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN HABERAL (Ankara) – Son beş yıldır Suriye’de yaşananlar iki taraflı
değil çok taraflı bir savaştır. Çatışan gruplar Esad rejimi ve bağlıları, muhalifler ve bağlıları,
PKK-PYD-YPG, IŞİD olmak üzere 4 ana başlıkla ayrılabilir. Suriye’de ayrıca savaşan uluslararası
güçler vardır: Rusya, İran Devrim Muhafızları, Lübnan Hizbullah milisleri; Amerika Birleşik
Devletleri, Türkiye ve Fransa, İngiltere, Almanya’dan oluşan koalisyon ülkeleri, Suudi
Arabistan ve Katar. Türkiye’nin desteklediği rejim muhalifleri, Esad ordusu ve IŞİD’le
çatışmaktadır. Türkiye, Azez ve Menbiç’teki PYD mevzilerini Türkiye sınırından defalarca
toplarla vurmuştur. Suriye’nin önemli bir bölümünü elinde tutan IŞİD, muhalif gruplar ve
PYD’yle savaşmaktadır. Suriye ordusu IŞİD’in başkenti sayılan Rakka’ya Temmuz 2016’da
batıdan girmiş ve mevzisel çatışmalar yaşanmıştır. (s. 59)."
[Data_2015-2017]

59.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün 16 Mart ve
maalesef, aslında hep katliamları anıyoruz ve bundan yorulduk. Umuyorum bir gün sadece
başarılarımızı, yaptığımız iyi şeyleri andığımız günlere ulaşırız. 16 Mart 1978’de İstanbul
Üniversitesinde bombalı ve silahlı saldırı sonucu 7 üniversite öğrencisi katledildi ve 41 öğrenci
de yaralandı ve o saldırının davası cezasızlıkla hâlâ aslında derinlerde, dehlizlerde saklı
duruyor. Aynı şekilde bugün Halepçe katliamının da yıl dönümü maalesef ve bu Enfal
operasyonuyla, altı yıl süren Enfal operasyonuyla başlayan sürecin sonu Halepçe katliamı ve
etkileri de yıllarca sürdü. O gazın, gazdan zehirlenenlerde daha sonra etkileri de yıllarca
sürdü. Aslında, Halepçe katliamı için “Orta Doğu’nun Hiroşiması’dır.” demek mümkün.
Katliamdan sonra İslam İşbirliği Teşkilatının 53 ülkesi toplandı ve onlar da sessiz kaldılar bu
duruma. Zaten kimyasal gazlar da aslında Batı’dan temin edilmişti. Şimdi, bugün Kürdistan
bayrağını Türkiye’de göndere çeken Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten samimi ise Halepçe
soykırımını da Norveç, İsveç, İngiltere gibi tanımalıdır ve bütün partiler de aslında bu katliamı
kınamalı ve bununla ilgili bir karar almalıdır tıpkı Srebrenitsa, Hocalı gibi katliamlara
gösterilen duyarlılıkla diye düşünüyoruz. (s. 111)."
[Data_2015-2017]

60.!!!!
"Kırım Tatarlarının hayatını en iyi anlatan insanlardan birisi, uzun yıllar İngiltere’de yaşamış
olan, kendisi de bir Kırım Tatarı olan Cengiz Dağcı’dır. Cengiz Dağcı’nın Yurdunu Kaybeden
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Adam, Onlar da İnsandı, Badem Dalına Asılı Bebekler, Üşüyen Sokak gibi… (Mikrofon otomatik
cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bostancı.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – İngiltere’de bulunduğu sıralarda Türkçe kaleme aldığı
birçok romanı vatan hasreti ve Kırım Tatarlarının sürgün hikâyeleriyle doludur. 2011’de
Kızıltaş köyüne defnedilmiştir vefat ettikten sonra, ancak ölümü dönebilmiştir, cenazesi
dönebilmiştir. Bugün kısmen Kırım Tatarlarının döndüğünü görüyoruz, ümit ederiz bundan
sonra hiç kimsenin sürgün edilmediği, herkesin özgürce yaşadığı bir dünya teşekkül eder.
Bizim kastımız ve ümidimiz ve çabamız bu yönde olacaktır. (s. 274)."
[Data_2015-2017]

61.!!!!
"FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) –Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, ben size bir şey söyleyeyim,
Türkiye’de darbe girişiminde bulunan örgütün yurt dışında halkla ilişkiler konusunda ne kadar
mahir olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan, Rusların da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
seçimlere karışmak, İngiltere’deki referanduma karışmak, Almanya’daki seçimlere karışmak,
Fransa’daki seçimlere müdahale etmek konusunda bu hibrit savaş tekniklerini çok ciddi
şekilde kullandığını da biliyoruz. Şimdi ne oldu? Türkiye’nin ismi orada bütün bunlarla birlikte
anılır hâle geldi. Dolasıyla, bu ilişkiler saydam olmayan ağlar üzerinden yürütülürse, bu
Türkiye’nin ulusal güvenliğine çok ciddi ölçüde zarar verir. (s. 201)."
[Data_2015-2017]

62.!!!!
"Dışişleri Bakanlığından Dışişleri Komisyon üyelerine gelen bilgi notunda Türkiye’yi bekleyen
itiraflar vardır. İngiltere’nin Bahreyn’e yeni bir askerî üs inşa ettiği, Katar’ın 10 bin ABD
askerine ev sahipliği yaptığı vurgusu vardır. Bilgi notunda “Türkiye Körfez ülkeleriyle siyasi,
askerî, savunma sanayi, ekonomik, ticari ve beşerî ilişkilerini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.” denilmekte ve şöyle devam etmektedir, altını çizerek söylüyorum: “Aynı
irade Körfez ülkelerinde de bulunmaktadır.” denilmektedir. “Bu çerçevede, Katar’la
ilişkilerimiz özel önem arz etmektedir.” diye de devam ediyor. Bu öngörü şu anda açığa
düşmüştür, aynen biraz önce verdiğim örnekler gibi çünkü Körfez ülkeleri Katar’la karşı
karşıya gelmiştir, Katar’ın yanında saf tutan Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğündeki bloku
karşısına almıştır (s. 498).
….."
[Data_2015-2017]

63.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Türkiye, bekasına diş bileyen, dinamitlemek isteyen her türlü
çevre, oluşum, grup, örgüt ve yapıyla korkusuzca, kıran kırana bir mücadele hâlindedir. 16
Haziran 2017 tarihinde şehit edilip dereye atılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın
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katilleriyle ve 15 Temmuz gecesi Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında ihanete kurşun
sıkan Astsubay Ömer Halisdemir’i ve 250 vatan evladını şehit eden teröristler ve
yardakçılarıyla çok çetin bir mücadele sürmektedir. Irak ve Suriye’nin kuzeyini içine alan,
Akdeniz’e uzanması planlanan terör devletiyle, küresel vahşet çetesi altın vuruşu yapmak
istemektedir. ABD, 5 Hazirandan 9 Temmuza kadar süren sevkiyatlarla 434 defa PKK/PYD
bölgesine silah ve mühimmat teslimatı yapmıştır. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi YPG’yle iş
birliği yaptıklarını itiraf etmiş, daha ileri giderek, FETÖ’yü bir terör örgütü olarak
görmediklerini vurgulamıştır. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve diplomatik kuşatmayla yılması,
teslim bayrağını çekmesi amaçlanmaktadır. Bizim için “Ya istiklal ya ölüm.” parolası millî şuur
ve vicdan rehberidir.
Almanya’yla gerilen ilişkiler bir diğer önemli bahistir. İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan,
daha sonra 18 Temmuzda tutuklanan sözde aktivistler arasında bir Alman vatandaşının
bulunuyor olması Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir gedik daha açmıştır. Ajanların yeni maskesi
olan aktivistlik 15 Temmuzdan beri daha da gündemdedir. Almanya hangi ilişki ağlarının açığa
çıkmasından endişe duymaktadır? Madem kendi vatandaşının tutuklanmasından rahatsızdır,
bizim iadesini istediğimiz suçluları niye korumaya alacak kadar pişkindir? (s. 1111)."
[Data_2015-2017]

64.!!!!
"Türkiye-Almanya arasında soğuyan ilişkilerin düzelmesini umut ediyoruz. Almanya Dışişleri
Bakanı “Türkiye’ye çok sabır gösterdik.” diyecek kadar ileri gitmiştir. Almanya şunu unutmasın
ki Türkiye icazetli köle değildir. Türkiye’nin Orta Doğu ve küresel siyaset denkleminde elini
kolunu bağlamaya dönük kurnazlıkları, dirilen millî şuuru bastırmaya yönelik kumpasları
elimizin tersiyle iteceğimiz iyi bilinmelidir. Bunun adı Almanya olmuş, İngiltere olmuş, ABD
olmuş; millî kural değişmeyecektir. (s. 1112)."
[Data_2015-2017]

65.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, Bugün Hakkâri, Şırnak ve
Mardin’den Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ziyaret eden terör mağduru ailelerimizi ve
çocuklarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler, acıları acımız,
sevinçleri sevincimizdir. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.
Ege Denizi’nde işgal altındaki Türk adalarında Yunan tahriki devam ediyor. Yunan
Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanının Aydın’a bağlı Bulamaç ve Eşek,
İzmir’e bağlı Koyun adalarına Türk yetkililerden ve Hükûmetten izinsiz olarak ayak bastıkları
anlaşılmaktadır. Bu programları kötü niyetli bir girişim olarak görüyoruz çünkü Yunan
Cumhurbaşkanı açıklamasında, bu adaların Avrupa’nın sınırı olduğunu –cehaletini- ifade
etmiştir. Lozan Anlaşması, 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti belgeleri, 1947
Paris Anlaşması, 1943 tarihli İngiliz haritaları ve diğer yabancı ülkelerin resmî haritalarına
bakarsak bu adaların Türk adaları olduğunu görürüz. Ege’deki 18 Türk adasında süregelen
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Yunan işgalini bir kez daha kınıyoruz. Yunan devlet ricalinin bu tahriki karşılıksız
bırakılmamalıdır. (s. 24)."
[Data_2015-2017]

66.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Bugün coğrafyamızda hiç birbiriyle anlaşamayacak ülkeler bir araya
geliyorlar ve bir plan çerçevesinde bir yol arıyorlar. Bakınız, üç dört gün önce Barzani, Irak
kontekstinde kimlerle masaya oturdu “Referandum ertelensin.” diye, biliyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa temsilcileri, büyükelçileri var. Peki, bizim
büyükelçi nerede? Hani siz Barzani’yle dosttunuz, kardeştiniz? Şikâyet etmenize gerek yok, bu
dili siz yanlış kullanıyorsunuz, “dostum Donald” diyorsunuz, aynı “dostum Donald” getiriyor,
1.400 tane tır dolusu silahı sizin “düşmanımız” dediğiniz PYD’ye veriyor. İşte siz bu diplomatik
dili bilmiyorsunuz. “Dostum Putin” diyorsunuz, Afrin’de sizi boğmaya çalışıyor. Ya siz bunları
toplumda bir algı oluşturmak “Biz iyiyiz her tarafla.” demek için yapıyorsunuz -ki öyle- ya da
kandırıyorsunuz ve şimdi şikâyet ediyorsunuz. Ben şahsen bunları geçerli bir mazeret olarak
görmüyorum. (s. 72)."
[Data_2015-2017]

67.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA VOLKAN BOZKIR (İstanbul) – Türkiye, sorunun başından itibaren
yapılan açıklamalarla her aşamada tutumunu net ve ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur.
Ayrıca gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Sayın Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız yoğun
bir diplomasi trafiği sürdürerek bu girişimin olabilecek sonuçlarını ve tutumumuz hakkında
kararlı mesajlar vermişlerdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de keza New York’ta
çeşitli temaslar yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump olsun, Fransa
Cumhurbaşkanı Macron olsun, İngiltere Başbakanı May ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Guterres’le de görüşmelerinde IKBY’nin referandum kararından vazgeçirilmesi konusunu
gündemin en önemli konularından birisi olarak gündeme getirmiştir. (s. 75)."
[Data_2015-2017]

68.!!!!
"İsmet Yılmaz: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede deniz haydutluğuyla mücadele
faaliyetleri, hâlihazırda NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı, Avrupa Birliği, ABD önderliğindeki
Birleşik Deniz Kuvvetleri vesair ülkelerin kendi kontrolündeki gemiler vasıtasıyla olmak üzere
dört unsur tarafından yerine getirilmekte. Bu kapsamda orada sadece Türkiye yok; Japonya
var, Çin var, Rusya var, Hindistan var, Güney Kore var, Malezya var, Amerika var, İngiltere var,
Kanada var, Avustralya var, yaklaşık 30’dan fazla ülke orada bulunmakta. Dolayısıyla, o
ülkelerin orada bulunma gerekçesi ne ise, bilin ki onların o gerekçesinden çok daha fazlası
Türkiye için de söz konusudur” (sf. 213)."
[Data_2014-2015]
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69.!!!!
"Adil Zozani: “Sayın Davutoğlu’nun “Yüz yılın parantezini kapatıyoruz.” lafı bize hiçbir zaman Orta Doğu halkları açısından- demokrasi ve özgür bir gelecek anlamına gelmedi bizim
açımızdan. Evet, Orta Doğu halklarının geleceği demokrasidedir, özgürlüklerin
genişletilmesindedir. Ancak, Sayın Davutoğlu’nun sözünü ettiği parantez Osmanlı bakiyesine
geri dönüş paranteziydi ve bunu yaparken de maalesef, İngilizlerin güdümünde bir yumuşak
İslam hareketiydi” (sf. 578)."
[Data_2014-2015]

70.!!!!
"Peki, Kürtler bağımsızlığını ilan etsin, biz de bir şey demiyoruz. Kardeşlerimiz eğer birlikte
yaşamıyorlarsa tabii ki başlarının çaresine bakacaklar. Ama sen beş yıl zarfında bu kadar
manevrayı nasıl yaptın? İngiltere’nin, Amerika’nın, Rusya’nın elli yıllık, yüz yıllık öngörüleri,
politikaları varken sen beş yılda bu kadar şaşırdınsa, ne yapacağını bilmez bir hâle geldinse,
peki, senin dış politikan nerede? Hani yüz yıllık dış politikan, hani bin yıllık -öyle övündüğün
göğsünü gere gere- devlet geleneğin, devlet nerede?"
[Data_2014-2015]

71.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: “AFAD koordinasyonunda yaptığımız uluslararası yardım faaliyetleri
çerçevesinde 2012 yılında dünya genelinde ülke bazında en fazla yardım yapan 3’üncü ülke
olduk. Bu başarımızı 2013 yılında da aynen göstererek, 1,6 milyar Amerikan doları insani
yardımla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından dünya 3’üncülüğümüzü
sürdürdük. Bu yardım miktarlarının gayrisafi millî hâsıla içindeki oranı açısından ise 2013
yılında yüzde 0,21’lik payla insani yardım alanında dünya 1’incisi olduk” (sf. 1254)."
[Data_2014-2015]

72.!!!!
"Hasip Kaplan: “NATO toplantısı yapıldı. NATO’nun 10 çekirdek ülkesi bir karar aldı. Burada
Hükûmetin ekseni belirlenecek artık. Bu dinlemelerle ilgili bir düzenleme getirebiliyor
musunuz? Yok. Siz Almanya’yı dinleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Yok. Amerika’yı
dinleyebiliyor musunuz? Yok. İngiltere’yi, İsrail’i? Yok. Aksine, size yanlış istihbarat verip
Roboski’de kendi çocuklarınızın üzerine bomba atıyorsunuz. Şimdi, bunun bir müeyyidesi,
bunun bir takibi yok mu? Bunu yirmi dört saatten dört saate indirdiğiniz zaman suçun
caydırıcılığını mı sağlayacaksınız? Yani, kendi uçağını yapmış Türkiye, kendi otomobilini
yapmış Türkiye, kendi cep telefonunu çıkarmış Türkiye, kendi İnternet’ini yapmış, kendi
TELEKOM’unu kurmuş, özelleştirmiş, gitmiş satmış, güvenliğini satmış, ticari olarak birilerine
teslim etmiş... Kişisel veriler orada artık 100 dolara satılmaya başlanmış, geliyoruz burada bu
Meclisin mesaisini bununla harcıyoruz arkadaşlar, bu torba kanunla, bu doğru bir iş değil” (sf.
267)."
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[Data_2014-2015]

73.!!!!
"Ali Serindağ: Bir başka soru: Siz esiyorsunuz, gürlüyorsunuz, efendim, paralel yapı falan diye
tutturuyorsunuz. Paralel yapıya gerek yok ki Almanya sizi dinlemiş. Onlara bir şey diyor
musunuz? Bugün basında yer almıştı. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor biliyor musunuz? “Güçlü
olan ülkeler dinler, dost ülkeler birbirini dinlemez.” diyor. Almanya diyor ki: “Siz bizim
dostumuz değilsiniz.” Bak, Almanya ne dedi? Almanya Başbakanı “Amerika bizim dostumuz,
Fransa bizim dostumuz, İngiltere bizim dostumuz. Onlar bizi dinlediyse ayıp etmişlerdir.” dedi.
“Ama Türkiye bizim dostumuz değil.” diyor. Şimdi, siz Türkiye'nin itibarını bu şekilde yerle bir
ettiniz. Değerli arkadaşlar, başka bir konu: Sayın Davutoğlu Konya’da diyor ki: “Türkiye,
tehlikeyi gördüğü andan itibaren IŞİD’e karşı gerekli tedbirleri aldı.”"
[Data_2014-2015]

74.!!!!
"1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılı açış
konuşması
Şunu ülkem ve aziz milletim adına büyük bir gururla ifade etmek isterim: Türkiye, 2013
yılında, acil ve insani yardımlarda, tüm ülkeler arasında, millî gelire oran olarak dünya 1’incisi,
miktar olarak da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından dünya 3’üncüsü
olmuştur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Alan el Türkiye artık veren el olmuş, bu alanda da
zirveleri yakalamıştır."
[Data_2014-2015]

75.!!!!
"İsmet Yılmaz: “AFAD’ın 29 Eylül 2014 tarihli raporuna göre 220.623 Suriyeli ülkemizdeki 10
ilde 22 barınma merkezinde misafir edilmektedir, geriye kalan 1 milyondan fazla kişi
yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yerleşmiştir. Bu bağlamda yaptığımız harcamalar 4 milyar
dolara ulaşmıştır. İnsani vazifemizin gereği, ülkemize sığınmak durumunda kalan bölge halkı
için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Türkiye 2013 yılında acil ve insani yardımlarda tüm
ülkeler arasında millî gelire oranla dünyada birinci, miktar olarak ABD ve İngiltere’den sonra
dünya üçüncüsü olmuştur” (sf. 1023)."
[Data_2014-2015]

76.!!!!
"Abdullah Nejat Koçer: “Türkiye’nin insani yardım konusunda dünyada ABD ve İngiltere’den
sonra 3’üncü ancak gayrisafi millî hâsıla oranıyla 1’inci durumda olması çifte standartlı
dünyanın yüzüne vurulan en önemli gerçektir. Türkiye’nin insani yardımlardaki bu önemli
başarısından dolayı, başta Hükûmetimiz olmak üzere, AFAD, Kızılay ve TİKA’ya teşekkürü bir
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borç biliyorum. Türkiye’de en fazla sığınmacıyı üç yıldan bu yana misafir eden Gaziantepli
hemşerilerime de burada yürekten teşekkür etmek istiyorum” (sf. 133)."
[Data_2014-2015]

77.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) –En son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Burada 3 parti de
anladığım kadarıyla bu tezkereye “Evet.” diyecek. Yanlışım var mı? Üçünüz diyeceksiniz. O
zaman size önerim, oraya Türk Silahlı Kuvvetleri gidecekse önce çocuklarınızı gönderin,
bedelli peşinde kimse koşmasın. Dikkat edin, Hollanda Kralı, İngiltere Kralı, genelkurmay
başkanı bilmem kim Afganistan’a, Pakistan’a, bilmem nereye oğlunu asker olarak
gönderiyordu. Burada generallerin çocukları, siyasilerin çocukları, zenginlerin çocukları
bankamatikten teskere alıp gelip bu Mecliste hamaset nutukları atıyor. Yazık, yazık, yazık! Bir
kere gerçeği öğrenin, ne var burada yani bir öğrenin bakayım. Mademki Mali’ye, Afrika’ya
Türk Silahlı Kuvvetleri gidecek, gelin içinizdeki, uhdenizdeki neyse onu yazın bu tezkereye.
Öyle, NATO istemiş de, Avrupa Birliği istemiş de, Avrupa Birliği üyeliğimiz güçlenecek de, biz
de göndersek oraya birkaç asker bir şey olmaz da, çok iyi olacak da... Libya’da olmuştu o. Hani
demiştiniz ya “Libya’ya kimsenin müdahalesi olmayacak.” Fransa’nın o zamanki
Cumhurbaşkanı Sarkozy çıktı “NATO gidecek.” dedi, bizim Hükûmet hemen “Tamam, bizim
gemiler de geliyor yola.” dedi. Böyle bir dış politika olur mu arkadaşlar ya?..."
[Data_2014-2015]

78.!!!!
"Bundan gururunuz incinmiyor mu? NATO istedi, Atlantik’i korumak Türkiye'nin en büyük
hedefiymiş. Hayda! Kuzey Atlantik’i korumak Türkiye’nin hedefiymiş! Önce kendini
koruyacaksın. Arkadaşlar, siz İHH’nin oraya iki otobüs, iki tır yardım getirmesiyle, üç cihadist
grupla ilişki kurmasıyla, hükûmet nezdinde yardımsever, hayırsever dernek muamelesi
görmesiyle, oradan üç beş tane radikal dinci grupla ilişki kurmasıyla bu küresel kriz esnasında
riskler içinde fırsatlar yakalayacağınızı mı zannediyorsunuz? Böyle bir fırsat var mı? Size mama
yapmazlar. Kolonyalist kriz var ama Afrika’yı ne Belçika ne İngiltere ne Almanya ne Fransa ne
Amerika hiçbir ülke, Batı, bu size “Asker gönderin.” diyen Avrupa Birliği ve NATO vermez.
Bunu kafanıza koyun. Oraya gidip asker eğiteceksiniz, oraya gidip jandarmasını, zabıtasını,
polisini eğiteceksiniz, orada hukuk ve demokrasi kuracaksınız, maşallah, maşallah, maşallah!
Bir de gerekçeye yazacaksınız: “Ülkemiz Avrupa Birliğine katılım konusundaki arzularına
katkıda bulunacak.”"
[Data_2014-2015]

79.!!!!
"Refik Eryılmaz: Araştırın bakın, geçen bir İngiliz vatandaşı suç işledi, idam cezasına
çarptırılacak, onu İngiltere’ye iade ettiler. Peki, biz bunun cezasını çekmesin demiyoruz ama
21’inci yüzyılda başının kesilmesinin anlamı denir? Ve şimdi işin kötü tarafı, aile perişan, her
gün bizi arıyor, cenazeyi getiremiyorlar. Ben Sayın Dışişleri Bakanına soruyorum: Bu
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gencimizin başının kesilmesine… Kendi vatandaşınıza sahip çıkamadınız, anladım; peki, bunun
cenazesinin getirilmesine neden yardımcı olmuyorsunuz? Suudi Arabistan’a, Suudi Arabistanlı
yetkililere neden gerekli notayı vermiyorsunuz? Acaba Suudi Arabistan bu vatandaş Amerikan
vatandaşı, İsrail, İngiltere, Alman vatandaşı olsaydı bu cezayı infaz edebilir miydi? Araştırın
bakın, böyle bir şey yapması mümkün değildir. Ama Müslüman Kardeşler örgütü 13 tane
temsilciyi vatandaşlık verildi diye… Suudi Arabistan’la köprüler atıldı."
[Data_2014-2015]

80.!!!!
"Mehmet Emin Dindar: “Türkiye, artık, yardım alan değil yardım veren el olan bir ülke
durumuna girdi. AFAD, Türkiye’nin ortak gücü olarak, dört kıtada, deprem, sel, kıtlık, kuraklık,
yangın, iç karışıklık ve benzeri nedenlerle Endonezya’dan Suriye’ye, Irak’tan Somali’ye, BosnaHersek’ten Filistin’e, Myanmar’dan Afganistan’a kadar 40’tan fazla ülkede yardım çalışmaları
yaptı. Duhok ile Zaho arasında, İŞID zulmünden mağdur olan insanlarımıza 25 bin kişilik çadır
kent kurdu. Bugün, Türkiye, 1,6 milyar dolarla ABD ve İngiltere’den sonra en fazla insani
yardım yapan 3’üncü ülke konumundadır” (sf. 296)."
[Data_2014-2015]

81.!!!!
"NİHAT ZEYBEKCİ (Devamla) – Türkiye, durmaksızın yoluna devam ediyor. Türkiye, bugün,
bakın, birilerini rahatsız ediyor. Hani var ya o “kültür coğrafyası” dediğin zaman mangalı
karşıdan görünce böyle üfleyerek mangalı devirenler, bugün Orta Asya coğrafyasında,
Kafkaslarda ve ecdadın bize emaneti olan coğrafyada Türkiye –bakın, bu rakam çok önemlimillî gelirine oranla kültür coğrafyasında dünyada bir numaralı bağışçı ülke hâline geldi. Öyle
lafla olmuyor o işler, öyle lafla o bayrak o coğrafyada dalgalanmıyor...Türkiye -rakam olarak
söylüyorum- rakam olarak ABD ve İngiltere’den sonra dünyada 3’üncü sırada ve artırmak için
de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."
[Data_2014-2015]

82.!!!!
"İsmet Yılmaz: Yine bir başka husus, deniliyor ki: “Bu mayın temizleme işi niye Türk
firmalarına verilmiyor?” Şimdi, partilerimiz bir değişiklik önergesi verecektir; biz de uygun
görüyoruz, yerli firma olursa da bu tercih edilsin diye ama bilin ki temizlemiş olduğu mayınlı
alana “Bu mayından arındırılmıştır.” şeklinde sertifika verebilecek yeterliliğe sahip tek Türk
firması yoktur. Bundan dolayıdır da… Bakın, ihaleye çıktık, bu Suriye sınırındaki mayınların
temizlenmesiyle ilgili. Hiçbir tane sertifika verecek olmadığında, yabancı firmaların yanında
konsorsiyum hâlinde, Türk firmalarıyla birlikte giren olmuştur. Giren firmalar Azerbaycan’dan,
İngiltere’den, Hırvatistan’dan, Kore’den, Bosna-Hersek’ten, Amerika’dan, Slovakya’dan,
Hindistan’dan, İsviçre’den, Almanya’dan, Güney Afrika’dan, Slovenya’dan ve Rusya’dan
vardır. Dolayısıyla, geri kalan bütün Türk firmalarının her birisi bu firmalarla birlikte."
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[Data_2014-2015]

83.!!!!
"Reşat Doğru: “Türk cumhuriyetlerinin pazarlarına Türkiyeli müteşebbislerin hâkim olması ve
yatırım yapması acaba neden desteklenmiyor? Günümüzde ABD, Almanya, Fransa, İngiltere
gibi ülkelerin ekonomisiyle beraber kültürünün de, yaşam tarzının da o bölgelere girdiği
unutulmamalıdır. Kültürel değerler, ekonomi ve teknoloji beraber bütünleşmelidir. Türk
dünyasındaki dostluk ile ikili ilişkiler geliştirilmedir ki geçmiş tarihte bunların yapılmış
olduğunu görüyoruz” (sf. 67)."
[Data_2014-2015]

84.!!!!
"Tufan Köse: “Değerli arkadaşlarım, bu bir kahramanlık destanı değildir. Bu işin her şeyle
ilişkisi olabilir ama asla kahramanlıkla ilişkisi olamaz. Kahramanlık arıyorsanız, gideceksiniz,
Kuvayı millîye Destanı’nı okuyacaksınız; kahramanlık arıyorsanız Beşparmak Dağlarına
gideceksiniz, Gelibolu’ya gideceksiniz; kahramanlık arıyorsanız İnönü Savaşlarına gideceksiniz.
(CHP sıralarından alkışlar) Son Veziriazam Ahmet Paşa yüzme bilmeden stratejik derinliklere
daldı -ki bu derinliğin kökü 38 kilometre, benim evden Meclis kadar aşağı yukarı, çok uzak bir
yer değil yani Çankaya’dan çıkıyorsunuz, 38 kilometre sonra Çayyolu’na varıyorsunuz- şimdi
boğulmamak için sığ sulara çekilmeye çalışıyor. 38 kilometre ilerideki vatan toprağını
koruyamayacaksın sen, bunu da “kahramanlık” diye bu millete satacaksın, pazarlayacaksın!
Bunu Goebbels bile düşünmemişti. Senin stratejik derinliğin de yeni Osmanlıcılığın da
YPG’lilerin yardımıyla, hatta IŞİD’cilerin yardımıyla Suriye’nin Eşme köyüne gömülmüştür.
Bununla kalsa iyi -Genel Başkanımız diyordu “Tarihin gördüğü en çapsız Hariciye Nazırı.” diye,
şimdi icazetli olarak Başbakanlık yapıyor- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez toprak kaybı
yaşatarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yıldır sürdürdüğü onurlu dış politikasını da Suriye’nin
Eşme köyüne gömdünüz. Kahramanlık bunun neresinde? Bakın, arkadaşlar, İngilizler tam 12
bin kilometre ötede bulunan Falkland denilen bir kara parçasını işgalci Arjantin’e bırakmadı.
Sen neden bahsediyorsun, neyin kahramanlığından? 38 kilometre ilerideki vatan toprağını
terk ettin gittin, sen ya” (sf. 379)."
[Data_2014-2015]

85.!!!!
"Faruk Bal: Bu vesileyle, ortaya çıkan durumu sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu
operasyonu dünya âlemin takdir ettiğini ancak Milliyetçi Hareket Partisinin dünya âlemin
takdir etmiş olduğu operasyona karşı olumsuz bir tavır izlediğini iddia etmektesiniz. Dünya
âlemle ilgili bütün basını, çıkmış olan gazetelerin, televizyonların yayınlarını izledim,
inceledim. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İran, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,
Almanya, Fransa, İngiltere, bunların bütün ana haber kaynaklarını izledim, dinledim,
araştırdım. Sonuç: Sadece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin -bir tercüme yanlışı olarak- arkadaşlarını
yani 38 tane askeri kurtardığı ve türbeyi naklettiği söyleniyor, operasyonun başarısıyla ilgili
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tek bir kelime yoktur. Operasyonun başarısı ise bu fotoğrafta ortaya çıkmaktadır; naklettiğiniz
yer: Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin ve Türkiye’deki her kurum ve kuruluşun terörist
olarak ilan ettiği, PKK’yla eş değerde gördüğü PYD’nin hükümranlık hakkını elde etmiş olduğu
ifade edilen bir yere Süleyman Şah’ın türbesini taşıyorsunuz. İşte buradaki resimler bunu
ortaya koyuyor. Bir tarafta ay yıldızlı al bayrak, hemen onun önünde PKK’nın eli kanlı…"
[Data_2014-2015]

86.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şimdi, Dışişleri Bakanlığının ellerine tutuşturdukları bir yazıyı veriyorlar
ama bakın, Savunma Bakanlığı “Hiçbir sorun yok.” derken Dışişleri Bakanlığı da adalarla ilgili
bazı sorunlar olduğunu belirtiyor yazılı soru önergelerinde. Şu an İngilizler tarafından
yayınlanan iki tane harita var elimde. Birisi 16 adanın işgalinden öncesi, birisi de işgalden
sonrası. Uluslararası denizlere açılışımızı birincisinde sağlıyoruz ama ikincisinde işgal edilmiş
olan haritada maalesef bunlar kapanmış durumda. Siz burada bu konunun ciddi olarak ele
alınmasını sağlamanız gerekirken geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Bakın, bu, siyasi nitelikte olan
bir mesele değil, siyaset üstü olan bir konudur” (sf. 526)."
[Data_2014-2015]

87.!!!!
"Dünyada herkes barıştan konuşurken, Suriye meselesinin barış yoluyla çözülmesinden
konuşurken hâlâ siz “Girelim, yetmiş dokuz gün orayı bombalayalım, daha fazla kan aksın,
daha fazla gözyaşı ve daha fazla mülteci gelsin.”in peşindesiniz. Sizin bu saldırgan, sizin bu
savaş çığırtkanlığı yapan politikanızı sizin müttefikleriniz bile desteklemiyor artık. Ne
Almanya’sı, Fransa’sı, İngiltere’si ne Amerika’sı ve hatta ne de “one minute”ten sonra ticaret
oranını yüzde 40’a çıkardığınız gizli dostunuz İsrail dahi desteklemiyor. (s. 879)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

88.!!!!
"Şimdi, Türkiye'yle ilgili ilginç olan şey şu: Türkiye'nin dinlendiğini İspanya’da bir gazete ortaya
çıkarıyor ve “Kıbrıs üzerinden İngiliz istihbaratı dinledi.” diyor. Fiber optik 14 kablonun 1
tanesi Türk yurttaşın –konumuzla ilgili olmakla üzere- Türk tüketicilerinin milyonlarca kaydını
depolamış durumda. Ve Türkiye'de bu konuda hiçbir tartışma -bu Parlamentoda tüketici
hakları konuşulurken Sevgili Mevkidaşımız İzmir Milletvekili Erdal Aksünger hariç- bu konuda
söylenmiş hiçbir söz yok, çok ilginç."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

89.!!!!
"Biz, yarın saat 12.00’de o binaya gideceğiz. Meclis, Genelkurmay, Parlamento oradan mı
dinleniyor diye Amerikalı yetkililere soracağız; çünkü bu konuyu Türkiye'de soracak bir
muhatap yok. Dediğim gibi, mesela, Almanya, İngiltere’nin Büyükelçisini Berlin’deki bakanlığa
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çağırdı üç gün evvel. Bu, ll.Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa oluyor, Almanya İngiltere’nin
Büyükelçisini çağırıyor ve sorguluyor “Bizi dinlediniz mi?” diyor. Çünkü, İngiltere, bizzat
Merkel’in özel konutunun hemen yanında bulunan Alman Parlamento binasına da çok yakın
olan büyükelçilik binasındaki teknik araçlarla Merkel’i de dinlemiş ama onlar en azından
çağırıyorlar ve soruyorlar “Siz, başta Başbakanımızı, sonra milyonlarca Alman yurttaşının
Facebook, Twitter, telefon görüşmelerini dinlediniz mi? Elinizde ne var? Ne kadar bilgi
depoladınız ve bunu neye göre yaptınız? Ne zaman imha edeceksiniz?” diye, en azından İngiliz
Büyükelçisini sorgulama cüretini gösterebiliyorlar. (s. 727)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

90.!!!!
"Dolayısıyla, planlı bir yaklaşım gösteremedik. Bunun sonucu, bu planlı yaklaşım
gösterememe sonucu, aslında, bugün dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip olan bu
dünyayla ilişkilerimizi mesafeli bir oranda devam ettirebiliyoruz. Hâlbuki, 10 bin kilometre
öteden Amerika geliyor buraya, İngiltere geliyor, Fransa geliyor, Çin geliyor ama maalesef,
onların gösterdiği çabayı Türkiye Cumhuriyeti olarak biz gösteremiyoruz. (s. 92)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

91.!!!!
"ALTAN TAN: Ben, mesela, yine resmî soru önergesiyle Enerji Bakanına sordum: “Bugün, Irak
Kürdistan bölgesel yönetiminden Türkiye’ye petrol geliyor, bir nakliye oluyor, Bağdat
Hükûmeti buna karşı çıkıyor -işte, uluslararası anlaşmalara göre- bunu kim yapıyor, niye
yapıyor, nasıl yapıyor, kaça alınıyor, kaça satılıyor?” “Efendim, bunlar devlet sırrıdır, bunlar
söylenmez.” E, peki, ne söylenir? Biz yani gidip bunu CIA’e mi soralım, İngiliz istihbaratına mı
soralım? Yani, bütün dünya âlem biliyor, siz kendi Parlamentonuzda milletvekili, sözde, halkın
önüne koyduğu, en yetkili kişilersiniz, sizin bunlardan haberiniz yok. Peki, şu an bu petrolün
nasıl geldiğini, kaça alındığını, kaça satıldığını bütün bu istihbarat örgütleri bilmiyorlar mı?
Hepsi biliyor. Hepsi bilsin ama sen bilme. E, peki, nasıl çözeceğiz? Doğru ne, yanlış ne, ne
yapılması lazım? Mesela, yine Halep’te çatışan rejim muhaliflerinden birisi Antep’e yaralı
olarak getiriliyor ve hayatını kaybediyor. E, peki, bunu… Bir yandan da diyorsun ki: “Benim
hiçbir şeyle alakam yok. Ben silah da vermiyorum, mühimmat da vermiyorum, para da
vermiyorum, böyle bir çalışmam da yok.” E, peki, doğru olan ne? (s. 353)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

92.!!!!
"Niçin haksız? Her şeyden önce, 1916’da Orta Doğu’yu bölüştürüp paylaşan, Kürdistan’ı
mevcut emperyal güçlerin çıkarına peşkeş çeken Fransa, Almanya, İngiltere bugün nerede?
Fransa-Almanya arasında sınır bile yokken, onlar sınırlar üstü, ulus üstü yeni birliklerin arayışı
içerisindeyken Orta Doğu halklarının çatıştırılmasından, savaştırılmasından nemalanmak
istiyorlar. Yine nemalanmak isteyen bunlar, taşeronlar aracılığıyla, maşalar aracılığıyla
halkları, kimlikleri birbirine kırdırıyor. (s. 807)."
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[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

93.!!!!
"İBRAHİM BİNİCİ: Esasen, başta petrol olmak üzere fosil yakıtların uluslararası siyaset
üzerindeki ağırlığı, 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar dayanmaktadır. Emperyalist ülkeler, bu
tarihlerden itibaren dünya siyasetini, petrol ve enerji kaynaklarını esas alarak belirlemeye
başlamışlardır. Kısa sürede sanayi koluna dönüşen petrole olan bağımlılık arttıkça, dünya
yüzeyinde tespit edilen petrol bölgelerine yöneliş de ivme kazanmıştır. Bu yöneliş sonucunda
patlak veren birinci paylaşım savaşlarıyla Orta Doğu ve Afrika’nın kuzeyindeki petrol
kaynaklarının, ikinci paylaşım savaşlarıyla da Kafkasya bölgesindeki petrol kaynaklarının ele
geçirilmesi hedeflenmiştir.
Petrolün yanı sıra doğal gazın da emperyal güçler tarafından ele geçirilme çabaları, dünyamızı
savaşlar, isyanlar, askerî darbeler ve katliamlarla karşı karşıya bırakmaktadır. İnsanlık dışı bir
değerlendirme olmakla birlikte “Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir.” diyen
dönemin İngiltere Başkanı Winston Churchill, insanlığın petrol yüzünden yaşadığı mücadeleyi
en dramatik biçimde özetlemiştir. (s. 728)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

94.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OSMAN TANEY KORUTÜRK: “Kendi başına fazla bir anlam ifade
etmeyen” diyorum çünkü biz dış temsilciliklerin sayısını alabildiğine artırırken aynı zaman
dilimi içinde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi birçok büyük
ülkede dış temsilciliklerin sayısını tasarruf ve iş rantabilitesi mülahazalarıyla azaltma cihetine
gittiklerini açıkladılar. Ama hiçbiri bunu dış politikada bir başarı ya da başarısızlık kıstası diye
takdim etmeye kalkışmadı. (s. 288)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

95.!!!!
"Daha yeni, bir İngiliz gazetesi bir rapor yayınladı ve bu rapora göre dünyadaki 442 santral
içerisinde bir deprem sonrasında zarar görecek, sızıntı yapacak santraller içerisinde ilk 10’u
tespit etti ve Metsamor Nükleer Santrali ilk 10 içerisindedir. Burada, tabii, Türkiye’de ükleer
santralleri tartışırken -yeni nesil nükleer santralleri- elbette çevrecilerimiz Greenpeace olsun,
diğerleri olsun buna karşı çıkıyor ama her ne hikmetse başta Hükûmet olmak üzere, çevreciler
olmak üzere, Çevre Bakanlığımız olmak üzere, Enerji Bakanlığımız, Atom Enerjisi Kurumumuz
hiçbirisi ve hiçbirisi bu tehlikenin geldiğini görmüyor, görmek istemiyor. Binlerce imza
kampanyası yapıldı, imza toplandı ama o vatandaşların, Iğdır halkının imzası kale alınmadı.
Değerli milletvekilleri, buradan size Avrupa Birliğinin bu konudaki görüşlerini de kısaca
okumak istiyorum. Avrupa Birliğinin dönemin Ermenistan Temsilcisi, İngiltere’nin Erivan
Büyükelçisi Timothy Marschall Jones’un yaptığı açıklamada şunları görmekteyiz: “Olası büyük
bir depremde Metsamor Nükleer Santrali paramparça olacak ve meydana gelecek nükleer
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kıyamette tüm canlılar yok olacak. Ermenistan verdiği sözleri tutmalı ve santrali
kapatmalıdır.”"
[Data_2011-2013]

96.!!!!
"Hasip Kaplan: 33 sıra sayılı Azerbaycan’la yapılacak sözleşme üzerinde
konuşacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.... Görülüyor ki ülkemizin en acil sorunu olan
silahların susmasını, barışı dahi soğukkanlı, makul, projeli, bilimsel, bütün dünya ve bölge
çevreleriyle çerçeveli olarak hâlâ konuşamıyoruz. Hâlâ kendi aramızda kapalı oturumlara
geçiyoruz -tabii, giremiyorum oraya ama onun açık oturum biçimlerinin benzerlerini de çok
gördük- ve sorunların en büyüğünde çözümsüzlük hep sonuç oluyor. Bu bir kader midir? Yani
şöyle düşüneceğiz: Bu durumda, Azerbaycan’la dost ve kardeş bir halk olarak ilişkilerimizi
güçlendirirken İngiltere’nin veya Amerika’nın veya Avrupalıların orada kurduğu ekonomik
yatırım ve o sözleşmelerin ve o ortaklıkların kaçta kaçını Türkiye yapıyor? Önce bunun
hesabını görmek lazım. Eğer İskoç petrol şirketleri Azerbaycan’ın hukuk müşavirliğini dahi
alıyorsa, Türkiye’de BOTAŞ’ın da hukuk müşavirliğini alacak noktaya kadar geliyorsa bu, enerji
politikasındaki çok ciddi bir zaaftır, yanlıştır. Hükûmetten önceki dönemde de vardı, bu
Hükûmet döneminde de aynı yanlış devam ediyor. Bizim Ermenistan’la açılım ilişkilerimizin
Azerbaycan’a yansımaları oldu. Bir Nabucco Projesi hayata geçirilecekti, birdenbire
Gürcistan’da bir şeyler oldu. Rusya devreye girdi ve diğer ülkeler devreye girmeye başladı. Bu
ilişkiler ağı içinde Türkiye, mevcut durumunu kurtarmak için âdeta kıvranmaya başladı. İşte,
bir satranç oyunu gibi bütün bunlar. Bir taraftan Rusya bir hamle yapıyor, diğer taraftan
Amerika bir hamle yapıyor ve bu bütün o gelişmelerin odağında “büyük abi” pozisyonunda ve
konumunda olan Türkiye ise aslında hep kaybeden oluyor. Yani ekonomik ilişkileri Amerika
kotarıyor, Ruslar kotarıyor, İngilizler kotarıyor. Eğer Azerbaycan ekonomisiyle ilişkilerini
aldığınız zaman Türkiye'nin bunlardan sonra geldiğini görürsünüz. O zaman dostluk ve
kardeşlikte bir sorun olması lazım yani bir eksiklik olması lazım. Bunun daha iyi giderilmesi
konusunda çok ciddi bir çalışmanın olması gerekir, yeni bir dış politikanın geliştirilmesi
gerekiyor."
[Data_2011-2013]

97.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Ben biraz evvel Suriye ve İsrail’le ilgili sormuştum, Libya ile ilgili de sormak
istiyorum. Libya’da Türk yatırımları yaklaşık 25 milyar dolar. Bu politik riskleri garanti altına
alan bu MIGA’daki kapsam var mıdır Libya’daki yatırımlarımızda? 25 milyar dolarımız heba mı
oldu? Yani, Libya’da farklı bir sistem geldi, demokrasi getireceğiz diye Kaddafi’nin aşağıya
indirilmesine katkıda bulunduk, demokrasinin hiç konuşulmayacağı bir sistem geldi.
Komşularımızın ciddi düşmanı hâline geldik: Bakın, Suriye yavaş yavaş dikiliyor. Rusya’yı ikna
etmiş, Çin’i ikna etmiş, İngiltere üzerinden Avrupa Birliği ülkelerini de ikna ediyor. Suriye’ye
karşı yaptırım gücümüz bizim sadece Suriye’yle kötü ilişkileri sürdürebilen bir ülke hâline
geldik; düne kadar kardeş, bugün kalleş bir ülke konumuna geldik."
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[Data_2011-2013]

98.!!!!
"Almanya’daki, İngiltere’deki bir yatırımın -Türk yatırımı ne kadar bilmiyorum ama- çok böyle
bir politik risklere karşı garanti ihtiyacı yok, ama Libya’dakinin var. Eğer bundan
faydalanamıyorsak, bu sözleşmede, bu tasarıyla önümüze gelen bu garanti fonunun bize çok
bir katkısı olmadığını düşünüyorum” (sf. 799)."
[Data_2011-2013]

99.!!!!
"Ali Ercoşkun: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, 5 Haziran 1945 tarihinde
onaylanan 4749 sayılı Kanun’la, 7 Aralık 1944 tarihli Chicago Milletlerarası Sivil Havacılık
Anlaşması yürürlüğe girmiştir fakat yürürlüğe giren bu anlaşmada ticari hakların
düzenlenmesi konusunda bir mutabakata varılamamış, dolayısıyla ticari hakların ikili
sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi gereği doğmuştur.
Hükûmetimiz, bu çerçevede, 11 Şubat 1946’da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere
arasında imzalanan Bermuda Anlaşması’nı örnek alarak, ülkemizin konumunu ve uluslararası
hava trafiğinin ülkemiz üzerinden gerçekleşmesinin sağlayacağı çıkarları göz önünde tutarak
bugüne kadar birçok ülkeyle hava ulaştırma anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalar aynı
zamanda millî sivil havacılığımızı teşvik etmekte ve kalkındırmaktadırlar. Ülkemizin yaptığı bu
anlaşmalar Bermuda tipine uygun olup esas olarak çerçeve anlaşması niteliğindedir ve
karşılıklılık esasına dayanmaktadır. (sf. 188)"
[Data_2011-2013]

100.!!!!
"Atilla Kaya: Değerli milletvekilleri, “Dindar Cumhurbaşkanı” nidalarıyla ve Sayın Erdoğan’ın
takdiriyle göreve gelen Sayın Cumhurbaşkanı Türk siyasi hayatında görece uzun zamandır yer
işgal eden bir figürdür. Bununla birlikte siyaset hafızasında iki resim olarak saklanmaktadır ve
öyle de olacaktır. Bu resimlerden biri şimdi yerinde yeller esen bir bedevi çadırında
çekilmiştir, diğeri ise görmemiş bir krala tahsis edilmiş bir otel odasında. Hatırlarsınız, 2007
yılında Türkiye’ye gelmeden birkaç gün önce İngiltere’de bulunan ve Londra Belediye
Başkanıyla görüşmek için onun ayağına giden Suudi Arabistan Kralı Abdullah dokuz uçağı
dolduran görmemişliğiyle ve altın tahtıyla birlikte Türkiye’ye gelmişti. Otel odasına tahtını
kurdurtan ve bayrağını astırtan Kral, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ayağına çağırmıştı
ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bir otel odasında altın tahtında oturan Kralın huzuruna
çıkmıştır."
[Data_2011-2013]
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101.!!!!
"Mehmet Ali Ediboğlu: Suriye’yle ilişkilerin bozulmasından sonra sınır illerimizde ekonomi
hızla kötüleşiyor. Özellikle Hatay, Gaziantep, Kilis ve Urfa’dan gelen feryatları Hükûmet
duymazlıktan geliyor. Artık sınır illerimizde işsizlik ve kaçakçılığın arttığını gözlemliyoruz. Daha
dün bir İngiliz gazetesi, Hatay’dan
Suriye’ye kaçakçıların günde 3 kez, külliyetli miktarda sınırdan silah geçirdiğini yazdı.
Gaziantep Belediye Başkanının Akşam gazetesine düşen açıklaması, Hatay’daki iş adamlarının
ve bavul ticareti yapan halkın ve Kilis Ticaret Odası Başkanının feryatları var. Bunlara daha ne
kadar kulak tıkayacaksınız? (sf. 158)"
[Data_2011-2013]

102.!!!!
"Nurettin Canikli: Şimdi, bakın, evet, herkes dünya lideri olamaz. Aslında, oraya gelmeden,
herkes parti lideri de olamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hâlen Genel Başkan olmasına
rağmen, parti lideri olamayanlar var, onun için söylüyorum bunları. Etrafınıza bir bakın,
görürsünüz....Şimdi, bakın, hatırlayın, Sarkozy ile Cameron yani Fransa Cumhurbaşkanı ve
İngiltere Başbakanı Libya’ya gittiler....Orada, evet hiç kimse karşılamadı. Aslında, Sayın
Kılıçdaroğlu da olsaydı orada keşke. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da olsaydı tablo değişir miydi?
Değişmezdi tabii ki....Şunun için anlatıyorum bakın: Yani lider kolay olunmuyor gerçekten.
Lider olmak kolay değil. Sarkozy, üzerine Cameron, üzerine Sayın Kılıçdaroğlu, başkalarını da
ekleyebilirsiniz, 10 tane daha ekleyin isterseniz, yine değişen bir şey olmazdı ama sonra, Sayın
Başbakanımız gitti. Yer yerinden oynadı, bütün Libya halkı sokaklardaydı. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)"
[Data_2011-2013]

103.!!!!
"Aytuğ Atıcı: Bakın, Orta Doğu’da oynanan büyük oyunun en baş aktörünün Amerika Birleşik
Devletleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok.
Adam çıktı, açık açık söyledi. Bizim Başbakanımız da onun ortağı oldu. Orta Doğu’da ayrı bir
hava esmeye başladı mı? Başladı. Amerika’nın en yakınında bulunan ülke kim? İngiltere.
Amerika’yla İngiltere bir araya gelecek, Orta Doğu’yu şekillendirecek ve Fransa buna seyirci
kalacak; öyle mi? Bunu görmemiz gerekiyordu. Fransa buna seyirci kalmadı, Fransa buna
Fransız kalmadı. Ne zaman ortaya çıktı? Libya’da ortaya çıktı. (s 550-551)"
[Data_2011-2013]

104.!!!!
"İsmet Yılmaz: Anılan bölgelerde, Hint Okyanusu’nda meydana gelen deniz haydutluğu ve
silahlı soygun eylemleri ile uluslararası toplumca mücadele edilmesine cevaz veren Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresi son olarak 22 Kasım 2011 tarihli ve 2020
sayılı Karar’la bir yıl daha uzatılmıştır. Bu Karar’da özellikle teşekkür edilmekte, Çin orada,
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Hindistan orada, İran orada, Japonya orada, Malezya orada. “Bizim orada ne işimiz var?”
diyenler bu ülkelerin de orada ne işinin olduğunu açıklamak zorundadırlar. Kore orada, Rusya
Federasyonu orada, Suudi Arabistan orada, Yemen orada, İngiltere
orada, Fransa orada, Yunanistan orada, Hollanda orada, Almanya orada, İtalya orada, Belçika
orada, İsveç orada, İspanya orada ve Amerika orada."
[Data_2011-2013]

105.!!!!
"Seyit Serçelik: Değerli milletvekilleri, ne yazık ki dünya kamuoyu Hocalı katliamına duyarsız
kalmıştır. Olaydan sonra birkaç insan hakları örgütünün tespitleri, bazı basın yayın
organlarının verdikleri katliam haberleri dışında Hocalı katliamı uluslararası seviyede ciddi
olarak ele alınmamıştır. İnsanın yaşamını ve onurunu
en büyük değer sayan dünya kamuoyu modern çağda yaşanan bu katliamdan bihaberdir.
Oysa olayın failleri bile yaptıkları katliamı itiraf etmişler, hatta bu yaptıklarını bir övünç
kaynağı olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin, İngiliz gazetecisi Thomas de Waal o dönemde
Ermeni birliklerine komuta eden Serj Sarkisyan ile yaptığı bir görüşmede Hocalı katliamını
sormuştur. Bu İngiliz gazetecinin “Black Garden” adlı kitabında yer verilen görüşmede
Sarkisyan’ın cevabı ibret vericidir. Bakın, şöyle diyor Sarkisyan: “Biz bu konuda yüksek sesle
konuşmak istemiyoruz. Hocalı’ya kadar Azerbaycan bizim sivillere saldıramayacağımızı
düşünüyordu. Fakat Hocalı’da biz bu klişeyi kırdık ve olay işte bu. Ayrıca, Hocalı’ya saldıran
birliklerimizin Bakû ve Sumgayıt’tan kaçan Ermenilerden oluştuğu gerçeğini de kabul etmemiz
gerekiyor.” Sanırım bu ifadeler Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliama dair en iyi kanıttır.(sf
55)"
[Data_2011-2013]

106.!!!!
"001 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde Azerbaycan tarafından hazırlanan
“Ermenistan tüm Hocalılıları öldürdü ve tüm şehri harap etti.” ifadesinin yer aldığı 324 sayılı
yazılı bildirgeyi Türkiye, İngiltere, Arnavutluk, Lüksemburg, Makedonya, Bulgaristan, Norveç
ve Polonya temsilcilerinden oluşan otuz üye imzalamıştır (s55)"
[Data_2011-2013]

107.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Dolayısıyla, Sarkisyan, bugün Cumhurbaşkanı olsa bile savaş suçlusudur ve
soykırımcıdır. Bütün yabancı gazeteler, özellikle de İngiliz gazeteleri bunu belirtmektedir.
Dolayısıyla, özellikle Thomas Wall tarafından yazılan “Karabağ: Savaşta ve Barışta Ermenistan
ve Azerbaycan” kitabında bizzat bunların ifadeleri, Sarkisyan’ın ifadeleri yer almaktadır ve
savaş suçlusu olduğunu kendisi de bilmektedir. (s57)"
[Data_2011-2013]

647

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

108.!!!!
"Sırrı Süreyya Önder: “Şimdi, bu planı bir Mavi Marmara hadisesi bozmuştur. Mavi Marmara
meselesinde, İsrail yıkılmamak üzere dizayn edilmiş kolonyal bir devlettir. İsrail’in yıkılması,
Amerika ve İngiltere’nin yıkılması demektir. Bu, yıkılamaz anlamına gelmiyor. Bir rasyonel
analizden bahsediyorum. Ama İsrail’de 500 bin kişiyle yapılan savaş karşıtı mitingler var. Eğer
gerçekten bir dâhi Dışişleri Bakanımız varsa şunu hesap edebilmeliydi: İsrail’deki savaş karşıtı
kamuoyunu bu cinayet davasını –Mavi Marmara’yı kastediyorum- İsrail’in bizatihi bir iç
mahkemesinde ve bir iç politikası ve bir adi cinayet vakası olarak bunu İsrail kamuoyuna mal
edebilmeli ve dönüştürme zeminini buradan aramalıydı” (sf. 27)."
[Data_2011-2013]

109.!!!!
"Oktay Vural: - Uygulanan dış politikanın bu milletin menfaatine olup olmadığına
ilişkin sorgulamayı ben yaparım, sizler de vicdanlarınızla karar verirsiniz ama müsaade edin de
Suriye’deki gelişmeleri Washington merkezli, Clinton merkezli, Obama merkezli politikalarla
buraya getirip empoze ettirmenize izin veremeyiz. Bakın, çok tehlikeli sularda gezilmektedir.
1957 yılında, değerli arkadaşlarım -çok gizli bir planİngiltere’nin Başbakanı Macmillan’la ABD
Başkanı Eisenhower arasında özellikle Suriye’nin işgaliyle ilgili bir plan onaylanır. Bu plana
göre “Suriye’de birtakım çatışmalar körüklenecektir. Bu çatışmaların sonucunda -aynen size
gösteriyorum bakın- sınır ihlalleri olacaktır. Sınır ihlallerinden sonra da buranın işgal edilmesi
için adım atılacaktır.” diye ifadelerde bulunuyor ve bunu hazırlayan, bu raporu gören ve o gün
bu planları uygulamak için plan hazırlayanların bugün yine aynı planları hazırlayıp Türkiye’ye
uygulatmadığını nereden bileceğiz? Elimizi vicdanımıza koyalım arkadaşlar. İşte ben size
Guardian’da 2003 yılında yayınlanmış, 1957 yılındaki raporun… Kimlere nasıl suikast
yapılacağı, oradaki çatışmaların nasıl körükleneceği, Özgür Suriye Komitesinin nasıl
destekleneceği konuları 1957 yılından itibaren oralarda planlanmış. O zaman, gelin, diyoruz
ki…(sf. 972)"
[Data_2011-2013]

110.!!!!
"Levent Tüzel: “Daha da vahimi, önceki gün yine -Vatan gazetesinde bir haber olan ve İngiliz
Times gazetesinden yapılan bir alıntı- Türkiye'nin sınırında, Asi Nehri’nin bu tarafında, Kızılay
çadırları içerisinde, adı “Özgür Suriye Ordusu” olan birtakım gruplarla, halkın desteğini alıp
almadığı belli olmayan ve her an için karışıklık ve müdahale niyetleri besleyen bu gruplarla
yapılan röportajlar, çekilen görüntüler ve bunların ateşkes kararına kafası bozularak gidip
Suriye’de sınır karakollarına ateş açtıkları bilgileri gazeteye yansımıştır ve Türkiye devleti,
Hükûmeti bu şekilde, Suriye muhaliflerine destek olmak adına böylesi tehlikeli, emperyalist
diplomasiyi çağrıştıran ama uluslararası hukukla da bağdaşmayacak çok açık bir uluslararası
suç teşkil eden bir siyaset tarzı izlemektedir. Ne adına? Bölge devleti olmak adına, büyük
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devlet olmak adına. Biz artık butik devlet olmayacakmışız, her yerde namımız, adımız
yürüyecekmiş” (sf. 579)."
[Data_2011-2013]

111.!!!!
"Necati Özensoy: “Şimdi, bunca yıldır, son on yıldır bütün bu gelişmeler sonucunda “Efendim,
biz şöyle dik durduk, böyle onurlu durduk, şöyle ilişki kurduk.” denileceğine Türkiye bütün bu
ilişkilerin sonucunda ne kazandı? Bütün bu savaşların sonunda, işte Körfez Savaşı, Irak Savaşı
sonucunda bütün İngiliz firmaları, Amerikan firmaları girdiler, şu anda günlük 2 milyon, 3
milyon varil petrolü çekiyorlar, memleketlerine götürüyorlar. Peki, biz ne yaptık? Türkiye
Petrolleri, Dışişleri tarafından Irak’ın kuzeyinde ihalelere sokulmadı, Irak’ın alt bölgesinde de
güney bölgesinde de bir tek ihaleye dahi giremedi. Bakın, kazanamadı demiyorum, Türkiye
Petrolleri bir tek varillik ihaleye dahi sokulmadı. Yani bunca şey, Irak’taki bunca akan kanın
sebebi olan bu meselelerin sonucunda Türkiye'nin nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz” (sf.
82)."
[Data_2011-2013]

112.!!!!
"Sinan Oğan: Biz, bu önergeyi destekliyoruz çünkü Afganistan’a hiçbir şey yapılmamış, hiç
yoktan iyidir mantığıyla destekliyoruz ancak bu eksiktir. 2014 sonrasında –ki önümüzdeki
hafta Chicago’da NATO zirvesinde bu görüşülecektir- Karzai “4 milyar dolar her yıl bize
verilmesi gerekir.” diyordur. Bütün uluslararası güçler bunun pazarlığını yapıyor, İngiltere’si,
İtalya’sı, Fransa’sı, Afganistan’la ikili anlaşmalar yapıyor ve 2014 sonrasındaki pozisyonlarını
şimdiden sağlama almaya çalışıyorlar ancak maalesef bu konuda Türkiye’nin 2014 sonrasında
ne yapacağına dair bir stratejisinin olmadığını görmekteyiz. Türkiye'nin Afganistan
politikasının bu anlamda sadece askerin üzerinden yürütülen bir politika olmaktan öteye
gidemediğini de
görmekteyiz.... Türkiye’nin bu manada Afganistan’la olan bu anlaşması önemlidir ve bu
anlaşmanın desteklenmesiyle beraber Türkiye’nin 2014 sonrasında Afganistan’daki yönetim
üzerinde şimdiden oturup düşünmesi gerekmektedir. (sf. 335)"
[Data_2011-2013]

113.!!!!
"Tuğrul Türkeş: Buradan çok açık ve şeffaf biçimde ifade ediyoruz: Suriye’nin, keşif uçuşu
yapan silahsız bir uçağımızı düşürmesi tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kendisini ilgilendirmektedir. Yine, Kandil’den aşıp gelen terör saldırıları da bu çerçevede ele
alınmalıdır. Söz konusu taarruzlar, dün bir İngiliz gazetesinde yayımlanan makalenin de dolaylı
yoldan ortaya koyduğu gibi, Türkiye'nin siyasi
ve diplomatik bağımsızlığına karşı yapılmıştır ve burada kimse Milliyetçi Hareket Partisinin
sessizliğe bürünmesini bekleyemez; bu çok açık (sf. 441)."
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[Data_2011-2013]

114.!!!!
"Nazmi Gür: Buraya kadar her şey normal ama bundan sonrasını biraz değerlendirmeye tabi
tutmamız lazım, biraz konuşmamız gerekir, o da Hükûmetin sürdürdüğü Orta Doğu
politikasıdır. Orta Doğu, yaklaşık yüz, yüz elli yıl önce İngilizlerin, o günkü egemen güçlerin
biçimlendirdiği bir statükoya sahip ve bu statüko günümüze kadar sürdü, devam ediyor, ama
artık bu statüko egemen
güçlerin politikalarını, çıkarlarını koruyacak bir durumda değil, olmadığı için de hem işgal
ettiği yer hem yer altı zenginlikleri, petrol ve özellikle su konusunda dünyanın en problematik
alanı olan Orta Doğu’da artık taşlar yerinden oynuyor (sf. 447)"
[Data_2011-2013]

115.!!!!
"Mehmet Ali Edipoğlu: Sürekli bize gaz veren NATO üyesi ülkeler, Avrupa ülkeleri ve ABD,
sadece gaz vermeye devam ediyor “Biz bu işte yokuz, Türkiye bu işi halletsin.” diyor ve bütün
uluslararası medyada Türkiye’nin taşeron olduğu iddiaları yer alıyor. Türkiye’nin taşeron
olduğunu aylardan beri söyleyen uluslararası kuruluşlara hiç
yanıt vermeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri yetkilileri, biz CHP sözcüleri bunu
söylediğimiz zaman büyük tepkiyle karşılaşıyoruz. Dilerdik ki ve arzu ederdik ki bu tepkisini
ABD’deki köşe yazarlarına, İngiltere’deki analistlere, Orta Doğu uzmanlarına, Almanya’da,
İsrail’de yazılan yazılara da benzer yanıtları verebilseydi, “Biz taşeron değiliz.” diyebilseydi.
Sadece Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri “Siz taşeronsunuz, böyle söylüyorlar.“ dediğimiz
zaman tepkiyi biz gördük. (sf. 457)"
[Data_2011-2013]

116.!!!!
"Ümit Özgümüş: Deniyor ki: “Suriye’de, şu anda, Suriye halkının özgürlük mücadelesi var ve iç
savaş var.” Birinci yalan bu. Birincisi, bütün dünyada olduğu gibi, bizde olduğu gibi, daha çok
demokrasi ve daha çok özgürlük isteği var Suriye halkının ama şu anda orada yürütülen savaş
iç savaş değil; sadece ajanların, Amerika’nın, İngiltere’nin, İsrail’in ve Türkiye'nin tetiklediği
ajanların oluşturduğu bir iç kanama vardır ve Suriye’de sadece belli bölgelerde mücadele var;
Türkiye sınırına yakın bölgelerde, Humus’ta ve İsrail’e yakın İdlip bölgesinde, başka yerde,
hiçbir zaman iç savaş yok; bu bir iç kanamadır. (sf. 46)"
[Data_2011-2013]

117.!!!!
"Adil Kurt: “Orta Doğu’da sulandırılmış Vahabilik yapmakla, İngilizlere, Amerikalılara hoş
görünecek ılımlı İslam politikalarını geliştirmekle, siz liderlik yapamazsınız, rol modeli ülke
durumuna gelemezsiniz. 19’uncu yüzyıldaki Sir Seyyid Ahmed Han politikaları ile bugün
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AKP’nin ileri sürdüğü politikalar arasında zerre kadar fark yoktur. Hindistan’da yayılmaya
çalışılan Kadiyanilik ve o dönem İngilizlere yaranma politikası nasıl çöktüyse, 21’inci yüzyılda
AKP’nin de bu ılımlı İslam politikası çökmeye mahkûmdur. Kendinizi sır perdesinin arkasına
gizleyerek, politikalarınıza gizem katarak siz bu gerçekliği örtemezsiniz. Doğru ve gerçekçi
politikalar bunlar değil, doğru ve gerçekçi politikalar halkın önünde, halka açık olan
politikalardır” (sf. 617)."
[Data_2011-2013]

118.!!!!
"Osman Kaptan: Sayın Millî Savunma Bakanına sormak istiyorum: İngiliz Independent
gazetesinde, İngiltere’nin ev sahipliğinde Fransa, Türkiye, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nin askerî yetkilileriyle bir Amerikan generalinin katılımıyla Londra’da gizli bir
toplantı yapıldığı iddiası çıkmıştır. Bu doğru
mudur? Doğru ise Türkiye’den kim katılmıştır? Toplantıda ne konuşulmuştur?"
[Data_2011-2013]

119.!!!!
"Ayşe Gülin Bilgehan: AB neden bu ödülü aldı? 60’ıncı yılında Avrupa Birliği, İkinci Dünya
Savaşı felaketinden sonra “Bir daha asla.” sloganıyla kuruldu. Avrupa’da 1939-1945 yılları
arasında 50 milyon insan öldü. Bizde de büyük sıkıntılar çekildi, ama kimse ölmedi. Sonradan
gelişseler de insan kaybı gayrisafi millî hasıla artışıyla telafi edilemiyor. Almanya ve Fransa bu
gerçeği anlayarak AB’ye destek olmaya devam ediyorlar. Törende yan yanaydılar, ama
krizden dolayı, örneğin İngiltere törene katılmadı. Bir büyük eksik daha vardı, kıdemli aday
ülke Türkiye. (sf. 97)"
[Data_2011-2013]

120.!!!!
"Muhammed Çetin: “Öte yandan, Bakanlığımız bu hizmetleri son derece kısıtlı bir kadro,
toplam 6 bin civarında memurla yürütmektedir. Aynı işi Fransa 15 bin, İngiltere 17 bin kişiyle
yapıyor. Bu itibarla, ülkemizin giderek artan diplomatik faaliyetlerini hakkıyla yerine getirmek
için, Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, diplomatik kariyer memurlarının
sayısının artırılması, dünya dillerinin öğretilme ve yurt dışı lisansüstü eğitim imkânı
sağlanması gibi önemli adımlar atılmaktadır. Bu düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin
ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. ” (sf.
244)."
[Data_2011-2013]

121.!!!!
"Sinan Oğan: Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız, Libya meselesi ilk ortaya çıktığında Sayın
Başbakan “Libya’da ne işimiz var? NATO’nun Libya’da ne işi var?” demiş, üç gün sonra Türk
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askeri, Türk savaş gemileri, denizaltıları Libya’ya gitmişti. Yine, hatırlarsanız, Libya’da
Büyükelçiliğimizin resmî İnternet sitesinde, bir gün önce, Libya’da iş yapan Türk
vatandaşlarına yönelik bir çağrıda bulunulmuş, Libya’da herhangi bir sıkıntının olmadığı,
vatandaşlarımızın normal iş düzeni içerisinde çalışması gerektiği belirtilmiş, ertesi gün
Libya’da devrim olmuştu. Şimdi, bunlar, geçmişte, bunu herhâlde siz de kabul ediyorsunuz ki,
Hükûmetinizin Libya konusunda yetersiz, Libya konusunda hazırlıksız olduğuna dair iki önemli
örnekti. Ama, Libya’da bütün bunlara rağmen, Fransa’nın, İtalya’nın, İngiltere’nin, Amerika
Birleşik Devletleri’nin önderliğinde, Türkiye'nin yedeklemesiyle bir harekât yapıldı, Libya’da
devrim yapıldı ve Libya’da Kaddafi yönetimi devrildi, Türk iş adamları Libya’da çok ciddi alacak
sorunuyla karşı karşıya geldi ama bunların hepsi geride kaldı. Bugün Libya’da ne
yapıyorsunuz? (521-522)..."
[Data_2011-2013]

122.!!!!
"Hastanelere getirilip tedavi edilen ve hastanelerde İstanbul’u birbirine katan ve bir ara da
Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderilen Libyalı milislere Türkiye bu kadar şey yapmışken…
Ama, görüyoruz ki Büyük Orta Doğu Projesi’nin taşeronluğu gibi, bu işin de taşeronluğu
Hükûmetinize kalmış durumdadır. Ve Hükûmetiniz, orada, bir Fransız, bir İtalyan, bir İngiliz,
bir Amerikan şirketinin
haklarını korur gibi -diğer ülkeler gibi- Türk şirketlerinin hakkını maalesef koruyamamaktadır
(522)."
[Data_2011-2013]

123.!!!!
"Cevdet Yılmaz: “Pazar çeşitlendirmesi son derece önemli, yıllardır Afrika’da İngiltere, Fransa
birçok ülke çok ciddi ekonomik yatırımlar yapıyor. Çin, son dönemlerde Afrika’ya çok ciddi bir
şekilde girmiş durumda. Biz de büyükelçiliklerimizle, ticari kanalla, sivil toplumla, çok çeşitli
kanallarla Afrika’da daha fazla varlık gösteriyoruz. Diğer ülkelerin aksine, biz Afrika’ya farklı
biz gözle de bakıyoruz. Hem Afrika’nın kazanacağı hem ülkemizin kazanacağı bu çerçevede
yaklaşıyoruz. Büyükelçilikler açıyoruz, temasları sıklaştırıyoruz ve bu da bize büyük kazançlar
sağlıyor. Son krizden fazla etkilenmemizin bir sebebi de pazarlarımızı çeşitlendirmiş olmamız.
Son dönemlerde Afrika’ya ihracatımızda çok ciddi bir artış var” (sf. 1100)."
[Data_2011-2013]

124.!!!!
"İsmet Yılmaz: NATO’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İngiltere’dedir, Müttefik Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Napoli’de, İtalya’dadır. NATO’nun Müttefik Hava Kuvvetleri
Remscheid’da, Almanya’dadır, Kara Kuvvetleri İzmir’dedir. Bu güçleri, birlikleri almak
ülkelerin gücüyle de alakalıdır, onu çok net söyleyeyim. Kara Kuvvetlerini almak için birçok
devlet talip olmuştur ancak Türkiye’ye verilmiştir o. Bunun dışında, NATO’nun bir sivil yapısı
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var, bir askerî yapısı var. NATO’nun birimlerini sayıyorum: Belçika’da, Hollanda’da,
İngiltere’de, Almanya’da, İtalya’da, Türkiye’de, Yunanistan Larissa’da, Portekiz’de,
Polonya’da, Fransa’da ve diğer üye olan ülkelerde var. Bunun dışında -belki bilginiz olur diye
söylüyorum- Rusya Moskova’da bile enformasyon bürosu var ve Ukrayna Kiev’de de
enformasyon ve dokümantasyon merkezi var. Dolayısıyla da, açarsanız NATO’nun sitesinde
de görürsünüz, bu sitede en azından bir hususta… “Burada Amerikalı komutan var.” dedi;
doğrudur, olur ancak bizim de 5 generalimiz, 230 da subayımız NATO’nun çeşitli ülkelerinde
görev yapmaktadır ama hiçbir Alman milletvekili kalkıp da “Bizim Remscheid’da Türk general
nedir?” diye sormuyor çünkü bu konuyu biliyor. (1195)"
[Data_2011-2013]

125.!!!!
"Osman Taney Korutürk: Bu nedenle, bu gemiler, okyanusa kıyısı olan veya okyanus ötesi
coğrafyalardaki stratejik hedef ve ekonomik çıkarlarının gereği askerî güç kullanabilecek ABD,
İngiltere, Fransa, Rusya, Çin gibi emperyal güçlerin veya denizaşırı menfaatleri, ulusal
menfaatleri bulunan deniz kuvvetlerinin tercihidir. (274)"
[Data_2011-2013]

126.!!!!
"Münir Kutluata: Bu anlayış çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2008 yılında,
özellikle konuyu doğrudan ele alan 5 karar kabul etmiştir. Avrupa Birliği 08/12/2008 tarihinde
bölgede “Atalanta” adı altında bir deniz operasyonu başlatmıştır. Bu operasyona İngiltere,
Fransa, Yunanistan, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç ve İspanya yani Avrupa Birliği
ülkeleri iştirak etmiştir. Bölgede ayrıca ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti,
Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’ya ait askerî gemiler de bulunmaktadır ve
münferiden operasyonlar icra etmektedirler. (276)"
[Data_2011-2013]

127.!!!!
"İsmet Yılmaz: Bu gerçekten hareketle, Hükûmetimiz, Somali konusunda aktif bir rol
üstlenmiştir. Sayın Başbakanımızın ziyareti, Mogadişu’daki büyükelçiliğimizin açılması ve bu
ülkeye yardım için ülkemizin dört bir tarafında 300 milyon doların üzerinde bir miktar yardım
toplanması ve İstanbul’da 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihleri arasında Somali Konferansı’na ve
Ankara’da 18 Ocak 2013 tarihinde İngiltere başkanlığındaki uluslararası Somali Çekirdek
Grubu toplantısına ev sahipliği yapması izlediğimiz bu politikanın somut göstergeleridir. Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; stratejik önemi her geçen gün artan bölgede Amerika, Rusya,
Çin gibi ülkemizin de varlık göstermeye devam etmesi ulusal çıkarlarımız açısından bir
gerekliliktir.(284)"
[Data_2011-2013]
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128.!!!!
"Yusuf Ziya Erbeç: “Suriye’deki durum ise bu ülkelerden çok farklı ve bölge barışı açısından
tehlikeli boyutlardadır. Suriye askeri ve istihbaratı krize doğrudan müdahil olduğu gibi, rejimin
elinde kitle imha silahları da vardır. İran, Rusya ve Çin'in rejimin kalması ya da mevcut yapıyı
tehdit etmeyecek çözüm yönünde açık destekleri karşısında ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in
doğrudan müdahale eğilimi yoktur. Esas mesele, Suriye'de Esad'ın devrilmesinden ziyade, güç
dengelerinin dikkate alındığı bir çözümün bulunmasıdır. Böyle bir ortamda krizin asıl kurbanı
Suriye halkı olmaktadır. Sayın Başbakan Erdoğan ise dünyadaki tek güç dengesi kendisiymiş
gibi garip bir dış politika anlayışıyla olaya doğrudan müdahil görünme yolunu seçmiş,
uluslararası ilişkilerde çözüm süreci için hiç uygun olmayan "Defol git!”, “devlet terörü" gibi
yaklaşımlarla Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını azaltmıştır. Başbakan dostluk ve ticareti
geliştirmek ve korumak yerine sınır dışına demokrasi ihraç etmeye kalkınca, Suriye konusu
farklı bir boyuta taşınmıştır. İran'ın bölgede rejim ihracına karşı çıkan Başbakan kendisi de
aynı yönde tavır sergileyince, iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gerilmiş ve Suriye'de
hesaplaşma noktasına kadar vardırılmıştır. Bu gidişat Türk dış politikasındaki diplomatik
hamleleri zorlaştırmaktadır. Türk dış politikasında “sıfır sorun” harfler aynı kalmış fakat “sırf
soruna” dönüşmüştür” (sf. 583)."
[Data_2011-2013]

129.!!!!
"Reşat Doğru: Gerçi, şurası da bir gerçektir ki, dünya artık Orta Asya’yı farklı yönde de
görmektedir. Orta Asya, enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde bulunduğu bir bölgedir. Bütün
dünyanın gözü, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere’siyle, Fransa’sıyla
herkesin gözünün buralarda olduğu ve buralara çok ciddi manada çeşitli yatırımlar şeklinde
oralara girilmekte olduğu da görüldüğü zaman ne kadar önemli bir konum olduğunun ifade
edilmesi gerekmektedir. İşte bu mealde, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak o bölgelerle
ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk dünyasıyla ilgili ilişkilerin daha fazla olması gerekmektedir.
Ancak gördüğümüz kadarıyla bu ilişkilerin çok farklı boyutlarda olduğunu, bir Avrupa Birliği
veyahut Afrika ülkeleriyle yapılan ilişkilerin geliştirilmesi yanında bu bölgelerle ilgili ilişkilerin
çok fazla geliştirilmemiş olduğunu da
görüyoruz. (sf. 301)"
[Data_2011-2013]

130.!!!!
"Afif Demirkıran: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak’ta, 2011 yılı sonu itibarıyla -biraz
önce de ifade edildi 143 milyar varil petrol rezervi bulunmaktadır, bu da dünya petrolünün
yüzde 9’u civarındadır. Kuzey Irak bölgesinin petrol rezervinin de 45 milyar varil olduğu
bilinmektedir. BP’nin 2012 Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, Irak’ın doğal gaz
rezervinin de yine 2011 yılı sonu itibarıyla 3,6 trilyon metreküp olduğu ifade edilmektedir.
Ancak, gerek Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami’ye göre
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gerek buralarda aramalar yapan İngiliz Heritage Oil şirketine göre Kuzey Irak’ta 3 ila 6 -ki bu
minimum rakamlardır- trilyon metreküp doğal gaz mevcuttur. Pek tabidir ki biz Türkiye olarak
Irak’ın tamamında enerji kaynaklarıyla ilgili arama, üretim ve pazarlama konusunda yerimizi
almalıyız."
[Data_2011-2013]

131.!!!!
"Ben, burada, sadece beni ve eminim gensoruyu okuyan herkesi çok rahatsız eden bir başka
hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gensoruda millî güvenliğimizin tehdit edileceği ve iki
ayrı yerde de ülkemizin bölüneceği ifade edilmektedir. Allah aşkına, hemen yanı başımızdaki
dost ve kardeş bir ülkenin topraklarında bulunan, bütün dünyanın yer almaya çalıştığı, zengin
petrol ve doğal gaz kaynaklarının üretim ve pazarlamasında şirketlerimizin de yer alma
mücadelesini nasıl millî güvenliğimizin tehdidi ve ülkemizin bölünmesi olarak adlandırabiliriz?
Amerika, Rusya, Fransa, Çin, Güney Kore, Avusturya, İngiltere, İspanya ve daha nice ülkelerin
firmaları gelip hemen yanı başımızda bulunan hidrokarbon kaynakları için anlaşmalar
yaptığında onlar ülkelerinin yararına faaliyet göstermiş oluyorlar da sanayimize daha ucuz ve
güvenli enerji sağlamak, enerji ithalat faturamızı düşürmek için gayret gösteren
şirketlerimizin benzer anlaşmaları yapmaları mı millî güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor ve
ülkemizi bölüyor? Yapmayın arkadaşlar, bu kadar da gerçeklerden uzak, şüpheci ve ürkek
olmayın (740)"
[Data_2011-2013]

CYPRUS/EASTERN MED.

1.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - O Başbakan ve o Hükûmet, Necmettin Erbakan
Başbakan Yardımcısı ve Meclisteki diğer partiler Adalet Partisi, Süleyman Demirel, Milliyetçi
Hareket Partisi, Alparslan Türkeş ve diğerleri yekvücut oldular. Başbakan Bülent Ecevit,
İngiltere’ye gitti görüşmeler yaptı; sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi
Cyrus Vance masasının karşısında otururken, Kissinger telefonun ucundayken geçti öbür
odaya Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a emri verdi ve Kıbrıs Harekâtı başladı. Nikos
Sampson adadan kaçtı, orada anayasal düzen tesis edildi ve Türk yurttaşların, Türk
soydaşların katlinin önüne geçildi. (s. 710)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Eğer görüştüğü ispatlanırsa istifa edecek misiniz? İkinci soru. Üç;
Allah’tan, rahmetli Ecevit’in yerinde, döneminde siz yokmuşsunuz. O zaman “Ayşe tatile
çıksın.” demek yerine Yunan ordusuna ve İngiltere’ye haber verip Kıbrıs’ı Türkiye’ye taşırdınız
siz, bunu da unutmayın. (s. 793)."
[Data_2015-2017]
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3.!!!!
"AYHAN BİLGEN: Değerli milletvekilleri, adalar, kaybettiğimiz 1,5 milyon kilometrekare toprak
içerisinde, Sultan Abdülhamit zamanında kaybedilmiştir. Yani, 1800’lü yılların, 19’uncu
yüzyılın son çeyreğinde Kuzey Afrika’nın neredeyse tamamı, Romanya, Bulgaristan,
Yunanistan, Bosna, Karadağ, Erzurum, Kars, Doğubeyazıt, Batum ve tabii, İngilizlere borçların
ödenmesine kefalet karşılığında bırakılan Kıbrıs tam da o dönemde kaybedilmiştir. E şimdi, bir
taraftan Lozan’ı bu boyutuyla eleştirip “Burnumuzun dibindeki adalar gitti.” deyip öbür
tarafta Sultan Abdülhamit’le ilgili anma programları düzenliyorsanız başarıdan ne
anladığınızla, kayıptan ne anladığınızla bir daha yüzleşmeniz gerekiyor. (s. 67)."
[Data_2015-2017]

4.!!!!
"Diğer taraftan, sessiz sedasız, İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde de Kıbrıs görüşmeleri devam
ediyor. Baktığınız zaman da Türk tarafı ile Rum tarafı bir görüşmenin içerisinde, ara verildi ve
kısa süre sonra da tekrar bir araya gelecekler. Türkiye’nin de garantör devlet olduğu bu
görüşmeleri Yunanistan Parlamentosu kendi parlamentosunda görüşüyor, İngiltere görüşüyor
ancak bir tek Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu bundan bihaber. Baktığımızda,
Dışişleri Bakanı sessiz, Başbakan sessiz, Cumhurbaşkanı sessiz, buradaki Parlamento da
bihaber. Ne oluyor orada? Aslında, bunları bilmek de hepimizin hakkı diye düşünüyoruz. En
azından Dışişleri Bakanı gelip bir kapalı oturum ya da bir açık oturumda Kıbrıs’ta neler
olduğunu bize açıklasa memnun oluruz. (s. 453)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"Bizim kimseye bir şey verdiğimiz yok. Yani muhalefetteki birçok milletvekili, saygıdeğer
politikacı, Kıbrıs’tan bir şeyin verildiği ve gözden kaçırıldığı iddiasını muhafaza ediyorlar....
Bunlar gerçek hilafınadır....Sadece kuzeyinde değil, Ada’nın tümünde Türkiye'nin uluslararası
anlaşmalarla garantör bir devlet olduğunu göz ardı eden... Ada’nın tümünün garantörüdür
Türkiye, İngiltere gibi, Yunanistan gibi."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"Burada da “Vay efendim, Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisini nasıl sulandırırız?” noktasına
geliyorlar. “Türkiye, bütün adanın etkin ve fiilî garantisi olamaz artık çünkü bakınız,
Yunanistan istemiyor.” diyorlar. Zaten Yunanistan istemez Türkiye’yi atmak için. “E, bakınız,
İngiltere de istemiyor.” İngiltere’nin zaten hesabı başka. İngiltere’nin adada hem egemen
üsleri var hem ayrıca İngiltere’nin orada neyi var? Garanti Anlaşması’nın bir tarafı. Garanti
Anlaşması’ndan vazgeçiyor ama egemen üslerini garanti altına alıyor. Peki, bizim neyimiz var
Garanti Anlaşması dışında? Biz bu iki tarafa güvenip de Garanti Anlaşması’nı nasıl müzakere
edebiliriz? Bunlara nasıl güvenebiliriz? Bunu nasıl son bölüme bırakabiliriz?"
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[Data_2015-2017]

7.!!!!
"Bakın, Türk Hükûmeti’nin hiç sesi çıkmıyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti de çaresizlik
içerisinde bu kulvara sokuldu ve mecbur, 9, 10, 11 tarihinde orada bu imzayı atmaya
zorlanıyor. Peki ne diyor Sayın Cumhurbaşkanının basın sözcüsü: “12’sinde masaya
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye oturacaktır. Oraya Cumhurbaşkanı da katılabilir.” Anlıyorum
ki Sayın Cumhurbaşkanı buradan bu Anayasa değişikliğiyle bu yetkiyi alacak, oraya da gidip
arkasından bu üçüncü taahhütte bulunacak yani Ege’yi verdim, iktidarda kaldım; Kıbrıs’ı da
verdim, iktidarda kaldım; alın size Türkiye’nin doğusu, orayı da veriyorum, beni yeter ki
iktidarda tutun."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – 2016 yılının 2017 yılına devrettiği en önemli
konulardan bir tanesi hiç şüphesiz Kıbrıs konusudur. Bakınız, Kıbrıs konusunda 9 Ocaktan 11
Ocağa kadar iki lider Cenevre’de görüşme yapacaklar; 12’sinde ise garantör ülkelerin, yani
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer aldığı, 3 ülkenin de yer aldığı 5’li görüşmeler
olacak. Kıbrıs konusunda kritik bir aşamaya gelindi. Biz Kıbrıs konusunun hiçbir surette taviz
verilerek kapatılmasını kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Hele özellikle, Akdeniz’in incisi, bir gemi
gibi olan, Orta Doğu’ya hâkim bir coğrafyanın timsali olan böyle bir yeri biz sırf çözüm olsun
diye verip kalkamayız. Kıbrıs konusu elzemdir. (s. 618)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"MEHMET GÜNAL - Şimdi, Kıbrıs sadece bir sabit uçak gemisi değil, sadece deniz hâkimiyeti
teorisi, kara hâkimiyeti, hava hâkimiyeti, ne derseniz deyin, hem FIR hattıyla ilgili hem
münhasır ekonomik bölgelerle ilgili hem kıta sahanlığımızla ilgili birçok konuda bizim için
hayatiyet arz eden bir yer. Orayı sadece “Efendim, buraya ne kadar bütçe veriyoruz, yönetim
şöyle oldu, Hükûmet böyle oldu.” diye geçiştiremeyiz. Türkiye için çok önemli bir konudur,
namus meselesi hâline gelmiştir. Daha önce bu tür bir gevşeklikle zaten İngilizlere vermişiz,
hâlâ orada üsler duruyor. Şimdi, şöyle soralım: Bu adamlar bizim üslerimizi gündeme
getiriyor, oradaki askerî varlığımızı gündeme getiriyor -affedersiniz- garantilerimizi gündeme
getiriyor. Beşli garantör ülkelerden bir tanesi İngiltere; hiç Rum tarafından “İngiltere’nin
buradaki üsleri ne olacak?” denildiğini duydunuz mu? Yunanistan’ın orada üssü var, bunu
duydunuz mu? Yok. Peki, biz niye bunların kalkmasını talep etmiyoruz? Bizden sızan bilgilerde
“Türkiye tarafı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı İngiliz üslerinin de
kaldırılmasını istiyor.” diye bir şey duydunuz mu? Ama “Türklerin askerleri orada çok.”
efendim “Varlığı burada çok.” efendim “Bunların toprağı çok, onu da alalım; olmadı, Karpaz’ı
da Güzelyurt’u da alalım.” Ee, baktınız mı o burna geldiği zaman Türkiye’nin kullanabileceği,
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sondaj yapabileceği, arama yapabileceği bölge ne kadar kalıyor? Şimdi, onun için endişeliyiz,
bunların tartışılması gerekiyor. (s. 1106)."
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"ÇETİN ARIK (Kayseri) –Başkanlık hayali kuranlar cumhuriyet değerlerine karşı açık bir savaş
başlatmış durumda. Bugün, canları ve kanlarıyla tarih yazan ebedi Başkomutanımız Ulu Önder
Atatürk ve silah arkadaşları tarih kitaplarından çıkarılmaya çalışılıyor. Bugün, ülkenin
kaybedilmiş topraklarını kurtaran ve Meclisi kuran Atatürk’ü anmamak için köşe bucak kaçan
AKP kadrosu, Kıbrıs’ı İngilizlere tek bir sözüyle teslim eden, milyonlarca kilometre toprağı
kaybeden ve 1876 yılında Meclisi feshedip tek adam rejimini kuran Sultan II. Abdülhamid’i
anma törenleri düzenliyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde yeniden kazanılan
Kıbrıs topraklarının bir kısmını Rumlara verme pazarlığı şu sıralar yürütülüyor. Öbür taraftan
da tek kişiye milletimizin yüzde 100’ünü temsil eden Meclisi feshetme yetkisini veren Anayasa
değişikliği teklifini getiriyor. Tarihin tekerrürden ibaret olması bu olsa gerek. (s. 144)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Bir son yok, bakıyorsunuz bir son yok. Hani, Cenevre’de garantiler
konusunda bir anlaşma olmadığı zaman bu son olacaktı. Bitirmiyorlar, bitirmezler; size
açıklayayım, bu ikiyüzlülük bitmez. İngiltere, bağımsızlık için İskoçya’yı referanduma götürme
kararı alıyor mu? Alıyor. Peki, Rusya Ukrayna’nın Donetsk bölgesini işgal ediyor mu? Ediyor.
Kırım’ı ilhak ediyor mu? Ediyor. Abhazya’yı, Osetya’yı alıyor mu? Alıyor. Üniter yapıları
bozuyor mu? Bozuyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’yi, Irak’ı ne hâle getirdiği
belli mi? Belli. Peki, ne oldu? Bunlar orada ayrışmayı savunurken KKTC’de niye birleşmeyi
savunuyorlar? Neden savunuyorlar? Bu ikiyüzlülük değil mi? Siyasette, maalesef, artık bu
ikiyüzlülükler devam edemez. Bizim kendi konularımıza sahip çıkmamız lazım, bizim nerede
durduğumuzu bilmemiz lazım. (s. 47)."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Şimdi, efendim, diyorlar ki: “Bu çözüm şimdi olmuyor. Şimdi yatıralım…”
On yıl sonra tekrar çözüm başladığı zaman nereden başlayacağız, bakın, ben size söyleyeyim:
28,6’ya -veya işte, her neyse- düştük ya, on yıl sonra başladığı zaman onun da gerisine
düşürecekler bizi, her başlanan yerde bırakılan yerin bir sonrasına düşülüyor. Aynı şekilde
Garanti Anlaşması’yla ilgili söyleyeyim, İngilizler diyor ki: “Vallaha biz toprak veririz.” Peki, sen
toprak veriyorsun kardeşim, Annan Planı’nda da verdin ama sen müdahale hakkından,
oradaki egemen üslerden vazgeçiyor musun? Sen Kıbrıs’ta egemen üs… Diyor ki: “Burası
benim toprağım. Bu, çözümün dışında, ben ancak biraz toprak verebilirim.” Peki, sen egemen
üslerden vazgeçiyor musun? “Geçmiyorum ama birazcık toprak verebilirim.” diyor. Peki,
Yunanistan Türkiye’yi atmak için zaten tek taraflı müdahale istemiyor, İngiltere de zaten
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istemiyor, İngiltere’nin tek istediği egemen üslerde kalmak. Peki, kardeşim, ben şu aşamadan
itibaren vereceğim, anlaşılıyor. Şimdi, bizi bir noktaya getirmişler, bu saatten sonra
zorladığımız her adımda vermek zorundayız. Vermek zorunda mıyız? Niye veriyoruz? (s. 494)."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"Biraz önce Sayın Öztürk Yılmaz da söyledi, her müzakere sonucunda verdiğimiz tavizler, bir
sonraki müzakerede önümüze çıkıyor ve oradan başlamak zorunda kalıyoruz Kıbrıs
konusunda. İngiliz askerine kırmızı halı seren Rum tarafı, Türkiye’nin garantörlüğüne, adada
Türk askeri bulunmasına tahammül edemiyor, harekâtla kazandığımız toprakların büyük
kısmını geri istiyor, Türkleri azınlık hâline getirip yeni yaşanabilecek felaketlere kapı
aralayacak tavizler istiyor. Türk soydaşlarımızın güvenliği için garantörlüğümüzden
vazgeçemeyiz. Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve geleceğini Rumların insafına bırakamayız. (s.
499)."
[Data_2015-2017]

14.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Değerli milletvekilleri, buradan tekrar uyarmak istiyorum, bugün, Kıbrıs’ın
çok önemli bir durumundan haberdar etmek istiyorum. Kıbrıs’ın yüzde 70’i vakıf arazisidir ve
bu vakıflar daha çok Lala Mustafa Paşa ile Abdullah Paşa vakıflarına aittir. Dikelya ve Ağrotur
üsleri bile Abdullah Paşa Vakfı arazisidir. Maraş’ın yüzde 78’i Abdullah Paşa Vakfına aittir ve
1913’te İngilizler tarafından bu vakıf arazileri Rumlara peşkeş çekilmiş ve verilmiştir. Bunların
defterleri Kıbrıs’tadır. Vakıf arazilerini siz burada verirken oradaki vakıf arazilerinden
haberdar olmamanız mümkün değildir. Bunlar mazbut vakıflardır, bu vakıflar herhangi bir
şekilde takas edilemez, devredilemez, hibe edilemez vakıflardır. Bunların varislerini bulup
mahkemeye başvurdurttuğunuz takdirde Kıbrıs Rum kesimi tarafının Kıbrıs Türklerine
ödeyeceği ve bu vakıf sahiplerine ödeyeceği para 100 milyar dolarlar üzerindedir. Siz, Kıbrıs’ı
birleştirmek suretiyle -adı altında daha doğrusu- Kıbrıs’ı resmen satmış olursunuz, elinizdeki
bu kozu da kullanmamış olursunuz."
[Data_2014-2015]

15.!!!!
"Osman Taney Korutürk: Kıbrıs -demin arkadaşımızın da bahsettiği gibi- ayrı bir devlet tabii,
Türkiye tarafından tanınan bir devlet. Eğer bu Kıbrıs Rumlarıyla Kıbrıs Türkleri arasında bir
anlaşma olamayacak noktaya gelirse bunu sonuna kadar sürüncemede bırakmak da çok
doğru mudur, değil midir, onu tartışmak lazım. Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw’un
yazmış olduğu birkaç makalede öne sürdüğü bir fikir var, diyor ki: “Çok daha küçük devletler
de var, olmuyorsa iki ayrı devlet olur, iki ayrı devlet sonra kendi aralarında, kendi
menfaatlerine, çıkarlarına uygun görürlerse birleşirler. Bu konuyu da Türkiye’nin artık biraz
dillendirmesi lazım. Benim size biraz önce söylediğim, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliğine
girmesiyle ortadan kalkan teşvik edici unsuru belki böyle bir olasılığın ortaya çıkması suretiyle
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yeniden ikame etmemiz, yanına koymamız mümkün olur. Ama bütün bunları konuşmak,
görüşmek için bizim burada bir genel görüşmeye ihtiyacımız var."
[Data_2014-2015]

16.!!!!
"ÖMER FARUK ÖZ: Kanuni Sultan Süleyman devrinde 50 bin şehitle vatan topraklarına
kattığımız Kıbrıs, üç asır Osmanlı idaresinde kalmış, 1878 yılında hükümranlık hakkı saklı
tutularak İngilizlerin idaresine devredilmiştir, bilahare de buranın yönetimi İngilizlere
bırakılmıştır.
İngilizlerin Ada’yı 1960 yılında Rumların ve Türklerin ortak yönetimine terk etmesiyle bağımsız
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Türk ve Rumlara eşit hak ve yetki temelinde hassas bir
denge üzerine kurulan yeni devletin kuruluş anlaşmasına Türkiye ve Yunanistan garantör
devlet olmuşlardır. Ama ne yazık ki, gelişen süreç içerisinde Rumların Enosis’i gerçekleştirme
ve Kıbrıs’ın tümünü Rumlaştırma noktasındaki mücadeleleri sebebiyle bu uzun vadeli
olamamıştır. (s. 166)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

17.!!!!
"Şimdi, bunun ötesinde bir de hem Dışişlerini de ilgilendiren önemli bir vakıf meselesi daha
var. Bu da Kıbrıs’taki mesela, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı veya Gümrükçü
Osman Vakfı gibi mülhak vakıflardır bunlar, kişilere aittir. Bu vakıflar 1913 yılında İngilizler
tarafından ki 1878’de Kıbrıs’ı İngilizlerin işgaliyle birlikte buradaki bu vakıflar İngilizler
tarafından 1913 yılında oradaki Rumlara peşkeş çekilmiş ve onlara verilmiştir. Bununla ilgili de
bir defter Gazimağusa’da bir otelin bodrumunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bu mülhak
vakıflarla ilgili mahkeme safahatının başlatılması ve 1913’ten beri işletilmekte olan bu vakıf
mallarına ait tazminatın alınmasıyla ilgili girişimlerin yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum.
Nitekim, mesela, bugün Rumların kullandığı su kaynakları bile Abdullah Paşa Vakfına aittir.
İngilizlerin Ağrotur ve Dikelya üsleri de Abdullah Paşa Vakfına ait arazilerdir. Bunları özellikle
belirtmek istiyorum. Yine On Ada’da aynı şekilde mülhak vakıflarımız vardır. Batı Trakya’da
yine mülhak vakıflar vardır ve bugün askerî kesim tarafından Yunanistan’da bu vakıflara el
konulmaktadır. Bunlarla muhakkak ilgilenilmesi gerekir. (s. 239)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

18.!!!!
"Şimdi size bir dünya liderinden örnek vermek istiyorum: Her türlü olanaksızlıklara rağmen,
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs’a çıkma kararı veren,
Amerika’nın karşı çıkmasına rağmen Türkiye’de haşhaş üretimine izin veren Bülent Ecevit’ti
dünya lideri” (sf. 354)."
[Data_2011-2013]
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19.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Geçmiş dönemde Kurumda yapılan Kıbrıs'la ilgili araştırmalar bile
kamuoyuna yansıtılmamıştır. Bugün Kıbrıs'ta Rumların bıraktığı mallar konusu Türkiye'nin
büyük tazminatlar ödemesine sebep olmaktadır. Oysaki Kıbrıs'ta 700 civarında vakıf olduğu
ve bu vakıflardan özellikle Lala Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa vakıflarının arazilerinin 1913
yılından 1930 yılına kadar İngilizler tarafından Rumlara mülk olarak verildiği, dolayısıyla Rum
malları gibi görünen mülklerin asıl vakıf mülkü olduğu ve tazminat ödemek yerine onlardan
bedel talep edileceğinin ortaya konulması gerekirdi."
[Data_2011-2013]

20.!!!!
"Nazmi Gür: Turancı, ümmetçi ve Osmanlıcılığın Türkiye dış politikasına yansıdığı bir diğer
coğrafya ise Kıbrıs’tır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “yavru vatan” edebiyatı ile Kuzey Kıbrıs’ın
Türkiye’nin Lefkoşa’daki elçiliğinden yönetildiğini hepimiz biliyoruz ve dolayısıyla Kıbrıs’ın
demografik yapısına bakıldığında ise Türkiye’nin ekonomik ve siyasal açıdan kısıtlayıcı
politikaları nedeniyle Kuzey Kıbrıslı gençlerin başta İngiltere olmak üzere yurt dışına göç
ettikleri ve yerlerine de Türkiye’deki ucuz iş gücünün yerleştirildiği de aşikârdır. (sf. 85)"
[Data_2011-2013]

21.!!!!
"Bu bağlamda, Kıbrıs’ın stratejik önemini vurgulayan tarihî bir olayı burada hatırlatmak yararlı
olacaktır. Zamanın İngiltere Başbakanı Anthony Eden, 1956 Süveyş operasyonunda
İngiltere’nin başarısız olma nedenlerinden birisini, Kıbrıs yerine Süveyş’e bin mil uzaklıktaki
Malta’dan deniz desteği sağlamak zorunda kalınması olarak ifade etmiş ve açıklamıştır.
Küresel güçler için Orta Doğu’ya etkinlik ve nüfuz aktarmanın önemli bir merkezidir Kıbrıs...."
[Data_2011-2013]

22.!!!!
"Avrupa Birliği, sorunun çözümlenmesi süreci bağlamında aşama aşama konuya müdahale
ederek âdeta dördüncü garantör ülke konumuna gelmiştir. 1995 yılında Türkiye’yle Avrupa
Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması da bu anlaşmalardan birisidir. Nitekim
zamanın İngiltere Dışişleri Bakanı Cook “Türkiye Kıbrıs ile müzakerelerin açılmasını 1995’te
kabullendi, Gümrük Birliği de bu bağlamda gerçekleşti.” demiş"
[Data_2011-2013]

23.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Kıbrıs 1878 yılında İngilizlere emaneten verildiğinde yaklaşık 300 bin
dönüm arazi vakıf arazisi olarak görülmektedir. Şu anda ise eldeki vakıf arazileri yaklaşık
olarak 30 bin dönüm civarındadır. Bunlar çeşitli yollarla gerek İngilizler gerekse Rumlar
tarafından bir şekilde el değiştirmiştir. Mesela, şu anda İngilizlerin üssü olan arazinin de vakıf
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arazisi olduğu belgelerde yer almaktadır. Bu durumda tüm adanın yaklaşık üçte 2’sinin vakıf
mülkleri hükmünde olduğu görülüyor. 1974 Barış Harekâtı sonrasında vakıf mallarının adet
itibarıyla yüzde 44’ü, gelir kaynakları itibarıyla da yüzde 63’ü Rum kesiminde kalmıştır.
Uluslararası hukuk kurallarına göre vakıf malları devredilememekte ve zaman aşımına
uğramamaktadır. Kaldı ki zikredilen Kıbrıs vakıfları 1878-1960 yılları İngiliz dönemi ve 19601974 ortak cumhuriyet döneminde de yasal ve anayasal düzeyde tanınmıştır” (sf. 730). 4
Haziran 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ve Kıbrıs adasının
İngiltere’ye kiralanmasını da içeren anlaşma ekindeki 1 Temmuz 1878 tarihli Protokol’ün 2’nci
maddesi “Ahkâmül Evkaf”ı yürürlükte tutmaktadır. 1914’te İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nı
bahane ederek Kıbrıs’ı ilhak ederken “Ahkâmül Evkaf”ı ilga eden bir düzenleme de
yapmamışlardır. Tam tersine, 1915 Kıbrıs “Müslüman dinî taşınmaz mallar” adı altında
İmparatorluk emirnamesi “ahkâmül evkaf”ın yürürlükte olduğunu teyit etmektedir. Lozan
Anlaşması’nın 20’nci maddesi ile Kıbrıs İngiltere’ye resmen devredilirken “Ahkâmül Evkaf” ile
ilgili aksi bir düzenleme veya karar da bulunmamaktadır. Bugün bu vakıflar Kıbrıs Vakıflar
İdaresinin yönetim ve denetimi altındadır. 1959 Londra ve Zürih anlaşmaları yapılırken ise
eski Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, gasbedilen vakıf mallarıyla ilgili Kıbrıs Türk
toplumunun haklarının saklı olduğuna ve söz konusu malların geri alınması ve tazmini için
gerekli çarelere başvurulacağına dair anlaşma metin taslağına şerh
koydurmuş bulunmaktadır. Tüm bu hukuki çerçeveye rağmen, 1878’den ve özellikle de
1913’ten itibaren aşamalı olarak bu kurallar İngilizler ve Rumlar tarafından ihlal edilmiş ve
vakıf emlakin önemli bir kısmı gasbedilmiştir. Yasa dışı yöntemlerle el konulan bu emlakin
kaba bir hesaplamayla yalnızca arazi olarak değerinin 100 milyar doları aştığını ve vakıflar
idaresinin yüz yıla yaklaşan sürede yoksun kaldığı mali gelirin 1 trilyon dolar civarında
olduğunu söylemek olayın önemli ve mali boyutu hakkında bir fikir verecektir. Bu arada, Gazi
Magosa Kaza Mahkemesi Türk tarafı için önemli bir karar almıştır. Bu kararla izolasyonların
kaldırılmaları karşılığında Maraş’ın Rumlara verileceği yönündeki demeçlere karşın, bölgenin
vakıf olduğu Magosa Kaza Mahkemesince tescillenmiştir. Mahkemenin İngiliz yönetimi
dönemindeki arazi devirlerinin yasalara aykırı olduğunu karara bağlamasıyla Türk tarafının
eline ciddi bir koz geçmiş olmaktadır. Vakıf mallarının devredilememesi sebebiyle, Rumların
yerleşimine açılması düşünülen kapalı Maraş ve Kıbrıs sorununda yeni bir sayfa açılabilir."
[Data_2011-2013]

24.!!!!
"Hasip Kaplan: Elbette ki enosisi de megalo birleşme iradelerini de “Çözümsüzlük çözümdür.”
düşüncelerinden Avrupa Birliği süreçlerine, ABD süreçlerine, İngiliz oyunlarına ve dahası
Annan Planı’na ve dahası günümüze kadar değişen dünyaya, kriz dönemi sonrası yeni günlere,
her şeyi konuştuğumuzda tarih daima bizi 1960’lardan önceye götürecek. Umarım, umarız ve
inanıyoruz ki bir gün Kıbrıs halkının özgürce iradesini belirlediği, kendi demokrasisini,
demokratik anayasasını özgürce belirlediği, eşit ve özgürce yaşadığı ve doğduğu topraklarda
herkesin özgürce yaşadığı günler yakın olsun."
[Data_2011-2013]
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25.!!!!
"Gürkut Acar: İngiliz İmparatorluğu’nun Hong Kong Başsavcılığı görevini reddederek, KTKF
Başkanlığını seçmesi, birkaç ay içinde TMT’yi kurması, iki ay sonra Ocak 1958’de İngiliz
yönetimi, altı ay sonra Haziran 1958’de EOKA ile hesaplaşmaya girmesi, doğrusu ‘benim’
diyen babayiğidin göze alacağı riskler değildi. Bir tarafta, Britanya Lordlar Kamarasına doğru
giden bir yol, karşısında sonu ne olacağı belirsiz bir kavga yolu; ikincisini seçti, sürgüne
yürüdü. Belki de psikolojisinde, yalnız babası ve onun arkadaşlarına karşı kendini borçlu
görmenin verdiği bir cesaretti."
[Data_2011-2013]

26.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Biraz önce söyledim, Doğu Akdeniz uluslararası güç yarışında daima
önemliydi ama son yıllarda biraz daha önem kazandı. Çünkü ilave olarak Doğu Akdeniz’de
petrol ve doğal gazla ilgili önemli gelişmeler de oldu, milyar dolarla ifade edilen bir doğal gaz
kaynağı, kaynakları keşfedildi. Ve Doğu Akdeniz, bu uluslararası güç yarışında, enerji yarışında
daha da önemli bir yere sahip oldu. Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu
Akdeniz’de bir deniz üssü var. İngiltere’nin yine Kıbrıs’ta bir üssü söz konusu. Yine İngiltere
dışında Rusya’nın Suriye’de bir üssü söz konusu, askerî üssü. İsrail de önümüzdeki günlerde böyle bir teklif olduğu söyleniyor- Kuzey Kıbrıs’tan üs almak peşinde; böyle bir amacı
olduğunu öğreniyoruz. Böyle bir teklifte bulunulduğunu Netenyahu tarafından, bunun da
olumlu olarak görüldüğünü, pazarlıkların başladığını öğreniyoruz, ne kadar doğrudur
bilmiyoruz ama herkes Doğu Akdeniz’le ilgili, Kıbrıs’la ilgili olarak bir şeyler elde etmeye,
burada yer tutmaya çalışıyor” (sf. 77)."
[Data_2011-2013]

27.!!!!
"Ali Halaman: Sayın Bakanımıza şöyle bir soru soruyorum: Bu borçtan dolayı, satmaktan
dolayı geçmiş dönemlerde, Osmanlı döneminde Ruslara karşı İngiltere Kıbrıs’ı istedi, o günün
şartlarında Kıbrıs verildi. Sonra, şimdiki ekonomik sıkıntılardan dolayı da Yunanlılar kendi
adalarını Suudi Arabistan’a satmaya
çalışıyor, bir kısmını da satıyor. Ben, acaba Türkiye’de ekonomik bir sıkıntıdan dolayı mı on
senedir gündeme gelmeyen kanun, bugün gündeme geldi diyorum? Bizim bilmediğimiz bir
sıkıntı mı var ekonomide? (sf. 270)"
[Data_2011-2013]

28.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Aynı şey Kıbrıs için geçerli. Kıbrıs vakıflarını düşünün. Karşılıklılık prensibi
eğer burada da çalışmış olsaydı bugün Rumların, Güney Rum Kesimi’nin faydalandığı suların
Abdullah Paşa Vakfına ait olduğunu görürdünüz ve bununla ilgili gerekli işlemi yapardınız.
Keza, buna bağlı olarak Dikelya Üssü’nün İngilizler tarafından gasp edilmiş, Abdullah Paşa
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Vakfına ait bir arazi olduğunu bilirdiniz. Bugün ne yapabiliyorsunuz bunlara? Sayın Bakan
“devletleştiririz” diyor. Hangisini devletleştiriyorsunuz? Yapın yapabiliyorsanız. Yapamazsınız
ama tutuyorsunuz Bursa’ya metropolit atıyorsunuz Lozan’da olmamasına rağmen. Siz bırakın,
Batı Trakya’daki müftünün atanmasını sağlayamıyorsunuz ama Bursa’ya, Lozan Anlaşması’na
aykırı olmasına rağmen metropolit atıyorsunuz” (sf. 578)."
[Data_2011-2013]

TERRORISM

1.!!!!
"Şimdi, geçenlerde ben İngiltere’de, Londra’da bir hafta boyunca bulundum ve inanın
Londra’da bir hafta içinde dört tane bomba patladı ve metroda oldu bunlar ama belki
çoğunuz duymadınız bile. Tabii, buna rağmen orada hayat devam ediyor. Sokaklarda turistler,
otellerde yer bulmak mümkün değil, müzeler önünde kuyruklar ve ben döndükten sonra da
yine bir müze kuyruğuna bu sefer aracını süren bir vatandaş, topluluğun üzerine araçlarını
süren meczuplar -artık “teröristler” diyelim- fakat buna rağmen İngiltere’de o hayat aynı
şekilde devam ediyor, hiç kimse sokakta dolaşmaya korkmuyor."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Şimdi, burada bir ifade de yine aynı şekilde, yanlış politikaların tespit edilmesi, terör
saldırılarına zemin oluşturan… Şimdi, hangi yanlış politikayı İngiltere izledi ki bu terör
örgütleriyle karşı karşıya kalıyor? Veya aynı durum Fransa’da mevcut. Acaba İsviçre’yle olan
mı, Avusturya’yla olan mı veya Lüksemburg’la olan mı, Almanya’yla olan politikalarında mı
yanlış bir yol izledi de Fransa bu terör... Fransa mı acaba komşularıyla izlediği yanlış politika
neticesinde terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor, bunu gerçekten ben merak
ediyorum. Tabii, bu tip ifadeler, terör örgütlerinin oluşturmak istedikleri psikolojik ortama
hizmet etmekten başka bir işe yaramıyor maalesef."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Teknoloji değişiyor, özellikle sosyal medya ve iletişim alanında çok şey değişiyor. Bu
değişiklik -işte, olayları görüyorsunuz- Suudi Arabistan’dan Lübnan’a, Amerika Birleşik
Devletleri’nden İngiltere’ye birçok terör faaliyeti, sıkıntılar, hükûmetlerin sıkıntıları, farklı bir
sıcak savaş, vekâlet savaşı da değil; çok daha farklı bir boyutta gelişmeler ortaya koyuyor."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Yine bir başka kardeşimiz bir suçlama getirdi. Biz hiçbir yerde Kürt kardeşlerimize karşı
değiliz. Kürtlerin statüsüyle Türkiye’nin bir kaygısı söz konusu değildir. Kuzey Irak Kürtlerinin

664

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
de Kuzey Irak Yönetimi’nin de dostu Türkiye’dir. Suriye’de Kürtleri tek başına PYD temsil
etmiyor. Suriye Ulusal Kürt Koalisyonu, muhalefetin müzakere heyeti içinde yer almaktadır ve
DEAŞ’a karşı koalisyonun içinde 65 ülke var. Bu 65 ülkenin içerisinde Suudi Arabistan da var.
Bizim İncirlik’te İngiltere’nin, Amerika’nın ve Almanya’nın da uçakları var. Bu koalisyona dâhil
olan Suudi Arabistan’ın da uçakları DEAŞ’a karşı mücadele için gelecekler. DEAŞ’a karşı verilen
mücadelede biz de aktif katkı sağlıyoruz."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"ÜMİT ÖZDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben PYD’nin yol kılavuzluğu
yaptığını söylemiştim. Sayın Bakan, bunun böyle olmadığını, bütün taraflara bilgi verildiğini
söyledi. Bütün taraflar Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve İngiltere değil, PYD ve IŞİD
muhtemelen. Demek ki bütün taraflar deyince terör örgütleriyle haberleştiğinizi de kendiniz
ifade etmiş oldunuz Sayın Bakan. (s. 591)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) –Değerli milletvekilleri, bakınız, bu ortamların, Suriye’de,
Irak’ta ortaya çıkan ortamın bir sonucu terör örgütlerinin artık ittifak ve iş birliği yapabiliyor
olmasıdır. Bunun etkisini sadece Türkiye’de görmüyoruz, bunun etkisini Fransa’da görüyoruz,
bunun etkisini İngiltere’de görüyoruz, bunun etkisini Amerika Birleşik Devletleri’nde
görüyoruz, bunun etkisini dünyanın çeşitli yerlerinde görüyoruz. O nedenle, bu, iştahları -bu
ortamdan dolayı- kabaran terör örgütlerine yönelik hem küresel ölçekte hem ülke genelinde,
ülke ölçeğinde ciddi bir yeknesaklığa ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Dikkat ederseniz, gelişmiş
ülkelerde bir terör olayı ortaya çıktığı zaman, meydana geldiği zaman o ülkelerdeki kamu
sektörü, özel sektör, sivil toplum, bütün siyasi mekanizmalar yekvücut oluyor, tek vücut
oluyor ve ona karşı çıkıyor, siyasi rekabet anlayışlarını ve politik farklılıklarını başka
zeminlerde gündeme getiriyorlar ve orada kıyasıya mücadele ediyorlar. Ama, terör söz
konusuysa burada “ama”sız, “fakat”sız, “ancak”sız bir duruş var, bu duruşu bizim milletimiz
fazlasıyla hak ediyor (s. 1216)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"AHMET YILDIRIM: Son olarak İngiliz Observer gazetesinde “Martin Chulov” imzası ile
yayınlanan makalede, ABD özel kuvvetlerinin 2015 Mayıs ayında Suriye'de DAİŞ'in petrol
kaçakçılığından sorumlu üst düzey lideri olan Ebu Sayyaf’a yönelik operasyon düzenlediğini ve
bu operasyonda yüzlerce flaş bellek ve belgenin ele geçirildiğini, bu belgelerde DAİŞ'in
petrolden günde 1 ile 4 milyon arasında dolar kazandığını ve cihatçı gruplar ile Türkiye
arasında bu petrol ticaretinin kanıtlarının olduğunu ifade etmiştir."
[Data_2015-2017]
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8.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA TAHA ÖZHAN (Malatya) – Suriye’yle birlikte ortaya çıkan yabancı
savaşçı fenomeni ezici çoğunlukla Avrupalı olmasına rağmen, meseleyle açıkça
yüzleşmedikleri gibi, zımnen sorunu ihraç bile ettiklerini düşündüler. Aksine, Cihatçı John
karakteri üzerinden Avrupa içerisindeki meseleyi güvenlikleştirerek yönetebileceklerini
düşündüler. Suriye’de İngilizce tehditler savurarak İngilizce aman dileyen kişiyi katletmeyi
baştan sona bir Orta Doğu sorunu olarak kodlamayı tercih ettiler. Oysa, İngilizce tehditler
savuran bir İngiliz yine İngilizce yardım, aman dileyen bir Amerikalının başını vahşice keserken
Türkiye’nin DAİŞ’ten petrol alıp almadığı saçmalığıyla uğraştılar. Maalesef, bu iftiranın bizdeki
yerli tüketicileri de hâlâ ısrarla aynı çizgiyi korumaya devam ediyorlar. Oysa, Baas rejiminin,
akan kanın, işgallerin ve bölgede yaşanan çatışmanın kendisi, üzerinde durulması gereken
noktaydı (s. 225)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Devamla) -Türkiye’de AK PARTİ’yi milletin gönlünden
silemeyeceklerini anlayanlar uluslararası iş birlikçileriyle beraber tabii, iftiralara başlıyorlar.
Bu, DEAŞ meselesi… Zaten PKK terörüyle yıllardır mücadele ediyoruz, en etkili bir şekilde de
mücadelemizi sürdürüyoruz ama DEAŞ konusunda da Türkiye’ye güya böyle kurnaz
cümlelerle birtakım yaftalamalar yakıştıracaklar ama bize yakışmaz, bize o çamurlar ulaşmaz
bile.... Bakın değerli milletvekilleri, biz, bugüne kadar 128 ülkeden 41.027 yabancıya giriş
yasağı koymuşuz bu meselelerle ilgili. Kiminle? Uluslararası, devletlerle iş birliği, öbür
devletlerle iş birliği içerisinde. Bu ülkeden, Türkiye’den 96 ülkeden 3.392 yabancı sınır dışı
edilmiştir bu meselelerle ilgili. Görüyorsunuz Belçika’daki meselede de ne kadar ciddi, haklı
olduğumuzu ortaya koymuşuz.
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Belçika’daki olaydan sonra kaç tane bakan istifa etti, biliyor musunuz
siz?
İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Devamla) – Orada, Almanya’da bir seçim kaybeden muhalefet
partisinin lideri de, kendileri de istifa etti, İngiltere’de 3 parti istifa etti. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Oradaki bakanlar onurlu, onlar istifa etmesini biliyor Sayın Bakan (s.
418)."
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"Şimdi, Global Research’ün, Gulf Daily News’te yayımlanan bir makaleye dayanarak yaptığı bir
açıklamadan bir pasaj okumak istiyorum: “Amerika’daki Ulusal Güvenlik Ajansı eski
çalışanlarından Edward Snowden’ın ortaya attığı bir iddiaya göre İngiliz, Amerikan ve İsrail
istihbarat örgütleri Irak-Suriye İslam Devleti yani IŞİD’in oluşmasında birlikte çalıştıklarını
belirtmektedirler. Snowden tarafından sızdırılan belgelere göre, bölgedeki Yahudi devletinin
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korunmasının tek yolu sınırlarına yakın bir yerde bir düşman yaratmaktır.” Yine, bu belgelere
göre IŞİD’in lideri ve imamı Ebu Bekir El Bağdadi’ye bir yıl boyunca yoğun bir askerî eğitim bu
üçleme tarafından verilmiş, hatta özellikle hitabetle ve hutbelerle ilgili de bir eğitimden
geçirilmiştir. Sayın milletvekilleri, böyle bir bilgi notuyla neden başladım? Uluslararası
rekabette artık açıktan ve doğrudan savaşlar söz konusu değildir, bunun yerine taşeron olarak
terör örgütleri kullanılmaktadır. Özellikle büyük güçler arasındaki rekabette bu çok açıkça
görülmektedir. ... Saygıdeğer milletvekilleri, Orta Doğu, Asya ve Avrupa’nın kesiştiği ve
binlerce yıldır her anlamda merkez olma özelliği taşıyan bir coğrafyada var olmak, ayakta
kalmak karşılığında ya doğrudan savaşlara ya da terörist birtakım kalkışmalara maruz
kalırsınız. Son yüzyılda, rekabet hâlinde olduğumuz devletler muhtelif vesilelerle savaşlarla
elde edemediklerini başkaldırılar, ayaklanmalar ve terörist girişimlerle denemektedirler. Bu
amaçlar doğrultusunda, ülkemize özellikle 1984 yılından bu yana ayrılıkçı bir terörist örgütü
musallat edilmiştir. (s. 853)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"Türkiye, Sayın Altay’ın da işaret ettiği üzere, birçok Avrupa ülkesi gibi terörün hedefidir ve
terörle onlar nasıl mücadele ediyorsa öyle mücadele etmektedir. Sayın Altay önergelerinin
gerekçe bölümünde, DAEŞ ve PKK terör örgütünün büyük çaplı eylemlerini sıralamış. Evet, bu
eylemler, burnunun dibinde iki bölünmüş ülkeden onlarca terör örgütüyle aşağı yukarı bin
kilometrelik bir sınır hattında gelip Türkiye’yi vuruyor. Peki, söyler misiniz Fransa’yı niye
vuruyor bu terör, Belçika’yı niye vuruyor, İngiltere’yi niye vuruyor? Kaldı ki, gururla ifade
etmeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Hükûmeti bunca mukayeseli zorluklara rağmen,
içerideki kronik terör faaliyetlerine rağmen, hem DAEŞ terörüyle hem de PKK terörüyle çok
etkili bir biçimde mücadele edebilmektedir."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA: Değerli milletvekilleri, dünyada da -bu ulus- küresel teröre karşı
en fazla mücadele eden ve çok ciddi bir biçimde yansımaları ortaya çıkaran, sonuçları ortaya
çıkaran bir ülkedir Türkiye. Dünden itibaren bütün Amerika Birleşik Devletleri’nden
İngiltere’ye kadar, Almanya’dan Hollanda’ya kadar, Fransa’ya kadar içişleri bakanları,
yetkilileri, üst düzey güvenlik biriminden yetkili olanlar gerek telefon ederek gerek mesaj
göndererek bu acıyı, bu sıkıntıyı bizlerle paylaşmışlardır, benimle de paylaşmışlardır ve
kendilerine -ben de- artık biz sürekli söylüyorduk bu sıkıntıyı."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"HİLMİ YARAYICI (Hatay) –Hükûmetin insanlık suçlarının işlenmesine zemin hazırladığı Suriye
iç savaşının etkileri Suriye’yle sınırlı kalmamıştır. Özellikle sınır şehirleri cihatçı çetelerin
eğitim kampı, geçiş güzergâhları ve lojistik üsleri hâline dönüşmüştür. Hükûmet her ne kadar
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üst perdeden IŞİD’le mücadele ettiğini söylese de koskoca bir yalandır. IŞİD’in kamuflaj
elbiseleri hâlen Hatay’daki tekstil atölyelerinde üretilmeye devam edilmektedir. Üstelik bu
kıyafetler insanlık dışı koşullarda, 9-12 yaş aralığındaki çocukların çalıştırıldığı atölyelerde
üretilmektedir. İngiliz gazetecilerin gelip röportaj yaptığı bu atölye sahiplerini istihbarat
örgütlerimizin bilmemesi düşünülemez. Geriye tek bir seçenek kalıyor, o da bu işletmelere
göz (s. 1115) yumulması seçeneğidir."
[Data_2015-2017]

14.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA FATMA BENLİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bugün Türkiye İnsan Hakları Kurumunun bütçesi ve kesin hesabı üzerine söz almış
bulunmaktayım ama öncelikle El Bab’da kaybettiğimiz şehitlere rahmet diliyorum. Aslında,
sadece El Bab’da değil, Filistin’de, bugün Halep’te, Suriye’de, Irak’ta ya da saldırılar olduğu
zaman Belçika’da, İngiltere’de, Fransa’da o patlamalarda kaybettiğimiz her can ama her can
bizim canımızı yakıyor. Onlarla karşılaşmamıza ya da herhangi bir ortak noktada bulunmamıza
gerek yok, hayatımızın bir noktasında onlarla kesişmemize gerek yok. İnsanlık ailesinin bir
ferdi olmaları, onların canı yandığında, onlar hayatlarını kaybettiğinde bizim de canımızın
yanmasını gerektiriyor çünkü onlarla beraber aslında bizler de bir parçamızı kaybediyoruz.
Ancak bunun çözüm yolu, birileri için birtakım söylemlerde bulunmak değil, bunun çözüm
yolu, bunun için beraberce mücadele etmek, bunun için mekanizmalar üretmek, bunun için
elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza dair içimizde, vicdanımızda bir kanaat oluşana dek
sonuna kadar mücadele etmek. (s. 394)."
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada,
bütün müttefiklerimize ve dostlarımıza da bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü
kullanmak suretiyle başarıya ulaşılamayacağını, terör örgütleri arasında ayrım yapmanın
kesinlikle yanlış olduğunu, hem Suriye’nin hem de Irak’ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin
korunmasının şart olduğunu bıkmadan usanmadan izah ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin, asli görevi olan uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanmasında âciz kalması
karşısında Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti
içerisindeyiz. En son 20 Aralık 2016 tarihinde Moskova’da Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla
gerçekleştirilen ikili ve üçlü görüşmeler de bunun somut bir göstergesidir. Tüm bu konuları
geçen hafta Paris’te, Londra’da Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla da görüştük.
Bu, sadece diplomasiyle yetinmeyerek gerekli gördüğümüz somut tedbirleri de almamızı
engellemiyor. (s. 329)."
[Data_2015-2017]
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16.!!!!
"Bir yandan Cumhurbaşkanı, bir yandan Başbakan, muhalefet partilerini terör örgütlerinin
adını ana ana aktarmaktadır. Sizler iktidara geldiğinizde “Terör nasıl çözülür?” diye yurt dışına
heyetler gönderdiniz. İngiltere de çok büyük olasılıkla size “Biz, terör örgütünün adının
televizyonlarda geçmemesi için kesin kurallar koyduk.” demiştir. Çünkü terör örgütlerinin
reklamı yapılmaz ama medya aracılığıyla bunu yapmaktasınız."
[Data_2015-2017]

17.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) – Dün, İngiltere’nin Manchester kentinde meydana gelen patlamada
çoğunluğu 13 ila 18 yaş grubunda olan 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. İngiliz
halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörün yaşattığı acıları en iyi bilen
bir ülkenin mensubu olarak her türlü terörü şiddetle kınıyorum. (s. 419)."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çok tatsız bir gündemle haftaya yine başlıyoruz. Ancak, Avrupa
şampiyonu olarak ülkedeki 80 milyonun muhtaç olduğu tebessümü belli bir süre için de olsa
hepimizin içinde hissettiren, bu tebessümü yüzlerimize yansıtan Fenerbahçe Basketbol
Takımı’na teşekkür ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tebrik ediyoruz.
Ancak, dediğim gibi, gündem çok tatsız. Dün gece terör korkunç yüzünü İngiltere’nin
Manchester şehrinde gösterdi ve şimdiye kadar 22 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere halkına
başsağlığı diliyoruz. Terör kimden, nereden gelirse gelsin, hangi saikle yapılırsa yapılsın bir
insanlık suçudur ve tüm terör olaylarını olduğu gibi bu terör olayını da Cumhuriyet Halk
Partisi olarak kınıyoruz. (s. 421)."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"ine, İngiltere’de insanlık suçu terör olayıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor,
yaralılara geçmiş olsun diyoruz. İngiltere’nin başı sağ olsun diyoruz. (s. 422)."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli)- Öneri üzerinde konuşmaya başlamadan önce, yaklaşık
kırk yıldır terörün her çeşidiyle mücadele eden milletin bir evladı olarak, İngiltere’de yaşanan
terör saldırısını lanetliyor, İngiltere’ye başsağlığı diliyorum. (s. 437)."
[Data_2015-2017]
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21.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bundan yirmi dört yıl önce, 1993 yılında 33 askerimiz kara yolu
üzerinde seyahat hâlindeyken indirilip hunharca katledilmişlerdi. 1974-1975 doğumlu
askerlerdi onlar. Geride 6 çocuk kalmıştı, bebek kalmıştı. O bebekler bugün 25-26 yaşında
ama o büyük acı üzerinden geçen bunca zamana rağmen hem içimizi yakıyor hem de bu
konuyla ilgili gerekli hassasiyetin, o günlerde ifade edilen hassasiyetin ve devlet sözünün hâlâ
daha tutulamamış olduğu, olayın üzerindeki spekülasyonların aydınlanmamış olduğu, ihmali
olanların cezalandırılmamış olduğu ortada. Dün İngiltere için söylemiştik, bugün bir kez daha
ifade edelim: Terör, kimin tarafından yapılırsa yapılsın, hangi saikle olursa olsun bir insanlık
suçudur ve lanetlenmelidir. (s. 479)."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"Filipinler ve İngiltere’de meydana gelen terör olayları nedeniyle birçok insan hayatını
kaybetmiş ve yaralanmıştır. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetle kınıyoruz ve her
türlüsünü lanetliyoruz. (s. 45)."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"Şimdi, sözlerime başlamadan önce şunu ifade edeyim: Bugün İran’da bir terör saldırısı oldu,
İran Meclisine yönelik bir terör saldırısı oldu, geçtiğimiz hafta içinde de Fransa’da oldu,
İngiltere’de oldu, Filipinler’de oldu. Nerede olursa olsun, Türkiye dâhil, dünyanın neresinde
olursa olsun, terörizmi açık ve net bir dille kınamak lazım, kimden gelirse ve kime gelirse
gelsin. (s. 229)."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"Elbette Sayın Cumhurbaşkanı, sizin Genel Başkanınız şunu biliyordur: IŞİD’e karşı hava
harekâtını başlatmak isterken İngiltere ve kendi Parlamentosundan izin almak istediği zaman
orada bir parti dedi ki “Biz bu izni vereceğiz ama terörün finansmanlığını araştıralım.” Bu
araştırma yapıldı değerli arkadaşlar, yapıldı, bir buçuk senedir bu araştırma açıklanmıyor.
Ama biz, İngiltere kulislerinden haberler alıyoruz, kimlerin kimi ne kadar desteklediği aşağı
yukarı belli. Belki İngiltere’de son zamanlarda artan bu saldırıları oraya bağlayabiliriz ama
Katar’ın, Suudi Arabistan’ın ve onların -daha kuzeydeki diyelim- dostlarının neler yaptığı, o
İngiltere’deki araştırmada yazıyor. Bu, ileride karşımıza çıkacaktır. (s. 239)."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"Sinan Oğan: “Şimdi, öneriyi veren parti diyor ki: “IŞİD Türkiye’den terörist topluyor.” Doğru,
IŞİD Türkiye’den terörist topluyor. Türkiye, âdeta dünyadaki terör örgütlerine kaynak olmuş.
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Peki, PKK Türkiye’den terörist toplamıyor mu? IŞİD’le çarpışan YPG ve PYD Türkiye’den
terörist toplamıyor mu? Son günlerde, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, IŞİD’le savaşan, hem
IŞİD cephesinde hem YPG-PYD cephesinde savaşan Türkler ölüyor ve mezarları da Türkiye’de,
Türkiye’de defnediliyor. Söylerken iki tarafı da söylemek lazım; hem IŞİD saflarında savaşan
hem IŞİD’in saldırılarına karşı koyarken savaşan ama sonuçta terör örgütleri saflarında
savaşan insanları söylemek lazım. Bugün, Türkiye de 5 bine yakın IŞİD saflarında insanımız var,
5 bin, büyük bir rakam. Kısa bilgiler vermek istiyorum: Suudi Arabistan’dan 2.500, AB
ülkelerinden 2 bin insan IŞİD saflarında, Kuzey Afrika’dan 5 bin, Balkanlardan 500, Rusya’dan
800, Pakistan’dan özellikle El Kaide’nin lider kadrosunun geçtiğini görüyoruz, İngiltere’den
400, ABD’den 120, Tunus’tan 3 bin, Fas’tan 500. Değerli arkadaşlar, karşımızda büyük bir
küresel ve dünyanın her yerinden katılım sağlayan bir terör örgütü var.... O sebeple, IŞİD’in
Türkiye’deki ayakları başta olmak üzere, IŞİD’e Türkiye’den ramazan boyunca camilerden
para toplayanlar dâhil olmak üzere, IŞİD’e Türkiye’den giden yardımların bir an önce mercek
altına alınması ve IŞİD’in Türkiye’de etki altına aldığı gençlerimizin de bir an önce tespit
edilmesi, onların yeniden kazanılması gerekir diyor, hepinize saygılar sunuyorum.” (sf. 410)."
[Data_2014-2015]

26.!!!!
"Naci Bostancı: “Şimdi, bu önergeye baktığınızda, sanki sadece Türkiye’den IŞİD’e giden
birtakım militanlardan bahsediliyormuş intibası edinirsiniz. Oysaki nerede bir savaş ve
çatışma var ise dünyanın birçok ülkesinden oraya çeşitli saiklerle giden insanlar olur; bir kısmı
macera duygusuyla gidebilir, bir kısmı geçmişte yaşadığı kolektif travmaları rehabilite etmek
için gidebilir, bir kısmı hayatının davasını bulmuştur, baştan çıkartıcı bir biçimde o sese cevap
verir ve koşarak gider. IŞİD’e de 81 ülkeden gidenler var, Türkiye de başlarda değil. Bakın,
Suudi Arabistan 2.500 kişiyle en başlarda, Tunus’tan 3 bin kişi gitmiş, Fas’tan 1.500 kişi gitmiş,
Cezayir’den 200 kişi gitmiş, Fransa’dan 700 kişi gitmiş, İngiltere’den 400 kişi gitmiş. Peki,
Türkiye’den kaç kişi gitmiş? Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’den de IŞİD’e katılan
insanların sayısı aşağı yukarı 400. Tabii, 1 kişi bile katılsa “Bu vatandaşımız, bu gencimiz niye
IŞİD’e katıldı?” diye düşünmek, anlamak ve bunun önünü kesmek durumundayız ama “IŞİD’e
400 kişi Türkiye’den katılmış, Türkiye IŞİD’in ortağı.” Böyle bir mantık çıkartmak
mantıksızlıktır. IŞİD’in ortağı, oraya 2.500 kişi gittiyse ve biraz da bölgeye ilişkin okumalarınız
varsa, aynı Selefî ekolden gelen Suudi Arabistan’ın yakın desteğini görmeniz gerekir, bu işte
rol alan ülkeleri görmeniz gerekir. Ama mesele, IŞİD’e kim destek veriyor, bunu anlamak
değil, IŞİD mevzusu üzerinden AK PARTİ’ye karşı laf söylemek olunca gayet tiyatrovari” (sf.
907)."
[Data_2014-2015]

27.!!!!
"Turgut Dibek: “ğerlendirecek, Bakanlar Kuruluna sunacak, ikinci yol o. Diğer yöntemi de şu:
Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili olarak, yani Türkiye'nin de terör örgütü olarak gördüğü bu
örgütlerle ilgili olarak yabancı ülkelerden taleplerini düzenleyen hükümler var, yani üç başlık.
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Fakat bunun içerisinde on yıl… Otuz yıldır -arkadaşlar söylüyorlar- PKK’yla biz mücadele
ediyoruz, binlerce can şehit vermişiz. Yani otuz yıldır ya da on yıldır biz bu sözleşmeyi
onayladıktan sonra PKK’yı dünyaya terör örgütü olarak kabul ettirememişiz. Yani Türkiye'deki
Terörle Mücadele Kanunu, ilgili kanunlara göre, bize göre terör örgütü ama Türkiye
Cumhuriyeti şunu yapamıyor. Yani bu kral çıplak, herkes bunu biliyor, burada da söylendi.
Herhangi bir ülkeden Türkiye Cumhuriyeti, PKK’nın… İngiltere, Fransa, Amerika fark etmez
onlar bizim gönlümüzü alsınlar diye zaman zaman “Biz de PKK’yı terör örgütü olarak
görüyoruz.” diye açıklamaları var ama Türkiye'nin bir talebini aldıklarında PKK’yla ilgili, yani
ülkenizdeki şu kuruluşlar PKK’ya destek veriyor, oradan gelir elde ediyor PKK diye, bunların
mal varlığına el koyun diye; şu yanıtı alacağız veya alıyoruz: “PKK terör örgütü değildir.”
arkadaşlar. Diğer ülkelerin bize vermiş olduğu yanıt. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir
paradoks var, Türkiye'de insanlara “Terör örgütü olarak ne var?” diye sorduğumuzda herkesin
aklında PKK var ama biz bu sözleşme hükümlerini PKK’ya uygulayamayacağız, mümkün değil
böyle bir olay” (sf. 823-824)."
[Data_2011-2013]

BREXIT

1.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI ÖMER ÇELİK: Çok öteden beri, Avrupa Birliğinin köklerine bakıldığı
zaman hep birtakım yorumcular şunu söylerlerdi: Esasında, Napolyon Savaşlarından sonra
İngilizlerin bir daha Napolyon gibi birisi çıkıp da Avrupa’nın sınırlarını altüst etmesin ve bunun
için nasıl bir düzen kuralım diye yaptığı tartışmaların neticesi çeşitli evrimsel süreçlerden
geçip Avrupa Birliğine varmıştı. Dolayısıyla ilk olarak, Avrupa’da Napolyon gibi birisi çıkıp da
Avrupa’nın sınırlarını ve düzenini altüst etmesin, bir istikrar düzeni kurulsun diye ortaya çıkan
tartışmaların kökeni olan İngiltere’nin, bugün gelinen noktada bu istikrarı ve düzeni temsil
eden Avrupa Birliğinden ayrılıyor oluşu, tabii, bir ikilem yaratıyor, bir ironidir ve bu da Avrupa
Birliğinde mekanizmaların ve değerlerin köklü bir şekilde gözden geçirilmesine yol açıyor."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Tabii, burada, Avrupa Birliği sağlam durdu. “Brexit”in ilk aşamasında, o büyük pazarlıklar
sonrasında İngiltere taleplerini yerine getirdikten sonra ancak ikinci aşamasına geçildi.
Dolayısıyla 27 ülkenin İngiltere karşısında sağlam bir duruş sergilediğinden yani Avrupa
Birliğinin “Brexit”le ilgili süreçte sağlam duruşundan kastım şu: İngiltere mükellefiyetlerini
yerine getirmeden herhangi bir şekilde “yumuşak Brexit” denilen bir sürece izin
vermeyeceğini göstermiş oldu."
[Data_2017_2018]
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3.!!!!
"Bu, herkesin kendi başının çaresine bakma durumu sebebiyle Yunanistan en son,
biliyorsunuz, Viyana’dan büyükelçisini çekmiş, Avrupa’nın Lübnan’ı olma durumuna itiraz
etmiş ve bunun yanında, Haziran ayının 23’ünde İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışıyla ilgili
referandum Avrupa Birliğinin geleceğiyle ilgili endişeleri, soruları da haklı hâle getirmiştir.
Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim: İngiltere’de yapılacak referandumda sonuç ne olursa
olsun Avrupa Birliği bakımından çok ciddi bir sarsıntı anlamına gelmektedir çünkü
referandumda İngiltere’de mevcut Hükûmetin Avrupa Birliğinde kalma yönünde oy
kullanılmasını savunması için Avrupa Birliği hukuk devleti olma ilkesinden uzaklaşmış,
kuralların herkes için geçerli olmadığı, büyük ülkelerin isterlerse kurallardan muaf
tutulabileceği gibi bir duruma yol açmıştır. O bakımdan İngiltere’nin ayrılması da kalması da
bildiğimiz Avrupa Birliğinin sonu anlamına gelmektedir. Başka türlü devam etmek
durumundadır. (s. 486)."
[Data_2015-2017]

4.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR: 2015 yılı, Avrupa bütünleşmesinin en temel
politikalarının dahi sorgulanır hâle geldiği bir yıl olmuştur. Bu dönem zarfında öncelikle
Yunanistan’da önemli bir kriz yaşanmış ve avro bölgesi gerçekten önemli sorunlarla
karşılaşmıştır. Ardından, Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük düzensiz
göç akınıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük
şehirlerini vuran terör saldırıları Avrupa Birliğini kritik bir diğer sorunla karşı karşıya
bırakmıştır. Buna ilaveten, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma tartışmaları da bütün bu
sorunlara eklenince Avrupa Birliği âdeta varoluşsal krizlerle birlikte yaşamaya başlamıştır.
Son dönemde yaşanan bütün bu gelişmeler, evrensel değerler üzerinde yükselen, barış ve
istikrara dayalı, çok kültürlü bir Avrupa inşası düşüncesinin sorgulanmasına yol açmıştır.
Avrupa Birliğinin düzensiz göç krizi, terör tehdidi ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğu
bu süreçte, Birliğin geleceği ve istikrarı bakımından Türkiye’nin önemi de her zamankinden
daha fazla ön plana çıkmıştır. Türkiye’nin, Avrupa projesini ileriye taşıyabilecek vazgeçilmez
aktörlerden birisi olduğu açık bir (buraya kadar s. 558) biçimde görülmüştür."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"AB’yle ilişkilerimizde de aynısı var. Yani, geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin oylamasıyla daha
fazla tartışıldı ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yine topa girdi daha Dışişleri Bakanı
konuşmadan “Biz de referanduma götürebiliriz.” diye. Neyini referanduma götüreceksiniz?
Türk milleti zaten bundan muzdarip, gelişmelerin doğru olmadığını biliyor, siyasi dayatma
olduğunu biliyor, ara sıra da olsa bazı millî çıkışlar yapıyor."
[Data_2015-2017]
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6.!!!!
"Onlardan görüş almadan, devletin aklını çalıştırmadan yaparsanız üç gün sonra tersini
söylemek ve savunmak zorunda kalırsınız. Kaygımız budur Milliyetçi Hareket Partisi olarak,
yani uyarımız bundandır. O zaman, bunların elden geçmesi lazım “İngiltere kararını verdi, biz
de yapalım.” demeyelim, aynı şeyi Almanya’yla yaşıyoruz. Durdurduk, diplomasi devam
etmedi, karşılıklı bir şeyler söyledik."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Şimdi, bir başka konu bizim Avrupa
Birliğiyle ilişkilerimiz. Bizim Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz elli küsur yıldır devam ediyor.
Türkiye, istenmeyen bir ülke olabilir ama bu bizim stratejik hedefimiz. Şu andaki konjonktür
Avrupa’da bu. Irkçı, milliyetçi, anti Türk, İslamofobik yaklaşımlar maalesef ağırlık kazanmış.
Avrupa marjinalleşiyor, aynı Avrupa değil ama bu, şu anın Avrupa’sı. Konu böyleyken bizim
çekilmemiz, “Biz gerekirse bunu referanduma götürürüz.” gibi yaklaşımlar sergilememiz
yanlıştır. Biz üye miyiz ki referanduma götürelim? Zaten istenmediği zaman ilişkiler
götürülmez yani götürülmek istenmiyorsa referandum kılıfının hazırlanmasını da anlamlı
bulmuyoruz."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"Bugün İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmasının sonuçları küreseldir; Avrupa için değildir,
küreseldir. Yeni bir denklem oluşacak, muhtemelen İngiltere ittifak olarak Amerika Birleşik
Devletleri’yle daha fazla ittifak ilişkisine girecek. Zaten geleneksel bir ittifak ilişkisi vardı ama
İngiltere iç sorunlarla da karşılaşacak yani bu süreç İngiltere’yi referandumda her ne kadar
Türkiye konusunu gündeme getirmek suretiyle dışarıya dönük bir çalışmanın içine ittiyse
bundan sonra İskoçya konusu ve İrlanda konusuyla İngiltere içerisine gömülecek, belki bir
çözülme sürecini yaşayacak. Bizim böyle bir durumdan, Avrupa’nın kendi iç sorunlarıyla
uğraştığı bir durumdan vazife çıkarıp “Biz de hadi buradan çıkalım.” gibi bir anlayış bize zarar
verir. Bizim bu anlayışı terk etmemiz gerekiyor."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"Bir başka konu: Şimdi, İngiltere’de bu konu gündeme geldiğinde bunun taraftarları da,
Avrupa’da kalmak isteyenler de, Avrupa’dan, Avrupa Birliğinden ayrılmak isteyenler de bu
konuyu Türkiye üzerinden götürdüler. Türkiye şeytanlaştırıldı, Türkiye ötekileştirildi,
yabancılaştırıldı ve Türkiye öcüleştirildi. Siz, hakikaten, Hükûmet olarak niye buna cevap
vermediniz, niye buna bir ses vermediniz, niye bunları eleştirmediniz? Bugün İngiltere’de
Türkiye şeytanlaştırılırken yarın başka bir ülkede bunun benzerinin tekrar etmeyeceğini
nereden garanti ediyorsunuz? Niye bunlara karşı çıkmadınız? Türkiye’nin ulusal çıkarları
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maalesef sessiz bir şekilde gömülüyor, ses çıkartılmıyor ve bizi bu rahatsız ediyor. Hükûmetin
sessizliği, ciddi manada, İngiltere’deki tavırdan daha fazla rahatsız ediyor bizi. (s. 186)."
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA TAHA ÖZHAN (Malatya) – Bugün Avrupa’da yaşanan meseleye de
birkaç cümle söylemekte fayda var. Özellikle İngiltere’nin çıkışıyla beraber sadece Avrupa
Birliği değil, Avrupa fikrinin kendisi de kimlik anlamında, siyasal anlamda, ekonomik anlamda
ve jeopolitik dinamikler anlamında ciddi bir tartışmanın içerisine girmiştir ve bir domino etkisi
olacaktır. Benzer şekilde, bugüne kadar oldukça sorunlu yerlerden yaşanan sirayet etkisinin
bugün Kuzey’in en refah ekonomik birliği ve siyasal birliği gibi görünen yerden dünyaya
sirayet etkisi, yayılma ihtimali bulunmaktadır."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"Meseleyi, Türkiye’nin dış siyasetini o kadar büyük zikzaklar içinde götüren bir iktidarla karşı
karşıyayız ki, bir süre sonra, Türkiye, İngiltere’de bu hafta sonu yapılan Brexit oylamalarında
İngiltere’nin ana gündem maddesi hâline geldi. Nasıl geldi? Sayın Cumhurbaşkanı arada bir
çıkar, “Ey Avrupa Birliği! Ey Rusya!” der ya, orada Başbakan David Cameron çıktı, “Ey
Türkiye!” dedi. Bu bizim canımızı sıktı. İktidarın da canını sıktı, muhalefetin de canını sıktı. Biz
Türkiye’nin başka bir ülkenin iç işlerinde malzeme olarak kullanılmasını istemeyiz. İstemeyiz
ama biz, şu ana kadar ilişkide olduğumuz bütün ülkeleri kendi iç siyasetimizde malzeme
olarak kullandık. Avrupa Birliğini biz, malzeme olarak kullandık mı arkadaşlar? Kullandık. “Biz”
derken Hükûmetten bahsediyorum. Biz, İsrail’le ilişkileri iç politika malzemesi olarak kullandık
mı? İsrail’i şeytanlaştırdık mı? Şeytanlaştırdık. Her şeyi iç politika malzemesi olarak kullandık.
Biz, Ermeni soykırımı iddialarını iç politika malzemesi yaptık mı? Yaptık. Biz, “Ey Obama!”
deyip Amerika’yla ilişkileri iç politika malzemesi hâline getirdik mi? Getirdik. (s. 194)."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"İngiltere’de “AB’den çıkalım.” diyenlerin kazandığı referandum sürecinde kampanya yürüten
iki tarafın da Türkiye’nin AB üyelik hedefinin getireceği olumsuzlukları gündeme taşıması bir
dış politika başarısı olarak görülebilir mi? Adaylık süresince en büyük destekçimiz olan
İngiltere, hangi nedenlerle bizden vazgeçmiştir? (s. 420)."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) –Son Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde aşırı sağcı, daha doğrusu ırkçı partilerdeki oy artışının üzerinde de mutlaka
durulması gerekmektedir.... İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmak için yaptığı referandum
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neticesinde konuşulan konuların başında Balkanların güvenliği gelmektedir. Umuyorum ve
diliyorum ki bütün ülkelerin ve özellikle Avrupa ülkelerinin liderleri, bu yeni dalga üzerinde
sörf yapmak yerine tehlikeyi görürler ve gerekli adımları atarlar."
[Data_2015-2017]

14.!!!!
"İngiltere’deki referandum sonucu olumsuz karşılanmakla birlikte piyasalar üzerindeki etkisi
kısa sürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’ın seçimi kazanması, sadece ABD
ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentileri değiştirmemiş, ayrıca global ekonomi ve finans
piyasalarına ilişkin belirsizlikleri de önemli ölçüde artırmıştır."
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"Elbette Avrupa bunlardan ibaret değil ama bütün bunların yürüttüğü bir siyaset, Türkiye’ye
verdikleri birtakım eleştiriler, dile getirdikleri çok zalim, çok acımasız eleştiriler var. Elli beş
yıldır Avrupa Birliğinin kapısında bekliyor Türkiye, İngiltere Başbakanı “3000 yılında bile
olamazlar.” diyor. Ne güzel tarih değil mi? Burada Türkiye’ye yönelik bir aşağılama yok mu?
Biz bunun karşısında susacak mıyız? “Ey Avrupa! Ey Avrupa!” demeye mi devam edeceğiz?
Tabii ki bu ülkenin duruşuna ilişkin mukabil eleştirileri dile getirmeliyiz. Ben beklerdim ki
CHP’li arkadaşlar da AK PARTİ’yle bu kadar uğraşmak yerine biraz da Türkiye’nin hakkına,
hukukuna ilişkin, şu Avrupa eleştirisine dair birtakım değerlendirmeler yapsınlar. Ben hiç
duymadım. Anlıyorum, rakip partileriz, tamam, iktidara gelmek istiyorsunuz, söyleyin, sonuna
kadar söyleyin ama biraz da hakkaniyet canım, biraz da Avrupa’ya laf söyleyin. (s. 97)."
[Data_2015-2017]

16.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
2008 yılındaki küresel krizin etkileri hâlâ sürüyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
büyüme oranlarında beklenen iyileşme maalesef sağlanamadı, özellikle 2016 yılında küresel
ekonomi beklentilerinin altında bir performans gösteriyor. Büyüme, küresel kriz sonrası en
düşük düzeyde. Zayıf uluslararası ticaret, korumacılık, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden
ayrılması, azalan sermaye akımları, artan küresel borçluluk gibi faktörler, bütün ülkelerin
büyüme oranları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. (s. 131)."
[Data_2015-2017]

17.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EDİP SEMİH YALÇIN (İstanbul) – Avrupa Birliği bir küresel projedir ancak
ulus devlet gerçeği karşısında bugün bu projenin geleceği tehlikeye girmiştir. İngiltere’de
Brexit’in ortaya çıkması ve İngiliz halkının AB’ye “hayır” demesinin arkasında da bu ulus
devlet olgusu vardır. Atatürk de millî devlet ve üniter yapının sırlarını keşfedip hayata
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geçirmiş ama tamamlamaya ömrü yetmemişti. Onun attığı tohumlar kök salmış ve Türkiye,
yoluna çıkan bütün engellere, bütün antidemokratik inkıtalara, darbelere rağmen yoluna
devam etmesini bilmiştir. Bu arada, küreselleşmenin yol açtığı kutuplaşma ve millî yapılara
emperyalizmin mücadelesi aksi tesir icra etmiştir. Milliyetçiliğin ve muhafazakâr değerlerin
yükselmesine zemin hazırlayan küresel emperyalizm, ulus devlet yapılarının ve yerel üniter
mekanizmaların direnişiyle karşılaşmıştır. Batı dünyasının, kendi ürettiği evrensel değerler
yerine bunları istismar eden yeni sömürgecilik politikalarına yönelmesi, modern
demokrasilerin güçlü liderler rejimi ve otokrasiye evrilmesine de yol açmıştır."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmeler, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma süreci,
Avrupa’da yapılan tartışmalar, öte yandan, kapitalizmin odağına aldığı bireysel menfaat ve kâr
maksimizasyonunun değer üretmediği, bu bakımdan da toplumsal bir refah fonksiyonu
oluşturmakta âciz kaldığı görülmüştür. Kapitalizm ve neoliberalizm politikaları krizdedir.
Fertlerin bireysel menfaatleriyle etkinlik alanı sağlanması, ancak ve ancak toplumsal bir refah
fonksiyonu içinde mümkün olmaktadır. Sırf “benden” diye övülecek, dara düştüğünde
kurtarılacak, bir halta yaramaz malları satın alacak, silahla donatılacak stratejik ortaklar yok
artık. İkili ilişkilerin, çırılçıplak millî çıkarların ön plana geçtiği bir yeni dünya düzeni bu. Millî
çıkarların, millî hesapların ve milliyetçiliğin dünyasıyla karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz
küreselleşme çağında bizleri bekleyen sınav, kimlik, vatan, millet olma duygusunu korumak ile
küresel sistem içerisinde ayakta kalmayı sağlayacak şeyleri yapmak arasında sağlıklı bir
dengeyi ortaya koymaktır."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"Bu bize üzüntü veriyor, biz böyle bir şeyi istemeyiz. Bunun şöyle bir sonucu ortaya çıktı: “Üç
bin yıl bile geçse Türkiye Avrupa Birliğine üye olamaz.” diyen Avrupalı siyasetçiler türedi,
Adalet ve Kalkınma Partisinin kötü vasıflarını örnek alan kötü Avrupalı siyasetçiler türedi ve
onlar da dönüyorlar Türkiye’yi her yaşadıkları seçimde kendi iç politikalarının malzemesi
hâline getiriyorlar. En son Avusturya’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı aday çıktı ve
dedi ki: “Eğer Türkiye Avrupa Birliğine girerse biz Avrupa Birliğinden çıkma konusunu
referanduma sunarız.” Yani biz şu anda İngiliz “pub”larında ya da Alman restoranlarında
masalarda meze olmuş durumda bir ülkeye dönüşmüş durumdayız ki bu da herhâlde Adalet
ve Kalkınma Partisinin istediği o büyük lider ülke Türkiye olmasa gerek."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) -Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; gerek dünyada gerekse ülkemizdeki gelişmeler açısından oldukça zor bir yılı
geride barakmış bulunuyoruz. ABD seçimleri, İngiltere ve İtalya’daki referandum sonuçları,
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komşumuz Irak ve Suriye’de artarak devam eden kriz, Rusya’yla ilişkilerimizin seyri, ülkemizde
yaşanan darbe girişimi, FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi 3 terör örgütüne karşı sürdürdüğümüz
amansız mücadele ve küresel ekonomideki durgunluk; 2016’da yaşanan bütün bu gelişmeler
doğal olarak Türkiye’yi etkiliyor. Diğer taraftan, bu gelişmeler bir yönüyle de Türkiye’nin
özellikle de Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam, güçlü, dirençli olduğunu da cümle âleme
ilan ediyor. (s. 514)."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"Nitekim, Brexit sonrası Avrupa’nın nasıl bir Avrupa olacağı da ciddiyetle tartışmamız
gereken, takip etmemiz gereken bir gündem. Çünkü, Avrupa düzeni fikri esasında İngilizlerin
zihninde çok geniş yer eden bir fikirdir. Napolyon’un Avrupa’yı altüst etmesinden sonra
Avrupa’da bir daha sınırların radikal bir biçimde değişmemesiyle ilgili ciddi bir fikriyat ortaya
koymuşlardır. Hatta genç Henry Kissinger doktora tezini bunun üzerine yapıp, bunun
üzerinden Birleşmiş Milletler düzenine dönük birtakım fikirler geliştirmiştir. Ama şimdi
Avrupa düzeninden İngiltere’nin ayrılması demek ve üstelik ne İngiltere nasıl ayrılacağını
biliyor, bununla ilgili bir yöntem var ne de Avrupa Birliğinde bu ayrılmanın nasıl olacağına dair
bir yol haritası ortaya çıkmış durumda. Tüm bu belirsizlik ortamı, önümüzdeki dönemde
istikrarın, güvenliğin ve demokrasinin ciddi bir türbülansın içerisine gireceğini gösteriyor.
Dolayısıyla, Avrupa Birliğiyle ilgili konuştuğumuzda bütün bu ajandayı da göz önünde
tutmamız gerekiyor. (s. 519)."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"İçinde bulunduğumuz dönemde küresel ekonomik görünüme ilişkin bazı aşağı yönlü riskler
de önemini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda FED’in faiz artırımları, küresel
piyasalarda emtia fiyatlarındaki düşüş, İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci dolayısıyla
meydana gelebilecek dalgalanmalar, Avrupa bankacılık sistemine ilişkin problemler, Çin
ekonomisinde devam eden yeniden dengelenme ve küresel ekonomide uzun süreli durgunluk
önemli aşağı yönlü riskler olarak sayılmaktadır. Öte yandan, ABD’de yaşanan başkanlık seçimi
sonuçları, bölgemizde yaşanan jeopolitik gerginlikler ve terör tehdidi gibi ekonomi dışı
unsurlar da küresel büyümeyi olumsuz anlamda etkilemeye devam etmektedir. (s. 1244)."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"Bu kapsamda, sadece bu tepkilerin değil, 1963’ten beri devam eden Avrupa Birliğine tam
üyelik sürecimizin de ciddi anlamda yeniden ele alınması ve gözden geçirilmesi gerektiğini
buradan hatırlatmak istiyorum. Çünkü, burada bir çifte standart var, burada bir haksızlık var.
Bizim defalarca ifade ettiğimiz bir şey vardır, ilgili bakanlarımıza da burada söyledik, gelen
heyetlere de söyledik; artık, elli dört yıla yaklaşan bir sürede bir türlü bitmeyen ama evliliğe
de gitmeyen bir nişanlılık ilişkisi gibi tasvir ediyorum ben bunu. Bunun artık, bir şekilde
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sonlandırılması gerekiyor ya onlar gelip gerçek anlamda… Bizim yarımız kadar değil, yarımızın
yarısının yarısı kadar olmayan birçok ülkeyi tam üye olarak kabul edip bir tarafta sorunlu olan
Güney Kıbrıs kesimini dahi tam üye kabul edip bu sorunların bu hâle gelmesine yol açan bir
Avrupa Birliği iradesi var; bu konuyu ciddiyetle ele almak gerekir. Bununla birlikte yine
Gümrük Birliği Anlaşması’nı da eğer tam üyeliğe giden bir süreç yoksa masaya yatırıp bu
konuda da karşılıklı bir anlayış içerisinde bir çalışmaya gitmek gerekir. Örneğin, şu anda,
İngiltere’de de geçtiğimiz günlerde onaylanan Brexit sürecinden bazı derslerin alınması ve
kendi içlerinde yıllardır beraber oldukları ülkelerin bile birer ikişer bu sürecin dışına çıkmasını
da dikkate almamız lazım."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"RUHİ ERSOY: Değerli milletvekilleri, Trump’lı bir Amerika’yla başlayan, türbülansa giren bir
dünyada, Avrupa Birliğinden ayrılan İngiltere’nin, NATO’yu tartışma zeminine çağıran
Fransa’nın başta olmak üzere, dünya standartlarındaki geldiği noktada neoliberal politikaların
sonuç vermediğini, her ulus devletin kendi güvenlik politikasını kendi vatandaşlarını mutlu
etmek üzerine kurguladığını çok rahatlıkla görürsünüz.
Bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, devletimizin, milletimizin, kamu
bürokrasimizin ve sonuna kadar vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın gündelik yaşam
içerisindeki her türlü probleminin yerinde çözümlenmesini, huzurlu, güvenli bir şekilde,
memleketine, milletine bağlı bir şekilde, mutlu ve refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşamasını
istiyoruz. Bu kapsamda, dağa kaçırılan askerlerin hesabını ve bugün tehdit edilen bölgedeki
farklı siyasi partilerin durumunu ayrı bir dosya olarak açabiliriz. Bugün itibarıyla bölgede
hâkimiyet kaybeden terör örgütünün yeniden hâkimiyet kurmak üzere birtakım dayatmaları
ortaya koyarak farklı siyasi parti mensuplarının yöneticilerine ne tür zulümler yaptığı ortada.
(s. 34)."
[Data_2015-2017]

VISA

1.!!!!
"MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) –Özellikle, modern demokrasilerde siyasi yapı ve işleyiş
yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında kurulan dengelerle şekillenir. Fakat, bu dengeyi
sağlamakla yükümlü olan iktidar “Yasama bizde, yargı bizde, yürütme bizde.” diyerek temel
dengeleri dahi gözetmediğini açık bir şekilde dile getirmiştir. Demokrasinin değer ve
anlayışlarından uzaklaşan bir yöntemle karşı karşıyayız ve bu anlayışın AB yolunda sonuç
vermeyeceği de apaçık ortadadır. İngiltere zaten bunun ilk adımını attı. David Cameron
“Schengen bölgesinde değiliz, ayrıca Türklere vize serbestisi teklifinde bulunan kararı
Schengen bölgesi aldı. Biz böyle bir karar almadık, almayacağız da. Ancak, vizenin ülkelere
yerleşip çalışmadan çok, ziyaret hakkı veren bir vize olduğunu hatırlayalım. Schengen
ülkelerini vizelerle ziyaret eden Türklerin (buraya kadar s. 989) Britanya’ya gelme ya da
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otomatik olarak ülkeye girme hakları yok. Bunu net bir şekilde anlamak çok önemli.” ifadesini
kullandı. Bu da Avrupa’nın bakış açısını az çok ortaya seren bir ifadedir. (s. 990)."
[Data_2015-2017]

2.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Yeşil pasaport konusunda pek çok arkadaşımız soru sordular. Ben de avukat
bir milletvekili olarak avukat meslektaşlarımızın hepsine yeşil pasaport verilmesini gönülden
arzu ettim. Komisyon görüşmeleri sırasında arkadaşlarım dile getirdiğinde, ben bunu Dışişleri
Bakanlığımızla da, başka ilgili bakanlıklarla da müzakere ettim ve oradan şöyle bir
değerlendirme yapıldı: Şimdi, Avrupa Birliğine üye ülkeler ve başkaca bazı ülkeler,
Türkiye’deki yeşil pasaport sayısının yüksekliği nedeniyle bunun azaltılmasını istiyor, bazı
ülkeler de yeşil pasaporta vize koyuyor; örneğin, İngiltere, şu anda yeşil pasaporta vize
koymuş durumda. Başka ülkelerde de bu konuda büyük bir baskı var. Türkiye’deki rakamla
Batı ülkelerindeki rakam kıyaslandığında bizde çok büyük sayıda yeşil pasaportlu vatandaşımız
var. O yüzden, bu noktada bir adım attığımızda belki şu andaki yeşil pasaportlularla ilgili
sıkıntı da ortaya çıkabilir dendi. Böyle bir risk gördüğümüz için bu konuda bir adım atmadık.
Ancak vize muafiyetiyle ilgili görüşmeler, biliyorsunuz, devam ediyor” (sf. 764)."
[Data_2014-2015]

3.!!!!
"Haydar Akar: “Yine, Başbakan her gittiği yerde vizeleri kaldırdığından bahsetmektedir değil
mi arkadaşlar? Başbakanımız her gittiği yerde, her yaptığı açıklamada vizeleri kaldırdığını
söylemektedir. Doğru. Aslında yiğidin hakkını yememek lazım. Evet vizeleri kaldırdı. Bizim
daha önce vize koyduğumuz ülkelerden vizeleri kaldırdı. Bir bakın bakalım vize kalkan
ülkelere. Eğer Amerika’dan, Kanada’dan, Avustralya’dan, İngiltere’den, İtalya’dan, Fransa’dan
herhangi bir ufak Avrupa ülkesinden yani Türkiye’de herhangi bir ilin yüzölçümü kadar olan
Avrupa ülkesinden vizeleri kaldırmış iseniz bize de söyleyin, biz de bilelim, oraya vizesiz
gidelim arkadaşlar."
[Data_2011-2013]

4.!!!!
"Bir başka konu, artık dünyada küresel bir turizm oluştu, belli ülkeler bunun kaymağını yiyor.
Soruyorum… Avrupa Birliği ülkelerine vizesi olan, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine vize
almış, Türkiye’nin vize uyguladığı herhangi bir ülke vatandaşının, Avrupa Birliği ülkelerinden
birinin vizesi varsa veya Amerika vizesi varsa, İngiltere vizesi varsa Türkiye vize istemesin bu
vatandaşlardan. Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin
konsolosluğu vize vermez boş yere, vize veriyorsa… Örneğin, Hindistan ve Çin vatandaşları
Türkiye’de bir destinasyon merkezi… İstanbul’a gelip diğer ülkelere gitmek istiyor ama bizim o
ülkelere uyguladığımız vize nedeniyle burayı bir destinasyon merkezi yapamıyorlar. Bırakın,
ilan edin Hindistan’da: “Biz, Avrupa Birliği ülkesi vizesi olan hiçbir Hindistan vatandaşına vize
istemiyoruz.” deyin bakalım. Ama bunu söylemiyoruz ve bazı ülkelerde konsolosluğumuz yok,
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başka ülkelere gitmek zorunda kalıyorlar. Bunun için, bunun yolu şudur: Herhangi bir Avrupa
Birliği ülkesinin vizesi varsa, Amerika vizesi varsa veya İngiltere vizesi varsa bu ülke,
Türkiye'nin bu insanlara, “Bu vizesi olan insanlardan vize istemiyoruz.” demesi lazım” (sf.
275)."
[Data_2011-2013]

5.!!!!
"Tanju Özcan: Şimdi, bu sözde dünya liderinin yönettiği Türkiye’de yaşıyoruz. Bu sözde dünya
liderinin yönettiği ülkenin milletvekilleriyiz. Şimdi, uluslararası ilişkilerden bahsederken bir
konuya değinmek istiyorum. Bilemiyorum, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ne veya
İngiltere’ye giden milletvekili
arkadaşımız var mı? Milletvekilleri Amerika Birleşik Devletleri’ne giderken veya İngiltere’ye
giderken hangi zorluklarla karşılaşıyor bunu biliyor musunuz bilmiyorum. İngiltere veya
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan, diplomatik pasaportu
taşıyan milletvekillerine vize uyguladığını bilmiyorum, biliyor musunuz? Vize uygulamakla
kalmayıp, o ülkeye indikten sonra
sizin üstünüzü aradıklarını elle, kemerlerinizi çıkarttırdıklarını, ayakkabılarınızı çıkartıp sizi
yalın ayak yürüttüklerini bilmiyorum, biliyor musunuz? (AK PARTİ sıralarından “Siz ne zaman
gittiniz? sesi) (sf. 763)

“Değerli dostlar, uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesi diye bir ilke vardır. Biz hukuk
fakültelerinde bunu öğrendik, çoğunuz da öğrenmişsinizdir. Bir ülke size nasıl muamele
yapıyorsa siz de ona böyle muamele yaparsınız. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bize
vize uyguluyor. Peki, biz o ülkelerin parlamenterlerine, milletvekillerine böyle bir şey
uygulayabiliyor muyuz? Bizim buna gücümüz yetiyor mu?” (sf. 763)."
[Data_2011-2013]

6.!!!!
"Haydar Akar: “Arkadaşlar, kimse kimseyi kandırmasın. Dünya lideri olmak, Almanya’daki
vatandaşların, dünyanın her tarafındaki Türk vatandaşlarının problemlerini çözmekle gerçek
bir hâle gelir. Eğer bu problemleri çözemiyorsa ve bunları halledemiyorsa dünya liderliği
vasfından da söz etmek mümkün değil. Sadece bununla da bitmiyor. Bakın, vize problemleri…
Hangi Avrupa ülkesiyle vizeyi çözdünüz? Bir tanesini örnek verebilir misiniz? Ama geçen gün,
Sayın Bakan Egemen Bağış övgüyle bahsediyordu, Brunei Sultanlığı herhâlde vizeyi kaldırmış
bizden, hepimiz oraya seyahat edebiliriz ama İngiltere’ye gitmek için diplomatik
pasaportunuzun olması bile yetmiyor, değil mi?” (sf. 928)."
[Data_2011-2013]
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7.!!!!
"Ali Serindağ: Kısaca, göç zor bir alandır. Kendi davetleriyle Avrupa ülkelerine giden
yurttaşlarımız bile orada çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Orada pek çok ırkçı
saldırılara maruz kalmaktadırlar bizim vatandaşlarımız. Bana göre, bize göre, sadece
yurdumuza gelen, yurdumuzda kalan ve yurdumuzdan çıkış yapacak olanlarla ilgilenmemiz
yetmez. Asıl bizim ilgilenmemiz gereken başka bir konu, yurt dışında bulunan göçmen
vatandaşlarımızın orada mutlu olmalarını sağlayacak tedbirleri alacak şekilde o ülke
hükûmetleriyle ilişkilerimizi geliştirmektir. Bizim oradaki vatandaşlarımızın entegrasyon
sorunları var, başka sorunları var, yurttaşlık sorunları var, vize sorunlarımız var her şeyden
evvel. Şimdi, Sayın Hükûmet çıkıyor, diyor ki: “Efendim, biz, bugün Tanzanya’yla vize muafiyet
anlaşması imzaladık.” yok “Kenya’yla vize muafiyet anlaşması imzaladık.” Siz, Almanya’yla
yapabiliyor musunuz?...İngiltere’yle yapabiliyor musunuz? Fransa’yla yapabiliyor musunuz?
(sf 236)"
[Data_2011-2013]

MILITARY/INTELLIGENCE CAPABILITIES

1.!!!!
"EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU – Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan askerî okulaskerî akademi ayrımı neden kaldırılmıştır? Bunun yerine bir çatı yapı olan Millî Savunma
Üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversitemizin başarılı olmasını temenni ediyoruz. İhtiyaç
duyulan personeli yetiştireceğine olan inancımı ifade etmek isterim ancak dünyadaki
örneklerine bakacak olursak mesela Fransa’da Ecole Militaire-Academie Militaire var yani
okul ile akademi birbirinden farklı. (s. 572).
İngiltere’de, Amerika’da askerî kolej var, askerî akademi var. Dünyanın bütün gelişmiş
ülkelerinde var, bizde de Osmanlı’dan, III. Selim’den bu yana bu gelenek var. Yani Kuleli Askerî
Mektebini falan kapatmak niye? Bilmiyorum yani duvarlar darbe yapmaz, personel yapar,
insanlar yapar. O insanları da o şeyin içerisin (s. 573)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Son on üç yılda savunma sanayisi
sektöründe yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdik. Tersine çalışan bir sistemi düzene soktuk.
Yabancı firmalar yerine yurt içi firmaları ana yüklenici olarak belirledik. Savunma sanayisini
üretim ağırlıklı bir yapıdan tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya dönüştürdük. Artık kendi
tasarımlarımız olan, adını bizim koyduğumuz sistemler söz konusu. Dünyanın en büyük ilk 100
savunma firması arasına 2 Türk firmasını soktuk. Savunma harcamaları yönüyle, Türkiye’nin
savunma harcamaları sanıldığının aksine dünya ortalamasının altındadır. Hatta, NATO’nun
tavsiye ettiği yüzde 2 sınırının da altındadır. Türkiye’nin, bundan sonraki süreçte, savunma
yönetimi, askerî teşkilat ve savunma sanayisi olmak üzere 3 ana alanda kapsamlı bir savunma
reformuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hızlı ve etkin çalışan bir tedarik ve lojistik sistemi
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kurmalıyız. Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını ve fon yönetimini
sadeleştirmeliyiz. İngiltere’deki DE&S, Almanya’daki BWB, Fransa’daki DGA benzeri bir
yapılanmayı düşünmeliyiz. (s. 329)."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"Sevgili milletvekilleri, bu görüştüğümüz yasa gücünde kararname ordumuzu yeniden
düzenliyor. Hangi orduyu? İki bin yıllık yazılı geleneği olan orduyu düzenliyor. Yani, sınırlarını
İngiliz emperyalizminin çizdiği herhangi bir Orta Doğu devletinin ordusunu değil, dört bin yıllık
geleneği olan ve iki bin yüz yıllık yazılı tarihi olan Türk ordusunu yeniden düzenliyorsunuz."
[Data_2015-2017]

4.!!!!
"Beşir Atalay: Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, teknolojinin iletişim alanında
sağladığı yenilikler tüm ülkeleri ve istihbarat teşkilatlarını teknik istihbarat imkânlarından
azami ölçüde faydalanmaya sevk etmiştir. Zira, dış politika ve millî savunma konularında
teknik istihbarat toplama gayretleri insan istihbaratı kadar önem arz etmektedir. Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Çin, Avustralya, Kanada gibi bazı ülkelerin sadece teknik
istihbarat alanıyla iştigal eden müstakil teşkilatları bulunmaktadır. Fransa, Hollanda, İspanya,
İtalya ve Almanya’da ise ülkemizde olduğu gibi teknik istihbarat ve insan istihbaratı toplama
çabaları bir arada yürütülmektedir. Bu itibarla, 2012 yılında Genelkurmay Elektronik Sistemler
(GES) Komutanlığı Millî İstihbarat Teşkilatına devredilmiş olup bu kurumumuz “Sinyal
İstihbaratı Başkanlığı” adı altında MİT içindeki elektronik istihbarat üniteleriyle
birleştirilmiştir."
[Data_2014-2015]

5.!!!!
"Türkiye, 2006 yılında Genelkurmay Başkanlığı ve Hükûmetimizin de onayıyla -Hava
Kuvvetleri Komutanlığımız- JSF Programı’na dâhil oldu. JSF Programı, Amerika Birleşik
Devletleri, Avustralya, Kanada, İngiltere, Hollanda gibi gelişmiş Batı ülkelerinin kurduğu bir
konsorsiyum. Biz başlangıçtan itibaren bu programa girdik. Maksadımız da 2020 yılı ve
sonrasında ömrünü tamamlayacak olan F-4 uçaklarımızı ve filolarını bu “JSF” dediğimiz F-35
uçaklarıyla modernize etmekti."
[Data_2014-2015]

6.!!!!
"ürk Hava Kuvvetleri, Türkiye, dünyadaki AWACS uçağına sahip 5 tane ülkeden bir tanesidir;
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Türkiye. Bizden sonra da Avustralya
inşallah havada uçar radar AWACS uçaklarını alacak” (sf. 56)."
[Data_2014-2015]
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7.!!!!
"Şirin Ünal: “Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere, pek çok Avrupa ülkesi soğuk savaş dönemi
sonrası tehdit veya risk algısındaki değişimin de etkisiyle profesyonel orduya geçmeye
çalışmaktadır. İngiltere’de profesyonel orduya geçiş tarihi 1960, Amerika Birleşik
Devletleri’nde ise 1973 yılı olmuştur. Profesyonel ordulara sahip bazı ülkelerde gönüllü asker
temini konusunda problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin kriz ve savaş dönemlerinde
arttığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle son dönemde bu problemi
yoğun olarak yaşadığı bilinmektedir. Almanya, Meksika ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde
zorunlu askerlerden ve daha yüksek maaşlı sözleşmeli erlerden oluşan “karma ordu modeli”
olarak adlandırılabilecek yapılar da mevcuttur. Zorunlu askerlik modelini uygulayan tehditrisk değerlendirmesi düşük Batılı ülkelerde alternatif kamu hizmeti uygulamaları
yasallaştırılmıştır ve sistem, kişilerin tercihlerini dikkate almaktadır. İsrail gibi tehdit
değerlendirmesi yüksek bazı ülkelerdeki zorunlu askerlik uygulamasında ise kamu hizmeti
seçeneği olmakla birlikte, uygun olan fertleri, bayanlar dâhil, devlet öncelikle askerlik görevi
için seçmektedir” (sf. 324)."
[Data_2011-2013]

TURKEY-UK RELATIONS Diplomacy

1.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR: Keza, geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı, İtalya
Başbakanı Türkiye’ye geldiler, Litvanya Cumhurbaşkanı geldi, Başbakanımız Polonya’ya gitti.
Gerçekten bu yoğun trafik, Türkiye-AB ilişkilerinde güçlü bir siyasi desteğin de ifadesini teşkil
ediyor."
[Data_2014-2015]

2.!!!!
"Mevlüt Çavuşoğlu: Diğer taraftan, ülkemiz bu proaktif politika sayesinde birçok uluslararası
örgütün merkezi olmaya başladı. Birleşmiş Milletlerin İstanbul’u özellikle bu bölgede
merkezlerden bir tanesi olarak seçmesi anlamlıdır ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,
Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İstanbul’da ofislerini
açmıştır. Bunu diğer örgütler ve teşkilatlar da devam ettirecektir. Ülkemizde, özellikle, eylül
ayından bu yana gerçekten çok yoğun bir diplomasi trafiği yaşıyoruz. 4 Cumhurbaşkanını, 5
Başbakanı Türkiye’de ağırladık. Geçtiğimiz hafta içinde Litvanya Cumhurbaşkanını, İtalya
Başbakanını ve İngiltere Başbakanını ülkemizde ağırladık."
[Data_2014-2015]

3.!!!!
"Avrupa’da, özellikle Avrupa’daki ekonomik kriz sonrasında yaşanan değişime paralel olarak
üç perspektifle ikili ilişkilerin geliştirilmesi… Ki İtalya ve İspanya başta olmak üzere, birçok
ülkeyle hükûmetler arası konferans yapıyoruz, önümüzdeki aylarda da bu toplantıları sayın
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başbakanların eş başkanlığında yine gerçekleştireceğiz. Almanya’yla stratejik diyalog
mekanizması kurduk. İngiltere’yle de iki yıllık eylem planlarıyla köklü ilişkileri
derinleştiriyoruz. (s. 324)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

4.!!!!
"Sayın Cumhurbaşkanı, 15 Ekimde Genelkurmay Başkanıyla birlikte Van ve Hakkâri’de askerî
birliklerimizi ziyaret etti. Bu ziyaret medyadan ve kamuoyundan habersiz gerçekleşti. Türkiye
Cumhuriyeti’nin başı ve başkomutanının kendi vatan topraklarındaki bu ziyaret neden gizli
tutulmuştur? Yine, Sayın Cumhurbaşkanı, İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanını neden
makamına giderek ziyaret etmiştir? Yine, Sayın Cumhurbaşkanı, hâlen Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’nde oturmamaktadır. Ancak Çankaya Köşkü’ne dört yıldır masraf yapılmaya devam
edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda ikamet etmeyi düşünüyor
mu? Ayrıca Dışişleri Bakanı için de aylığı 39 bin lira konut kiralanması yapılmıştır. Bu israf değil
midir?"
[Data_2011-2013]

5.!!!!
"Atilla Kart: “Kraliçe II. Elizabeth’ten Mayıs 2008’de Büyük Şövalye Nişanı’nı Dolmabahçe
önünde demirleyen İngiliz uçak gemisinde alıyorsunuz. Olabilir. Bunun anlamını ayrıca
sorgulamıyoruz. Bu nişanı alırken Türkiye Cumhuriyeti kara sularında bulunan bir uçak
gemisinde Türk Bayrağı'nın bulunmamasından Cumhurbaşkanı nasıl rahatsız olmaz?
Cumhurbaşkanı için bu sembollerin, bu jestlerin, bu kavramların, bu değerlerin bir anlamı yok
mudur? Cumhurbaşkanı, 2010 “Chatham House” ödülünü 9 Kasım tarihinde alırken, yine
Kraliçe’den alırken, bu tarihin 1918 yılında İngilizlerin Çanakkale Boğazı’nı işgal ve İskenderun,
Antakya’ya asker çıkardığı tarih olduğunu bilmez mi? Cumhurbaşkanı, siyasal bilinçten, siyasal
duyarlılıktan bu kadar yoksun olabilir mi ya da bu değerlerin Cumhurbaşkanı için bir önemi
yok mudur?” (sf. 24)."
[Data_2011-2013]

HEALTH!
1.!!!!
"ağlıkla ilgili bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi amacıyla Amerika Birleşik
Devletleri’nde National Institutes of Health, İngiltere'de Medical Research Council ve National
Institute for Health Research, Fransa'da Inserm ve Almanya'da Max Planck Enstitüleri gibi
teşkilatların kuruluşları doksan yıl öncesine dayanıyor. Bizler özellikle 8-14’üncü yüzyıllar
arasında bilim dünyasına çok orijinal ve yeni bilgiler, buluşlar sunan bir medeniyetin bugünkü
temsilcileriyiz ama şunu kabul edelim ki: Bugün için biz sağlıkta tüketici durumundayız;
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çoğunlukla, gelişmiş ülkelerin ürettikleri bilimi, araç ve gereci ve ilaçları kullanıyoruz. Bu
nedenle ülkemizdeki bilim insanlarına önemli görevler düşüyor.
Enstitünün Kurucu Başkanı olan Fahrettin Keleştemur Hocamız, görev aldığı günden beri
özveriyle görev yapıyor. Kendisine ve Enstitü hocalarımıza teşekkür ediyorum."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Şehir hastaneleri meselesi var bir de. Ben bir hekimim, sağlıkta dönüşüm politikalarınızı da
yakından takip ediyorum. Yurttaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetine kavuşması için
eskiyen hastanelerin yenilenmesini, modernleştirilmesini elbette istiyoruz ama bunu yapmak
için seçtiğiniz Deli Dumrul modeli şehir hastaneleri dünyada terk edilmiş durumda, yanlış bir
modeldir. İngiltere (s. 37) ve Kanada’nın terk ettiği bir modeldir. Kamu-özel ortaklığı ihale
biçimine, şehir merkezlerindeki hastanelerin kapatılıp şehirden uzakta sağlık hizmeti
verilmesine karşıyız biz."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Pancar şekeri üreten AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker kotası genelde yüzde 2 ila 3
düzeyindedir. Fransa ve İngiltere’de bu kota yüzde 0, Almanya’da ise yüzde 1,9’dur. Buna
karşın Türkiye’de nişasta bazlı şekerin kotası yüzde 10 olup Bakanlar Kurulu her yıl bu kotayı
yüzde 50’ye varan oranlarda artırmaktadır. Ayrıca piyasada etkin bir denetim de yoktur. Sayın
Maliye Bakanımız “40 bin kere düşündük.” demiş ve sosyal özelleştirme yaklaşımıyla
sözleşmelere hem çalışanların hem üreticilerin hakkını güvence altına alan, asgari beş yıl
boyunca üretimi garanti edecek hükümler koyduklarını açıklamıştır. Sayın Bakanın bu
yaklaşımı olumlu ancak sadece beş yıl için düşünmek yetmez; beş yıl sonra ne olacak?
Haddizatında Sayın Bakanın açıklamasından şeker fabrikaları özelleştirildikten beş yıl sonra
kapatılabilir anlamı da çıkmaktadır. (s.249)."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"BURCU KÖKSAL (Devamla) – Bu “NBŞ” denilen zehir kanser, kısırlık, obezite gibi çok ciddi
hastalıklara yol açıyor. Avrupalı bunu tüketmiyor, Amerikalı bunu tüketmiyor. Kotalar çok
düşük, hatta İngiltere ve Fransa’da sıfır ama siz Türkiye’de bu zehri bize yedirmek istiyorsunuz
ve ben de buradan diyorum ki: Ülkemde, tarlamda, soframda GDO ve NBŞ istemiyorum.
Binlerce yurttaşımız, milyonlarca yurttaşımız Türkiye’de haykırıyor. Artık buna bir kulak
verin."
[Data_2017_2018]
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5.!!!!
"CHP GRUBU ADINA KADİM DURMAZ (Tokat) – Değerli milletvekilleri, şeker fabrikalarını
özelleştirmek demek ülkemiz insanını mısır şurubuna mahkûm etmek demektir. Nişasta bazlı,
içeriğinde GDO bulunan mısır şurubunun insan sağlığını tehdit etmesine rağmen, ülkemiz
yüzde 50’ye yakın, kotayı yükseltecek bir yapıyı tesis ediyor. Bunu artırma yetkisi ise hiçbir
sivil toplum örgütünün görüşünü almadan sadece Hükûmete bırakılmış. Bu oran Almanya’da
yüzde 1,9, Polonya’da yüzde 3, Fransa, İngiltere ve Hollanda’da ise sıfırdır. Tekrar ediyorum:
Bu oran bizde yüzde 50’ye yükseltilebiliyor. Ne yazık ki Avrupalılar daha az tatlandırıcıyla
bizden daha az hastalanacakken Türk halkı yoksulluğa mecbur bırakıldığı gibi, hastalığa da
mecbur bırakılıyor. Birçok diyet üründe ve işlenmiş gıdalarda bulunan mısır şuruplarının
obezite, karaciğer yağlanması, diyabet ve kanser riskini yükselttiğini, kalp krizine bağlı
ölümleri artırdığını bilmeyen yoktur. Öyleyse şeker fabrikalarını kapatalım, bol bol özel
hastane yaptıralım. (s. 254)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) – Ulusal Biyogüvenlik Yasası
yürürlüğe girdiğinden bu yana, genetiği değiştirilmiş organizma, GDO’yla ilgili tartışmalar
yoğunlaşmakta, Bakanlık tarafından ne yazık ki kamuoyuna gerekli bir şekilde açıklama
yapılmamaktadır. Tokluk hissi vermeyen ve kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer
yetmezliğine kadar birçok kronik hastalığa yol açtığı ileri sürülen nişasta bazlı şeker, daha
doğrusu, mısır şurubu Fransa, Hollanda ve İngiltere’de yasaklandı, Türkiye’de ise tüketim
rekoru kırıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bilim adamları obezite ve obeziteye bağlı
hastalıkların artışını mısır şurubuna bağlayınca, üretim yüzde 10’dan yüzde 2’lere
düşürülmesine rağmen, Türkiye’de olan yüzde 10’luk üretim kotası yüzde 15’e çıkmıştır.
Bunun tek nedeni ise nişasta bazlı şekerin pancara göre ton başına 250-300 dolar daha ucuz
olmasıdır. Her ne kadar daha ucuz görünse bile neticede sağlık sorunlarıyla bunun birkaç
mislini ödemekteyiz. Avrupa ülkelerinde kişi başına nişasta bazlı şeker tüketimi 1-1,5 kilo
olmasına karşılık, Türkiye’de bu, 6 kilodur (s. 322)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Değerli milletvekilleri, 20’nci yüzyılın dünya sağlık sistemine
getirdiği en önemli kavramlardan, söylemlerden biri, aşağı yukarı dünyadaki bütün
anayasalarda tanımlandığı üzere, sağlıklı yaşam hakkıdır. Dolayısıyla, bütün anayasalar, bu
haktan vatandaşların eşit olarak ve ücretsiz şekilde faydalanmalarını ön plana almışlardır.
Hepinizin bildiği gibi -bir kez daha tekrar edeceğim- “sağlıklı yaşam” dediğimiz zaman
bedensel, ruhsal ve sosyal –gene 20’nci yüzyıl kavramlarıyla- sağlıklılığı kastediyoruz. Bu
kavramların hiçbirinin bugün Türkiye’de doğru dürüst yerleştiğini kabul etmek mümkün değil.
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Değerli arkadaşlarım, bundan yaklaşık otuz beş kırk yıl önce dünyada neoliberal politikalar
rüzgârlarını estirmeye başladığında her nedense 20’nci yüzyılda yerleşmiş bu kavramlar
değiştirildi ve öncülüğünü özellikle İngiltere’de Thatcher, Türkiye’de de Turgut Özal’ın yaptığı
gibi sağlıkta özelleştirme rüzgârları başladı ve anayasaların öngördüğü sağlıkta sosyal devlet
ilkelerinden hızla geri adım atıldı ve sağlık ticarileştirildi, özelleştirildi. (s. 53)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"Değerli milletvekilleri, kişi başına sağlık harcamalarında OECD ülkelerinde yüzde 5,1’le gayrisafi millî hasılanın yüzde 5,1’i- ve kişi başına 568 dolar sağlık harcamasıyla, hepinizin
tahmin edebileceği gibi, gene sonuncuyuz. Bu yüzdenin Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde
16 olduğunu ve kişi başına sağlık harcamalarının 10 bin dolarlara kadar tırmandığını da
hemen eklemek istiyorum. Ama bir özelliğimiz var, sağlık teknolojilerinde birinciyiz; yani MR,
bilgisayarlı tomografi gibi. Örneğin, bugün İstanbul’daki MR sayısının İngiltere’deki MR
sayısının çok üstünde olduğunu da söylemek mümkün. (s. 54)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Çok teşekkür ederim konuşmanız için. Yalnız Sayın
Vural Bey, birkaç yerde yanlış ifadelerde bulundunuz çünkü bakın, ben devletin resmî
rakamını veriyorum. Etlik Entegre Sağlık Kampüsü 1 milyar 105 milyon. Yirmi beş yıl içerisinde
ödenecek para 6 milyar. Devletin, bizim cebimizden çıkan para 5 milyar yani 5 katrilyon.
“Peki, Hocam bunu yapmayalım mı, bunları uygulamayalım mı?” Tabii ki uygulayalım. Peki, ne
yapalım? Bunlar başka yerde uygulanmış mı bir bakalım. Nerede uygulanmış mesela bu?
İngiltere’de uygulanmış. Kamu-özel ortaklığıyla, aynı, devletin parası olmadığı için. Peki, ne
olmuş İngiltere’de uygulandığı zaman? Bu kamu-özel ortaklığıyla yapılan hastanelerin
yarısından çoğu satılmış. Kimler almış? ABD başta olmak üzere, küresel sermaye almış. Geriye
kalanlarda ne olmuş? Hastanelere zarar etmemek için kâr olmayan bölümleri, yoğun bakım
başta olmak üzere, kapatmış. İşte, dolayısıyla bu araştırmaları yapmak zorundasınız, bunun
için Başbakanı uyarmak zorundasınız Sayın Vural Bey."
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Değerli arkadaşlarım, bu özelleştirme modeline dünyanın
birçok ülkesinde ve Türkiye Cumhuriyetinde Türk Tabipleri Birliği ve sivil toplum kuruluşları
çok akılcı gerekçelerle karşı çıktılar. Şimdi, bunu ısrarla uygulayan bir ülke var, İngiltere.
Zaten, neoliberalizmin de en birinci uygulayıcılarından biriydi rahmetli Thatcher’la birlikte.
Değerli arkadaşlar, İngiltere 2007 yılı sonrasında bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadı. İngiltere’de
8 tane hastane battı, İngiltere’de yüzlerce sağlık çalışanı, hemşire, doktor işsiz kaldı. Bugün
kamu-özel ortaklığının İngiltere’ye vereceği yakın dönem zararın 15-20 milyar sterlin
olduğundan bahsediliyor İngiltere’de. Bunları bilesiniz diye söylüyorum"
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[Data_2015-2017]

11.!!!!
"MURAT EMİR (Ankara) - Değerli arkadaşlar, getirdiğiniz sağlık düzeni son derece hastalıklı bir
sağlık düzeni oldu. Sağlıkta Dönüşüm Programı, aslında, insanlarımızın sağlığının özel
sektörün kâr hırsına terk edildiği bir düzendir. Bakın, bugünkü düzende ortalama bir kişinin
yıllık polikliniğe başvuru sayısı yüzde 8,2’dir. (s. 232).
Bu son derece yüksek bir rakamdır. Yani insanlar hastanelere başvuruyorlar ama nitelikli
sağlık hizmeti alamadıkları için bir daha başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu hem kaynakların
israf edilmesi anlamına geliyor hem de insanlarımızın sağlık kalitesinin ve sağlık bakım
hizmetinin niteliğinin sürekli olarak düşmesi anlamına geliyor. Mesela, acile bizde, yılda 100
milyon başvuru oluyor, 78 milyonuz; İngiltere’de 25 milyon başvuru oluyor, nüfusu 50 milyon.
Artık, siz oradan Türk insanının nasıl acil servise yönlendirildiğini değerlendirin. (s. 233)."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"İngiltere'de yıllar önce uygulanan ve başarısızlıkla sonuçlanan KÖO yöntemiyle oluşturulan
hastanelerin 7 tanesinin iflas ettiği, diğerlerinin de finansal açıdan çöküntü içinde oldukları,
hastanelerin zarar eden bölümlerinin kapatıldığı ve sağlık personelinin de maddi ve manevi
birçok zorluklarla karşılaştığı bilinmektedir."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"HDP GRUBU ADINA SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) –Sağlık Bakanlığının, bugüne kadar bu
minvalde yaptığı ihalelerle önümüzdeki yirmi beş yıl için 50 milyar TL’nin üzerinde bir kamu
borcu olduğu iddiası var. Sayın Bakan, bu iddialar için ne diyeceksiniz? Bu hastaneler için
yapılan yatırımın 8 katı kadar sadece kira ödenmesi doğru mudur? Üstelik, bu şirketlere
sadece kira bedeli değil, yapılacak tetkiklerden tutun, güvenliğe kadar aklınıza gelen bütün
hizmetlere “hizmet bedeli” adı altında ödeme yapılmaktadır. Kamu hastanelerinin bir yatırım
değil, sağlığın ticarileşmesi ve sermayeye para kazandırmak amaçlı olduğunu söylemek yanlış
olmasa gerek. Kamu hastaneleri, daha önce İngiltere ve Kanada’da da yıllarca kullanılmış,
yarattığı kamu zararı nedeniyle ciddi eleştirilere neden olmuş, pek çok hastaneyi iflasa
sürüklemiş bir yönetim biçimidir. Bunu da size tekrar hatırlatmış olalım. Bu hastanelerden bir
örnek: Erzurum’da klasik ihale yöntemiyle yaptırılan 1.200 yataklı hastane 193 milyon TL’ye
mal olmuştur. Şehir hastanesi olarak kamu-özel ortaklığı modeliyle yaptırılan Kayseri’deki
1.500 yataklı hastane için 3 milyar 443 milyon lira kira ödenecektir. Bu hastanenin sabit
yatırım tutarı ise 420 milyon TL’dir. Sabit yatırımın 8 katı, benzer yatak kapasitesindeki bir
hastaneye ödenenin 17 katı para ödenecektir. Neden, bunu açıklayabilir misiniz? Neden 1
TL’ye alacağımız hizmeti 17 TL’ye alıyoruz? Buna cevap vereyim: Çünkü, 16 TL halkın cebinden
çıkacak. (s. 458)."
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[Data_2015-2017]

14.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL: Bakın, bu kamu-özel ortaklığıyla yapılan şehir hastaneleri projesi
bundan yirmi beş yıl önce İngiltere’de denendi. Peki, denendikten sonra ne oldu? Görülen
zarar üzerine, buradaki kamu-özel ortaklığıyla yapılan hastanelerin çok büyük kısmı satıldı ve
hem de çok ucuz miktarlara kime satıldı biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri’ne.
Geriye kalan hastaneler ne oldu? Geriye kalan hastaneler de zarar etmemek için başta yoğun
bakım olmak üzere ve geriatri bölümleri olmak üzere diğer tüm bölümlerini hep birlikte
kapattılar. Sadece, poliklinik hizmeti veren ve MR, tomografi gibi tetkikleri içeren bölümleri
açık tuttular. Peki, o zaman, bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte, bütün bu ülkelerin yaptıkları
işlemleri incelememiz gerekiyor. Niçin? Ülkemiz zarar görmesin diye. Yoksa, yapılan tüm bu
tesisleri herkes istiyor, herkes destekliyor, burada hiçbir sorunumuz yok. Ama bu anlaşmaları
yaparken lütfen, biraz daha dikkatli olalım çünkü bu ülkede asgari ücretle yani 1.400 lirayla
geçinen yaklaşık 6 milyon 200 bin vatandaşımız var; bu ülkede 1.500 lirayla 2.200 lira arasında
geçinen 11 milyon emekli vatandaşımız var (s. 1143)."
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"Mehmet Günal: “Durmadan da Sayın Başbakanla beraber Sağlık Bakanımız dolaşıyor
“Efendim, şehir hastaneleri kuruyoruz…” Kim ödeyecek bunun faturasını? Yani, böyle bir
model olabilir mi? Bakın, elimizde çalışmalar var, raporlar var, bunun beşiği olan İngiltere’de,
Kanada’da, İrlanda’da ne kadar zarar edildiğini söyleyen raporlar var, parlamento raporları
var. Soruşturma komisyonları kurulmuş “Yüzde 87 daha pahalıya geliyor normal ihale
yönteminde.” diyor birincisi. Yani, şu anda her tarafta sorun var, Avustralya’da, Kanada’da,
İrlanda’da… Benim elimde makaleler var, burada size göstereyim, gazete haberleri var ve
komisyon raporları var” (sf. 492)."
[Data_2014-2015]

16.!!!!
"Necdet Ünüvar: Bütün dünyada şiddet oluyor. En fazla İngiltere’de çalışılmış, yüzde 90
civarında sağlık çalışanlarına yapılan anketlerde, ömründe, meslek hayatlarında 1 kez şiddete
uğrama oranı yüzde 90 civarında. Ama Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran, ayırt edici bir özellik
var, o da şu: Diğer ülkelerde daha çok şiddeti uygulayan hastalar iken Türkiye’de yüzde 91
oranında hasta yakınları. Birazcık bizim cümbür cemaat hastaneye gitmemiz veya daha
kalabalık, yakınlarla beraber hastaneye gitmemiz de mutlaka bu sebeplerden birisi olabilir."
[Data_2014-2015]

17.!!!!
"Ali Öz: “Uluslararası standartlarla Türkiye’yi karşılaştırdığımız zaman, Türkiye’de özellikle
2002 yılından sonra her yere bir üniversite kurma alışkanlığınızın altyapısı tamamlanmadığı
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için Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda sayısal olarak çok önde görülüyor gibi de olsak kalite
yönünden onlardan geri kaldığımızı herkesin bilmesi gerekir. İngiltere 64 milyon nüfusuyla 32
tıp fakültesine sahip, Almanya 81 milyon nüfusuyla 36 tıp fakültesine sahip, Fransa 63 milyon
nüfusuyla 47 tıp fakültesine sahip, Yunanistan 11 milyon nüfusuyla 7 tıp fakültesine sahip.
Türkiye’deki durumla karşılaştırdığımız zaman, Türkiye’de tıp fakültelerinin sayısı son
zamanlarda özellikle çığ gibi artmış, 86’ya ulaşmış. Biz, gerçekten, sağlık enstitüleri kurma,
aynı zamanda da Sağlık Bakanlığına bağlı bir üniversite açma noktasında hızlı bir şekilde
ilerlerken ülkemizin gerçekliğinden, ülkemizde yaşanan sorunlardan biraz uzak olduğumuzu
da hepimizin görmesi ve buna katılması gerektiğine inanıyorum” (sf. 1468)."
[Data_2014-2015]

18.!!!!
"Kadir Ökmen Öğüt: Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bu tasarı -genel
gerekçesinde- kanserle etkin mücadele kılıfı altında sunulmuştur ancak asıl yapılmak istenen,
buzdağının altındaki kısmıdır. Amaç, 6 farklı enstitü kurmak ve bu enstitüleri bir başkanlığa
bağlamaktır. Tasarıyla üniversitelerin akademik işleyişine ve vakıf üniversitelerinin yönetim
yapısına müdahale edilmektedir. Zira, kurulması planlanan Türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı
yeni bir teşkilat öngörmektedir. Elbette bilim üretiminin salt üniversitelerde olamayacağı,
bunun dışında araştırma enstitüleri gibi kurumların da bu konuda büyük bir destek sağladığı
yadsınamaz bir gerçekliktir. Nitekim, dünya üzerinde de örnekleri mevcuttur. ABD’de
National Institutes of Health, İngiltere'de National Institute for Health Research devlete az ya
da çok bağlı yapılanmalara örnek olarak verilebilir. Bunun yanında, Fransa'da Enstitü Pasteur
gibi bazı kurumlar devletten bağımsız dernek veya vakıf yapılanması içinde yer almaktadır.
Bunların bazılarının kısmi olarak devletten fon kullanması, kısmi olarak da özel kaynaklardan
beslenmesi yönetim özerkliğini hiçbir şekilde değiştirmemektedir. Zira, siyasi kimliği bulunan
hiçbir kimsenin az önce saydığımız bu yabancı kurumların idari teşkilatında aktif rolü olmadığı
gibi, bu kurumların yöneticilerinin atanması da genelde rekabete açık ilanlarla
gerçekleşmektedir."
[Data_2014-2015]

19.!!!!
"“Kamu-özel ortaklığı modelinde işletmeciye yapılacak ödemelerin devletin bütçesinden
değil, döner sermaye veya benzeri kaynaklardan karşılanacağı planlanmıştır. Böylece
yapılacak hastanelerin maliyeti yine hastalardan alınacak katkı katılım paylarından karşılanmış
olacaktır. Kamu-özel ortaklığı ekonomi dilinde bir özelleştirme modelidir ve İngiltere’deki
modelden aynen alınmıştır (Public Private Partnership). Bu özelleştirme modeli Avrupa’daki
bazı ülkelerde ve Kanada’da denenmiştir. Geriye doğru yapılan analizlerde bu özelleştirme
modelinin kamu gelirlerini tahrip ettiği görülmüş ve geri dönüşler başlamıştır” (sf. 251)."
[Data_2014-2015]
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20.!!!!
"Peki, bunu biz mi icat ettik? Yirmi beş yıl önce, otuz yıl önce İngiltere’de başladı bu sistem.
Bakın, İngiltere şimdi ne diyor? Yirmi beş yıldır uyguladığı bu kamu-özel ortaklığı modeli için,
kendi kurumlarının bu yöntemle İngiltere’yi çok büyük kayıplara uğrattığını, zararda
olduklarını ve bu yöntemin baştan yanlış bir yol olduğunu şimdi kabul ediyorlar. Kanada diyor
ki: “Özelleştirmenin Truva atıdır kamu-özel ortaklığı.” (s. 736)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

21.!!!!
"Yine çok ilginç: “Amerika Birleşik Devletleri’nde nişasta bazlı şeker üretimine kota
uygulanmamaktadır.” denilmiş burada. Oysa bendeki bilgilerde, Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüzde 2 nişasta bazlı şeker kotası var, Almanya’da yüzde 1,9 nişasta bazlı şeker
kotası var; Polonya’da yüzde 3, Fransa, İngiltere ve Hollanda’da yüzde sıfır kota
uygulanmaktadır. Sayın Bakanım, bu bilgiler inşallah sizin tarafınızdan yazılmamış,
gönderilmemiştir, bunların düzeltilmesini rica ediyorum. (s. 1099)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

22.!!!!
"Türkiye bir hasta üssü olmalı, bunu başarmalıyız çünkü dünyanın her tarafında, özellikle
İngiltere’nin, Amerika’nın, bazı ülkelerin önemli bir gelir kaynağı."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

23.!!!!
"Aytun Çıray: Değerli arkadaşlar, bu performans sisteminin, dediğim gibi, savunulacak hiçbir
tarafı yoktur, Türk milletine çok pahalıya patlamıştır. Bugün, İngilizlerin yaptığı araştırmalara
göre yaklaşık 50 milyar dolar civarındadır Türkiye’deki toplam sağlık harcamaları. Eğer bunlar
yerli yerine harcanmış olsaydı bugün Türkiye'nin dış borcu daha az olurdu. (sf. 716)"
[Data_2011-2013]

24.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Çok değerli arkadaşlarım, hepimiz böyle çok içimize sinmeyen, ne olduğunu
çok iyi kavrayamadığımız bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Genelden bahsediyorum; hem
ekonomik sistemi kastediyorum hem de genel olarak dünyadaki sistemden bahsediyorum.
Sistemi kuran biz değiliz ama sistemi sorgulamak zorundayız. Sistemin sıkıntıları var. Bunların
nasıl giderileceğiyle ilgili bir şeyler yapmak zorundayız. İngiliz toplum bilimci -yaşayan bir
toplum bilimci var- Anthony Giddens diyor ki: “Mevcut sistem, özellikle ekonomik sistem dört
tür sıkıntı üretiyor, zaaf üretiyor. Bunlardan bir tanesi şiddet üretiyor. Ekonomi zayıfladığı
zaman, sıkıntıya girdiği zaman toplumlar, insanlar, bireyler şiddete
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başvuruyorlar. İkincisi, çevre sorunları doğuruyor, insanların daha fazla kazanma arzusu,
yatırım yapmaları çevre sorunları doğuruyor. Üçüncüsü, sistem baskıcı bir rejim doğuruyor
zamanla çünkü işsizlik arttığı zaman, ekonomiyle ilgili problemler büyüdüğü zaman baskıcı bir
rejim oluşuyor. Dördüncüsü de sosyal riskler oluşturuyor ekonomik sistem.” Ben bunlara bir
de yolsuzluk ve ahlaksızlığı
da ilave etmek istiyorum. Beş tür sosyal risk oluşturuyor ekonomik sistemimiz fakat sistemin
bu beş zaafıyla ilgili olarak sosyal güvenlik sistemi denen bir müessesse var. Sosyal güvenlik
sistemi iyi çalışırsa bu 5 zaafın en az 3’üyle ilgili olarak çok iyi bir işlev görür, en az 3’ünü
önler. Böyle bir görüş de var. Sistem iyi çalışırsa sosyal riskleri önemli ölçüde önler, şiddeti
önemli ölçüde önler ve özellikle yolsuzluk ve ahlaksızlıkla ilgili olarak çözümler getirir. Bunu
dikkate almak zorundayız. (s332)

Demir Çelik: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası literatürde sağlık, bireyin,
bireyin olduğu kadar toplumun bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal anlamda iyilik hâlidir. Bu,
bizim için, Fransız için, İngiliz için, Amerikalı için de genelgeçer bir kaidedir. Bu yönüyle
yapılacak olan yasal değişikliklere, bu iyilik hâlinin sağlanmasına dönük radikal ve uzun soluklu
çözüm projeleri ve perspektifiyle yaklaşılmalıydı. Palyatif, günü ve günceli kurtaran dönemsel
çözümler, 30 milyonu aşkın vatandaşımızın temel problemi olmaya başlayan, kanayan bir
sosyal travma olan sağlığı iyileştirmeyecektir, çözüme kavuşturmayacaktır, yeni ve üstesinden
gelemeyeceğimiz sorun ve problemlerle bizi karşı karşıya bıraktıracaktır” (sf. 344)."
[Data_2011-2013]

25.!!!!
"Recep Akdağ: “Değerli milletvekilleri, dünyayla ilgili olarak Türkiye’yle kıyaslayabileceğimiz
bir ülkeden örnek vermek isterim. İngiltere, özellikle bu konuda son yıllarda, son on yılda
ciddi çalışmalar yapmış, bunun sonuçlarını yayınlamış ve tedbirler almış bir ülke. İngiltere’de
1998 yılında sağlık çalışanlarına karşı 65 bin sözel ve fiilî saldırı olmuş durumda. Aynı ülkede
2001 yılında tekrarlanan bir çalışmada da bu olay sayısının yılda 84 bin olduğunu görüyoruz.
Şimdi, Türkiye’de artan şiddetten bahseden sivil meslek örgütleri ya da başka arkadaşlarımız
var, nitekim araştırma önergelerimizi veren değerli milletvekillerimizin, teklifleri veren değerli
milletvekillerimizin gerekçelerinde de bunlar var ama işin aslı Türkiye’deki kayıtlı vakalar bize
gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla “Şiddet arttı.”, “azaldı” ya da “aynı kaldı” tartışması üzerinde
durmayı ben bugünkü görüşmelerde doğrusu çok da yararlı bulmuyorum. Çünkü tek bir sağlık
çalışanı dahi şiddete maruz kalsın istemiyoruz, bunu kabul etmiyoruz. O zaman birlikte
tedbirlerimizi nasıl kuvvetlendireceğiz, bunları tartışmamız gerekiyor, bunların üzerinde
konuşmamız gerekiyor. Tekrar ifade ediyorum, İngiltere’de bir yılda, 2001 yılında 84 bin
vakadan bahsediliyor. Özellikle hemşirelerde bunun, bütün dünyada şiddetin biraz daha
yaygın olduğunu görüyoruz ve toplam şiddet muamelesinin üçte 1’inin de maalesef fiilî
şiddete vardığını görüyoruz” (sf. 1008)."
[Data_2011-2013]
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26.!!!!
"Recep Akdağ: “İngiltere’deki sistemi biz mi kurduk? Dünyanın en sosyal sistemlerinden biri
olarak kabul ediliyor. Sayın milletvekilimiz belki burada yoktu ben anlattığımda; yılda 85 bin
sözlü ve fiilî şiddet vakası oluyor İngiltere’de. İngilizlerin kendi yaptıkları araştırma. Onun için,
bu konuda istirham ediyorum değerli milletvekillerimize, polemiği ve siyasi kazanımı bir
tarafa bırakalım. Şiddet nereden gelirse gelsin, değerli milletvekilimizin söylediği gibi buna
karşı duralım. Birlikte nasıl mücadele edeceğimizi bu araştırma komisyonları vasıtasıyla tespit
edelim. Bizim mücadele usullerimize de komisyonlar baksın ve bunları geliştirelim” (sf.
1028)."
[Data_2011-2013]

27.!!!!
"Necdet Ünüvar: Tabii, şiddet değerli milletvekilleri, dün vardı, bugün de var, yarın da var
olacaktır. Sadece bugünün sorunu değildir, sadece Türkiye’nin sorunu da değildir. Biraz önce
Sayın Bakanımız İngiltere örneğinden ifade etti; Kanada’dan, Avustralya’dan, Amerika’dan,
Almanya’dan, Fransa’dan da rakamlar vermek
mümkündür ama sizleri rakamlara boğmak istemiyorum. Bakanlığımızın ve grubumuzun bu
konudaki araştırma komisyonu kurulmasındaki tavrı gerçekten
son derece cesur bir tavırdır çünkü en iddialı olduğumuz bir alanda tartışma yapabilmek her
iktidarın göze alabileceği bir cesaret değildir. (sf. 1038)"
[Data_2011-2013]

28.!!!!
"....İngiltere’de gerçekten çok önemli çalışmalar yapılmış. Biraz önce Sayın Bakanımız
konuşmasında, alınacak birtakım ek tedbirlerden bahsetti. Bunların yapılmasının, sağlık
alanında yaşanan, istenmeden de olsa yaşanan bazı hadiselerin önüne geçeceğini
düşünüyorum. (sf. 1038)"
[Data_2011-2013]

29.!!!!
"Haluk Ayhan: Şimdi, hizmeti satmak için gayret ediyor. Âdeta orası ihaleye verildi. Batı
ülkelerinde, İngiltere’de vesairede bu sistem uygulanıyor ama sistemin kendine göre neleri
var? Aşama aşama onları geçerken bir eleme yapıyor. O sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Ben
bunun tahsilini yaparken gidip bir de operasyon
geçirmiş bir arkadaşınızım. Yani bu, sizin söylediğiniz anlamda, meseleyi çözmüş değilsiniz. (sf.
1045)."
[Data_2011-2013]
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30.!!!!
"Özgür Özel: “Sayın Bakan “Şiddeti mazur göstermeyin.” diyor -birtakım eleştiri- son derece
haklı. Ama şiddeti mazur göstermenin bir yöntemi de tam tersinden baktığınızda şudur:
“İngiltere’de de bu var.” demek aslında aynı şekilde şiddeti mazur göstermektir ve o kadar
yanlış bir meseledir ki. Oradaki hak arama bilincinden, hak aramanın önündeki engellerden,
suçun gizlenmemesi konusundaki toplumsal duyarlılıktan, geri bildirim mekanizmasının
etkinliğinden falan elbette bahsedeceğiz ama bir de suçun tanımından bahsetmek lazım.
Evrensel anlamda şiddet, dünyanın anladığı, İngiltere’nin anladığı anlamda “duygu ve
davranıştaki aşırılık” demek. İngiltere’de bir sağlık çalışanı, bir kişi kendisine sesini
yükselttiğinde oradan bir form çıkarıyor, “F7” denen formu ve orayı dolduruyor, hastanın
ismini, kendi ismini ve onu gönderiyor. Bu bir şiddet vakası olarak kayıtlara geçiyor. Oysa
bizde doktor kaçıyor, elinde sopayla kovalıyor, jandarma gidiyor, polis gidiyor, zor alıyor
elinden ama tutanaklara, kayıtlara geçmiyor. Sayın Bakanın bugünkü konuşmasında bu
gizleme vakalarının üzerine gidileceğini söylemesi belki de en önemli ve destek olmamız
gereken en önemli kısım. Bizde, karnına bıçağı yemeden, kafada bir şey kırılmadan doktor
şiddet görmüş sayılmıyor. Sadece doktorlar değil sağlık alanındaki tüm çalışanlar, ambulansın
şoförüne kadar, Türkiye’de küfür yiyor, şiddet görüyor, bütün sağlık çalışanları” (sf. 1047)."
[Data_2011-2013]

31.!!!!
"Muharrem Işık: “Burada tabii başka şikâyetçi olacağımız konular da olur. Örneğin deriz ki:
Şeker pancarını yok etmek için neden her sene nişasta bazlı şeker üretimini yüzde 35
arttırıyorsunuz? İnsanın sağlığını hiç düşünmüyor musunuz? Bugün Fransa’da, İngiltere’de,
Almanya’da nişasta bazlı şeker üretimi sıfır iken bizim ülkemizde her sene Danıştay’ın verdiği
kararlara rağmen, yürütmeyi durdurmak için verdiği kararlara rağmen her sene inatla neden
artırıyorsunuz? Hangi firmaları sevindirmek istiyorsunuz? Bunları da sormamız gerekir. Tabii
şeker pancarı demişken… Biliyorsunuz şeker fabrikaları özelleştirildi, bununla birlikte ben
Erzincan’da göçün olacağını düşünüyorum. Ayrıca bugün verilen bir kararla Çayırlı, Kemah ve
Kemaliye ilçelerinin adliyeleri de kapatıldı. Zaten bu insanların çoğunluğu fakir insanlar. 1
dönüm toprak almak için mahkemelerde uğraşan, kadastro ve tapu davaları açan insanlar.
Bundan sonra bunlar diğer bölgelere nasıl gidecekler, nasıl bu davaları takip edecekler, bunu
düşünmemiz gerekiyor. 3-5 tane memurumuz orada çalışmaktaydı, bunlar da başka yerlere
gidecekler. Dolayısıyla bu kararın da gözden geçirilmesini istiyorum” (sf. 505)"
[Data_2011-2013]

32.!!!!
"Hülya Güven: Ve yurt dışında intern hekimlere iki örnek vereceğim aldıkları maaşla ilgili
olarak. İngiltere’de 22.500 sterlin alıyor bir 6’ncı sınıf öğrencisi intern döneminde, İrlanda’da
ise 33 bin avro alıyorlar, bizde ise bu öğrencilerimiz nöbet tuttukları hâlde, hastalarla birebir
ilgilendikleri hâlde ve hatta öğrenciler -
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artık öğrenci diyemeyeceğiz, demeyeceğiz- bu hekim arkadaşlarımız aynı şekilde diğer
hekimlere olduğu gibi şiddete maruz kalıyorlar. (sf. 308)"
[Data_2011-2013]

33.!!!!
"Vural Kavuncu: “Gene tasarımızda çok önemli bir konu, sağlık mensuplarına karşı şiddetle
ilgili düzenlemeler var. Bildiğiniz üzere zaman zaman toplum vicdanını inciten üzücü olaylarla
karşılaşabiliyoruz. Bunlar toplumsal şiddetin de bir parçasıdır. Günlük yaşamda çocuğunu
döven, sudan sebeplerle yaralamalı, ölümlü kavgalar oluşturabilen bazı insanların hastaneye
girince de sağlık personeline şiddet uygulama potansiyelleri var. Bu sorun tüm dünyada da
mevcut. İngiltere’de sağlık çalışanlarına bir yıl içerisinde 85 bin sözlü ya da fiilî saldırı
gerçekleşmiş. Sağlık Bakanlığı olarak sağlıkta şiddete sıfır tolerans hedefiyle Sağlık Bakanlığı
bünyesinde kurulan "113 ihbar hattı” bu noktada en kısa sürede önlem alınmasına ve
müdahale edilmesine imkân tanımaktadır. Bu tasarı ile bu konudaki duyarlılığımız bir kez
daha ortaya konulmakta, sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık personeline karşı işlenen
suçlarda yapılacak hukuki yardım için personelin talebinin olması ve vekâlet ibraz etmesi şartı
ise kaldırılmaktadır” (sf. 192)."
[Data_2011-2013]

34.!!!!
"Hülya Güven: “İktidar partisi olarak neler yapıyorsunuz? Üniversite öğrencilerini ele alalım.
Yurt ve burs koşulları nasıl, inceleyeniz. Nisan ayında tıp fakülteleri son sınıf öğrencilerine,
internlere en az asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması için kanun teklifi vermiştik. Neden
biliyor musunuz? Artık başka Gülenay Aydın ölümlerini yaşamayalım diye. Gülenay, 19 Mart
2011’de Ankara Mamak’ta bodrum katında çok kötü koşullarda yaşadığı için karbonmonoksit
zehirlenmesi nedeniyle öldü. Üniversite öğrencilerimiz beslenme ve barınma sorunlarıyla
birlikte okuyup doktor olma, mühendis olma ya da bir meslek sahibi olma çabası içine
girmektedirler. Bugün İngiltere’de yıllık yaklaşık 22 bin sterlin alan bir intern hekime sizler
asgari ücretin altında bir maaşı layık görüyorsunuz” (sf. 254)."
[Data_2011-2013]

35.!!!!
"Recep Akdağ: “Değerli milletvekilleri, bu anlamda “Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans”
afişleri ve benzeri materyallerini hazırlayarak bütün Türkiye’de bunları hastanelerimize,
vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız. Ayrıca, Nisan 2011 tarihinde hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanmasına dair bir yönetmelik yaptık, ilgili bütün kurumlarımızda çalışan güvenliği
komiteleri kurulmasını sağladık. Sağlık kuruluşlarında şiddet, maalesef, dünya genelinde
karşılaşılan durumdur. Bu hususta İngiltere örneğini vermek isterim size. Neden İngiltere
örneği? Çünkü dünyada kapsamlı çalışmalar yapılmış ülke sayısı, maalesef, azdır. İngiltere’de
yapılan araştırmalar, yılda -2000’li yılların başında yapılan araştırmalar- 80 bini aşkın şiddet
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davranışını işaret etmektedir. Bu 80 bini aşkın şiddet davranışının yaklaşık üçte 1’inde fiilî
şiddet olduğu bilinmektedir” (sf. 143)."
[Data_2011-2013]

36.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi değerli arkadaşlar, mavi hastalık, mavi dil hastalığı. Mavi dil hastalığı
Sakarya’ya gelen hayvanlarda çıktı, 20 tane hayvanda. Ben gittim, Pendik laboratuvarından
testlerini aldım, “Evet, burada virüs çıktı, mavi dil hastalığı var.” dediler. “Bu mavi dil hastalığı
nedir, ben bilmiyorum.” dedim, dediler ki: “Mavi dil hastalığı çok ölümcül bir hastalıktır, sinek
yoluyla bulaşır. Sinek gelir hayvanı ısırır, gider insana konduğu zaman insana geçer ve ölür.”
Ve bunu bir türlü aydınlığa çıkartamadılar. Dediler ki: “Efendim, Pendik laboratuvarı yanlış
yapmış, İngiltere’ye göndereceğiz, testler oradan gelecek.” Yahu nasıl oluyor yani teknoloji o
kadar zayıf mı bizde? Samimi söylüyorum, bu belgelerle var. Değerli arkadaşlar, ithal
hayvanlardan sakatat…"
[Data_2011-2013]

37.!!!!
"Şimdi arkadaşlar, eğer bir hayvanın iç organları hastalıklıysa, deli dana içeriyorsa, e, eti ne
olur? Eti de aynı olmaz mı arkadaşlar? Bakın, 1986’da İngiltere’de deli dana hastalığı çıktı. On
dört yıl sonra, 2000 tarihinde, on dört yaşında bir çocuk deli dana hastalığından öldü. Şimdi,
sıkı durun ve kendinizi kontrol edin, deli dana hastalığı ne zaman belli olurmuş biliyor
musunuz? Kuluçka dönemi iki yılla on yıl arasındaymış. Bize ithal mal ne zaman geldi?
2010’da, iki yıl olmuş değil mi? Bu sekiz yıl içerisinde eğer hastalanırsa buradaki insanlar,
Sayın Bakanım, bunun vebali ve günahı sizin boynunuzadır."
[Data_2011-2013]

38.!!!!
"Yunus Kılıç: Mavi dil hastalığı, bizim Avusturya’dan getirilen hayvanlarımızda çıkmamıştır.
Bakın, net olarak söylüyorum. Bu hayvanların birkaç tanesi ölünce tetkikler yapılmış, Pendik
Veteriner Araştırma Enstitüsü bu hastalıktan şüphe etmiştir. Pozitif dememiştir bakın, şüphe
etmiştir, farklıdır, sağlıkla alakalı olanlar bunu bilirler. Daha sonra, Etlik Veteriner Araştırma
Enstitüsüne bir üst kurum olarak getirilmiştir. Burada negatif olarak değerlendirilmiştir,
hastalık açısından. Yetinmemiştir Tarım Bakanlığı, akredite olmuş dünyada İngiltere’deki
Pirbright Laboratuvarına göndermiştir ve orası da negatif olarak teyit etmiştir. (sf. 134)"
[Data_2011-2013]

39.!!!!
"Recep Akdağ: Değerli milletvekilleri, bu kürsüden, Dünya Bankasının bunu bu şekilde
söylediği ifade edildi ama bu yanlış bir bilgiye dayanıyordu. 2008 yılında OECD’nin yayınladığı
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bir raporda aynen bu ifadeler yer almaktadır. Ve daha sonra, 2011 yılının Mart ayında
dünyanın en saygın tıp dergilerinden -İngilizce
ismiyle söyleyelim- British Medical Journal’da bir makale yayınlandı. Herkes bilir ki, bu
konuları iyi takip eden herkes bilir ki ilgili dergi dünyanın en saygın, hakemli dergilerinden
birisidir ve bu dergiler, değerli milletvekilleri, hatır, gönül için hiçbirşeyi basmazlar, hiçbirşeyi
yayınlamazlar. Dergide, yazıyı bu dergiye götürenlerin kimliklerinden daha önemli olan, bu
dergilerin hakemli dergiler olmaları ve bu hakemlerin verdikleri kararlarla bu yayınları
yapmalarıdır. Bu dergide, British Medical Journal’da şu ifade ediliyor, deniyor ki… Bir defa
başlığı çok enteresan: “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Geri Kalmışlıktan Liderliğe” Ve metinde
de şu ifade edilmektedir: “Sıkça duymaya alıştığımız başarısızlıkların aksine Türkiye, orta gelir
düzeyindeki ülkelerde eşi görülmemiş hız ve düzeyde sağlık çıktılarını iyileştiren ve Binyıl
Kalkınma Hedefleri’ni 2015’ten önce yakalayan bir başarı örneğidir.” (sf. 826)"
[Data_2011-2013]

40.!!!!
"Değerli milletvekilleri, Türkiye’de kızamığın, veremin, sıtmanın arttığından, patladığından
falan bahsediliyor. Gerçekten bunu söyleyen arkadaşlarım dünyayı hiç takip etmiyorlar mı,
çok merak ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bütün Avrupa’da, Fransa’sında,
İngiltere’sinde, Bulgaristan’ında, Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde çok büyük kızamık
salgınları var. Türkiye’de de kızamık vakaları görüyoruz. Nasıl görüyoruz, biliyor musunuz?
Kızamık vakalarının hiçbiri ülkemizde yerleşik kızamık virüsüyle gerçekleşmiyor. Yurt dışıyla
son yıllarda Türkiye’nin çok ciddi bir alışverişi olmaya başladı. Buralardan gelen vakalarımız
var. Bunu söyleyen arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, 2001 yılında Türkiye’de 30 bin
kızamık vakasının -daha doğrusu, kayıtlı 30 bin vakanın- olduğunu acaba bilmiyorlar mı?
Muhtemelen vakalar o zaman daha da fazlaydı. Türkiye’de şu anda yerli sıtma vakası
görmüyoruz. Dışarıdan bize bir sıtma vakası bulaşırsa geliyor ve biz onu da kontrol etmek için
elimizden geleni yapıyoruz. (sf. 832)"
[Data_2011-2013]

41.!!!!
"Muharrem Işık: Oysa, kendi 12 Eylülünüzde dizayn ettiğiniz yargı bile milletin asıl menfaatini
düşünerek objektif karar vermiş, Danıştay 13. Dairesi Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili olarak
yapılan ihaleleri durdurmuştur hastaneler için. Bunun milletin menfaatine uygun olmadığını
söyledi. İngiltere, İskoçya, Kanada ve
diğer birçok ülke bu yöntemle yapılan uygulamalardan vazgeçerken biz hâlen devam
ediyoruz. Örneğin Erzurum Bölge Hastanesi 1.200 yataklı, 193 milyon 270 bin liraya devlet
kendisi yaptırmış. (sf 887)"
[Data_2011-2013]
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42.!!!!
"Aytuğ Atıcı: Sağlık Bakanı kalkmış diyor ki: “44 bin yatak kapasitesi ile beş yıldızlı hastane
yapıyorum.” Yahu koskoca bir bakan halkı bu kadar nasıl yanıltabilir ben anlayamıyorum.
Birincisi, bu tasarıyla bir tane bile yeni yatak kazandırmıyorsunuz. Bütün kazandırdığınız
yatakların tamamını eski yatakları
iptal ederek yerine koyuyorsunuz, Başbakanınız böyle emretti. İkincisi, bu beş yıldız
konforuna hiç kimse para veremeyecek, SGK da ödeyemeyecek yani yine parası olan bu beş
yıldızlı konfordan yararlanacak. Bu yöntemi İngiltere denedi, Kanada denedi, yirmi sene sonra
dediler ki: “Biz yanlış yaptık.” Ve Sayıştay raporlarına yirmi yıl sonra dediler ki: “Biz hatalı
davrandık, bu iş kamuya zararlıdır.” Şimdi, yirmi yıl sonra bizim farklı sonuç beklememiz
aptalca bir yaklaşım olur. Bu yanlışa düşmememiz lazım. (327)"
[Data_2011-2013]

43.!!!!
"Necati Özensoy: “Bakın, burada, basında veya televizyonda birçok tartışmalar devam ediyor
özellikle NBŞ’yle ilgili, “NBŞ yani nişasta bazlı şekerler sağlığa zararlı mıdır, değil midir?” İşte,
kimileri diyor ki: “Nişasta bazlı şekerler yüzyılın en büyük felaketidir.” Bununla ilgili gerçekten,
işte kanser yapma etkilerinden… “Nişasta bazlı şeker, hastalık ve ölüm saçıyor.” diye, bu
konularda iddia edenler var. Bakın, bunun yanında Fransa, Hollanda ve İngiltere nişasta bazlı
şekerin kullanımını yasaklarken bizde maalesef, ifade ettiğim gibi, Avrupa Birliği ortalaması
yüzde 2 olmasına rağmen, neredeyse yüzde 30’lar seviyesine çıkartıldı nişasta bazlı şeker
kullanım kotaları. Yani maalesef birtakım şeyleri hep maddi gözlerle, maddi konularla
kıyaslayarak ortaya koyuyoruz” (sf. 909)."
[Data_2011-2013]

44.!!!!
"“Türkiye'de sağlık alanında hızla yaygınlaştırılan ve çok büyük miktarda kamu kaynağının özel
şirketlere aktarılmasını sağlayan "Kamu Özel Ortaklığı" İngiltere'den model olarak alınmış,
ancak İngiltere Parlamentosu, yolsuzluk, hatalı muhasebeleştirme, kamu maliyesi açısından
ciddi risk oluşturması, kamu yararına aykırı uygulamalar konusunda yoğun şikâyetlerin olması
nedeniyle KÖO uygulamasına yönelik bir "Araştırma Komitesi" kurulmasını kararlaştırarak,
daha sonra kira ödemelerinin neden olduğu mali güçlükleri aşmak için birçok önlemler
almaya başlamıştır” (sf. 788)."
[Data_2011-2013]

45.!!!!
"Mehmet Günal: Yapılıyor zaten, bakın, burada, 88 tane tesis yapılıyor, birim maliyetleri belli.
Dünyada birçok ülkede, maalesef birim maliyetlerine baktığımız zaman yüzde 24 civarında İngiltere’de araştırma yapmışlar- fazla, borçlanma maliyetiyse hazinenin normal yoldan
borçlanma maliyetinin yüzde 83 üzerindeymiş. Şimdi, peki, biz o zaman buradan ne
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kazanacağız? Yani “Bunu yaparken, bu modeli överken bunun avantajı nedir?” diyoruz, o da
yok. Dolayısıyla, yeniden YPK’dan onay alınması gerekiyor. Bir çok ülkede üçlü, dörtlü
sistemler var; kabine, ilgili bakan, YPK, hatta cumhurbaşkanları bu projeleri yeniden
kesinleşme aşamasında da onaylıyor değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; lütfen bunları dikkate
alalım. (508)"
[Data_2011-2013]

46.!!!!
"Hasip Kaplan: “Yine, Aile Hekimliği Projesi’yle başlayan bu projenin ikinci, üçüncü, son ayağı
olduğunu ifade edelim ve asıl kara delik, kara para, vergi kaçırma bu şehir hastanelerinde
olacak. Tıbbi aletlerden, MR’dan tutun iğneye, pansuman araç gerecinden tutun her türlü
ilaca kadar her türlü şey sınırsız, sorumsuz, denetimsiz, hiçbir kurula tabi olmadan şirketlerin
insafına terk edilmiş olacak ve yine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının çok net
olarak bu yasa karşısındaki duruşu, kamu özel ortaklığını kuran bazı ülkeler, İngiltere, Kanada
gibi terk ederken Türkiye’nin bu kriz döneminde Arap Baharından kaçan paraları buraya çekip
bu şehir hastanelerinde onları ortak edip onunla bir şeyler yapma anlayışının, niyetlerinin,
fırsatlarının göstergesi olduğunu gösteriyor” (sf. 514)."
[Data_2011-2013]

47.!!!!
"Recai Berber: Değerli arkadaşlar, biz on yıldır yapıyoruz. On yıldır 40 bin
yatak yapmış mıyız? Bunu bütçeden yapmışız. Şimdi diyoruz ki: Değerli arkadaşlar, Türkiye’de,
bütün dünyada, bugün İngiltere’de 250 milyar pounddan fazla bu tip projeler yapıldı, İtalya’da
yapıldı, Macaristan’da hapishaneler bile bu şekilde, bu modelle yapıldı. (529)"
[Data_2011-2013]

48.!!!!
"İzzet Çetin: “Bakınız “Bunun uygulandığı ülkeler var.” diyor. Biraz evvel konuşan Sayın Arslan
“Macaristan’da cezaevi bile yapılıyor.” dedi. Nedense hemen akıllarına Başbakan gibi cezaevi
geliyor çünkü bunlara isyan edecek yurttaşları dolduracak bir yerler aranmalı. Değerli
arkadaşlar, bu modelin ilk uygulayıcısı İngiltere. İngiltere Sayıştay’ı diyor ki: “Bu modelde
kamu yararı yoktur.” İngiltere bu modeli terk ediyor. Kanada hiç başlamadı, diğer Avrupa
ülkeleri de başlamadı. Şimdi, o ülkeler özelleştirme uygulamalarından “U” dönüşü yapmaya
başladılar, bu modelden kaçarken Türkiye devreye sokuluyor” (sf. 533)."
[Data_2011-2013]

49.!!!!
"Mustafa Baloğlu: “Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkemizde hastane yatak
planlamasına bakıldığında mevcut yatak sayısı toplamda 193.477’dir. Bu model ile Sağlık
Bakanlığımızın hedefi, bu rakamı 230.048’e çıkarmaktır. Böylece 10 bin kişiye düşen yatak
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sayısı 26’dan 31’e çıkacaktır. Dünya geneline baktığımızda bu rakamlar bu civardadır.
İngiltere’de 10 bin kişiye 30 yatak, İtalya’da ise 35 yataktır. Kamu-özel ortaklığı modeliyle
hedeflenen, tüm hastanelerimizi Hükûmetimizin 2023 vizyonuna uygun, modern ve nitelikli
hâle getirmektir. Sağlık Bakanlığına ait toplam yatak sayısı 2002 itibarıyla 107.307’dir.
2012’de bu rakam 122 bine çıkmıştır. Nitelikli hasta yatak oranı ise 2002’de yüzde 9 iken
2012’de yüzde 39’a çıkmıştır. Hâlen mevcut 74 bin yatağın yenilenmesi ve nitelikli hâle
getirilmesi ihtiyacımız vardır."
[Data_2011-2013]

50.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti neden kamu-özel ortaklığı modelini
uygulamak istiyor, bizce merak konusu. Bunca özel hastane varken devlet hastanelerini
neden özelleştirmeye çalışıyor? Her fırsatta övünen Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti TOKİ
eliyle inşaat yapamıyor mu? Erzurum’da devlet eliyle yapılan hastane çok daha ucuza yapıldığı
hâlde neden aynı yöntemler her yerde uygulanmıyor? İhaleyi alan şirket her şeye rağmen
batarsa ne olacak? Bu hastanelere yaklaşık 5 milyar Türk lirası harcayarak tamamına sahip
olmak varken yaklaşık 50 milyar lira kira ödemek neden? Bazı bakanların “Bu borcu
torunlarımız bile ödeyemez.” diyerek karşı çıktığı iddia ediliyor bu projeye. Niye inatla devam
ediyorsunuz? Kamu-özel ortaklığı sistemini deneyen ve yirmi yıl sonra, pişman olarak,
kamuyu zarara uğrattığı için araştırma komisyonu kurduran İngiltere örneği varken bu hatada
neden ısrar ediliyor, hâlâ bilemiyoruz."
[Data_2011-2013]

51.!!!!
"Liberallerin bile hayallerinin ötesinde yer alan ve İngiliz hazinesi raporunda “Kapitalizmin
kabul edilmez yüzü bu sözleşmelerle ortaya çıkmıştır.” denilen bu sistemi sizlere kim
dayatmaktadır? Bu yöntemin kapitülasyonlardan farkı nedir? Sağlık stratejik bir konu mudur?
Eğer öyleyse yabancılara nasıl ihale edeceksiniz?” (sf. 911)."
[Data_2011-2013]

52.!!!!
"Mehmet Şükrü Erdinç: “Değerli milletvekilleri, kamu-özel iş birliği modeli, kamu ve özel
sektörün altyapı ve hizmet sunumunda ortak yatırım yapmasını sağlayan, yatırım ve
hizmetlerin maliyet, risk ve kazanımlarının kamu ve özel sektör arasında paylaşılmasını
hedefleyen bir modeldir. Tasarıda esas alınan kamu özel iş birliği modeli idarenin ihtiyaç
duyduğu tesisin özel sektör tarafından finanse edilerek tasarlanması, yapılması, belli bir süre
için idarenin kullanımına bırakılması ve tesis üzerindeki bazı hizmetlerin yüklenici tarafından
verilebilmesi, sözleşme süresi sonunda tüm tesislerin idareye devri esasına dayanmaktadır.
Bu model ile yaptırılan tesislerdeki sağlık hizmetleri kamu tarafından sunulmaya devam
edilecektir. Kamu-özel iş birliği modeli başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde
sağlık, eğitim ve ulaştırma alanında uygulanmaktadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
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Kanunu’ndaki kamu-özel ortaklığı ile ilgili düzenlemelerin yetersiz kalmasından dolayı kamu
özel iş birliği modeli müstakil bir kanun hâlinde daha kapsamlı ve ihtiyaca cevap verecek
şekilde yeniden düzenlenmiştir” (sf. 51)."
[Data_2011-2013]

53.!!!!
"Erkan Akçay: Kamu-özel ortaklığı sağlık alanında hizmetlerin kısılması sonucunu ortaya
çıkarmış, sağlık hizmetlerinde kamu yararından ziyade özel sektör kârlılığı
öne çıkmıştır. Sadece kârı gözetmek, değerli arkadaşlar, hiç kimse kusura bakmasın ama
tüccarlıktan öte bezirgânlıktır. İngiltere’deki bazı hastanelerde 1 milyon pound koyanlar, üç
yılda 34 milyon pound gelir elde etmiştir. Tam bir finansal skandal olan bu sistemin bir kamu
politikası olarak uygulanmasını fevkalade sakıncalı görüyoruz. (84)"
[Data_2011-2013]

54.!!!!
"Muharrem Işık: Özellikle Dünya Sağlık Örgütü, Britanya Tıp Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve
diğer tüm sağlık kurumları bu modelin çok kötü olduğunu anlatıyorlar. İngiltere’deki başarısız
kamu-özel ortaklığıyla ilgili olarak orada yapılan açıklamalar var. Orada ne kadar başarısız
olduğunu zaten açıklıyorlar ama
biz anlayamıyoruz (87)."
[Data_2011-2013]

55.!!!!
"Özgür Özel: Sayın Bakan, devlette devamlılık esastır. Sağlık Bakanı ağzıyla defalarca söz
verildi. Bizler “Sağlıkta dönüşümün bundan sonraki adımı özerkleştirme ve özelleştirme.”
derken, Sağlık Bakanı özelleştirme gibi bir niyetlerinin olmadığını, hele hele devlet hastaneleri
ve üniversitelerin özelleştirilmesinin hiçbir zaman söz konusu olmayacağını ifade etti. Ama
bakınız, İngilizler bu modelle ilgili ne diyor? Bu modeli sağlıkta en çok kullanan ülke İngiltere
ve Kraliyet murakıpları yani İngiltere’nin Sayıştayı diyor ki: “Biz bu yöntemi kullanmakla
İngiltere olarak çok büyük kayıplara uğradık ve çok ciddi kamu zararlarına uğradık.” Tam yirmi
senedir bu yöntemi sağlık alanında kullanıyorlar. İngiliz akademisyenlere göre, “özelleştirme”
ya da “imtiyaz” kelimelerinin olumsuz
etkisinin yarattığı politik ve psikolojik karşı duruşu engellemek için bulunmuş bir kelime
oyunudur kamu-özel iş birliği."
[Data_2011-2013]

56.!!!!
"Musa Çam: Daha önce İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde denenmiş ve zararları yirmi yıl
sonra anlaşılarak vazgeçilmiş, terk edilmiş bu sistemin ülkemizde yeniden inşa edilmesi
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anlaşılır değildir. Aynı işi yapıp farklı sonuç beklemek zekice ve akıllıca bir yaklaşım hiç
değildir. (96)"
[Data_2011-2013]

57.!!!!
"Mehmet Müezzinoğlu: Dünyada başta Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Japonya gibi
gelişmiş ülkelerde, ambulanslarda doktor bulunmayıp paramedik ve acil tıp teknisyenleri
çalıştırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ambulanslarda görev almak
üzere eğitim gören paramedik ve acil tıp teknisyenlerine 1219 sayılı Kanun ile hastane öncesi
acil sağlık alanında hekim olmaksızın acil tıbbi müdahale yetkisi verilmiştir. Buna göre, hekimli
istasyonların yanında, içerisinde paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin bulunduğu
istasyonlarla da hizmet verilmektedir.(1012)"
[Data_2011-2013]

JUDICIARY/LAW!ENFORCEMENT!
1.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Devamla) – Yine, esas itibarıyla burada sizinle
paylaşmak isterdim; bir taraftan, dünyanın yeni normalinin ne olduğunu, niçin İngiltere’de
Londra’da ağır makineli özel harekât polislerinin ana caddelerde gezdiğini, niçin Fransa’da
Paris’te gezdiğini, niçin Hamburg’da gezdiğini, niçin Amerika’da Las Vegas’ta gezdiğini. Acaba,
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, sırf İkinci Dünya Savaşı’nın
etkilerini ortadan kaldırabilmek için oluşturulan Avrupa Birliğinin ve bir taraftan da Doğu
Blokunun o duvarlarının yıkılmasının aslında hiçbir işe yaramadığını; 21’inci yüzyılın
hiçbirimizin ama hiçbirimizin tahmin etmediği gibi bir tabloyla karşılaştığını, vekâlet
savaşlarının ne olduğunu; bir taraftan DEAŞ’in nasıl üretildiğini ve aslında Suriye’de, Irak’ta
neler yapılması lazımgeldiğini ve bizim ülkemizin hangi tedbirleri alması lazımgeldiğini; kendi
güvenlik bağlamımızda bu yeni normalin güvenlik açısından, ekonomi açısından, demokrasi
açısından, uluslararası ilişkiler açısından bize neyi oluşturmaya çalıştığını, bu yeni normali iyi
anlamamız lazımgeldiğini ve bütün dünyada bu yeni normali anlayanların ancak başarılı
olabileceğini sizinle paylaşmak isterdim. (s. 1043)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Lİ ÖZKAYA: Bakın değerli arkadaşlar, biraz Avrupa’ya da dünyaya da bakmamız lazım.
Fransa’da 1510 sayılı yeni Terörle Mücadele Kanunu çıktı, 30 Eylül 2017. Burada, 1’inci
maddesiyle hükûmet temsilcilerine bir koruma alanı tespit etme yetkisi veriyor ve mahkeme
kararına gerek olmaksızın arama… Ve aramayı kabul etmeyene oraya girmeyi
yasaklayabiliyor. Eğer bir kişi ciddi tehlike ve terör tehlikesi arz ediyorsa bu kişinin gitmiş
olduğu her yerde -mahkeme karar alabilir yani kendi yeri değil- üçüncü kişilere bile arama
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yetkisi verilebiliyor ve hükûmete radikalleşme unsuru taşıyan memurları görevden alma ve
ihraç konusunda yetki veriyor. Bize “Olağanüstü hâlinizi zayıflatın, kaldırın.” diyenlerin çok
daha… Bize “Olağanüstü hâliniz ağır.” diyenlerin çok daha ağırını Terörle Mücadele
Kanunu’nda getirdiğini görüyoruz.
Bütün mesele şu: Türkiye güçlü bir devlet olmalı mı olmamalı mı? Biz zayıflatılmalı mıyız
zayıflatılmamalı mıyız?
Efendim, tek tip kıyafet getirilmiş. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin öncesinde de,
komisyon döneminde de İngiltere’de ve Almanya’da birçok karar var. Almanya’da bir
motosiklet grubunun karşılıklı kavgasında tutuklananların tahrik edilmesi durumundaki tek tip
düzenlemeyi mahkeme usule uygun görüyor. Yine, İngiltere de aynısını uygun görüyor.
Bütün mesele, burada, eğer devletin güvenliğini, millî güvenliği tehdit eden bir konu varsa
bunu devletlerin düzenleyebileceğine dair anayasa mahkemelerine ve devlete imkân veriyor."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"İLKNUR İNCEÖZ (Devamla) – Hiç, geçeceksin bunları! Bugün Türkiye çok yönlü bir mücadele
vermekte, ne yazık ki pek çok kurum ve kuruluşlara, yargının içerisine de sızmış bir örgütle
mücadele etmekte. Ondan sonra da buraya çıkacaksınız, yargının, basının vesairenin nefes
almadığından…Bir gerçeği niye görmezden geliyorsunuz? Türkiye bulunduğu coğrafyada kırk
yıldır terörle mücadelede, bugün de pek çoğuyla mücadele ediyor. Bakın, eğer bir örnek
arıyorsanız sosyal medyayla ilgili, İngiltere’nin -İngiltere terörle mücadele eden bir ülke
olmadığı hâlde- terörle mücadele kanunlarını nasıl hayata geçirdiğine, nasıl sosyal medyaya
kısıtlamalar getirdiğine……terörü övücü; Başbakanı, Cumhurbaşkanını yerici herhangi
ifade…Avrupa’ya bakıyorsunuz; Fransa’da, İngiltere’de, Hollanda’da, Avusturya’da,
Almanya’da, İspanya’da, İsveç’te sosyal medyada terör seviciliği, terör övücülüğü herhangi bir
kılıf altında asla yapılamaz, kata yapılamaz, yasaları da buna izin vermez. Bugün yapılan
düzenlemeler de bu yöndedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Baktığımızda, Türkiye’de durum böyleyken, örnek olarak Avrupa ülkelerinden İngiltere’de
polisin 2017 yılında sıktığı kurşun sayısı sadece 7. Peki, neden? Çünkü polis silah taşımıyor.
Terör olayları artınca araştırma yapıyorlar ve öncelikle polislere soruyorlar “Silah istiyor
musunuz?” diye, yüzde 90’ı diyor ki: “İstemiyoruz.” Orada copla, kelepçeyle bu tür olaylara
müdahale ettikleri için de silahlanma olmuyor. Ancak bizde maalesef çok fazla. Bir de bunun
üzerine 15 Temmuzdan sonra çıkarttığınız 696 sayılı KHK’yle, terör olaylarını önleme
bahanesiyle, teröristlere karşı -ki tamamen muğlak bir ifade- savunma yaptığını iddia eden
kişilerin, savunma yaptığını varsayarak bir ceza dahi almasını engelliyorsunuz. Bunun yanında
-defalarca sorduğumuz- gene 15 Temmuzdan sonra 106.740 adet silah kayıp ve hâlâ
bulunabilmiş değil."
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[Data_2017_2018]

5.!!!!
"BÜLENT TURAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, MİT tırlarıyla ilgili mesele bir gazetecilik
faaliyeti değildir, ısrarla söylüyorum değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bavul ticareti,
bavul haberciliğidir. Eğer gazetecilikse şunu sormak istiyorum size: Neden 500 kilometre yol
gitti o tırlar sonra durduruldu? ... Neden durdurulduğu anda kameralar ve malum kameralar
oradaydı? Neden durdurulduktan sonra bunlar haber yapılmadı da seçime bir hafta kala, tam
bir buçuk yıl sonra bu haber yapıldı? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bir zamanlar -taşeron
gazeteciler vardıbavullar içerisinde onlara verilirdi, bugün başkalarına veriliyor. Ama Mustafa
Kemal’in kurduğu partiye… Öyle bir örgütün yanında olmak, altında, üstünde, yanında olmak,
inanın, beni üzüyor... Bir daha söylüyorum: Mustafa Kemal’in partisi, doksan yıllık CHP’nin
paralel örgütle yan yana anılmaya başlanmış olması benim değil, sizin sorununuz. Bunu
çözecek olan sizsiniz. (CHP sıralarından gürültüler)... Bir şey daha söyleyeyim: Bu kadar
samimiyseniz… Bakınız, Güneş gazetesi haber yapmış, diyor ki: “Aydın Doğan’ın onursal
başkanı olduğuyla ilgili fotoğrafın başındaki kepten dolayı on iki yıl dava açıldı, on iki yıl.
Ağzınızı açtınız mı? ... İngiltere, Amerika, Almanya …hepsinin örneği var. Her ülkede casusluk,
vatana ihanet suçtur, suçtur, suçtur! Size rağmen suçtur. Ne derseniz deyin... Bunun dışında,
aynı şey Almanya’da oldu. Vaktim yok, ayrıntıya girmeyeceğim. Almanya’da da casusluk
faaliyetleri için gazeteciler ceza aldı, Amerika’da da aldı, İngiltere’de de aldı. (sf. 157)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"HÜLYA NERGİS (Kayseri) –Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun artışına,
ekonomik ve sosyal problemlere bağlı olarak yargıya intikal eden uyuşmazlık sayısı da
artmıştır. Yargı mensupları büyük iş yükü altındadır. Bu kapsamda, adaletin etkinliğini
artırmak için uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden önce dostane yollarla çözümlenmesinin
önemi anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu kurum 160’tan fazla ülkede
uygulanmaktadır.(s. 925).
Ara buluculuk, tarafları bir araya getirerek onların birbirini anlamalarını ve bu suretle
çözümlerini üretmelerini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin başlatılarak tarafsız ve
bağımsız bir üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen dostane çözüm yoludur. Bu sistem Amerika
Birleşik Devletleri’nde elli yıldır, Avrupa ülkelerinde kırk yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki
uygulamada, söz gelimi İngiltere’de yıllık 1,5 milyon hukuk davasından yüzde 3’ü
mahkemelerde, yüzde 97’si dostane çözüm yöntemleri olan ara buluculuk, sulh, uzlaşma ve
tahkim gibi yöntemlerle çözülmektedir.(s. 926)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Ya da işte, Avrupa’nın başından defetmek için Irak’a,
Suriye’ye gönderdiği IŞİD militanlarının ne kadarını, bu kanunla birlikte tutukladığınız,
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yargıladığınız adamın ne kadarını Avrupa ülkelerine geri gönderebileceksiniz? Yarın bu IŞİD
militanları, geçmişte başka terör örgütlerinin yaptığı gibi, bizim cezaevlerini kendilerine bir
eğitim alanı hâline getirirse ne yapacaksınız? Adalet Bakanlığının bununla ilgili bir hazırlığı, bir
çalışması var mı? Böyle ciddi bir kanun görüşülürken Adalet Bakanı buradan çıkıp gidiyor; bari
Orman Bakanını koysaydınız, hiç olmazsa orman hukukuna göre bunları görüşürdük. Yani
bunları arkadaşlar, aklıselimle değerlendirin. Yine, başta ABD, İngiltere, İsrail ve Almanya
olmak üzere o sizin iş birliği yaptığınız birçok ülke, ülkemizi güvenliksiz ilan etti ve ülkemizdeki
kendi vatandaşlarının geri dönmesi ve kendi ülkelerinden başka vatandaşlarının da Türkiye’ye
gelmemesi konusunda telkinde bulundu. Bu telkinde bulunan, Türkiye’yi bu kadar sıkıntıya
sokan ülkelerle siz bu iş birliğini nasıl yapacaksınız Sayın Bakan? Bunu yapabileceğinize
inanıyor musunuz? Bu kanun çıkınca Türkiye’nin bu alandaki hangi sıkıntısı çözülecek? Ben bu
duygularla gecenin bu saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah hayırlı olur. (MHP
sıralarından alkışlar) (s. 502)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün bir iade gerçekleşti
biliyorsunuz. Asil Nadir, daha önce bir iflas ve cezaevinden kaçma olayı dolayısıyla İngiltere’de
mahkûmiyeti devam ediyordu, Türkiye’ye iade edildi ve galiba, basına yansıyan bilgilere göre,
tahliye edildi. İngiltere, basına yansıdığı kadarıyla, mağdurların yani şirketin iflasından
kaynaklı mağdurların ödemesi yapılması şartıyla bıraktığına dair… İngiliz basınına böyle
bilgiler yansıyor ama Türkiye kamuoyuna henüz yansıyan bu konuda bir somut bilgi yok. (s.
1031). ... Cezai konularda sözleşme ve ikili anlaşmaların gereği olarak öteden beri bu
alanlarda iş birliği yapılmaktadır, İngiltere’de hapis cezası alan Asil Nadir’in Türkiye’ye
getirilmesi de buna son örnektir. Kanunun uygulanması bakımından bir ayrıma tabi
tutulmaması gerekir. İşimize geldiği konuda uygulama, işimize gelmediği konuda uygulamama
veya kaçma yanlıştır. Bu anlayış kısa vadede sahiplerine bir menfaat sağlasa da ülkeye bir
menfaat sağlamayacaktır."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MURAT BAKAN (İzmir) –Bunalımların, intihar olaylarının en çok olduğu
bir meslek grubundan söz ediyoruz. Bir emirle ölüme giden, şehit olan, gazi olan kolluk
kuvvetleri çalışırken kimsenin aklına gelmiyor. Anası babası sıvasız evlerde oturan bu yoksul
halk çocuklarından Avrupa standartlarında hizmet bekliyoruz fakat haklarını vermeye gelince
kendi standartlarımızı uyguluyoruz. En önemlisi, sendikal hakları yok. İngiltere, Almanya gibi
Avrupa’daki bazı ülkelerin polis sayısı ile ülkemizdeki polis sayısı aşağı yukarı aynıdır.
Avrupa’da 250 bin polis olan bir ülkede 100 binin üzerinde üyesi olan polis sendikaları var,
bizde ise sendikalı polis sayısı sadece 10 bin civarındadır."
[Data_2015-2017]
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10.!!!!
"Oysa biz ne önerdik? İçişleri Bakanının üniversitelerimizden önereceği adaylar yerine en eski
üç hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından, Adalet Bakanının yerine ise Barolar Birliğinin
önereceği adaylar arasından yine Bakanlar Kurulu seçsin dedik. Aslında olması gereken, bu
kurumların önerisiyle, kamuoyunda da tartışılarak Parlamentoda nitelikli çoğunlukla
seçilmesidir bu tür kurumların. Ancak biz gerek Komisyonda gerek Mecliste bir uzlaşı
sağlayabilmek adına böyle bir öneri getirdik ancak 7 üyeden sadece 2’si dahi Hükûmetin
mutlak kontrolü altında olmadığı için siz bu uygulamaya karşı çıktınız. Böyle mi ileri
demokrasiyi oluşturacağız? Milliyetçi Hareket Partisi sayın konuşmacısı “Avrupa’da yok.”
dedi, aslında İngiltere’de tam burada kuracağımıza benzer bir komisyon var, “Polis Şikâyetleri
Bağımsız Komisyonu” ismi, kısa adıyla “IPCC”. Güvenlik kurumlarında hiç çalışmamış 11 kişi
olmak üzere 15 kişiden oluşuyor ve 100’ün üzerinde bağımsız uzman personel bu kuruma
destek oluyor. Bu şekilde kamuoyu desteğini ve güvenini kazanan kurul üyeleri tam bağımsız
olarak daha öz güvenle hareket ediyor. Bizim de bu yasanın bizim istediğimiz şekilde
çıkmasından muradımız budur zaten. (s. 282)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"NURİ OKUTAN (Isparta) – Efendim, bir düzeltme yapma adına söz aldım. Biraz önce konuşan
Sayın Bakan İngiltere’de böyle bir komisyonun olduğundan bahsetti. Doğru, bir komisyon var
ama orada polis atama sistemi değişik; konsül polisi atar, dolayısıyla polisin hatasını
denetleyecek yine sivillerdir. Yapısından kaynaklanan, polisin teşkilatlanmasından
kaynaklanan bir sivil gözetim vardır. Yoksa polisin bütün eylem ve işlemleri -bizde olduğu gibişu anda bir denetime zaten tabidir, biraz önce bahsettim. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz
için. (s. 284)."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"BÜLENT TURAN (Devamla) – Ama siz istemediğiniz kişilere bir yargı kararı verilince başka
davranıyorsunuz, sevdiklerinize olunca başka davranıyorsunuz. Olmaz, yargı faaliyeti yargı
faaliyetidir. Beğenmezseniz itiraz edersiniz, kavga ederiz, konuşur, tartışırız onları da. Ama
sabahtan beri kaç arkadaş söz aldı? Arkadaşlar, sizin “basın özgürlüğü” diye ifade ettiğiniz
mesele Fransa’da da, İngiltere’de de var, benzer davalardan hüküm giyen insanlar var. O
mesele, terörle ilgili yapılan bir adım, işlem. Abdullah Öcalan’ın yazarı olduğu bir gazete,
manşetleri okusam korkarım, öyle bir gazete. Siz bunu burada savunma hâline giriyorsunuz.
(s. 834)."
[Data_2015-2017]
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13.!!!!
"Ben burada baktım, gerçekten, bu programda olması gereken tedbirler ne diye, meslekten
ihraç edilenler ve edileceklerle ilgili hiçbir düzenleme öngörülmüyor. Bu sıkıntılı, keşke buraya
girseydi. Buna herhâlde bütçede bir şekilde ne yapmak lazım? Bakmak lazım. Bir diğeri:
Almanya’da 23 hâkim 1.000 kişiye, bizde 11 hâkim, savcı… Bunların bağlı personeli orada 1
hâkim, savcıya 3 düşüyor, bizde düşüyor 4-5, neyse. İngiltere’de euro olarak ortalama miktar
38,1 euro kişi başına adli yardım, bizde sadece 1,3. Hakikaten garip gureba, fakir fukara bu
düzende hakkını aramakta sıkıntı çekiyor. Ben yüce heyeti saygıyla selamlıyorum ve
önergemize destek vereceğini umut ediyorum. (s. 741)."
[Data_2015-2017]

14.!!!!
"Fahrettin Oğuz Tor: Değerli milletvekilleri, adalete en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde tam
da konumuzla ilgili olması bakımından ülkemizde ve dünya ülkelerinde adaletle ilgili bazı
sözlerden, atasözlerinden bahsederek konuşmama başlamak istiyorum. Bizden bir atasözü:
“Rüşvet kapıdan girince adalet pencereden kaçar.” Yine bizden bir atasözü: “Zulümle abat
olanın ahiri berbat olur.” “Adalet ile zulüm bir yerde durmaz.” Tıpkı samimi, gerçek
Müslümanla haksızlığın bir yerde duramayacağı gibi. Latin atasözü: “Cezalandırmazsanız siz
de adaletsizlikten suçlu olursunuz.” Çok güzel bir Latin atasözü: “Adalet erdemlerin
kraliçesidir.” “Bir memleket yalnız adaletle ebedileşir, adaletsizlikle yıkılır.” diyor Almanlar.
Japonlar “Cömert olmadan evvel adaletli olun.” diyor. Çin atasözü: “Size yapılan kötülüğü
adaletle, size yapılan iyiliği ise iyilikle mükâfatlandırın.” İngiliz atasözü: “Adalet Tanrı’yı da
insanları da memnun eder.” Macarlar “Geciken adalet adaletsizlik getirir.” demişler. Latin
atasözü: “Adalet bilenmiş kılıçtan daha keskindir.” Arap atasözü: “Adaletsiz bir memleket
güneşsiz bir dünyaya benzer.”"
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"Adli Tıp Kurumunun yeniden yapılandırılmasını da bir görev olarak almamız gerektiğini ifade
etmek istiyorum. Adli muhasebe gerek adli tanıklık anlamında gerekse hata, hile gibi birtakım
işlemlerin ortaya çıkarılması noktasında önemli görev ve işlevleri olan bir çalışma alanı ve bu
uygulama başta Anglosakson ülkelerinde, ABD’de, Kanada’da, Avustralya’da, İngiltere’de olan
bir uygulama. Biz, biliyorsunuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkardık.
Bu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aslında benim tasvip etmediğim, çoğu zaman da
birçok yönüyle eleştirdiğim Anglosakson hukuk sistemine uygun bir denetim yapısını getirdi.
Eğer öyleyse, burada, Adli Tıp Kurumunun da bu yapıya uygun olarak yeniden
yapılandırılmasını, bu yeniden yapılandırılma içerisinde de adli muhasebeyi hatta adli
muhasebe mesleğini de düzenleyecek yasal düzenlemeleri yapmamız gerektiğini ifade etmek
istiyorum."
[Data_2015-2017]
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16.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Ülkemizde ceza infaz kurumlarının
yoğunluğu Avrupa ortalamasının çok altındadır. Ceza infaz kurumlarında kapasiteye göre
doluluk oranları Fransa’da yüzde 114, İngiltere’de yüzde 111, Macaristan’da da yüzde 130
iken Türkiye’de sadece yüzde 104’tür. 2020 sonuna kadar 143 ceza infaz kurumu açılması,
131 ceza infaz kurumunun da kapatılması planlanmıştır. Böylece doluluk oranı daha da
aşağıya düşecektir. (s. 928)."
[Data_2015-2017]

17.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUŞ (İstanbul) – (ETA örneği ile başıyor)Bakın, bugün, çok
defa atıf yapılan AB ülkelerinin çoğunda terörle mücadeleye yönelik çok sert yaptırımların
olduğu yasalar mevcuttur. İngiltere’de 1974 yılında IRA terör örgütüne yönelik terörle
mücadele yasası çıkarılıyor. Bu yasayla, herhangi bir adli makam kararı olmadan terörle ilgili
şüpheli görülen kişilere yönelik içişleri bakanlığının tasarrufuyla yirmi sekiz güne kadar gözaltı
işlemleri uygulanabiliyor, bu süre yargı kararıyla kırk beş güne kadar çıkarılabiliyor. İçişleri
bakanına ve polise sadece şüphe unsuru oluşması kaydıyla her türlü temel hak ve hürriyeti
kısıtlama yetkisi veriliyor. İçişleri bakanı, terörizme karıştığına inandığı ulusal ve uluslararası
örgütleri terörist örgüt ilan etme yetkisine sahip. Terör örgütüne aidiyet veya terör örgütüne
davet suç olarak tanımlanmıştır. Terör örgütü üyesi veya destekçisi olduğu şüphesini
uyandıracak şekilde giyinmek, bu örgütlerin simgelerini taşımak veya göstermek suç olarak
kabul edilmiştir. Terör örgütü ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın terörle ilgili finansman
sağlamak veya para toplamak, terör amaçlı bilgi toplamak ayrıca suç olarak kabul edilmiştir.
Bu yasaya göre, terörü teşvik eden ve kışkırtan örgütler teröre karışan örgütler olarak kabul
edilmiştir. Yasaya göre, terör eylemleri işlenmesine ilişkin her türlü eylemi hangi seviyede
olursa olsun idare edenler suçlu sayılmaktadır. (s. 686).
Değerli milletvekilleri, yine pek çok örneğin verildiği Fransa’daki OHAL uygulamalarına biraz
bakalım."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"Değerli milletvekilleri, hâkimlik ve savcılık mesleği bütün dünyada, özellikle de gelişmiş
ülkelerde oldukça saygın kabul edilen bir meslektir. (s. 76).... (ABD ve Fransa örnekleri)
Değerli milletvekilleri, kısaca İngiltere’den de bahsetmek istiyorum. İngiliz hukuk sistemini iyi
anlayabilmek için tarihin arka planını, yaşanan olayları, şahısları ve kurumları iyi bilmek
gerekmekle birlikte bu ülkede hâkim olabilmek gerçekten kolay değildir. Hâkimlik, çok üst
düzey ve saygı duyulan bir meslektir. Hatta hâkimlerin toplumun üst sınıflarından seçildiği,
genelde Oxford ve Cambridge mezunu oldukları yönünde eleştiriler de mevcuttur. En çok
para kazanan meslek grubunun “barristers” denen peruklu hukukçular olduğu da
bilinmektedir. (s. 77)... Değerli arkadaşlar, torpili adalet sistemine sokmayalım. Torpili adalet
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sistemine sokarsak Allah muhafaza bu memleketin geleceğini bundan sonra daha da
karartmış oluruz diyorum."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"HACI BAYRAM TÜRKOĞLU (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’mızın 120
ve 121’inci maddelerinde düzenlenmiş olan OHAL, devletin ve toplumun varlığını ortadan
kaldırma ihtimali olan iç savaş, ayaklanma, doğal afet ya da salgın hastalık gibi durumların
ortaya çıkması hâlinde yürürlüğe giren bir hukuki işlemdir. Nitekim, bu işlemin örneklerine
demokratik Batılı ülkelerde son dönemde fazlasıyla da rastlamaktayız. Fransa 2015’te, 130
kişinin ölümüne sebebiyet veren Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilan etti ve bu
OHAL Fransa’da tam beş defa uzatıldı. 12 Haziran 2016 günü Orlando’da bir gece kulübü
saldırısı sonucunda, Florida eyaleti Orange County’de olağanüstü hâl ilan etti. Brüksel’deki
saldırılar Avrupa’yı alarma geçirdi. Avrupa ülkelerinde görülmemiş bir şekilde olağanüstü hâl
ilan edildi. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri terör eylemi
korkusuyla güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. İşbu sebepten kaynaklı olarak bir
ülkeye “Terörle mücadele etme.” demek aslında “Dükkânı kapatıp git.” demektir çünkü
terörle mücadele etmemek terör örgütlerine teslim olmaktır veya onları hoş görmekle eş
değer bir düşüncedir. (s. 481)."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"Bekir Bozdağ: Değerli milletvekilleri, istinaf, esasında bizim hukukumuza yabancı bir
müessese değildir. 1879 yılından 1924 yılına kadar istinaf uygulanmıştır, 1924 yılında
yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye’de bugüne kadar pek çok hukukçu, Yargıtay ve hukuk
fakültelerinde araştırma yapan bilim insanları istinafın Türkiye için bir zaruret olduğunu,
kurulmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade etmişlerdir. 1932, 1963, 1977, 1978 ve
1993 yıllarında istinaf mahkemelerinin yeniden kurulmasına ilişkin kanun tasarısı taslaklarının
hazırlandığını görüyoruz, ancak bunlar hayata geçirilememiştir. Hükûmetlerimiz döneminde
bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı yasalaştırılmış, şimdi bölge
idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin adımı da atmaktayız. Bugün Almanya, Fransa,
İngiltere, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, Avusturya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan gibi
pek çok ülkede istinaf mahkemeleri varlığını sürdürmekte ve buralarda faaliyetlerde
bulunmaktadır"
[Data_2014-2015]

21.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Amerika Birleşik Devletleri’nde Pentagon’a bir kişi girmeye kalkışsa ne
yaparlar veya Başkanlık Sarayı’na birisi girmeye kalkıştığında, bırakın onu, duvarından
atlamaya kalkıştıklarında ne yaparlar? Yine, İngiltere’yi hatırlıyorsunuz, metroda bir şahsı bir
polis alnının çatından vurdu ve ardından dediler ki: “Bu adam suçsuzdu. Niye vurdunuz?”
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Evet, gerçekten de suçsuzmuş adam ama polis şunu söyledi: “Kanunlara kim uymaz, ‘Dur.’
tabirimize kim uymazsa biz çeker vururuz.” dedi. Hiç kimse de itiraz etmedi. Şimdi, bir kişi
yasalar çerçevesinde” (sf. 921)."
[Data_2014-2015]

22.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Tabii, diğer bir konu Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılmak istenen
değişiklikler meselesidir. Bu konu çok tartışıldı.... bu yaptığımız düzenleme bu olumsuzlukların
ve ortaya çıkan kötü uygulamanın sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönüktür. Makul şüphe
konusu Kıta Avrupası’nda da aynı şekilde var, “basit şüphe”, “makul şüphe” oralarda da
görüyoruz. Almanya’da “iz ve emarelerle desteklenmiş tahmin ve basit şüphe” var,
Avusturya’da “basit şüphe” var, İngiltere’de “makul bir neden olduğu zaman” var, İtalya’da
“basit şüphe” var yani pek çok ülkede de “basit şüphe” olduğunu görüyoruz. Makul şüphe, o
basit şüpheye göre daha yoğunlaşmış bir şüphedir” (sf. 755)."
[Data_2014-2015]

23.!!!!
"Ali İhsan Yavuz: “Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı hakkında şahsım
adına söz almış bulunuyorum... Tasarıda kavramların tanımları açık bir şekilde yapılmış, iç ve
dış güvenlik görevlisi ve hizmetlerinin görev ve faaliyet alanları netleştirilmiştir. Hâlen ceza
infaz kurumlarında uygulamada var olan müdahale birimlerinin yasal tarifi yapılmaktadır. Bu
birimde görev yapacak personelin yakın savunma, mesleki müdahale yöntem ve teknikleri,
orantılı güç kullanımı, zor kullanma öncesi kriz yönetimi gibi konularda uzmanlaşması ve farklı
kurumlarda da görev almaları çerçevesinde faaliyet yapılması düzenlenmiştir. Bu statüsüne
hukuki nitelik kazandırılmıştır. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, çağdaş infaz sistemi
uygulanan birçok ülkede, mevcut olan müdahale birimiyle alanında uzmanlaşma, olaylara
müdahale, akılcı olma, etkili, orantılı güç kullanma amaçlanmaktadır. Bu ve benzeri anlamda
birçok hükmü ihtiva etmesi bakımından gerçekten yeni bir infaz sistemi teşekkülü anlamına
gelecek bu yasa tasarısının siz değerli milletvekillerinin oylarıyla kanunlaşmasını ve hayırlı
olmasını diliyor, bir kez daha yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.” (sf. 588)."
[Data_2014-2015]

24.!!!!
"Dilek Akagün Yılmaz: “Bunun yanında, benim biraz önceki görüşmemden sonra cezaevleri
infaz koruma memurları derneklerinden beni aradılar ve onlar şunu söylediler, dediler ki: “Siz,
cezaevlerinde özellikle izleme kurullarının daha etkili ve yetkili olması gerektiğini
söylüyorsunuz. Biz de bunu söylüyoruz. Cezaevlerindeki güvenlik görevlilerinin işkenceci gibi
gösterilmesine biz şiddetle karşı çıkıyoruz. Biz sendikalaşmak istiyoruz, sendika yoluyla bu
izleme kurullarında var olmak istiyoruz ve ceza infaz koruma memurlarının üzerindeki bu
örtüyü artık kaldırmak istiyoruz, bu iftirayı kaldırmak istiyoruz. Her meslek grubunda yanlış
yapanlar olabilir ama biz, bu bize dönük şiddet uygulayan, işkence yapan görevlilerdir imajının
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artık ortadan kaldırılmasını istiyoruz.” Hatta İngiltere’den bir örnek verdiler. Bir toplantıya
katıldıklarında İngiltere’den şu örnek verilmiş: Ceza infaz koruma memurlarının sendikaları
var ve devletle, devletin baskısıyla orada koruma altında olan, devletin aslında sahiplenmesi
gereken hükümlü ve tutukluların arasındaki sorunlarda bu ceza infaz koruma memurlarının
sendikalarının çok önemli bir işlev addettiğini ve onların arasındaki uzlaşmayı sağladığını
açıkça belirttiler. Yani, özellikle bu cezaevlerindeki izleme kurullarında sendikaların olması,
gardiyanların kurduğu sendikaların olması çok önemli bir şey. Onlar özellikle bunu talep
ediyorlar, diyorlar ki: “Bizim üniformamız var diye emniyet sınıfına alınmıyoruz ama sendika
da kurulmasına izin verilmiyor. Ya emniyet sınıfına alınalım ya da eğer emniyet sınıfında
değilsek, o zaman normal memursak sendikalaşma hakkımız verilsin. Cezaevlerindeki
huzurun, cezaevlerindeki rehabilitasyonun ne olduğunu o zaman göreceksiniz.” Ve bu konuda
ısrarla taleplerini dile getiriyorlar.” (sf. 626)."
[Data_2014-2015]

25.!!!!
"BENGİ YILDIZ: İstanbul’da, hatırlıyorsunuz, değerli arkadaşlar, Çağlayan Adliyesi ve Kartal
Adliyesi yapıldı. Sayın milletvekilleri bilir, bunlar, çokça eleştirdiğimiz Doğu Avrupa
ülkelerindeki o devasa devlet yapılarına benzeyen, ruhsuz yapılardır. Avukatlar tutuklandığı
zaman Twitter’dan şöyle bir şey gelmişti: “Keşke bu Çağlayan Adliyesinin temeline orayı
yaparken biraz da adalet harcı yerleştirseydiler.” diye söylemişlerdi. Gerçekten bu kadar
ruhsuz, bu kadar devasa binaların yapıldığı bir Avrupa ülkesi görmedim. Mesela, Belçika’da,
İngiltere’de birçok adliye binalarına girdim, tıpkı bir kutsal mekâna girer gibi tarihî, çok sessiz
binalardı gerçekten ve insanlar oraya girdiğinde bir mabede girer gibi girerdi, bu kadar bir
saygınlığı vardı. Şimdi, bizimkini kaç katlı yaptık? Bin tane penceresi var ve çoğunlukla damları
da akıtıyor, asansörleri çalışmıyor. Böyle adalet binaları yaparak adaleti hayata
geçirebileceğimizi düşünüyor ve buna göre de bir söylem içerisine giriyoruz. Şüphesiz,
adliyeleri bodrum katından çıkarıp daha iyi hizmet edilebilir yerlere taşımak iyidir ama
mesela, Millî Eğitim Bakanlığının okulları vardır, daha böyle geçmişten izler taşır, oraya
baktığında -gerçekten de dersin ki- geçmiş Osmanlı mimarisini andıran bir yapıyla
karşılaşırsın. Ama adalet binalarına baktığımızda soğuk ve gerçekten bir o kadar içindekilerin
de tabii ki adaleti de o şekilde gerçekleşiyor (s. 721)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

26.!!!!
"HÜSEYİN CEMAL AKIN: Yargıda problemleri süratle çözebilmek için Hükûmetimiz, yeni
müesseseleri sistemimize kazandırmıştır. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
nüfusun artışına; ekonomik ve sosyal problemlere bağlı olarak yargıya intikal eden uyuşmazlık
sayısı da artmıştır. Bunun sonucu olarak, yargı mensupları büyük iş yükü altındadır. Bu
kapsamda, adaletin etkinliğini arttırmak için mahkemelerin dışında, uyuşmazlıkların yargıya
intikal etmeden önce veya intikal ettikten sonra dostane yollarla çözümlenmesinin önemi
anlaşılmıştır ve dostane çözüm yolları da daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Birleşmiş
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Milletler verilerine göre, bu kurum, 160’tan fazla ülkede vardır. Ara buluculuk, tarafları bir
araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini üretmelerini
sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirerek tarafsız ve bağımsız bir
üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen dostane çözüm yoludur. Bu sistem, Amerika Birleşik
Devletleri’nde elli yıldır, Avrupa ülkelerinde kırk yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki
uygulamada, söz gelimi İngiltere’de, yıllık 1,5 milyon hukuk davasından yüzde 3,1’i yani 50
bini mahkemelerce çözülmekte, yüzde 96,5’i dostane çözüm yöntemleri olan ara buluculuk,
sulh, uzlaşma ve tahkim gibi yöntemlerle çözülmektedir. (s. 774)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

27.!!!!
"İdris Naim Şahin: Avrupa Birliği İstatistik Kurumu tarafından en son verilere göre, uluslararası
standart olan 100 bin kişiye düşen yıllık suç miktarı, İsveç’te 14.400, İngiltere’de 8.100,
Almanya’da 7.600, Fransa’da 5.600 iken Türkiye’de 1.400’dür. Bu veriler ışığında, ülkemiz,
suçların nüfusa oranı yönüyle birçok dünya
ülkesinden daha güvenli bir ülke konumundadır. Yine ülkemiz, suç aydınlatma oranları
bakımından Avrupa’nın en önde gelen birkaç ülkesinden birisidir. Örneğin, şahsa karşı işlenen
suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 95’ler seviyesindedir (sf. 401)"
[Data_2011-2013]

28.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Yine sorulan sorulardan bir tanesi, masum insanların yani uzun süreli
olarak gözaltında tutulmasıyla ilgilidir. Biz hiçbir vatandaşımızın, yani masum vatandaşımızın
bir gün dahi tutulmasını tasvip etmiyoruz ama şu anda tabii ki bir süreç yaşanıyor. Bu süreç
kısmen yargılamanın hızlandırılmasıyla ilgilidir. Tabii ki bütün ülkelerde… Mesela ben
İngiltere’yi çok iyi biliyorum. Bırakın bir savcı, bir hâkim kararı bile olmadan polis çok uzun
süreli olarak gözaltına alabiliyor. Yani Türkiye’deki uygulamalar Avrupa müktesebatından da
çok farklı değil ama ben yine söylüyorum: Masum vatandaşlarımızın bir gün dahi -eğer
masumlarsa- tutulmasını biz tasvip etmiyoruz” (sf. 522)."
[Data_2011-2013]

29.!!!!
"Ali Özgündüz: “2009 verilerine göre Almanya’da 100 bin kişiye 24 hâkim, İngiltere’de 17,
Yunanistan’da 29 hâkim düşerken, Türkiye’de yalnızca 9 kişidir. Bu durum göstermektedir ki,
Türk hâkim-savcıları âdeta doğaüstü varlıklar gibi uyumadan, dinlenmeden görevlerini
yapmaya çalışmaktadırlar. Ve bu 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ne yazık ki
hâkim-savcılarda bir iyileştirme yapılmadı” (sf. 895)."
[Data_2011-2013]
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30.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Bakın, bugün Sayın Ali Babacan’ın demeci var: “Avrupa’nın birçok yerinde
hapis cezası yok.” diyor. Yanlış bir ifade bu. Çekin karşılıksız çıkması demek, Avrupa’da, bugün
Almanya’da, bugün İngiltere’de dolandırıcılık suçu ifa eder, çekini ödemeyen insan
dolandırıcılık yapmıştır. Zira Avrupa’da da çek “Bankada olan paramı buyurun gidin, çekin.”
anlamındadır. Bankada parası olmayan adamın çeki kesmesi bir dolandırıcılık eylemidir” (sf.
724)."
[Data_2011-2013]

31.!!!!
"Mahmut Tanal: “İyi hukukçunun kaynağı iyi hukuk eğitimi ve kaliteli öğrencidir. Hukuk
fakülteleri hızla artarken 2010 yılından bu yana, aşağı yukarı şu anda net rakam belli
olmamakla birlikte, ben 64 diye biliyorum ama eğer yanlışsa özür dilerim, Sayın Bakan bunu
düzeltsin, vakıf üniversitelerinde araştırma görevlileri derslere girmekte, bu da aynı zamanda
hukuk eğitiminin kalitesini düşürmekte. Türkiye’de birinci sınıf bir hâkimin brüt yıllık kazancı
18.251 euro iken bu miktar İngiltere’de 105 bin euro, Belçika’da 59 bin euro, Fransa’da 36 bin
euro, İspanya’da 49 bin euro, Yunanistan’da 51 bin euro. Türkiye’de mahkemelerin kendi
bütçesi yok. Mahkemelerin bütçesi Adalet Bakanlığında yer almakta, bu Bakanlıkça
denetlenmekte, başsavcıların eliyle yönlendirilmekte, bu durum yargı bağımsızlığını
zedelemekte” (sf. 109)."
[Data_2011-2013]

32.!!!!
"“Yargının gerçekten bağımsız olması, yargının mali ve idari bakımdan bağımsızlığına bağlıdır.
Avrupa ülkelerinde bir hâkimin bir yılda bakması gereken iş yükü sayısı 200 iken, Türkiye'de
bir Hâkim yılda ortalama 1078, Cumhuriyet Savcısı da 1864 dosyaya bakmaktadır. Avrupa
Konseyi Etkin Yargı Komisyonu'nun verilerine göre, 100 bin kişiye düşen Hâkim sayısı;
Türkiye'de 9, Almanya'da 24,5, İngiltere'de 16,6, Yunanistan'da 28,4'tür. Türkiye'deki mevcut
14 bin 694 Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı kadrosunun 3 bin 275'i boştur. Boş kadroların
doldurulması halinde bile Türkiye'deki Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının iş yükünün AB
ülkeleri seviyesine inmesi söz konusu olmayacaktır” (sf. 213)."
[Data_2011-2013]

33.!!!!
"Emine Ülker Tarhan: “Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesinde millete ve devlete karşı
suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde, 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında soykırım,
77’nci maddesinde insanlığa karşı işlenen suçlarda ve 78’inci maddesinin üçüncü fıkrasında
soykırım ve insanlığa karşı suç işlemek için örgüt kurma suçlarında zaman aşımı işlemez, bunu
biliyorsunuz. Askerî Ceza Yasası’nda da buna ilişkin bir hüküm var. Benzer hükümler Alman
Ceza Yasası’nda soykırım ve vasıflı adam öldürmeye ilişkin, İtalyan Ceza Yasası’nda,
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Avusturya’da, hatta İngiliz müşterek hukukunda tüm suçlar için zaman aşımı kabul
edilmemekte. Bunun nedeni şu: Çünkü bazı suçlar vardır ki bireyler ve toplum üzerindeki
etkisi kuşaklar boyu sürebiliyor bunların. “Bunlarla yüzleşme” dediğiniz şey de, aslında,
aradan ne kadar zaman geçerse geçsin sorumluları yargılanabilir kılmak, “yüzleşme” denilen
şey bu” (sf. 597)."
[Data_2011-2013]

34.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli arkadaşlarım, Deniz Feneri olayı bizim hukuk tarihimizde çok ciddi bir
hadisedir ve bu ciddi hadisenin örnek alınması gereken ve dijital delil üretmeyle de ilişkisi
bulunan bir olaydan bahsedeceğim. İngiltere’de böyle bir olay olmuştu. 1987 yılında bu olay
çözülmüştü. “Birmingham Six” denilen davada IRA savaşçısı zannıyla 6 İrlandalı öldürülmüştü
ve bunun faili olarak da bir pub’da görev yapan 6 kişiye polis sahte delil uydurmuştu. O sahte
delil uydurma işini İngiliz adaleti önünde sonunda ortaya çıkardı ve bu işi kökten çözebilecek
yasal tedbirleri aldı, bugün İngiltere’de böyle bir olay görülmüyor. Şimdi, bin altı yüz tane
sahte delil üretiliyor ve bin altı yüz sahte delil dijital ortamda belirli mahkemelerde
kullanılıyor ve bu insanlar çaresiz bir şekilde etrafa bakıyorlar. Ellerinden tutacak ne bir devlet
organı ne bir yargı makamı kalmış ve mektup yazıyorlar. Sayın Engin Alan’ın yazdığı mektup
burada, üç sayfadan ibaret. Okuduğumda yüreğime kızgın bir yağ damlası gibi içimde
hissettirdiği duygular yapıştı. “Arkadaşlar” adına yazıyor. “365 tane general, amiral, subay,
bunun 250’si tutuklu vesaire.” diyor. “Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum.” diyor,
“Kendim için hiçbir talebim yok.” diyor, “Çünkü ben Başbakanın Çanakkale’deki töreninde
ayağa kalkmadığım için oraya gönderilenim.” Diyor” (sf. 107-108)."
[Data_2011-2013]

35.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Uzun tutukluluk sürelerine ilişkin düzenlemeler, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hâlâ yerinde
durmaktadır. Türkiye’de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre
tutukluluk süresi on yıla kadar çıkabilmektedir. Bu süre Avusturya’da iki yıl, Almanya’da altı
ay, İskoçya’da yüz on gün, Fransa’da dört yıl. Peki, tutukluların hüküm giyme oranı ne? Bu
oran Türkiye’de yüzde 50-60 civarında, yani 10 tutukludan 4’ü, 5’i suçsuz yere yatıyor. Diğer
ülkelerde bu oran, Japonya’da tutukluların yüzde 99,9’u hüküm giymekte, Çin ve Kore’de
99,6’sı, Fransa’da 98,9’u, Almanya’da da 96,5’i, İngiltere’de 90,3’ü. Bu rakamlara göre
Türkiye’de tutukluların hüküm giyme oranı, çok vahim seviyededir. On yıllık AKP İktidarı
reform yapacaksa tutuklama rakamlarını hüküm rakamlarına eşitleyecek düzenlemeler
getirmelidir. Anayasa referandumunda Türk milletini aldatıp, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı
ele geçirip, üstüne biraz da adliye binası, cezaevi inşaatı ekleyip “yargı reformu” diye kasım
kasım kasılmak doğru bir anlayış değildir” (sf. 763)."
[Data_2011-2013]
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36.!!!!
"Sadullah Ergin: Türkiye’de tutukluluk, uzun tutukluluk vesaire, bu tartışmalara çok fazla
girmek istemiyorum ancak sizlere bir şey önereceğim, o da Türkiye’de cezaevlerindeki
tutuklu, hükümlü sayıları, tutuklu, hükümlü oranları, doluluk oranları: Bunlara ilişkin olarak,
İngiltere’de Essex Üniversitesinde kurulmuş bir merkez uzunca bir süredir çalışmalar yapıyor,
Türkiye ve Avrupa ülkelerini değerlendiren çalışmalar var."
[Data_2011-2013]

37.!!!!
"Bu çalışmalara baktığımız zaman, gerçekten Türkiye'nin bulunduğu tabloyu görmemiz
açısından önemli bir imkân sunuyor. O da, şu anda Türkiye’de cezaevlerinde bulunan her 100
kişiden 27,8’i tutuklu, kalanı hükümlü. Bizden daha çok tutuklusu olan -oran itibarıylaülkeler: Yunanistan, Danimarka, Belçika, İsrail, Brezilya, İsviçre. Bizden daha iyi olanlar:
Avusturya, İsveç, Fransa, ABD, İspanya, Rusya, Almanya, İngiltere. Biz bunların, skalanın
ortasındayız. (792-793)"
[Data_2011-2013]

38.!!!!
"....Ülkelerin nüfusuna göre, her 100 bin kişiden kaç kişi cezaevinde ülkelerde? Baktığımız
zaman Türkiye’de 100 bin kişide 175 kişi cezaevinde; İsrail, Brezilya, Rusya, ABD bizden daha
olumsuz noktada, cezaevinde daha fazla insan var ama İngiltere, İspanya bizimle hemen yakın
ama Fransa, Yunanistan, Belçika, Almanya, İsviçre, Danimarka, İsveç de bizden iyi. Dolayısıyla,
biz hedef olarak
bizden daha iyi olan ülkelere doğru bir gayret içerisindeyiz. Doluluk oranına gelince:
Türkiye’de yüzde 106, yüzde 110; yeni açılan kurumlarımızla bu oran
her gün değişiyor. Amerika’yla, Avustralya’yla aynı durumdayız. İngiltere, Fransa, Belçika,
Yunanistan, İspanya, Brezilya cezaevlerindeki doluluk oranı açısından bizden daha sıkıntılı
ama Danimarka, İsveç, Rusya ve İsviçre bizden daha iyi konumda. Burada da daha iyiye doğru
bir gayretimiz var. (793-794)"
[Data_2011-2013]

39.!!!!
"Süha Aldan: “Aslında bu yasa tasarısıyla ilgili en çarpıcı örneği biz İtalya’da yaşadık. Komisyon
üyeleri olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne, İtalya’ya, İngiltere’ye ve Avusturya’ya geziler
düzenledik. Ben de İtalya’ya giden grubun içindeydim.... Tasarı gerekçesinde pek çok Avrupa
ülkesinde ara buluculuk sisteminin kullanılan bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Yapılan yurt
dışı ziyaretlerinde de bu sistemin 2000’li yıllardan itibaren bazı Avrupa ülkelerinde
uygulanmaya başlandığı ancak yaygınlaştırılamadığı, toplum tarafından kabullenilmediği
gözlenmiştir. İngiltere’de ara bulucu olarak görev yapan avukatlar, bu sistemin daha çok
tüketici haklarına ilişkin konularda uygulandığını beyan etmişlerdir. Bizim hukukumuzda da
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hâlen uygulanan tüketici hakem heyetleri zaten vardır, ancak tüketici hakem heyetleri işleyişi
ve kuralları çok açık olan, tüm işlemleri aleniyet ilkesine uygun yapılan ve kararlarına karşı da
mahkemeye itiraz edilebilen kurumlardır. Yani tüketici hakem heyetlerinin bu tasarıyla
düzenlenen ara buluculukla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır” (sf. 896-897)."
[Data_2011-2013]

40.!!!!
"Süha Aldan: “Örneğin, miras hukukunda ara buluculuk geçerli olduğu takdirde, kadınların
mirasta eşit pay sahibi olması konusunda zaten sorunlar yaşamaktayken kız çocuklarının ve
geride kalan eşlerin miras paylarının korunması yeterince sağlanabilecek midir? Yoksa
kadınlar manevi baskı altında tutanakları imzalamak zorunda mı kalacaklardır? Bu konuda
tereddütlerimiz dayanaksız değildir. Kanada ve İngiltere’de Müslümanlar arasında ara
buluculuk faaliyetlerinde şeriat hükümlerinin uygulanmasının yolu açılmış ancak bu uygulama
sonucunda kadınların çok ciddi hak kaybına uğradığı anlaşılmıştır” (sf. 898)."
[Data_2011-2013]

41.!!!!
"Ramazan Can: Bu noktada Adalet Bakanlığımızın çalışmaları gerçekten güzel oldu. Bürokrat
arkadaşlarımız da güzel çalıştılar. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerçekten mukayeseli
hukukta durum nedir, ne değildir kabilinden -Komisyon üyesi arkadaşlarımız- İtalya, Almanya,
İngiltere, Amerika’ya mukayeseli hukukta
durum nedir, ara buluculukta uluslararası platformda durum nedir, ne değildir; bunları da
gözlemleme durumumuz oldu. Önemli bilgiler ve tecrübeler edindik.(sf. 902-903)"
[Data_2011-2013]

42.!!!!
"Dilek Akagün Yılmaz: “Bu konulardaki kaygılarımız dayanaksız değildir. İngiltere ve Kanada’da
ara buluculuk faaliyetlerinde Müslümanların kendi inançlarına göre çözümler üretebilmesi
kabul edilmiş, bunun sonucunda kadın haklarında çok ciddi ihlaller yaşanmıştır. Üstelik bir de
33’üncü maddeyle gizliliğin ihlali hâlinde kişilerin altı aya kadar hapis cezasıyla
cezalandırılması yönünde bir düzenleme yapılması bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır.
Oysaki Avusturya’da gizlilik kuralı meslek sırrı niteliğinde sadece ara bulucu açısından
geçerlidir, tarafları bağlamaz” (sf. 1048)."
[Data_2011-2013]

43.!!!!
"Ali İhsan Yavuz: “Ara buluculuk yöntemi konusunda muhalefet partilerinin eleştirilerinin
hiçbirine katılmamız mümkün değildir. Medeni dünya, özellikle ara buluculuk yöntemi olmak
üzere diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini her geçen gün daha da mühimsemekte
ve geliştirmeye çalışmaktadır. Hatta bazı ülkeler bazı uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce
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tarafların ara buluculuğa başvurmasını zorunlu kılmıştır, örneğin, Almanya ve Yunanistan’da
durum budur. Bazı ülkelerde ara buluculuğa başvuru teşvik edilmektedir, mesela, İspanya,
İtalya, İngiltere’de de durum böyledir. Bazı ülkelerde ise -bu tasarıda olduğu gibi- ara
buluculuğa başvuru tamamen tarafların iradesine bırakılmıştır. Nitekim Fransa, Belçika,
Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan’daki düzenlemeler de bu yöndedir” (sf. 1055)."
[Data_2011-2013]

44.!!!!
"Bekir Bozdağ: Daha pek çok kanun var, hepsini saymayayım. Bizim hukukumuz buna yabancı
değildir. Esasında, geleneklerimiz de yabancı değildir. Toplumda pek çok konuyu Türk
âdetlerine, geleneklerine göre, büyüklerin esasında yargıya gitmeden kendi aralarında bir
araya gelip pek çok uyuşmazlığı çözdüğünü de yüce Meclisin pek çok üyesi bilmektedir. Tabii,
mukayeseli hukukta uygulanan bir yöntemi, demin de söyledik Brezilya, Kanada, İngiltere,
Yunanistan, Hollanda, Avustralya, Fransa ve İtalya’da bunun uygulandığını görüyoruz. Başka
ülkelerde de buna ilişkin uygulama var. (sf. 1059)"
[Data_2011-2013]

45.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Adalet Komisyonunun Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya,
Avusturya gibi ülkelerde yapmış oldukları araştırma ve inceleme çalışmalarında, maalesef, ara
buluculuğun uygulandığı ülkelerde anlatıldığı şekilde uyuşmazlıkların çözümüne katkı
sağlamadığı, tam tersine, yargı sisteminde büyük bir belirsizliğe neden olduğu, özellikle başta
barolar olmak üzere büyük toplum kesimlerince dirençle karşılaşıldığı, ara buluculuk
müessesesinin uygulanacağı uyuşmazlıkların bile belirsiz olduğu ve hatta pek çok ülkede,
başta Amerika Birleşik Devletleri’nde ara buluculuk sisteminin bir başka kavramla,
pazarlık kavramıyla karıştırıldığı açıkça görülmüştür. (sf. 1080)"
[Data_2011-2013]

46.!!!!
"Turgut Dibek: “Anayasa’mızın 9’uncu maddesi var, Komisyonda da aslında bunu belirttik.
Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirten bir
hükmümüz var, yine 6’ncı maddemiz var egemenlikle ilgili. Bu kurum acaba yeni bir yargı
faaliyeti midir? Bu kurum çok hukukluluğu beraberinde mi getirecektir? Anayasa’mızın 9’uncu
maddesindeki yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılması bir anlamda bu
kurumla baypas mı edilecektir? Bu tür sorular soruluyor. Bu tür konular hukuk camiasında,
bizlerin arasında konuşuluyor. Şimdi, belki iktidar partisi milletvekillerimiz “Siz genelde
kuşkucu yaklaşıyorsunuz, aslında bu kurum hiç de öyle bir kurum değil…” Az önce Sayın Bakan
da sorulara yanıtlarda verdi, bizler de biliyoruz, yani maddeleri okuduğumuz zaman… İşte
Avrupa’ya da gittik. Bizler, arkadaşlarımızla, İngiltere ziyaretinde, ara buluculuk kurumunun
İngiltere ayağını orada incelemiştik ama diğer arkadaşlarımız Amerika, İtalya, Almanya,
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Avusturya, diğer ülkelerde de bu kurum nasıl uygulanıyor, orada incelediler. Biz de gördük
İngiltere’deki olayı. Tabii orası İngiltere, Almanya, İtalya, burası da Türkiye değerli arkadaşlar.
Türkiye bambaşka bir ülke. Her ülkenin kendine özgü koşulları var, kendi sosyal sorunları var”
(sf. 1101)."
[Data_2011-2013]

47.!!!!
"Turgut Dibek: “Şunu gördük: Hiç de öyle değil. Ben İngiltere ayağını gördüm. İngiltere’de
1990’lı yıllarda bu iş başlamış, 2000 yılında kanunu çıkmış. 99’da, 2000’de bizzat yasal
düzenlemesi yapılmış, biz şu anda çıkarıyoruz 2012’de. Yüzde 3, yüzde 2… Soruyoruz yani,
dört gün kaldık orada, birçok ziyaretler yaptık, şunu diyor ilgililer: “Ya vatandaşın haberi yok.”
İngiltere’de ara buluculuk diye bir kurum var, alternatif çözüm üreten bir kurum var ama
bundan vatandaşların haberi yok, kimse bilmiyor, insanlar bu kuruma başvurmuyor.
İngiltere’den bahsediyorum. Bu Amerika’da da böyle, sanıyorum yüzde 3’ler, 2’ler civarında,
ama burada ballandıra ballandıra, işte dostane çözüm önerisi olarak da niteleniyor, alternatif
çözüm önerisi” (sf. 1102)."
[Data_2011-2013]

48.!!!!
"Yılmaz Tunç: “Değerli milletvekilleri, Türkiye’deki cezaevlerinde bulunanların tutukluluk ve
hükümlülük oranlarına baktığımızda, 2000 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı hemen hemen
birbirine eşitti. 2001 yılında tutuklu sayısı hükümlü sayısını geçmiştir. 2006 yılında cezaevinde
bulunanların yüzde 37,5’u hükümlü, kalan yüzde 62,5’u tutuklu ve hükmen tutukludur. Bugün
gelinen noktaya baktığımızda, yargının hızlandırılmasıyla ilgili alınan tedbirler sayesinde
tutuklu sayısı hükümlü sayısının altına düşmüştür. Bugün cezaevinde bulunanların yüzde 28’i
tutuklu, yüzde 72’si hükümlüdür. Son yıllardaki pozitif gelişmeye baktığımızda,
cezaevlerindeki tutuklu oranları listesinde Türkiye yüzde 28,1’le birçok gelişmiş ülkenin
önünde yer almaktadır. Cezaevlerindeki tutukluluk oranında yüzde 41’le İsviçre başı
çekerken, onu sırasıyla yüzde 40,6’yla Hollanda, yüzde 37’yle Kanada, yüzde 35,8’le İsrail,
yüzde 35’le Belçika, yüzde 34’le Danimarka, yüzde 31,2’yle Yunanistan ve yüzde 29,4’le
Macaristan takip etmektedir. Dünyadaki tutukluluk oranı en düşük ülke sıralamasında ise
yüzde 15,3’le Almanya 1’inci sırada yer almaktadır. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, İspanya,
ABD, Avustralya, Fransa, İsveç, Norveç ve yüzde 28,1’le Türkiye takip etmektedir. Buna göre
Türkiye dünyada tutuklu sayısı en az olan ülkeler arasında 9’uncu sırada yer almaktadır” (sf.
54-55)."
[Data_2011-2013]

49.!!!!
"Bülent Turan: Değerli milletvekilleri, 1999 yılında, Oxford’da hukuk profesörü olan Adrian
Zuckerman öncülüğünde Amerika, İngiltere, Fransa, İsviçre gibi önemli on üç tane ülkenin
öncülüğünde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya göre, Medeni Yargı Krizi isimli kitapta
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yayınlanmış rapora göre üç tane temel sorundan bahsedildi: Bir tanesi, adalete erişimin zor
olması; diğeri, yargılama giderlerinin yüksek olması; üçüncüsü de, adalete, reform hareketine
karşı direnişler. (sf. 74)"
[Data_2011-2013]

50.!!!!
"Mehmet Şimşek: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’yla ilgili olarak
Hükûmet adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.... “Kaldı
ki söz konusu hüküm, Terörle Mücadele Kanunu yani bizim mevcut kanunumuzun 8’inci
maddesinin birinci fıkrasında “Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde
kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.”
şeklinde zaten var. “Fon, kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır.” hükmüne de
yer verilmiştir. Fon sağlanan kişinin terör örgütü veya terörist olduğu bilinmeden yardım
yapılması hâlinde suçun manevi unsuru bulunmadığından tasarının 4’üncü maddesinde
tanımlanan suç oluşmayacaktır. Dolayısıyla, bu konu da son derece açık ve net. Tabii ki, ikinci
konu: Mal varlığının dondurulması kararları idari tedbir olarak düzenlenmiştir. Mal varlığının
dondurulmasının geçici ve acil bir tedbir olması dikkate alındığında, terörist fonların, mal
varlığının elden çıkarılmasına fırsat verilmeyecek bir aciliyette idari bir mekanizma kurulması
zaruri bulunmaktadır. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Kanada gibi birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sürecinin
hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak idari bir mekanizma oluşturulmuştur” (sf. 638)."
[Data_2011-2013]

51.!!!!
"Hilmi Bilgin: Değerli milletvekilleri “Cezaevi Çalışmaları Merkezi” adı altında, İngiltere’de
Essex Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir merkez vardır. Bu merkez 1997 yılında
kurulmuştur. Merkez, uluslararası anlamda cezaevi verilerini derleyen, buna ilişkin raporlar
yayınlayan, akademik araştırmalar yapan ve faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu kuruluşun
verileri İnternet sitesinde herkese açıktır. Bu veriler incelendiği zaman, AB ülkelerindeki
ortalama tutukluluk oranı yüzde 25,2 iken Türkiye’de 23,3’tür. Biz bu değerlendirmeyi
yaparken var olan verileri olumlu yönde görmek açısından değil, tartışmalı bir alana ışık
tutmak ve tartışmayı doğru veriler üzerinden sürdürmek istiyoruz.(870)"
[Data_2011-2013]

52.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Avrupa devletleri arasında en fazla hükümlüye ve cezaevine sahip
olan bir devlet olarak şüphesiz, ceza infaz sistemi de dâhil yargı sistemimiz üzerine söylenecek
çok sözümüz vardır. PKK ve KCK terör örgütü mensuplarını da dâhil ederek iktidar partisinin
hazırlayıp yasalaştırdığı 3 adet af içeren yargı paketine rağmen bugün hâlâ cezaevlerinde 125
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binden fazla insan bulunmaktadır. Adalet Bakanlığınca haklarında verilen hükmün
kesinleşmesini bekleyen tutuklulara “hüküm özlü” sıfatı verilerek tutuklu-hükümlü oranı
gizlenmeye çalışılsa da cezaevlerinde bulunan 130 bine yakın kişinin yüzde 50’ye yakını
tutukludur. Dünya standartlarında sanıkların üçte 1’i tutukludur, Türkiye’de bu oran yarı
yarıya yani sanık olan kişilerin neredeyse yarısı tutukludur. Tutuklulardan yargılama sonucu
mahkûm olma oranı ise Japonya’da yüzde 99,9; Çin ve Kore’de yüzde 99,6; Fransa’da 98,9;
Almanya’da 96,5; İngiltere’de 90,3; Türkiye’de ise tutuklandıktan sonra yargılanıp mahkûm
olma oranı yüzde 50-60 civarında. Yani hâlen cezaevlerinde tutuklu olup davası devam eden
her 10 kişiden 4’ü, 5’i suçsuz yere cezaevinde yatmaktadır” (sf. 427)."
[Data_2011-2013]

EDUCATION!
1.!!!!
"MHP GRUBU ADINA FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) – Sayın Millî Eğitim Bakanı
Malatya Valiliğine geçmişte gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Türkiye’deki eğitim
standartlarının İngiltere’den, hatta Amerika’dan daha iyi olduğu iddiasında bulunmuştur. Bu
iddiaya sadece kendinizi inandırırsınız, sadece kendinizi kandırırsınız. Türkiye, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Eğitim Endeksi’nde 69’uncu sıradadır. Eğitim Endeksi’nin 19802013 yılları ortalamasına göre Türkiye listede 69’uncu sırada yer alırken ABD 5’inci, İngiltere
14’üncü sırada yer almıştır. OECD’nin de eğitim kalitesi konusunda önemli çalışmaları
bulunmaktadır. OECD 2016 Eğitime Bakış Raporu’nun Eğitim Finansmanı bölümünde öğrenci
başına harcanan para açısından yıllık 3.227 dolarla Türkiye 10.493 dolarlık OECD
ortalamasının çok altındadır. Yine OECD raporuna göre, sınıf mevcudu, öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı ve öğretmen maaşları alanlarında Türkiye OECD ortalamasının yanı sıra
ABD ve İngiltere’nin de gerisinde kalmıştır. Bir diğer önemli eğitim kalitesi endeksi ise
UNESCO’nun desteğiyle hazırlanan Herkes İçin Eğitim Gelişim Endeksi’dir. İlköğretime erişim,
yetişkin okuryazarlığı, eğitim kalitesi ve cinsiyet eşitliği kriterlerini dikkate alan bu endekse
göre İngiltere 2’nci sırada yer alırken, ABD 40’ıncı, Türkiye ise 65’inci sıradadır."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Özel araştırmalarda da durum farklı değildir. Özel bir marka stratejisi geliştirme ve
danışmanlık firması, 4 kıtada 16 bin kişiyle yaptığı uluslararası anket çalışmasında, 3 kritere
göre en iyi eğitim olanaklarına sahip ülkeleri sıralıyor. Bu kriterler, ülkedeki üniversitelerin
kalitesi, devlet eliyle sağlanan eğitim sistemi ve üniversiteye girme oranını dikkate alıyor.
Raporda İngiltere 1’inci, ABD 3’üncü, Türkiye ise 30’uncu sırada yer almaktadır."
[Data_2017_2018]
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3.!!!!
"Öğrenci sayısı öğretmen kadar mı arttı? Hayır. Eskiden kaliteli eğitim vermek için aranan
unsurlardan birisi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Biz geldiğimizde her bir öğretmene
28 öğrenci düşerken şimdi 17 öğrenci düşmeye başladı. Bununla da hem Japonya’daki hem
Kore’deki hem de İngiltere’deki değerlerle yakın birbirine. Oysa Türkiye’de çağdaş eğitim için
ne gerekiyorsa, gerek öğretmen başına düşen öğrenciyle gerek derslik başına düşen öğrenci
sayısıyla yakaladık ama şimdi “Öğretmene ödenen ücret yatırım harcaması mı, cari harcama
mı?” temelinde yer alan bir kriter var. Oradaki ölçüyü şöyle esas almak lazım. (s. 377)."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Özlük haklarında da iyileştirme yaptık. 2002 yılında yeni başlayan bir öğretmen haftada on
beş saat ek dersle birlikte, 1 Kasımda göreve geldik, herkes bilir, 635 lira para alıyordu. Dolar
karşılığı ne kadardır? Bakın, 380 doların altında, 378 dolar gibi. Şimdi, yine aynı öğretmen,
yeni başlamış bir öğretmen haftada on beş saat ek dersle birlikte 3.618 lira aylık alıyor. İşte,
dolar 3,8 mi? Yani dolar verirse de 900 doların üzerinde ama birisi 400 doların altında, diğeri
900 doların üzerinde. Avrupa Birliği, biliyorsunuz, bu dönemlerde kriz yaşadı. İngiltere’de
kamu öğretmenlerin maaşında yüzde 5, Fransa’da yüzde 10, Yunanistan’da yüzde 18 indirim
yapıldı; İtalya’da indirim yapıldı, (s. 378)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre dernek ve vakıflara ait 2.160 yurtta 112.423 öğrenci
kalıyor. Bir de üniversitelerin kendi kampüsleri içerisinde özel ya da Kredi Yurtlara bağlı
olmayan 50 bin civarında yatak bulunuyor. Baktığımızda, 7 milyon üniversite öğrencisi için bu
rakamlar 800 bine anca ulaşıyor yani üniversite öğrencileri arasında yurtlarda barınma oranı
yüzde 10. Bu rakam İngiltere’de yüzde 24, Avrupa ortalaması ise yüzde 18. Sayın Bakandan bu
oranı yükseltmesini bekliyoruz, yanındaki Maliye Bakanından da parasını söke söke alacağına
inanıyoruz. (s. 888)."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Yüzde 11 büyüme rakamları gündemdeyken ve oldukça atıf
yapılırken, enflasyon artışı, işsizliğin giderek artması -ki özellikle neredeyse her 4 gençten 1’i
işsiz- ve gelir dağılımı adaletsizliği ortada, servet dağılımındaki fark giderek açılıyor ama ben,
burada, özellikle Maliye Bakanına öğretmenlerden bahsetmek istiyorum. Sayın Bakan,
öğretmenlerin yüzde 95’i maaşları yetersiz olduğu için geçinemediklerini söylüyor; yüzde 20’si
ek iş yapıyor, yüzde 20’den fazlası da kredi borcu olduğunu söylüyor ki Millî Eğitim
Bakanlığınızın açıkladığı Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki en önemli bulgu, öğretmenlerin
toplum nezdindeki itibarının giderek azaldığı. Bu noktada, 2018 bütçesinde, özellikle, tabii ki
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öncelik mesleklerini icra edemeyen, atanamayan öğretmenler ama öğretmenlerin maaşı
konusunda bir düzenleme olacak mı? Gençlik ve Spor Bakanımıza da sormak istiyorum. Şöyle
ki: Üniversite kampüslerindeki yurtlara özel önem verdiğinizi söylediniz ki bildiğim kadarıyla
siz de İngiltere’de eğitim aldınız, oradaki kampüs üniversitelerinin durumunu biliyorsunuz.
Biz, burada, ben hatırlamıyorum, kaç tane üniversite açtık, açıkçası, tabela üniversitesi gibi…
(s. 951)."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Önce, Sayın Cumhurbaşkanına bu kürsüden yüksek sesle yanıt verelim. Yardımcı doçentlik
bir akademik kadrodur; bu akademik kadronun temel koşulu doktora yapmış olmaktır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde evet bu kadro var ama bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde,
Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, İtalya’da, bakın Çin’de, Rusya’da, Japonya’da,
Pakistan’da, Kanada’da, Suudi Arabistan’da, İran’da, Mısır’da, Malezya’da, daha birçok
ülkede, üniversitelerde yardımcı doçent kadrosu var. “Hani nerede var? Nereden çıktı?”
demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı, onun için söylüyorum.
Üniversitelere ayrılan kaynağı artırmazsanız, her yıl üniversitelere alınacak öğrenci sayılarının
belirlenmesinde bölümlerin öğretim elemanı sayısını, dersliklerin kapasitesini ve diğer
imkânları dikkate alarak objektif kriterler belirlemezseniz öğretim elemanlarının çalışma
koşullarını iyileştiremezsiniz. Onların kendilerini akademik bakımdan geliştirmelerini
sağlayacak olanakları iyileştirmezseniz bu kanun teklifinde belirttiğiniz gerekçelerin hiçbirini
gerçekleştiremezsiniz. (s. 571)."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Devamla) – Toparlayacağım. Şimdi ne oldu kolaylaştırdınız da yani
öğretim üyelerinin kalitesi mi arttı? İngiltere’ye bakıyorsunuz, Türkiye yükseköğretim öğrenci
sayısının üçte 1’i ama öğretim üyesi sayısı Türk üniversitelerinde 75 bin –bakın, doktoralıyı
kastediyorum- ama İngiliz üniversitelerinde 200 bin ama profesör sayısı bizdekiyle eşit, onu
da söyleyeyim yani profesörlüğe atama veya yükseltme zorlaştırılmış durumda. Kaliteye
giderseniz onlarda kalite var. Biz ne yaptık? Yabancı dil sınavını kaldırdık. Değerli arkadaşlar,
sayın milletvekilleri; doğru dürüst bir yabancı dil bilmeyen, en az bir dil bilmeyen hatta bana
göre İngiliz dilini bilmeyen bir akademisyenin, bir öğretim üyesinin bugün kaliteli bir öğretim
üyesi olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Dolayısıyla evet, kolaylaştırdınız ama kaliteden taviz
verdiniz. Öyle anlaşılıyor ki bu bir yeni kadrolaşmanın, sınavlarda bugüne kadar başarısız olan
insanların önünü siyaseten açma çabasıdır, bundan başka bir şey değildir. (s. 81)."
[Data_2017_2018]
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9.!!!!
"Şimdi şunu da ifade etmek istiyorum: Bu kavram dünyada o kadar yaygınlaştı ki Amerika
Birleşik Devletlerindeki kullanımı, artık dünyada, İngiltere, Fransa, Almanya, hatta Suudi
Arabistan, İran, Japonya, Çin, Rusya, bütün bu ülkelerde de bu kavram gene kullanılıyor bir
aşama olarak. Dolayısıyla ben hiç anlamış değilim, bu kavramı biz niye kaldırmaya
çalışıyoruz."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) –Değerli milletvekilleri, 4’üncü madde de yardımcı
doçentliğin yerine doktor öğretim üyeliğinin ikame edilmesiyle ilgilidir. Teklifin gerekçe
kısmında her ne kadar yardımcı doçentliğin kaldırıldığı ifade edilse de özünde yardımcı
doçentliğe denk geldiği, statünün kaldırılmadığı ve sadece bir isim değişikliğine gidildiği
ortadadır. Öğretim üyeliğine ilişkin diğer ülke örnekleri incelendiği zaman, ikili sistemde,
professor, associate professor veya associate lecturer veya üçlü sistemde professor, associate
professor veya associate lecturer, assistant professor hiyerarşik yapısıyla sıklıkla
karşılaşılmaktadır. Türkiye’deki profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim görevlisi ve
araştırma görevlisi şeklindeki akademik yapılanma Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Hollanda ve Almanya’yla benzerlik göstermektedir. Türkiye’de öğretim üyeliğinde üçlü kariyer
basamağı sistemi olmakla birlikte mevzuat doktora sonrası doğrudan doçentlik unvanı almaya
imkân sağlamaktadır. Bu anlamda, esnek bir yapı söz konusudur fakat pratikte ise üçlü yapı
işlemektedir. Yardımcı doçentlik sözleşmeli ve güvencesiz bir istihdam statüsüne sahip olup
bir geçiş adımı olarak sistemde yer alırken doçentlik ve profesörlük daimî kadrolu ve
güvenceli istihdam statülerine sahiptir. Öğretim üyeliğinde daimî kadrolu ve güvenceli
istihdam statülü daha az hiyerarşik bir yapı içerisinde ikili sisteme geçiş yapılabilir. Fakat bu
teklifte yardımcı doçentliğin kaldırılmadığı ve ilk basamağında güvencesiz sözleşmeli
istihdamın yer aldığı üçlü hiyerarşik yapının korunduğu görülmektedir."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"Değerli milletvekilleri, 2006’dan sonra, her ile bir üniversite politikasının yarattığı bir kısır
döngü söz konusudur. Öyle ki her açılan yeni üniversite öğrenci sayısını da hızlı artırmakta ve
yetişmiş akademisyen ihtiyacı da sürekli büyümektedir. YÖK’ün 2016 verilerine göre, son on
dört yılda akademisyen sayısı yüzde 100’den fazla artmıştır. Ancak kendi içimizdeki bu
rakamlara bakıp kendimizle övünmeyi bir kenara bırakarak dünyanın geri kalanında ne olup
bittiğine bakmamız gerekir. Örneğin, ABD’de her yıl 61 bin, Rusya’da 27 bin, Almanya’da 25
bin, Japonya ve İngiltere’de ise 17 bin doktora öğrencisi mezun olurken Türkiye’de bu rakam
sadece 4.500’dür ve asıl ihtiyacı karşılayabilmesi için bu rakamın en az 3 katına çıkarılması
gerekmektedir."
[Data_2017_2018]
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12.!!!!
"MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – …bunların 7 bininin lisansüstü, 4 bininin ise
lisans öğrencisi olduğunu anlattı. Yine, Amerika’daki Harvard Üniversitesinin öğrenci sayısının
22 bin dolayında olduğunu, bunun 17 bininin lisansüstü, 5 bininin ise lisans öğrencisi
olduğunun altını çizen Akbulut: “Harvard ve MIT’nin öğrenci sayısına ve dünya
sıralamalarında üst sıralarda yer almasına bakılırsa bunun bir anlamı var. Dünya genelindeki
trend de üniversitelerin çok büyümesine izin verilmemesi yönünde. Fransa’da da büyük
üniversiteler bölündü.” Akbulut “Üniversitelerin bölünmesini destekliyorum.” diyor,
“Dünyadaki örneklerini incelediğimizde, üniversitelerin yönetilmesinde ideal öğrenci sayısının
20-25 bin olduğunu düşünüyorum. Bir üniversite öğrencisi 50 bin, 100 bin gibi rakamlara
ulaşmışsa bu üniversitenin yönetiminin oldukça zor olduğu ortadadır. Bu yönetmek değil,
kendi hâline bırakmaktır. Üniversitelerimiz, dinamik olmak, dünyayla yarışa girip iyi yerlere
ulaşmak ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki makul oranda küçülmeleri lazım, daha
doğrusu bu kadar da büyütülmemeleri gerekir.” diye de not koyuyor…. Bakın, önümde Oxford
Üniversitesi var, 1096’da kurulmuş, öğrenci sayısı 23.195. Cambridge Üniversitesi 1209’da
kurulmuş, öğrenci sayısı 18.389. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 1921’de kurulmuş, 2.209
öğrencisi var…. Stanford Üniversitesi 1891’de kurulmuş, 15.845 öğrencisi var. MIT 1861’de
kurulmuş, 11.177 öğrencisi var.... Harvard... Princeton Üniversitesi 1746’da kurulmuş, 7.955
öğrencisi var; Imperial College of London, Birleşik Krallık’ta, 1822’de kurulmuş, 15.857
öğrenci; Chicago Üniversitesi, 1890’da kurulmuş, 13.525 öğrenci; Zürih Federal Teknoloji
Üniversitesi, 1855’te, 19.800 öğrenci..."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"İYİ PARTİ GRUBU ADINA YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) –Değerli milletvekilleri, geçen
haftadan sonra ben üniversite parçalanmasının erteleneceğini düşünmüştüm ancak gündeme
tekrar getirilmiş olması gerçekten ilginç… Şimdi üniversite dediğiniz yer çok farklı bir yapıya
sahip olmak zorunda. Orası lise mezunu gibi mezun veren ama ülkede kaldırım
mühendislerini çoğaltan bir yapı içerisinde olmamalı. Üniversiteler ülkenin geleceğine,
gelişmesine ışık tutan eğitim birimleri olmalı. Ancak, sadece İstanbul Üniversitesini bunun
üzerinde konuşacak olursak Cerrahpaşayı, birkaç tanesini ayrı bir yere almakla neyi
amaçlıyorsunuz? Neyi değiştireceğinizi düşünüyorsunuz, daha mı kaliteli eğitim vereceğinizi
düşünüyorsunuz? Aslında kalite, üniversitenin sayısından çok, öğretim üyesinin kalitesine
bağlıdır. Siz neden sizin zaman zaman ortaya koyduğunuz, Fatih döneminden beri süregelen
bir üniversite olarak nitelendirilen -düşünün ki İngiltere’de Oxford, Cambridge, Harvard gibi
birtakım üniversitelerde bunlar yapılmaz- İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversiteyi, köklü ama
klasik bir üniversiteyi sistem içerisine sokacağız diye değişik bir biçime getiriyorsunuz?
Hâlbuki bunun yerine, illa ki kuracaksanız, İstanbul Üniversitesini parçalamak yerine yeni
üniversite kurun ama bunu yaparken şunu yapmanız lazım: Bir üniversite sadece binadan
ibaret değildir, binayı yapmanın ötesinde içine koyacağınız öğretim üyelerinin kalitesiyle
ölçülür o üniversitenin değeri."
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[Data_2017_2018]

14.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır): 64’üncü Hükûmet Programı’nı “eğitim”
başlığı açısından incelediğimizde ise eğitimde özelleştirmelerin, piyasacı uygulamaların,
eğitimin ticarileştirilmesinin hız kesmeden devam edeceğini açıkça görüyoruz. ... kısacası
eğitimin temel ve kronik sorunlarından hiçbirinin çözümüne ilişkin tek bir paragrafın yer
almadığını görüyoruz. Net bir şekilde ifade edebiliriz ki bu sorunların başlıcası cumhuriyetin
kuruluşundan beri yok sayılan ana dilde eğitim hakkıdır. Günümüzde dünya ülkeleri
incelendiği zaman Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin
olduğu; İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Almanya, Çin, Hindistan, Rusya gibi birçok ülkede ana
dilde eğitim ve öğretim yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise ana dilde eğitim hâlâ yasaktır.
Türkiye, ana dilde eğitimin bir hak olduğunu savunan uluslararası metinlerin birçoğunda ana
dilde eğitimle ilgili maddelere ya çekince koymuştur ya da bu metinler hiç imzalanmamıştır.
Hükûmet programında, temel bir insan hakkı olan ana dilde eğitim hakkını yok sayan AKP
iktidarı bugüne kadar yaptığı uygulamalar ile halkın talebini seçmeli ders ya da özel liselerde
birkaç dersin ana dilde verilmesi aldatmacası ile ötelemeye çalışmaktadır. Bunu özellikle
Kürtler için, Kürtlerin kendi ana dili taleplerini reddeden bir yaklaşım olarak ele alıyoruz (s.
184-185)."
[Data_2015-2017]

15.!!!!
"Kalitesi bu süreç içinde düşmeyen, bu yüzden en övünülecek okullarımızdan olan ODTÜ dikkatinizi çekiyorum- geçen hafta, İngiltere’deki bir kuruluş olan Times Higher Education’ın
sıralamasında, ilk defa Türkiye’de ilk 100’e 85’incilikle giren bir üniversitemiz oldu ama AKP
iktidarı onu da yok etmek için var gücüyle çalışıyor. Üstelik, sadece bir bilim grubunun
kampüsündeki kıymetli arazileri yağmalayıp, beton yığını çirkin, zevksiz villalar inşa etmek için
yıkmak istiyorlar. Sayın Genel Başkanımızın sözünü bir kez daha hatırlatıyorum: “Siz ODTÜ’yü
yıkamayacaksınız.” Fakat, siz iktidardan düştüğünüzde, dillere destan kaçak sarayınızı
ODTÜ’deki öğrencilerimize konferans salonları ve laboratuvarlar olarak tahsis edeceğiz
değerli milletvekilleri. (S. 321)."
[Data_2015-2017]

16.!!!!
"Onun için, üniversitelileşme süreci Orta Çağ’dır, Fransa’da da öyledir, İngiltere’de de öyledir,
Almanya’da da öyledir. Göttingen öyledir, Oxford öyledir, efendim, Sorbonne öyledir. Burada
da eğitim dili o halkın diline çevrilmiştir, artık bu üniversitelerde Fransızca, İngilizce ve
Almanca eğitim dili olacaktır."
[Data_2015-2017]

726

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

17.!!!!
"Yani bu ülkede hâlâ Kürtçe ana dilde eğitim hakkının olmaması, Kürtçe dışında Çerkezce,
Arapça, işte Rumca, Ermenice, diğer bütün dillerde ana dilde eğitim hakkının olmaması,
büyük bir utanç kaynağıdır. Yani dünyanın bütün devletlerine baktığımız zaman, bakın, sadece
Birleşmiş Milletlerdeki 194 ülkeden 113 ülkenin tamamında, birden fazla resmî dil gerçekliği
var. İspanya, İngiltere, İsveç, Almanya, Çin, Hindistan, Güney Afrika, hangi kıtaya ve hangi
ülkeye bakarsanız bakın, bu ana dilde eğitimin önündeki engelin ne kadar çağ dışı olduğu
anlayışı önünüze çıkar. Demin Millî Eğitim Bakanı sorulara cevap verirken “Biz seçmeli ders
hakkını getirdik.” diyor. Bu, özrü kabahatinden beter bir açıklama. Bir halka “Kendi ana
dilinde seçmeli ders eğitim hakkını tanıdık.” demek yapılabilecek en büyük hakarettir. “Siz ne
hakla yasaklıyorsunuz? Ne hakla o yasakları bir an önce kaldırıp anayasal güvence altına
almıyorsunuz?”a cevap vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla, bu yaklaşım terk edilmeden, ana dille
ilgili söylemiş olduğunuz hususların hiçbir inandırıcılığı olmadığını burada ifade etmek
istiyorum."
[Data_2015-2017]

18.!!!!
"Değerli milletvekilleri, millî bir eğitim modeli şart. Eğitim modelinde millî bir bakış açısı da
şart ve millî şuurun öğretilmesi en önemli şartlardan bir tanesi. İşte, millî eğitim sisteminin
temelini oluşturması gereken kelime “millî” kelimesidir. İki örnek vermek istiyorum: Alman
okullarında Alman müfredatıyla yetişen öğrenciler iyi bir Alman milliyetçisi olarak okulu
bitirmektedirler. İngiliz okullarında İngiliz (s. 485) eğitim sistemiyle yetişen öğrenciler, özlem
duyarak “Büyük Britanya” demektedirler, bu hayalî kurmaktadırlar. Türk eğitim sistemi ve
Türk eğitim modeliyle yetişen bir Türk gencinin de mutlak ve mutlak ecdadının şanını,
şerefini, geçmişini bilen, millî, manevi değerlerini taşıyan birer birey, iyi birer Türk milliyetçisi
olarak mezun olması gerekmektedir. İşte burada okullarda kullanılan eğitim materyallerinin
önemi ortaya çıkmaktadır. Millî eğitimin okullarında kullanılan müfredat kitapları Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından denetlenmeli ve bunlarla ilgili yaptırımlar ve düzenlemeler yapılmalı. (s.
486)."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"NİHAT YEŞİL (Ankara) – Değerli milletvekilleri, ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde ise, öğrencilerin öğrenim süresi
boyunca burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla normal öğretim süresi
boyunca burs verileceği açıkça ifade edilmektedir. Millî Eğitim Temel Kanunu’nda okul öncesi
eğitim, öğretim, ortaöğretim okullarının kurulması ve okul binalarının yapımı, araç ve
gereçlerinin teminiyle müfredatının hazırlanması, yükseköğretim kurumlarına ilişkin
kurumların kendi özel kanunlarıyla belirlenmiştir. Burs, kredi, yatılılık ve benzeri imkanların
sağlanması, uzman ve usta öğrencilerin yetiştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında öğrenim
imkânlarının sağlanması gibi esaslar, ilgili maddelerde açıkça ortaya konulmaktadır. Millî
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Eğitim Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
Almanya’da 14, Amerika Birleşik Devletleri’nde 5, Fransa’da 3, aralarında İngiltere,
Avusturalya, İsviçre’nin bulunduğu 21 ülkede 1’er tane olmak üzere eğitim ateşeliklerimiz
bulunmaktadır. (s. 667)."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu eğitim sistemi daha sonra ne yapmıştır? İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Uzak Doğu ülkelerinden birisi İngiltere’ye gider, “Biz ülkemizi kalkındırmak istiyoruz,
hem de hızlı bir şekilde kalkındırmak istiyoruz; bize bir öneriniz varsa onu burada alıp, onun
eğitimini görüp ülkemizde bunu geliştireceğiz, bunu hayata geçireceğiz.” derler. Onlara
İngiltere’nin eğitim uzmanının verdiği cevap çok enteresandır: “Sizin aradığınız eğitim sistemi
ne bizim İngiltere’de ne Batı ülkelerinin diğerlerinde ne de Batı’nın batısında vardır. Sizin
istediğiniz eğitim sistemi bugün Türkiye’de vardır, gidin onlardan alın, öğrenin ve ülkenizi
kalkındırın.” der. Buraya gelir, Türkiye’de altı ay çalışır, altı ay sonra giderler, ülkelerine bu
eğitim sistemini yerleştirirler ve o ülke bugün dünyanın en zengin ülkesi hâline gelmiştir.
Aradan yıllar geçer, elli-elli beş yıl sonra bu ülke bu eğitim sistemini, köy enstitüsü eğitim
sistemini, dünyanın en iyi sistemi olarak bütün dünyaya kabul ettirir. Değerli arkadaşlar,
dünya böyle yaparken bizler maalesef köy enstitülerimizi kapattığımız gibi bugün de teknik
eğitim veren endüstri meslek liselerini kapatıp, hâlen mevcut olduğu hâlde, okulu, yurdu, her
şeyi olmasına rağmen imam-hatip liselerini oraya gönderip, oraya geçirip endüstri meslek
liselerini kapatıyoruz. (s. 774)."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"Peki, bu ne sonuç doğuruyor arkadaşlar? Dünyada yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’da
temel eğitimi bitiren bir öğrenci 40 bin kelime öğreniyor, Almanya’da 45 bin kelime
öğreniyor, İngiltere’de 50 bin, Suudi Arabistan’da 13 bin, Türkiye’de 8 bin arkadaşlar. Çünkü,
eğitim sisteminin sürekli değişmesi, temel derslerin sürekli birbirini tekrar etmesi ve
gelişmemesi ve sistemin içindeki bu çarpıklık nedeniyle Türkiye’de, hem doğumuzdaki hem
batımızdaki pek çok okuldan pek çok temel eğitim öğrencisi çok daha düşük bir kelime
hazinesiyle çıkıyor."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"Bir de, nedense her üniversiteye ilahiyat fakültesi açıldı. Bir şey demiyoruz ama daha diğer
fakültelerin, diğer üniversitelerin ihtiyaçları dururken neden bu kadar çok fazla sayıda ilahiyat
fakültesi açılıyor, sosyal bilimlerde daha fazla bölümler açılıyor? Bizim teknik bilimlere
ihtiyacımız yok mu? Teknik bilimlerde daha fazla öğretim üyesine ihtiyacımız yok mu?
Dünyada daha fazla ilerlemiş Japonya gibi, Hindistan gibi –bilim alanında- Çin gibi, İngiltere
gibi, Amerika gibi ülkelerle sosyal bilimlerle mi karşı karşıya geleceğiz, onlarla yarışacağız?"
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[Data_2015-2017]

23.!!!!
"Türkiye’de birçok mevzuda mesafe kat edildi, birçok konu kendi içinde bir düzene sokuldu
ancak maalesef, millî eğitim meselesi nitelikli insan yetiştirme, donanımlı insan yetiştirme
meselesi bir türlü halledilemedi. Dünyada hangi devlet ve hangi millet; Japonlardan
Almanlara, ABD’lilerden İngilizlere ve Fransızlara kadar eğer bir ilerleme kat etmişse önce
eğitim sistemini bir şeklü şemaile sokmuş. Bugün, sadece Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde
ortaöğretimde okuyan öğrencilerin üçte 2’si meslek liselerinde okuyor ama Türkiye’de,
maalesef, genç bir çocuğumuz 4+4+4’ten sonra bir dört sene daha okuyor, üst üste yıllarca
okuyor, üniversiteyi bitiriyor veya daha önce on iki sene ilk, orta ve lise eğitimini bitiriyor ama
hiçbir formasyon sahibi olmuyor, olamıyor."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"Gerçek şu ki doktora mezunu vermeden olmaz. Yıllık bazda doktoralı mezun sayısı
Almanya’da 25 bin -bizim 5 katımız- İngiltere’de 17 binin üzerinde -neredeyse bizim 4 katımızBrezilya’da 15 bin iken Türkiye’deki mezun sayısı olarak kayıtlara geçen bu 5 bin rakamıyla
nereye kadar yol alınır? Şairin “Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?” sözündeki gibi
hedeflerin gerisinde kalmışsak şaşırmamak gerek. (s. 322)."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"İngiltere ayrı, tipik bir örnektir: Roma Dönemi geçirmiştir ama bugün Roma dili yoktur,
Latince yoktur; Norman Dönemi geçirmiştir ama bugün Fransızca yoktur ama Cermen Dönemi
geçirmiştir, baskın kültür, egemen kültür rengini, tonunu vererek diğerlerini de etrafında
toplamış ve İngilizceyi ana dil, ortak eğitim dili kabul etmiştir. Hatta öyle olmuştur ki bırakın
ikinci bir resmî dil, ikinci bir eğitim dili, eğitim öğretim amaçlı gidenlerin bile uymak zorunda
kaldığı bir şart hâline gelmiştir. Yani, ABD’ye gidiyorsanız, Almanya’ya gidiyorsanız,
İngiltere’ye gidiyorsanız eğitim dili olarak o ulusun resmî eğitim dilini kabul edip bu şartlarla
kabul ediliyorsunuz."
[Data_2015-2017]

26.!!!!
"SMET YILMAZ –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya çıkan bütün hatiplerin hepsi son
günlerde kamuoyunda çokça konuşulan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
sonuçlarından bahsetti. Bunlardan birisi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 uygulaması
ve sonuçlarıdır. ... Söz konusu programın sonuçlarına bakacak olursak: Tüm ülkelerin fen
okuryazarlığı ortalama puanı 465, Türkiye’ninki 425’tir. Fen bilimlerinde 2012’ye göre
Japonya’nın düşmüştür, Hong Kong’un düşmüştür, Kore’nin düşmüştür, İsviçre’nin
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düşmüştür, İngiltere’nin düşmüştür, Almanya’nın düşmüştür, Finlandiya’nın düşmüştür,
Hollanda’nın düşmüştür, Belçika’nın, Avustralya’nın, Yeni Zelanda’nın, Fransa’nın,
Macaristan’ın, Lüksemburg’un, Yunanistan’ın, Romanya’nın, İspanya’nın, Litvanya’nın,
Avusturya’nın, İtalya’nın, Çek Cumhuriyeti’nin, Polonya’nın, İrlanda’nın, Slovakya’nın,
ABD’nin, 25 ülkenin de düşmüştür (s. 165)."
[Data_2015-2017]

27.!!!!
"MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ: Fen okuryazar açısından fen lisesinden katılan
öğrencilerimiz bu sınavda 534 puan aldı. 534 puan Estonya’nın yani dünya 3’üncüsünün
puanına denk geliyor. Dünya 2’ncisi Japonya da 538. Eğer sadece fen lisesindeki
öğrencilerimiz girmiş olsaydı bu sınava, aldığımız dereceyle dünyanın 3’üncüsü olacaktık. Fen
lisesi öğrencilerimizin dünyayla yarışma konusunda bir sıkıntısı yok, hatta dünyanın önünde.
(s. 165).
Sosyal bilimler lisesinden katılan öğrencilerimizin aldığı puan 518’dir. Bu puan Kore’nin, Yeni
Zelanda’nın, Avusturalya’nın, İngiltere’nin önünde yer almaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır
ki sosyal bilimlerde öğrencilerimizin fen okuryazarlığı dünyanın en önde gelen ülkeleri yani ilk
10’u arasındadır. (s. 166)."
[Data_2015-2017]

28.!!!!
"Çağımız artık çok dilliliğin önem kazandığı bir dönem. Günümüzde, dünya ülkeleri incelendiği
zaman BM üyesi 194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere,
İspanya, İtalya, İsveç, Almanya Çin, Hindistan gibi birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim
yapıldığı görülmektedir. Estonya, Macaristan ve Bulgaristan gibi birçok üniter devlet,
aralarında Türkçenin de olduğu çok dilli eğime geçmiş durumdadır. Halkların ana dillerini
sahiplenmek için verdiği mücadeleler sonucu kazanılan haklarla, bugün Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde,
Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Paktı’nda, UNESCO Sözleşmesi’nde, Ulusal Azınlıkların
Korunması Hakkında Çerçeve Sözleşmesi’nde ve buna benzer birçok uluslararası metinde ana
dilde eğitimin önemi vurgulanmakta ve hiç kimsenin ana dilini öğrenmekten alıkonamayacağı
belirtilmektedir."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"Gençlerimize bakalım, üniversitelerimize, onlar da dünyadan geri kalıyor sizin yüzünüzden.
Nasıl mı? Bakın, 183 tane üniversitemiz var şu anda, dünyada ilk 500’e giren sadece 5
üniversite var, 2’si de özel. Dünyada ilk 1.000 üniversite içerisinde sadece 10 tane
üniversitemiz var, sadece 10 tane üniversitemiz var. Sizin uyguladığınız politikalar bizi bu
noktaya getirdi. Bakalım dünyanın en iyileri içerisinde kimler var? En iyiler içerisindeki
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üniversitelerin yüzde 23’ü ABD’den, yüzde 9’u Çin’den, yüzde 7,6’sı İngiltere’den. Bizim
üniversitelerimiz alan sıralamalarında yüzde 1,2’ye ancak girebiliyorlar, sizin yüzünüzden. Ben
size soruyorum: Bizim beynimiz diğer insanların beyninden daha mı az çalışıyor? Asla, sadece
iyi yönetilmiyoruz, sadece iyi yönetemiyorsunuz. Bizi daha iyi yönetmek mümkün, ülkeyi daha
iyi yönetmek mümkün (s. 586)."
[Data_2015-2017]

30.!!!!
"Tülay Bakır: “Yurt dışına özel olarak giden öğrencilerin 8.563’ü eğitimde önde giden 7 ülkede
eğitim almakta, geri kalan 12.049 öğrenci okul ücretlerinin daha düşük olduğu ancak eğitim
sıralamasında daha alt sıralarda yer alan ülkelere gitmişlerdir. Bu 12.049 öğrencinin yüzde
93’ü lisans, yüzde 5’i yüksek lisans, yüzde 2’si doktora için gitmiştir ve kız öğrenci sayısı yok
denecek kadar azdır. Yükseköğrenim amacıyla eğitimde önde gelen 7 ülkeye, Amerika Birleşik
Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya ve Japonya’ya özel olarak giden öğrenci
sayısı ve eğitimdeki dağılımlarına baktığımızda öğrencilerin yüzde 61’inin lisans, yüzde 28’inin
yüksek lisans ve yüzde 11’inin doktora eğitimi aldıkları görülmektedir. Japonya’nın aldığı
toplam 134 öğrencinin yüzde 45’i doktora eğitimi alırken diğer ülkelerde bu oran yüzde 4 ila
yüzde 19 arasında değişmektedir. Eğitimde önde gelen 7 ülkede öğretim gören toplam kız
öğrenci sayısı 410’dur. Kız öğrencilerden doktora yapan sayı ise 36’dır. Kız öğrenci sayısının
azlığı muhtemelen ailelerinin çekinceleri nedeniyledir” (sf. 1110)."
[Data_2014-2015]

31.!!!!
"Ercan Candan: Tabii, burada gözümüzden kaçan bir şey var: Geçen haftalarda bir kanun
çıkartmıştık biz, ne idi bu kanun arkadaşlar? Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair
Kanun. Neden bunun üzerinde duruyoruz? Şu nedenle: Aslında, Türkiye'de uluslararası bilimle
yarışamamamız, aynı zamanda inovasyona dayalı, icada dayalı ürünleri üretemememiz
temelde uluslararası yarışta olmamamızdan kaynaklanıyor. Bunun da temel nedenlerinden
biri sadece maaş değil arkadaşlar, bu -temel nedenlerinden biri- üniversitelerin döner
sermayelerinin ve üniversitelerin araştırma altyapılarıyla birlikte bir motivasyonun
olmamasından kaynaklanıyor. Aslında, bu kanun, aynı zamanda üniversitelerde ağır ağır yeni
bir değişimi de beraberinde getirecektir. Yani üreten öğretim üyesi kazanacaktır, aynı
Amerika’da olduğu gibi, aynı İngiltere’de olduğu gibi. Eğer bir şeyler üretebiliyorsanız
kazanacaksınız. Onun için, öğretim üyelerini bir tür üretime yönlendirmek, hizmet ve yeni
ürünlere yönlendirmek için bu kanun çok önemlidir, önümüzdeki günlerde bu artışlar aynı
zamanda öğretim üyelerimize de yansıyacaktır, tabii ki üretim yapanlar için. Bunun yanında,
tabii, bu çıkardığımız kanunun üniversitelerdeki öğretim üyelerinin dünyaya da açılmasını
sağlayacağını biz bekliyoruz."
[Data_2014-2015]

731

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

32.!!!!
"Keza üniversiteler bazında baktığımızda bilimsel yayın noktasında ilk 20’de biz yokuz. Belki ilk
100’ün içerisinde olabiliriz. Söz gelimi, bilimsel yayın konusunda… ABD’deki üniversiteler 14
tane, İngiltere’deki üniversiteler 4 tane, Kanada’da 1 tane, Japonya’da 1 tane üniversite
vardır ama Türkiye, bu 20 ülke arasında yoktur” (sf. 302)."
[Data_2014-2015]

33.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, ana dilde eğitim bütün dünyada vazgeçilmez temel insan
haklarından biridir. Günümüzde dünya ülkeleri incelendiği zaman, Birleşmiş Milletler üyesi
194 ülkenin 113’ünde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç,
Almanya, Çin, Hindistan ve benzeri birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim yapıldığı
görülmektedir. Ancak, Türkiye Anayasası’nın 42’nci maddesine göre “Türkçeden başka hiçbir
dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve
öğretilemez.” denmektedir. ... Kürk halkının talebi özel liselerde birkaç dersin ana dilde
verilmesi de değildir; ana dil temelli çok dilli eğitim sistemi bu ülkede yaşayan tüm halkların
ortak dileği ve talebidir” (sf. 417)."
[Data_2014-2015]

34.!!!!
"Avni Erdemir: “Değerli arkadaşlar, evet, serbest kıyafet uygulaması da gensoru sebebi.
Arkadaşlar, velilere güvenelim, öğrencilere güvenelim, verecekleri kararlara saygı gösterelim.
Yönetmelik gayet açık, kararı öğrenciler ve veliler veriyor. Dünyaya bakalım, gelişmiş ülkelere
bakalım; tek tip kıyafet uygulamasını Fransa 1968’de, Almanya 1980’lerde, İngiltere
1950’lerde terk etti. Okul dışında aynı mahallede, sokakta bir arada serbest kıyafetlerle
oynayan, arkadaşlık eden öğrencilerin okulda da serbest kıyafet giymelerinin ne sakıncası
olabilir? Serbest kıyafet uygulayan okullardaki öğrencilerin öz güveni, gözlerindeki ışıltı ne
kadar doğru bir iş yaptığımızı gerçekten gösteriyor” (sf. 427)."
[Data_2014-2015]

35.!!!!
"Mesela bu üniversitelerden bir tanesi, vermiş olduğumuz kanun tekliflerinden bir tanesi:
Şırnak’taki üniversiteye Anadolu’da yaşamış, Anadolu tarihinin, Mezopotamya tarihinin en
büyük din bilim adamı olan İsmail El Cezeri’nin isminin verilmesini önermişiz. Bin yıl önce
sibernetik bilimini keşfetmiş, robot icat etmiş kimdi derseniz, İngiltere’deki büyük müzede
Cezeri’nin mekanik sisteminin onlara, dünyadan giden bütün turistlere nasıl sergilendiğine
tanıklık edersiniz. Ama bu şahsa ilişkin olarak Türkiye’de herhangi bir işlem yapılmaz. İsmail El
Cezeri’nin isminin bir üniversiteye verilmesini teklif etmiştik. Ne zaman? 5 Haziran 2013’te.
Birleştirilmesi gerekiyordu, birleştirilmemiş olması İç Tüzük’ün 35’inci maddesine aykırıdır. (s.
977)."
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[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

36.!!!!
"Diğer konu başlığımız burslarla ilgili. Yurt dışındaki uluslararası öğrenci bursları çok önemli.
2001 yılında 9 bin dolayındaki başvuru 56 bine yükselmiştir. Türkiye’nin de bir eğitim üssü
olabilmesi için vakıfların da burs vermesi çok çok önemlidir, bu konuya dikkat çekmek lazım.
Çünkü Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da eğitimden elde edilen gelir, bu rakamlar
oldukça dikkat çekicidir. Dolayısıyla, Türkiye de bu konuda ciddi bir ivme kazanmıştır (s. 374)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

37.!!!!
"BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY: Değerli milletvekilleri, yine bizim için çok önemli bir konu
da ana dilde eğitimdir. Günümüzde dünya ülkeleri incelendiği zaman, Birleşmiş Milletler üyesi
194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç ,
Almanya, Çin, Hindistan, Rusya ve benzeri birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim yapıldığı
görülmektedir. Çok sayıda uluslararası belgede ana dilde eğitimin önemi vurgulanmakta ve
hiç kimsenin ana dilini öğrenmekten alıkonulamayacağı belirtilmektedir."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

38.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Iğdır Milletvekilimiz atanamayan öğretmenlerle ilgili tabii, bir yorumda
bulundu. Değerli arkadaşlar, biz 2003 yılından bu yana 301 bin tane öğretmen atamışız. Evet,
yani 169 bin derslik yapmışız, 301 bin tane de öğretmen atamışız ve önümüzdeki yıllarda da
Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre öğretmen de atamaya tabii ki devam edeceğiz. Bu dönem yani
Rusya da dâhil, İngiltere de dâhil yüz binlerce memurun işten çıkartıldığı bir dönem. Oysa
Türkiye’de, hem sağlıkta hem eğitimde hem bütün alanlarda Türkiye’nin ihtiyacı kadar tabii ki
memur alınmaya devam ediliyor” (sf. 581)."
[Data_2011-2013]

39.!!!!
"Ömer Dinçer: “Özel yeteneklerin geliştirilmesiyle ilgili grup başkanlığı, temelde işte bu yüzde
2’lik öğrenci grubunun tespiti ve teşhisinin yapılması, onların eğitimlerinin yaygınlaştırılması
ve eğitimlerinin, eğitime erişimin kolaylaştırılması, bu alanda görev alacak öğretmenlerin özel
olarak yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, yine bu alanda çalışacak personelin de özel, bu alanla
ilgili uzmanlıklarının ortaya konulmasıyla ilgili programları ve çabaları yürütecek. Tabii
özellikle bu çocukların hem tanınması, tanımlanması, teşhis edilmesi hem de eğitim
programlarının ortaya konulmasıyla ilgili, dünyada çok değişik modeller uygulanıyor. Bu
modellerin başında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya ve Kore
Cumhuriyeti gibi ülkelerde özel yetenekli bireyler için özel okul uygulaması yapılıyor. Bu
çocuklar seçiliyor, teşhis ve tanısı yapıldıktan sonra onlar özel okullarda eğitime tabi
tutuluyorlar. İngiltere, Macaristan, Slovenya, Avusturya, Rusya, Polonya gibi ülkelerde ise özel
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okulların en dikkat çekici yanı daha çok güzel sanatlar alanına ağırlık vermeleri şeklinde ortaya
çıkıyor. Ağırlıklı olarak müzik, tiyatro, resim ve benzeri alanlarda üstün zekâlı çocuklardan
daha çok, aslında özel yeteneğe sahip olan çocukların eğitimine önem veren bir eğilim
olduğunu görüyoruz” (sf. 618)."
[Data_2011-2013]

40.!!!!
"Mahir Ünal: Gelişim düzeylerine uygun bir eğitim ancak ve ancak kademeli bir
eğitimle mümkündür. Almanya’dan İngiltere ve Amerika’ya kadar, gelişmiş ülkelerin
tamamında…İlkokul ya dört yıldır ya beş yıldır ya da altı yıldır.(sf. 184)"
[Data_2011-2013]

41.!!!!
"Adil Kurt: “milyonluk Azerbaycan’da bir kitabın basılış tirajı 100 bindir, 75 milyonluk
Türkiye’de bir kitabın basılış tirajı 2 bin ile 4 bin arasındadır. 75 milyonluk Türkiye’de sadece
70 bin kişi sürekli düzenli kitap okuyucusudur. Bizdeki düzenli gazete okur sayısı oranı yüzde
22. Japonya’da bir yılda bir kişi 25 kitap okuyor, İsviçre’de 10 kitap okuyor, Fransa’da 7 kitap
okuyor. 75 milyonluk Türkiye’de bir kişi yılda kaç kitap okuyor, onu da sizinle paylaşayım:
Ortalama, on yılda 1 kitap okunuyor. Verileri devam ettireceğim: Japonya’da halkın yüzde
14’ü düzenli kitap okuyucusu, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 12 düzenli kitap
okuyucusu, İngiltere ve Fransa’da yüzde 21 düzenli kitap okuyucusu, Türkiye’de on binde 1
düzenli kitap okuyucusu” (sf. 950)."
[Data_2011-2013]

42.!!!!
"Levent Tüzel: “AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in bugünkü açıklamasına değinmek istiyorum. BDP
ve blok güçlerini “Kürtçü ırkçılar” olarak nitelendirmesini kınıyorum. Kürt sorununa ilişkin
CHP-AKP görüşmesinden rahatsızlık duyulmamıştır, aksine olumlu bulunmuştur. Ancak
Kürtlerin kendi vatanlarında yabancı muamelesi görmesinden rahatsızlık duyulabilir.
İngiltere’de yaşayan Pakistanlılara ana dillerinin seçmeli ders verilmesi örneğini vererek
Kürtlerle kıyaslamak ne insani ne vicdani ne de pedagojiktir. Yanlışlık, BDP’yi muhatap
almayıp makul davranmaya çağırmak yanında her gün tutuklamalara devam etme
ikiyüzlülüğüdür. Diğer yanlışlıksa “Terör ve Kürt sorununu ayrı ele aldık.” deyip halka
zulmetmeyi sürdürmektir. AKP, Kürtleri kendi hakları üzerinde söz söyleyebilen bir halk olarak
görmüyor, aslında yok sayıyor. On yıl önce olanlar-olmayanlarla bugünü açıklamak, “olumlu
adım” diye nitelendirmek, “Ben verirsem alırsınız.” tutumudur. İşte, çıkmaz siyaset ve yol
budur” (sf. 479)."
[Data_2011-2013]
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43.!!!!
"Engin Altay: “Arkadaşlar, eğitimin odağı, öğretmendir. Eğitim, moral ve motivasyondur.
Nitelikli eğitim, büyüme ve kalkınmanın altın anahtarıdır. Bakın ben size bir örnek vereyim:
İngiltere’de Başbakana soruyorlar “Sayın Bakan, öğretmenler haftada on beş saat çalışıyor
fakat doktorlarla aynı maaşı alıyorlar.” diye. Bakan bilimsel bir araştırma yaptırıyor ve sonuç
şu: Öğretmenin sınıftaki bir saatlik dersi diğer çalışanların üç saatlik çalışmasına bedel. Bunu
niye dikkate almıyorsunuz? OECD ortalamasında en çok çalışan Türkiye öğretmenleridir ama
siz öğretmen sendikasını terörist ilan ederek işin içinden çıkıveriyorsunuz” (sf. 31)."
[Data_2011-2013]

44.!!!!
"Aykut Erdoğdu: Ben de Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum ama aynı
zamanda, bu halkın parasıyla hem İngiltere’de hem Amerika’da iktisadi ve idari bilimler
alanında eğitim yaptım ve bir karşılaştırma şansı bulabildim. Ben, bu karşılaştırmayı sizlerle
paylaşarak eğitim sistemimizi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi özelinde beraberce
değerlendirmekte fayda görüyorum. İlk şunu söyleyeyim ki Türkiye’deki öğretmenlerin,
hocaların kalitesi, yurt dışındaki birçok
okula göre çok daha yüksektir. Bizim, çok daha kaliteli, çok daha iyi eğitimli, çok daha
entelektüel hocalarımız vardır. İkinci tespitim ise, ne yazık ki Türkiye’deki öğrenciler, yurt
dışındaki öğrencilere göre çok daha fazla ders çalışmaktadır. Ancak, Batı medeniyetinin
okullarının bizim okullarımıza göre bir sistem üstünlüğü söz konusudur. Bu “sistem
üstünlüğü” başlığını biraz açacak olursak öncelikle eğitim materyalleri bizlerinkinden çok daha
iyi; basılmış kitapların kalitesinden içeriğine kadar veya kullandıkları yazılımların içeriğine
kadar, ne yazık ki bizden daha iyiler. İkinci mesele: Bizimki gibi, eğitim sistemimizde
değerlendirme sınavlara yığılmamış, bütün eğitim takvimine yayılmış bir değerlendirme
sistemi söz konusu ve bu değerlendirme sistemi de ezbere dayalı bir değerlendirme
değil, daha çok yaratıcılık odaklı bir değerlendirme söz konusu. (240)"
[Data_2011-2013]

45.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) - Çok şükür, mensubu olduğum ve
mensubu olmaktan da onur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisinin hiçbir üyesi, hiçbir
temsilcisi bugüne kadar darbe çığırtkanlığı yapmamıştır. (AK PARTİ sıralarından “Bravo!”
sesleri, alkışlar)Siz darbe çığırtkanlığı yapanların, darbecilerin kurduğu meclislerin üyeleri
olarak gelip burada bize demokrasi dersi vermeye kalkmayın. Herkesin geçmişteki duruşu çok
nettir, çok açıktır. Türkiye Cumhuriyeti, reformları konusunda vatandaşının yaşam
standartlarını daha da yükseltme konusunda kararlıdır. Bizim için Avrupa Birliği süreci,
sonucundan çok daha önemli olan bir yoldur. Benim ülkemin 81 ilinde de Almanya’daki
otoban standartlarının yakalanması, İngiltere’deki eğitim standartlarının yakalanması…
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…İsveç’teki insan hakları, ifade özgürlüğü standartlarının yakalanması, İtalya’daki moda,
marka standartlarının yakalanması, Fransa’daki gıda, hijyen standartlarının yakalanması
Avrupa Birliği sürecinin en önemli hedefidir. Sonucunda belki biz de Norveç gibi, İsviçre gibi
üye olmama yolunda bir tercih de ortaya koyabiliriz, onun kararını milletimiz verir. Bugüne
kadar her zaman kaçtığınız ve hor gördüğünüz, “göbeğini kaşır, bidon kafalı” diye hakaret
ettiğiniz o milletimiz bizim başımızın tacıdır; kararı onlar verir. (771)"
[Data_2011-2013]

CULTURE!
1.!!!!
"Virginia Woolf, daha bir asır geçmedi üzerinden, 1936’da intihar etti, “Kendine Ait Bir Oda”yı
yazdığında -feminizmin en önemli kitaplarından birisi- İngiltere toplumundaki o 1839-1901
dönemine Victoria dönemine ilişkin kadını aşağılayan topluma karşı bir meydan okuma
göstermişti, kadına yeni bir yol açmaya çalışmıştı. “Kadının uğradığı haksızlık.” denildiğinde
aklına hemen “İşte, din adamları kadını aşağılıyorlar.” şeklinde bir tekerleme gelen
arkadaşların, bu işin esasen tarihsel olarak Batı’da, Doğu’da az gelişmişlikten kaynaklanan dinle ilgisi yok- sosyolojiden ve az gelişmişlikten kaynaklanan bir durum olduğunu,
modernlikle birlikte kadının yeni hayat içerisinde yeni roller edinmek için bir hamle, cüretkâr
bir hamle yaptığını görmeleri gerekiyor."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Yaklaşık iki ay önce kurulan ve şahsımın
da Başkanlığını yaptığı Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu çalışmalarında daha çok Kültür
ve Turizm Bakanlığıyla iş birliği yapılmaktadır. 2003-2017 yılları arasında yurt dışından iadesi
sağlanan kültür varlıklarımızın sayısı toplam 4.272’ye ulaşmıştır. Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İskoçya,
İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya olmak üzere toplam 54
dosyayla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Komisyon olarak, belirlediğimiz ülkelere
önümüzdeki günlerde ziyaretler yapacağız; orada bu topraklara, bu medeniyete ait olan
eserleri ülkemize geri kazandırmak için girişimlerde bulunacağız. (s. 904)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı): Bilindiği üzere, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, millî, manevi, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek,
korumak, yaşatmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine katkıda
bulunmak üzere yurt içinde ve dışında teşkilatlanmış bir kuruluştur. Millî kültürümüz,
inancımıza, ilim ve irfana, örf ve âdetlerimize, hak ve hakikate, adalet ve merhamete, velhasıl
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güzel ahlaka dayanmakta, Hazreti Mevlâna’nın pergel metaforuyla millî ve yerli, aynı
zamanda evrensel mahiyet arz etmektedir. Millî kültürümüz Hoca Ahmet Yesevi’nin, Şeyh
Edebali’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Ahi Evran’ın, Yunus Emre’nin yoğurduğu sağlam temeller
üzerine bina edilmiştir. Din ve devletimizin, vatan ve milletimizin, millî kültür ve millî şuurla
ortaya çıkardığı hakkı üstün tutan medeniyet uygulamaları, İngiliz tarihçi Toynbee’nin
ifadesiyle ideal devlet sistemini ortaya çıkarmış, böylelikle tam 4 asır Bosna’da Sırpları,
Hırvatları; Kudüs’teyse Hristiyanları ve Yahudileri temel hak ve özgürlükler ekseninde bir
arada yaşama ve yaşatma tecrübesini tüm insanlığa en mükemmel şekilde göstermiştir. (s.
905)."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"TUFAN KÖSE –Şimdi, “Kim ‘Türk Arapsız yaşar.’ derse delidir.” diyor. “Türk hem Arap’ın sağ
koludur hem sağ gözüdür.” diyor. Çok güzel tabii bunlar. Güya “Türkler köpeklere Araplardan
dolayı ‘Arap’ diyorlar. Böyle aşağılayıcı ifadeler kullanıyorlar.” diyor. Arkadaşlar, her millet
neciptir; Araplar da neciptir. Yani biz Türkler, eğer öyle bir “Arap” sözü köpeklere
yakıştırılıyorsa bu Araplardan dolayı değil, köpeğin renginin siyah olduğundan dolayıdır; aynı,
fotoğrafların negatiflerine de “arap” dendiği gibi. Kaldı ki İngilizler de Fransızlara “…”(x) diyor
mesela, “kurbağa” diyor. Fransızlar “…”(x) diyor, “…”(x) diyor, falan diyor, filan diyor (s. 137)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"CHP GRUBU ADINA SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Türkiye, bildiğimiz gibi, bir açık hava
müzesi, çok sayıda medeniyete yurtluk yapmış bir toprağın üzerinde yaşıyoruz ve bu konuda,
kültürel varlıklar konusunda Türkiye’yi süper güç olarak görebiliriz. Türkiye bir açık hava
müzesi.
Şimdi, bu konuda dünyada iki tarz ülke var; bir kısmı kaynak ülkeler, bir kısmı pazar ülkeler.
İşte, kaynak ülkeler, Türkiye gibi, Yunanistan gibi, Suriye, Irak gibi, Mısır gibi, İran gibi, Çin gibi
ülkeler; bunların pazarlandığı ülkeler de Batı ülkeleri, genellikle işte Almanya, Fransa,
İngiltere, Amerika, Danimarka gibi ülkeler yani gelişmiş ve maddi imkânları yüksek ülkeler.
Tabii, bu konuda bizim bir kısım tedbirler almamız lazım. Neden? Kaynak ülke olduğumuz için
bu ülkelere bizden kaçırılan eserler yıllardır, yüzyılları aşan süredir kaçırılıyor ve oralarda
pazarlanıyor. Tabii, bizim de bu konularda bir kısım tedbirler almamız gerekiyor. Bunların bir
kısmı, yasal düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Burada Hükûmetin yapacağı işler var,
Bakanlığın takip edeceği konular var, bunun dışında takip edilmesi gereken yabancı müzeler
var çünkü netice itibarıyla yabancı müzeler ve koleksiyonerler tarafından bunlar alınıyor.
Başka? Ayrıca müzayedecilerin, müzayede salonlarının takip edilmesi gerekiyor, katalogların
ve sergilerin takip edilmesi gerekiyor, tabii, ilgili basının takip edilmesi gerekiyor. Bunlar da
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa yapacağı işler."
[Data_2017_2018]
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6.!!!!
"Bu çerçevede, Komisyon öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
temsilcilerini, Dışişleri Bakanlığı üst düzey elemanlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerini, müze ve kazı heyeti yöneticilerini,
müzayedecileri, kısaca yurt içinde konuyla ilgili bütün muhatapları dinledi; daha sonra
İstanbul’a gidilerek müze mekânları ziyaret edildi ve buradaki önemli muhataplarla
görüşüldü; ardından da özellikle önemli kaynak ülkeler konumunda olan Almanya,
Danimarka, Fransa ve İngiltere’deki hem müze yöneticileri hem de kamu görevlileriyle, bu
çerçevede UNESCO temsilcileriyle de faydalı görüşmeler gerçekleştirildi."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Türkoloji araştırmalarının merkez ülkesi
konumunda olan Türkiye’de ciddi bir Türkoloji kütüphanesi, bilgi ve belge arşivi maalesef
yoktur. Oysa gerek oryantalizm çalışmalarında gerekse bu kapsamda değerlendirilen Türkoloji
çalışmalarında, başta İngiltere olmak üzere ve Amerika’da çok önemli merkez kütüphanelerin
olduğunu ve bizlerin hâlâ temel kaynaklarımızı gidip oralardan almak durumunda kaldığımızı
görüyoruz."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"Bu kapsamda bu enstitülerde Batı, kendi hedef kitlesi olan ülkelerin temel dinamiklerini
tespit etmekte ve kültürel antropolojik, folklorik, filolojik özellikleri ile eylem planlarını ortaya
koymaktadır. İşte, yüz yıllık bir vizyonun arka planıyla Büyük Ortadoğu Projesi’ne giren yeni
Lawrence’lerin, Orta Doğu’da, bugün “Deniz altında iki balık birbirinden ayrılmışsa mutlaka
aralarından uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir.” sözünü hatırlatıyor Kızılderililerin. (s. 256)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"Kızılderililerden tutunuz Kafkaslara, Orta Asya’ya, Ulanbator’a kadar folklorik, kültürel
pratiklerini araştıran İngiltere’deki School of Asian and African Studies’de bir müddet
çalışmalarda bulundum, yaptıkları tezleri Büyük Britanya İmparatorluğu’nun veri tabanına
nasıl aktardıklarını da ulusal arşivlerinde gözlemleme şansım oldu. 1946 yılına ait Türk Dil
Kurumunun çalıştayını ve toplantısını takip ederek hangi kelimelerin karşılığına hangi
kelimelerin teklif edildiğini rapor eden İngiliz istihbaratının ve dönemin komiserinin
raporlarını görme imkânı buldum. (s. 257)."
[Data_2015-2017]
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10.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) – Şimdi, bakın, sadece İngiltere’nin başkenti Londra’da 300’ün
üzerinde şive var, ağız var. Gerçekten birbirleriyle konuşurken zor anlaşırlar ama bunların
hepsi İngilizcenin zenginliğidir. (s. 327)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"Öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülme ve çöküş süreci döneminde bazen devlet
kurumlarının da bilgisi dâhilinde birçok eserimiz Batı ülkelerine taşınmıştır. Kaçırılan bu
eserler bugün birçok Batı ülkesinin müzelerini süslemektedir. Çok az eser geri getirilmiş olsa
da hâlâ Anadolu’nun birçok eşsiz eseri yurt dışında bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri,
eserlerimizin en çok bulunduğu ülkeler; Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda,
İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’dur."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"Yine, eserlerimizin götürüldüğü İngiltere, Avusturya, Rusya gibi ülkelerden eserlerimizi geri
isteyecek iradenin oluşması gerekmez mi? Bu konuda ülkemizde hâlen kazı yapmakta olan ve
eser kaçırdığından şüphelendiğimiz ülkelerin ekiplerinin çalışmaları hemen sonlandırılmalıdır.
Bu görüşmelerde, kaçak götürülen eser iadesi yönetmeliklerinin değiştirilmesi için Birleşmiş
Milletler nezdinde adımlar atılmalıdır. Kısaca, her ülkenin kendi mirasını kendi ülkesinde
koruma, saklama ve gelecek nesillerine aktarma hakkı vardır çünkü her tarihî ve kültürel eser,
üretildiği coğrafyanın özelliklerini taşır ve orada gerçek değerine ve anlamına sahip olur (s.
68)."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"Eserlerimizin en çok bulunduğu ülkeler Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda,
İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi ülkelerdir. Bizans’a başkentlik
yapmış olan İstanbul’da olması gereken birçok eser dünyanın çeşitli ülkelerinde “Bizans
müzeleri ve galerileri” adı altında sergilenmektedir.
Troya eserleri 1873 yılında ülkemizden Almanya’ya kaçırılmış, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Mayıs 1945’te Ruslar Almanlardan savaş tazminatı olarak almış ve Moskova’ya taşımıştır. Bu
eserler Moskova’da Puşkin Müzesinde sergilenmektedir. Almanya, kendisinin olmayan bu
eserleri Rusya’dan geri istemektedir. Bu eserlerin asıl sahibi Anadolu’dur, Türkiye
Cumhuriyeti’dir. Bizim eserlerimizle müzeler açıyorlar. Bergama Türkiye’dedir ama Bergama
Müzesi Berlin’dedir. (s. 302)."
[Data_2015-2017]
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14.!!!!
"“Son yıllarda iktidar, sanat üzerinden eleştirel olmaktan çok baskıcı bir söylemle
konuşmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliği'nde yapılan
değişiklikle başlayan ve son olarak Devlet Tiyatrolarının özelleştirilmesi yönünde yapılan
açıklamalar kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır. Avrupa'nın kasaba ölçekli kentlerinde dahi
opera, tiyatro, bale salonlarına rastlanmaktadır ki bu da devlet desteğinin olduğunu
göstermektedir. Hiç şüphesiz, pahalı yapımların ülkenin her köşesindeki yurttaşa ulaşması için
devlet desteği çok önemlidir. Burada bahsi geçen "devlet desteği" mevcut iktidarların sanat
üzerinde bir baskı kurması anlamına gelmemektedir. Sanata devlet desteği, Avrupa'da
kurumsallaşmış yapılar aracılığıyla yapılmaktadır. İngiltere'de sanat, kazanılmış gelirler, devlet
yardımı, özel bağışlar ve sponsorluklar aracılığıyla finanse edilmektedir. Devlet, sanatı
desteklemek için bir kurum oluşturmuştur fakat kuruma müdahale etmemektedir. İtalya'da
ise sanata ilişkin yetkiler, devlet, bölgeler, il idareleri ve belediyeler arasında paylaşılmaktadır.
Toplam mali desteğin yarısı ise devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu örneklere bakıldığında,
devletin sanata desteğinin sadece ülkemize ilişkin olmadığı görülecektir. Devlet Tiyatroları
açısından sanatsal özgürlüğün ve mali esnekliğin sağlanması son derece önemlidir. Devlet
Tiyatrolarının mevcut durumunda yapılması gereken değişiklikler iktidarın değil, Devlet
Tiyatrosu yöneticileri, sanatçılar, kültür sanat dernekleri ve meslek birlikleri ile birlikte
alınması gereken kararlardır” (sf. 274)."
[Data_2014-2015]

15.!!!!
"“Özelleştirmenin mucidi olarak bilinen İngiliz Margaret Thatcher'ın bile tiyatroları
özelleştirme kapsamına almaması, ayrıca Paris, Londra, Berlin ve Moskova'da tiyatroların
özelleştirilmesi gibi bir uygulamanın olmaması, dünya örnekleri açısından önemlidir. Hatta
Almanya'da bu konuda daha büyük bir hassasiyet olduğu, "polis, maliye ya da ordu
özelleştirilemeyeceği gibi tiyatro da özelleştirilemez." anlayışının hüküm sürdüğü basın yayın
organlarında konunun uzmanlarınca dile getirilmektedir. Konunun uzmanları, tiyatronun bir
"kamu hizmeti" olduğunu ve bu durumun sosyal devlet anlayışıyla da paralel bir uygulama
olduğunu belirtmektedir. Buradan yola çıkarak, "tiyatroların özelleştirmeye değil,
özerkleştirmeye ihtiyacı vardır." sonucuna varılmaktadır” (sf. 25)."
[Data_2014-2015]

16.!!!!
"Sedef Küçük: “Peki, birkaç yandaş dışında sanatçıların, sivil toplum örgütlerinin, kapatılmak
istenen bu kurumların bu kadar karşı çıktığı bu tasarıda neden bu kadar ısrar edilmekte?
Öncelikli neden pek tabii ki muhalif sanattan duyulan korku, diğer neden ise her şeye olduğu
gibi sanat kurumlarına da bir kâr-zarar meselesi olarak bakmak. Oysa sanat, eğitim kadar
önemlidir. TÜSAK benzeri kurumların başka ülkelerde de olduğu savunması gelebilir.
Doğrudur, İngiltere’de ve Avusturya’da da benzeri sanat kurumları var. Var olmasına var ama
bu kurumların amacı sanata devlet denetimi olmaksızın devlet desteği vermek, bizdeki gibi
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“Parayı ben veriyorum, o hâlde düdüğü de ben çalarım. Benim istediğim şeyleri söyleyenleri
abat ederim, istemediğimi söyleyenleri de cezalandırırım.” gibi bir mantık yok."
[Data_2014-2015]

17.!!!!
"Aylin Nazlıaka: “Doğrular söylenmiyor.” demiştim. Bir başka söylem de şöyle: “Gelişmiş
ülkelerde devlet eliyle tiyatro olmaz.” deniliyormuş. Şimdi ben bu konuyu hakikaten
araştırdım, merak ettim, birtakım sivil toplum örgütleriyle görüştüm, sanatçılarla bir araya
geldim, bazı kitaplar edindim, bu kitapları okudum ve birazdan size sayacağım ülkelerde
sanatın ve tiyatronun devlet eliyle desteklendiğini açıklayacağım. Bu ülkelerin gelişmiş ülkeler
olup olmadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İsveç,
Norveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Portekiz, Çin, Japonya… Liste daha uzayıp gidiyor ama
herhâlde dünyanın en güçlü on ekonomisini saydığımız için çok da devam etmeye gerek yok
diye düşünüyorum. (sf. 864-865) ... Avrupa’nın kasaba ölçekli kentlerinde dahi opera, tiyatro
ve bale salonlarına rastlanmaktadır ki bu
da aslında sanatın devlet eliyle desteklenmekte olduğunun çok önemli bir göstergesidir.
Sanata devlet desteği Avrupa’da daha çok kurumsal yapılar üzerinden yürümektedir. Örneğin
İngiltere’de devlet, sanatı desteklemek için bir kurum kurmuştur fakat bu kuruma asla ve asla
müdahale etmemektedir.
Yine, Sayın Başbakanın yeni döndüğü İtalya’da devlet sanata ilişkin tüm mali giderlerin yarısını
karşılamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da her yer yıkık dökükken ilk yapılan
binalar tiyatro ve konser salonları olmuştur değerli arkadaşlar. Yine, neoliberal politikaların en
vahşi uygulayıcısını yani Margaret Thatcher dönemini hatırlayın, o dönemde hemen hemen
her şeyi özelleştirmiştir fakat Margaret Thatcher tiyatrolara dokunmamıştır. Hatta ve hatta o
dönemde tiyatroların bütçesi yükseltilmiş, aksine, devlet desteği artırılmıştır. Yani özetle,
dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanata ve sanatçıya destek vardır. (sf. 865)"
[Data_2011-2013]

18.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: Hiçbir zaman Orta Asya’daki kardeşlerimizi de terk etmedik, Orta
Doğu’daki, Balkanlardaki kardeşlerimizi de. Ve Dışişleri Bakanlığı süresince belki de en büyük
onurla yaptığım hizmetlerden birisi olarak şunu hatırlarım bir ilim adamı, bir akademisyen, bir
aydın olarak da: Sayın Cengiz Dağcı’nın “Yurdunu Kaybeden Adam” kitabının, muhteşem
klasik kitabın yazarı Sayın
Cengiz Dağcı sahipsiz bir şekilde İngiltere’de yad ellere gömülecekken, bir gece içinde onun
cenazesini alıp kaybettiği yurduna iade eden, oraya gidip onun cenaze namazına katılan da
benim ve bundan da büyük onur duydum. (sf. 1036)"
[Data_2011-2013]
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19.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Bu müzeye baktığınız zaman Avrupa’daki müzelerle mukayese edeceğiniz
çok önemli bir durum söz konusu. Avrupa’daki müzelerde genelde o coğrafyalarda kurulan
devletlere baktığınız zaman aşağı yukarı, diyelim Fransa’da, tek devletin kurulmuş olduğunu
görürsünüz. Fransa’da sadece tek devletin ve tek medeniyetin kurulmuş olduğunu
görürsünüz. Keza, aynı şekilde Almanya’ya
baktığınızda Almanya’da tek devletin kurulmuş olduğunu görürsünüz, İngiltere’de tek devletin
kurulmuş olduğunu görürsünüz. Hâlbuki Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezmiş olanlar şunu
iyi bilirler ki Anadolu coğrafyası çok zengin bir coğrafyadır ve burada çok devlet kurulmuştur
ve çok medeniyet çökmüştür... , şimdi aldığınız kararların, büyükşehir yasasıyla ilgili aldığınız
kararların sonuçlarını çok iyi tahlil etmeniz gerekir. Büyükşehir belediye başkanlıkları
oluşturabilirsiniz ama neden mücavir alanı daha genişletip il sınırlarına kadar
götürüyorsunuz? (s 141)"
[Data_2011-2013]

20.!!!!
"Naci Bostancı: “Elbette, bir ülkenin dili sadece bir kurumu marifetiyle zenginleşmez,
gelişmez. Ülkelerin dilleri ülkelerin zenginlikleriyle ve gelişmişlikleriyle ilgilidir. Mesela, Alman
felsefesinden bahsediyoruz, Marx Almanca yazmıştı. Alman felsefesinin arkasında 19’uncu
yüzyılda Almanya’nın büyük gelişmesi, tiyatrosunun canlılığı vardır. İngiliz ekonomi
politiğinden bahsederiz. Orada da yine, 15-16’ncı yüzyıldan bu yana İngiltere’nin canlı, siyasi,
ticari, iktisadi hayatı vardır. Fransa edebiyatı için de öyledir. Aklımıza hangi isim gelse,
Lawrence Durrell’den, İngiliz Robert Musil’e yahut da Albert Camus’a kadar, bunların hepsinin
arkasında zengin, güçlü ülkeler vardır. “Batı medeniyeti” dediğimiz, esasen o dilsel anlatım
repertuarı önemli ölçüde salonların ürünüdür, salonlar, kültür salonları” (sf. 130)."
[Data_2011-2013]

21.!!!!
"Mihrimah Belma Satır: Türkiye’de müzecilikten kütüphaneciliğe, sanat kurumlarından
sinemaya kültür varlıklarımızın korunması, iadesi ve tanıtımından, yeni yapım ve restorasyon
çalışmalarına, turizm planlamasından tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alanda yurt içinde ve
yurt dışında yapılan çalışmaların neticeleri malumunuzdur. Uluslararası düzeyde elde edilen
başarılardan en önemlisi, yurt dışında bulunan kültür mirasımızın eşsiz örneklerinin ülkemize
iadelerinin sağlanmasıdır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den toplam 64
adet eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. (sf. 570-571)."
[Data_2011-2013]
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22.!!!!
"Ertuğrul Günay: Mesela, bizim bütçe sunumu kitabımızın kapağında bir levha var, bir çini
levha. Bu, Bursa Yenişehir Sinan Paşa Camisi kapısından çalınarak İngiltere’ye götürülmüş
bulunan dört yüz elli yıllık bir müstesna İznik çinisi, gerçek,
müstesna bir İznik çinisi. Bunu, arkadaşlarımızın gayretleriyle, bunu ve buna benzer birçok
örneği…(588)"
[Data_2011-2013]

MIGRATION!
1.!!!!
"ATAY USLU: Göç İdaresi çok farklı hizmetler yapıyor, çok başarılı hizmetler yapıyor, bir tanesi
de yabancılarla iletişim merkezi. Geçen ay İngiltere’de Avrupa çağrı merkezleri arasında en iyi
çağrı merkezi seçildi; 2 dalda ödül aldı, 6 dilde hizmet veriyor. Bu başarıları nedeniyle İçişleri
Bakanlığımızı, Göç İdaremizi kutluyorum. (s. 894)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"MUSTAFA ALİ BALBAY (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; geçen hafta Avrupa’dan gelen iki haber vardı. Biri, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Türkçeyi çalışma dili olmaktan çıkardı tasarruf için. İkincisi de İngiltere
Hükûmeti artık Türklere kalıcı oturum izni vermeyeceğini ilan etti; bu, üç yılla sınırlandırıldı.
Bu anlaşma 1963 yılındaki Ankara Anlaşması’yla karara bağlanmıştı. İktidarın beğenmediği
1960’lı, 70’li yıllarda Türkiye’nin uluslararası onuru çok daha yukarılardaydı. Dünyada bu
olurken, ne yazık ki Türkiye’de de şeker fabrikaları satılmakta ve şekerde yabancı firmaların,
yabancı güçlerin Türkiye’de daha etkin olmasının önü açılmaktadır. Nihayet iktidarın içinden
aklıselim düşünen sağ salim biri çıktı ve Çorum Milletvekili Salim Uslu “Hükûmet yanlış
yapıyor.” dedi. Hükûmet muhalefeti dinlemiyorsa, hiç değilse kendilerini dinlemelerini
diliyorum ve Hükûmetin bu tutumunu bir kez daha kınıyorum. (s. 999)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"ATAY USLU (Devamla) – Bakın, Kilis’te olaylar olmuyor ama Avrupa’da ne var? Avrupa’da
panik var. Ne yapıyor Avrupalılar? Yabancı düşmanlığı yükseliyor. Geçen yıl Almanya’da
yabancı sığınmacı evlerine 871 saldırı oldu. Yine, Almanya’da, bakıyorsunuz, sığınmacı yurtları
yakılırken Almanlar alkışlıyor; Belçika, Hollanda farklı davranmıyor. Danimarka yasa çıkarıyor,
değerli eşyalarına el koyuyor; İngiltere kırmızı bilezik takıyor. Ama, bizde yok, bizde olmaz,
bizim tarihî, vicdani, hukuki sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Biz bu süreci en iyi şekilde
yürütüyoruz. (s. 96)."
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[Data_2015-2017]

4.!!!!
"Tabii, bir diğer soru: Hep “Burada ticari işletmeler var, vakıflar para amacı gütmez. Buranın
neresi vakıftır?” deniyor. Kâr amacı gütmez, bu bir ticari işletme değildir. Buradaki esas gaye
nedir? Yine bir diğer arkadaşımın da söylediği gibi, biliyorsunuz, biz bu vakfı… Yurt dışında
yaklaşık 6 milyon vatandaşımız var; işte, Almanya’da 3 milyona, 4 milyona yakın, Fransa’da
650 bin, Hollanda’da 460 bin, Belçika’da 220 bin, Avusturya’da 300 bin -Dışişleri
Bakanlığımızdan aldık, bazıları daha fazla olabilir- Amerika’da 200 bin, İngiltere’de 400 bin.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamak -bunu
Komisyonda da söyledik, Genel Kurulda da söyledi arkadaşlaronların ana vatanlarıyla bağlarını
güçlendirmek ve ülkemizin eğitim alanında sahip olduğu birikimi talep edenlere…"
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"Bakın, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği eğer 367’nin altında bir oyla kabul
edilseydi, referanduma gidilecekti. Türkiye’ye 3 milyon insanın kabul edilmesi,
dokunulmazlıklardan daha mı az önemlidir arkadaşlar? Şimdi, bakınız, İngiltere’de
referandum yapıldı ve oradaki konu neydi biliyor musunuz? İngiltere’ye yerleşecek insanlarla
ilgiliydi. O yüzden, İngilizler “AB’ye hayır.” dediler. Şimdi, burada, televizyonlarda karşımıza
çıkıp hiçbiriniz tartışma cesareti gösteremiyorsunuz. Geliyorsunuz kapalı kapılar arkasında ya
da birtakım “doçent”, “profesör” görünümlü AKP sözcülerini öne sürüyorsunuz, bizi muhatap
etmeye kalkıyorsunuz. (s. 1091)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şimdi bu 15 Temmuz darbe sürecinden sonra olaylara farklı
bakmamız gerekiyor, kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor, ülkemizin kaynaklarını
doğru kullanmamız gerekiyor. Örneğin, ülkemizde taşeronlarla ilgili bir yıla yakındır
“Yapacağız.”, “Edeceğiz.”, “Oldu olacak.” derken -böyle bir tasarıyı gündeme getirmekonların sorunlarını çözmek varken “Nitelikli iş gücü getiriyoruz.” diye yurt dışından yeni
insanların, yeni düşüncelerin, beyinlerin transferine şu anda neden acil ihtiyaç duyuyoruz,
ben bunu anlayabilmiş değilim. (CHP sıralarından alkışlar) Yurt dışından geleceklerden
kendimizde olandan daha fazla verim alacağımızı da ben düşünmüyorum. Bugün gidin
gelişmiş ülkelere, Amerika’da, İngiltere’de bakın, Türkiye’den gitmiş, okullarımızdan mezun
olmuş çok sayıda arkadaşımızın önemli kurumlarda çalıştığını görürsünüz (s. 161)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"Tabii, tecrübenin okulu yoktur. Tecrübe yaşanılarak elde edilir. Ben de çok uluslu şirketlerde
çalışmış bir mühendis olarak bazı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’de
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çalıştığım sırada bana 2 İngiliz mühendisi kakalamaya çalıştılar; biri üniversite bile görmemiş
bir gemici makinistti, diğeri de iki senedir işsizlik parasından maaş alan bir İngiliz elektrik
mühendisiydi. Ben ikisiyle de çalışmayı kabul etmedim. Daha sonraki yıllarda Umman
Sultanlığı’nda, makinist olan İngiliz’le karşılaştık. Makinist olan İngiliz’in oradaki görevi bir
kampta kanalizasyon arıtma sistemlerinin makinelerinden sorumlu makinistlikti sadece ve
adam orada da zaten kabul etti, “Sen gerektiğin yerdesin, ben gerektiğim yerdeyim.” dedi.
Ben orada proje müdürü olarak çalışıyordum. (s. 180)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük yerinden edilme yaşanıyor bütün dünyada. 60 milyon
insan evinden, yerinden, köyünden uzakta. En büyük mülteci harekâtı, İkinci Dünya
Savaşı’ndan beri, şu son dört beş yılda yaşanıyor. Ama şunu söylemek isterim; çok slogan
sevmemekle beraber özetle şunu söyleyebilirim: Bu insanlar, mülteciler savaştan kaçıyor,
ölümden kaçıyor, açlıktan kaçıyor; zengin ülkeler de mültecilerden kaçıyor. Fert başına geliri
45 bin dolar olan İngiltere’de sadece 9 bin mülteci varken dünyanın fert başına geliri en az
olan ülkelerden Lübnan’da 1 milyondan fazla mülteci var. Dünyanın en büyük coğrafyasına
sahip Yeni Zelanda’da yüzlerle ifade edilen mülteci varken Ürdün’de 600 bin mülteci var ve
300 mülteci almak için referandum yapma ayıbını işlemiştir modern dünya, medeni dünya. (s.
499)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"Alpaslan Kavaklıoğlu: “Suriye’deki durum yaşadığımız dönemdeki en büyük insanlık krizi
hâline gelirken etkisini ülke olarak çok yakından hissetmekteyiz. Ülkemizdeki barınma
merkezlerinde misafir edilen ve şehirlerde kendi imkânlarıyla ikamet eden Suriyeli sayısı 1,5
milyonu aşmıştır. İnsani ve komşuluk vazifelerimizin gereği, ülkemize sığınmak durumunda
kalan bölge halkı için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Türkiye, 2013 yılında acil ve insani
yardımlarda tüm ülkeler arasında millî gelire oranla dünyada 1’inci, miktar olarak Amerika
Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra dünya 3’üncüsü olmuştur. Türkiye de bu sığınmacı
baskısıyla tek başına mücadele etmekte ve uluslararası toplumun desteğini yeterince
görmemektedir” (sf. 273)."
[Data_2014-2015]

10.!!!!
"İsmet Yılmaz: Sayın milletvekilleri, Türkiye, sorunlarına rağmen ateş çemberine dönmüş bir
coğrafyada güçlü demokrasisi ve güçlü ekonomisiyle bölgenin huzur adası durumundadır. 28
Avrupa Birliği ülkesi 120 bin sığınmacıyı nasıl paylaşacağını tartışırken, İngiltere 20 bin
sığınmacıyı beş yılda kabul edebileceğini açıklamışken Türkiye 2 milyondan fazla sığınmacıyı
kabul ederek 7,5 milyar doların üzerinde bir harcama gerçekleştiren ülkedir. Millî gelirine
oranla dünyada en fazla yardım eden ülke de Türkiye’dir."
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[Data_2014-2015]

11.!!!!
"Elbette ki Avrupa ülkeleri kendilerini korumanın her türlü yöntemini alıyorlar ama alırken
“Geldiğin ülkeye geri dön.” kuralını koyuyorlar, unutmayın. Yine, yakaladıklarını geldiği ülkeye
geri gönderiyorlar. Onun için Belarus’un çok derdi olmayabilir ama genellikle bu tür, Moldova
gibi, Belarus gibi küçük ülkeler, atlama, geçiş alanlarıdır, kullanılabilir ama bir Almanya, bir
Fransa, bir İngiltere, işte bu ülkelere girişler söz konusu olduğu zaman, o zaman bu
sözleşmelerden çok daha katıları Türkiye’yle imzalanmış ve bu uygulanıyor. (s. 120)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

12.!!!!
"Naim Şahin: Sayın Akış’ın sorusu: Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Ülkeleri Gayriresmî
Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı için ben Hükûmetimizi temsilen Danimarka’ya gittim.
Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri, Adalet Bakanları ya da göçten sorumlu bakanlarının katıldığı
bir toplantıydı. Yirmi dört saat kaldım Kopenhag’da. O esnada, İngiltere İçişleri Bakanı,
meslektaşımız, Hollanda İçişleri Bakanı, İsveç İçişleri Bakanı, Avrupa Birliğinin içişlerinden
sorumlu Yüksek Komiseri ve Danimarka’nın toplantıyı yöneten Adalet Bakanıyla
görüşmelerim oldu o süre içerisinde. Ayrıca toplantıları da takip ettim. Gerçekten, ülkemiz
adına farklı bir temsil oldu. Hep Dışişleri Bakanımız temsil eder doğal olarak, genel
olarak ama belli konularda da ilgili bakan sıfatıyla benim yaptığım o katılım ve oradaki
görüşmeler önemliydi, hem teröre yönelik hem de nüfus hareketlerine yönelik, legal-illegal
insan trafiğine yönelik konuları ilgili bakanlarla, ilgili ülkelerin meslektaş bakanlarıyla görüşme
imkânını bulduk. (sf. 372)"
[Data_2011-2013]

13.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, biz burada size bir iki örnek daha sunmak istiyoruz: Gümrükte oy
kullanmayı anladık; gümrükte bir sandık var, sandık kurulu var, gidersiniz oyunuzu
kullanırsınız. En klasik yöntemdir bu. Mektupla oylamayı Anayasa Mahkemesi iptal etti zaten.
Gümrükteki oyda sandık var, ona bir şey demiyoruz. Peki, soruyorum: Almanya’da her yerde
konsolosluk yok, siz nereye sandığı kuracaksınız, söyler misiniz bize. Siz bu yasanın içinde
diyorsunuz ki: “Dış ülkelerde, o ülkelerin göstereceği diplomatik ilişkiler ve yardımlar sonucu
seçim güvenliği sağlanacak.” Seçim güvenliğini siz nasıl sağlarsınız bu mantıkla arkadaşlar?
Herkes örgütlüdür, herkes yurt dışında örgütlüdür arkadaşlar. Bizim Washington’da
temsilciliğimiz var, Brüksel’de temsilciliğimiz var, Erbil’de temsilciliğimiz var, bütün partilerin
yurt dışında temsilcilikleri var ve orada çalışıyorlar, örgütlüler. Bırakın, biraz da onları
dinleyerek -Almanya için nasıl bir oylama, İngiltere için nasıl bir oylama, küçük ülkeler için
nasıl bir oylama- biraz da onların fikirlerini alarak katkılarını alalım” (sf. 724)."
[Data_2011-2013]
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14.!!!!
"Şuay Alpay: 201 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Anayasa Komisyonuna
geldiğinde, bu konuda örnekler nedir, yurt dışındaki örnekler, özellikle Amerika, Almanya,
Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Estonya, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İsveç,
İsviçre İtalya, Roma gibi 14 ülkenin bu konuda ne tür uygulamalar yaptığını arkadaşlarımızla
birlikte inceledik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bu ülkeler ne tür imkânlar tanıyor ve oy
kullanmayla ilgili hangi yöntemleri ve ilkeleri benimsemişler? (sf. 732)"
[Data_2011-2013]

15.!!!!
"Tanju Özcan: Arkadaşlar, bakın, Vatandaşlık Kanunu ile ilgili de az önce değerlendirmeler
yapıldı. Bunlardan bir tanesi bizim açımızdan ve sizler açısından son derece önemli. Bir başka
ülke vatandaşlığını iktisap etmiş olanların Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunda yeri
olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada hep tartışıldı: “Efendim, işte, Devlet Bakanı
Egemen Bağış aynı zamanda Amerikan vatandaşı mı?”, “Sayın Mehmet Şimşek aynı zamanda
İngiliz vatandaşı mı?” (sf. 735)"
[Data_2011-2013]

16.!!!!
"BEDİİ SÜHEYL BATUM: – Baksa da ne olur, tabii. …her seçim çevresinde bir il seçim kurulu
Türkiye’de, 50 milyon seçmene -doğrudur- her ilçede bir ilçe seçim kurulu, ayrıca yeteri kadar
sandık kurulu. Şimdi, kendileri yasada söylüyorlar, diyorlar ki: “Yurt dışında 5 milyon
vatandaşımız var; 2,5 milyondan fazla seçmen var, bunlar da 155 ülkeye dağılmış.” Düşünün,
Fransa’sı, İngiltere’si, Avustralya’sı, bir tane seçim kurulu, bütün bu seçimlerin dürüstlüğüyle,
düzeniyle, hepsiyle bir tek ilçe seçim kurulu ilgilenecek, o da Ankara iline bağlanmış bir ilçe
seçim kurulu ve bizim Anayasa’mızın 79’uncu maddesi diyor ki, demokrasi ilkesi de böyle
söylüyor: “Aman, seçimleri yaptığın kadar, o seçimin düzenli, dürüst, namuslu, eşit olması
önemlidir.” (sf. 921)"
[Data_2011-2013]

17.!!!!
""Ancak Alman devletinin 2005'te çıkardığı yeni göçmen yasası
yabancılara birtakım haklar öngörürken birçok görev yüklemiştir. Vatandaş olmak isteyenlere
“Vatandaşlık testi” başlamıştır. Amerika'dan, İngiltere'den, başka bir batı ülkesinden
gelenlerin vatandaş olabilmeleri için dil mecburiyeti getirilmezken, Türkiye'den gelenlerin
daha gelmeden, Almanca kursu görmeleri zorunlu kılınmıştır." (sf. 21)"
[Data_2011-2013]
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18.!!!!
"Lütfi Elvan: Nitelikli insan neden önemlidir? Bakın, değerli arkadaşlar, bugün Amerika Birleşik
Devletleri dünyanın en nitelikli insanlarını çekmektedir, Çin’den, Hindistan’dan, Türkiye'den.
İşte, biz deTürkiye'deki nitelikli insan sayısını artırmak, yurt dışındaki nitelikli insanımızı
Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan Türkiye’ye getirmek ve gerekirse çok çok nitelikli,
çok çok vasıflı
yabancıları bile Türkiye’ye çekmek için Onuncu Plan kapsamında bir program hazırladık. Bu
programla, özellikle bu nitelikli insan alanında önümüzdeki dönemde çok kapsamlı, çok
detaylı çalışmalar yapılacak. (1079)"
[Data_2011-2013]

PROPERTY OWNERSHIP

1.!!!!
"Manavgat halkı bu beldede cezaevi olmasını istemediklerini defalarca beyan etti. En son iki
gün önce bölgede yaşayan yabancı vatandaşlarla beraber bölge halkı bir yürüyüş düzenledi ve
cezaevi istemediklerini belirtti, hep bir ağızdan dediler ki: “Zindandan önce eğitim istiyoruz.”
Burada da var. Bu sözde yatırımla, konut sahipleri konutlarını satıp terk etmektedirler.
“Ülkeye yabancı sermaye getireceğiz.” derken, “Turizmden kazanacağız.” derken, kışları da
burada kalan İngiliz ve Alman vatandaşlar da yerlerini satıp gitmek üzereler. Zorunluysanız,
size cezaevi için Manavgat-Akseki arasında birden çok alan gösterebiliriz."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Trakya’da, Ege’de, İç Anadolu’da en verimli tarım topraklarımız, çiftçimizin alın teri, İsrail’e,
İngiltere’ye, Hollanda’ya, Fransa’ya satılmaktadır değerli arkadaşlar."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"Niye peki, vatandaşımız ile yabancıyı ayıralım ki? Vatandaşımız da bu haktan yararlanıyorsa
yararlansın ama ranta yöneldiği için bu KDV’yi getirdiniz Sayın Bakan yani bütün kaynaklar
ranta yöneldiği için KDV geldi. KDV orada kalsın, bakın siz Türkiye’yi güvenli bir ülke hâline
getirin, (s. 107) yabancılar ev almaya devam eder. Türkiye güvensiz bir ülke olduğu için, gidin
Ege sahillerinde bütün yabancılar konutlarını satıyorlar. Kaş’ta, Fethiye’de İngilizler, Almanlar
konutlarını satıyorlar. Güvensiz bir ülke olduğu için oluyor bu, KDV’den dolayı değil Sayın
Bakan. (s. 108)."
[Data_2015-2017]
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4.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bakın, Batılı sermaye veya Avrupa Birliği vatandaşları son on yılda
Türkiye’den ciddi oranda konut aldılar, özellikle Ege sahillerinde, İstanbul’da da alanlar oldu,
Antalya’da da. Neden aldılar biliyor musunuz? Türkiye’nin Avrupa Birliği vizyonu yüzünden
aldılar, demokratik bir ülke olma yolunda olduğunu düşündükleri için aldılar ama bugün gidin
Kaş’a, gidin Fethiye’ye, bütün İngilizler, Almanlar konutlarını satıyorlar, arkalarına bakmadan
gidiyorlar. Niye? Türkiye, Avrupa Birliği rayından çıktı, başka bir eksene girdi. Şimdi nereye
çağrı yapıyoruz? Arap sermayesine, Azeri sermayesine, Körfez sermayesine, hani bugünkü
haberle İran sermayesine. İranlılar gelip ev alsın, Körfezliler ev alsın, Azeriler ev alsın. Bakın,
sermayeyi nereden bekliyorsanız, neresi size yatırım yapıyorsa, nereyle daha çok iş
yapıyorsanız biraz ülkeniz de oraya benzer, demokrasiniz de oraya benzer, demokrasiniz o
standartlara doğru yol alır. Oysa, bizim ortağı olmaya çalıştığımız, standartlarını almaya
çalıştığımız yer Avrupa Birliğiydi, oradan insanlar, Avrupa Birliği vatandaşları gelip ev
alıyorlardı, yatırım yapıyorlardı. Maalesef, bugün arkalarına bakmadan gidiyorlar. (s. 283)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"Ümit Özgümüş: “Buralarda yabancıların niye toprak aldığını önümüzdeki süreçte eğer
oralarda maden çıkarsa hep birlikte göreceğiz. Öncelikle topraklarımıza sahip çıkmamız
gerekir. Şimdi, bir bakanımız var -biraz önce buradaydı- halk arasında “İngiliz Mehmet” ya da
“Sör Mehmet” diye bilinen. Neden İngiliz Mehmet? Çünkü daha önce, buraya gelmeden önce,
İngiltere’de pasaport alabilmek için kraliçeye sadakat yemini etmiş, İngiltere’nin çıkarlarını
savunmak üzere şeref, namus yemini etmiş, sonra gelip benim bulunduğum bu kürsüde bir
kez de Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını korumak üzerine şeref, namus yemini etmiş bir
bakanımızdır. Bulunduğu makam dolayısıyla, verdiği kararlar dolayısıyla hem Türkiye’nin hem
İngiltere’nin çıkarlarını koruyamaz. Sonuç olarak ikisinden bir tanesinde şeref ve namus
yeminini yemek zorundadır. Diyor ki: “Havaalanında evini sırtına yüklemiş ülkeden çıkanı hiç
görmedim.” Yani şimdi buna gülecek miyiz, espri mi bu yani? İngiltere kültüründe bir espri
midir? Evet, doğrudur, topraklarımızı kimse alıp sırtına götüremez ama önümüzdeki süreçte
petrolden daha öne çıkan bir kavram var ki gıda arzı güvenliği” (sf. 733-734)."
[Data_2011-2013]

6.!!!!
"Hasip Kaplan: Biliyorsunuz bir mülk yasası çıktı, yabancılara belli bir oran konmamıştı. Bir
baktık, bizim müstesna turizm beldesi ilan edilen işte Balat’ta, Fener’de, Fatih’te,
Sultanahmet’te, Eminönü’nde, Beyoğlu’nda birdenbire 15-20 kat arsa fiyatları arttı,
birdenbire o harabeler kıymete bindi. Sonra Galataport olayı geldi, daha da arttı. Sonra
“Yüzde 10 olan bu sınırlamayı nasıl kaldırabiliriz?” tartışmaları başladı. Tapuya bakıldı, en çok
da İtalyanlar ve İngilizler rağbet etmiş, arada da Almanlar biraz almış. (248)"
[Data_2011-2013]
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7.!!!!
"Mevlüt Akgün: Bugün bilim ve teknolojideki gelişmeler, artan ulaşım ve iletişim olanakları,
ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerde beliren yeni yapılanmalar, uluslararası ilişkilerdeki
yoğunluk, sınırların neredeyse ortadan kalkması, uluslararası sermayenin güç kazanması
yabancı yatırımcılara mülk edinme hakkının tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Yabancı kişilere
taşınmaz mal ediniminin tanınması bugün modern dünyada doğal bir gereklilik olarak
görülmektedir. Ancak ülkelerce çeşitli nedenlerle sınırlandırma getirilmesi de o derece kabul
görmektedir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 No.lu Protokolü’nün 1’inci
maddesine göre de yabancı kişilerin mülkiyet hakkı kısıtlanabilmektedir. Avrupa Birliği
ülkelerindeki uygulamalara baktığımızda, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika,
Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yabancıların taşınmaz edinmesine genellikle herhangi bir
sınırlama
getirilmediği görülmektedir. Bunun dışında Danimarka, İrlanda, Avusturya, Portekiz,
Yunanistan, Polonya, İsveç, Estonya, Slovakya, Finlandiya gibi ülkelerde yabancılara taşınmaz
satışının kabul edildiği ancak değişik sınırlamalara tabi tutulduğu görülmektedir. Türkiye de,
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, yabancılara taşınmaz mal edinimini tanıyan ancak bazı
koşullarla sınırlandıran bir sisteme sahiptir (sf. 258)."
[Data_2011-2013]

8.!!!!
"Erdoğan Bayraktar: “Burada yaptığımız şudur: Öz güveni yüksek, Almanya gibi, İspanya gibi,
İngiltere gibi, Amerika gibi ülkelerin yapmış olduğu satışlar incelenmiştir. İngiltere’de
gayrimenkul satışları intifa hakkına bağlıdır, doksan dokuz yıllığına verilmektedir ama bir kısım
tapu da verebilmektedir. Tapu verilen yerlerde hiçbir şart yoktur. İntifa haklarında da yine
hiçbir şart aranmamaktadır. Almanya’dan, pasaportunuzu cebinize koyun, oturma müsaadesi
olsun olmasın, gidip oradan gayrimenkul alabilirsiniz. İspanya, son sekiz yılda 350 milyar dolar
gayrimenkul satışından” (sf. 265)."
[Data_2011-2013]

9.!!!!
"Ümit Özgümüş: Kıyıların satışı: İstediğiniz kadar siz ilçelerin yüzde 10’uyla
sınırlayın, Alanya’da, Antalya’da, Datça’da, Fethiye’de sahilden içeriye doğru 300 metre
mesafedeki, 400 metre mesafedeki kuşağı sattıktan sonra geri kalan sizin olsun. Bu tempoyla
gidilirse otuz sene, kırk sene sonra bu toprakların çocukları denizi göremez. Maliye Bakanı ya
da onu savunanlar “Ben havaalanında sırtına toprak almış, ev almış götüren turist
görmedim.” diyor. Gülünecek bir şey değil.
Otuz sene, kırk sene sonra denizi göremeyiz. Bakın, şu anda Belediye Seçimleri Yasası’nı
değiştirirseniz, Antalya’da şu anda Almanlar belediye başkanı olur; Datça’da, Fethiye’de
İngilizler olur. Mersin bölgesindeki bir bloku olduğu gibi Ruslar aldı. Bu süreç devam ederse
Orta Anadolu’ya yerleşirsiniz. (sf. 314)."
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10.!!!!
"Nevzat Korkmaz: En çok taşınmazı Almanlar ve İngilizler alıyor. “Ekonomik krizde.” denen
Yunanlılar bile 3 milyon metrekare toprak satın almış Ege ve Marmara’da. Bakın, bu
rakamlara, yerli şirketler ve şahıslar üzerinden satın aldıkları topraklar dâhil değil. Bu rakamlar
defalarca paylaşıldı. Hükûmet maalesef gaflet ve dalalette. İsrail’e sahte kabadayılıklar
yaparken İsrail’in nasıl kurulduğunu unutmuş gözüküyor (sf. 566)"
[Data_2011-2013]

11.!!!!
"Osman Kaptan: “Almanlar daha çok Antalya’nın Alanya ve beldelerinde mülk alırken,
İngilizler daha çok Kaş, Kalkan’dan ev almaktadırlar. Kalkan’da 900’ü İngiliz olmak üzere 1.200
yabancı mülk satın almıştır. Turistik bölgelerdeki belediye başkanları ve çalışanları ile belde
esnafının mesaisi, beldedeki çalışan esnafların mesaisi yirmi dört saattir; gecesi gündüzü
yoktur, çalışma esastır, hizmette kalite esastır. Belde belediyelerinin kalkması turizmde
bindiğimiz dalın kesilmesi anlamına gelmektedir. Kırsalda köylerin kalkması ile de köylünün
üstüne vergiler yüzde 100 artarak binecektir, yoksulluk, fakirlik artacaktır, ev yapmak sorun
olacaktır. Esnaf tabela assa para, su para, katı atık para, her şey para. Deli Dumrul örneği gibi,
ilçe, büyükşehir, belediye hizmetlerini alandan da almayandan da para alacaktır. Bir yerde
yangın çıktı mı ilçeden, ilden itfaiye gelinceye kadar yanmayan ev, kül olmayan dükkân
kalmayacaktır. Su baskını, sel, doğal afet ona kezadır” (sf. 70)."
[Data_2011-2013]

12.!!!!
"Ahmet Baha Öğütken: Altını çizerek tekrar ediyorum, Kanun’un ruhunu iyi anlamak lazım.
Zaten dünyada kendi iç dinamikleriyle refaha ulaşmış ve dünyanın en büyük ekonomileri
arasına girmiş hiçbir örnek ülke yoktur. Bunu anlayabilmek için yurt dışı ile ülkemizi mukayese
etmemiz gerekir. İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin bu
konudaki yaklaşımlarını bir inceleyelim. Bu ülkelerin bakış açılarına konuşmamın sonunda
değineceğim (sf. 56) .......Yukarıda bahsettiğim bazı gelişmiş ülkelerde yabancıların mal
edinmesiyle ilgili olarak birkaç
ülkeyi konu almak istiyorum: Almanya’da yabancıların taşınmaz edinimine yönelik herhangi
bir yasal sınırlama yoktur. Belçika, İngiltere, İspanya, Hollanda yine aynı şekilde yabancıların
taşınmaz edinimi bakımından hemen hemen hiçbir kısıtlama getirilmediği ülkeler arasındadır.
(sf. 58)"
[Data_2011-2013]
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BRAIN DRAIN FROM TURKEY

1.!!!!
"Örneğin önümüzde BBC’nin yayınladığı bir çalışma var. O çalışmaya göre, burada diyor ki:
“Uluslararası Bilim İnsanı Kurtarma Fonu’na son aylarda en çok başvuru Türkiye’den
olmuştur, eşi benzeri görülmemiş bir başvuru vardır.”"
[Data_2015-2017]

2.!!!!
"Aynı şekilde İngiltere merkezli, Londra merkezli Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi
geçtiğimiz yıllara kadar Türkiye’den 4 ya da 5 başvuru olduğunu, son aylarda haftada 15-20
başvuru geldiğini belirtiyor."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"ürkiye’den sadece 2016’nın ilk on ayında 9.600 insan göç etti, 15 Temmuzdan sonra da
bunun 3-4 katına çıktığını bu konuları araştıran bütün bilim insanları ortaya koyuyor. Sadece
Avrupa’ya değil, Amerika Birleşik Devletleri’ne de; sadece bilim insanları değil, beyaz
yakalılar, profesyoneller, meslek sahipleri de kitleler hâlinde Türkiye’den ayrılıyorlar. Bu,
Türkiye’yi yönetenler için hiç dert değil mi acaba? Sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne göç
edenlerin sayısı 500 bindir. İngiltere’nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin akademisyen
koruma programlarına başvuranların sayısında 3-4 kat artış olmuştur sadece altı ay içerisinde
ve bu insanlar, şimdi Türkiye’de bulamadıkları bilimsel ifade özgürlüğünü oralarda elde
etmeye çalışmaktadırlar."
[Data_2015-2017]

SOCIO-CULTURAL!INSTITUTIONS!
1.!!!!
"Şimdi, bu noktada, gerçekten, iyice, sanki tamamen siyasal erkin güdümünde bir vakıfmış
gibi algı yaratırız. Değerli milletvekilleri, bu, gerçekten, amaca matuf birtakım faaliyetlerimizi
engeller. Goethe Enstitüsünün faaliyetinde böyle bir yapı yoktur. İngiliz Kültürde, Amerikan
Kültürde ya da Rockefeller Vakfında böyle bir yapılanma yoktur. Elbette ki devletimizin
yöneticilerinin de söz hakkı sahibi olması gerekir ama faaliyet nedir? Faaliyet, kültürel ve
dilsel değerlerimizin dünyaya tanıtılması, taşınması. O zaman, demezler mi: “Sizin şu şu şu
yetkili kurullarınız var, onlar niye bu vakıf içerisinde yok?” İnandırıcılığımızı yitiririz. Ne
sakıncası var? Türk Dil Kurumu mutlaka karar alma noktasında bulunsun, Tarih Kurumu
bulunsun, TÜBA ya da YÖK’ü temsilen birileri bulunsun. (s. 552)."
[Data_2017_2018]
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2.!!!!
"Yine, geçtiğimiz günlerde -örnek olsun diye söylüyorum- Londra’daki Yunus Emre
Enstitümüzün salonunda 2 kişinin -birisi İngiltere’nin Bağdat’ta beş yıl büyükelçiliğini yapmış
olan, aynı zamanda da geçmiş dönemlerde Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliğini yapmış olan
birisi; bir diğeri de onun hocası, Kerkük asıllı bir Türkmen- fevkalade güzel bir hat sergisinin
açılışını yaptık ve son derece üst düzey bir katılımla oradaki o serginin açılışını hep beraber
gerçekleştirdik. Dolayısıyla, Yunus Emre Enstitüsü ciddi bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor,
bu süreçte daha da fazla faaliyetlerini artıracaktır. (s. 577)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"İngiltere’de SOAAS diye bir okul var (School of Asian and African Studies) nasip oldu, ben
orada dört beş ay kaldım. Büyük Britanya İmparatorluğu’nun kültür temelli, daha doğrusu,
hedef kitlelerinin kültürlerinin nasıl ince işçiliklerini yaparak kendi devlet politikalarına
dönüşüm sürecini gözlemleme imkânı buldum. Burada, çok değerli milletvekillerinden bunu
yaşayan çok önemli insanlar var. Biz bunu neden kendi ülkemizde yapamayabiliriz? Yani biz,
sadece gösteriler ve temsillerle Türk kültürünü ifade ettik, şu, şu aktiviteleri yaptık mı
diyebiliyoruz yoksa… Gönül coğrafyamız olan ülkelerde ve Batı ülkelerinde, özellikle Orta
Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere hatta Çin’de, Şanghay’da Yunus Emre Enstitüsünü
görmekten gurur duyuyoruz. Acaba, biz Çin politikasının kültürel yansımasıyla ilgili Yunus
Emre Enstitüsü üzerinden o bölgeye ne tür hamleler yapabiliyoruz? Bunun içini, içeriğini
yeniden düşünerek ifade etmek durumundayız. Çünkü bu konuda bir sorumluluğumuz var.
Başta Maarif Vakfı olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü gibi misyon görevlileri görevini iyi
yapamazsa bir ihanet örgütü olan, bir çete, bir terörist faaliyeti olan FETÖ’nün oradaki
yapılanmalarıyla devleti mukayese etmek durumunda kalacağız."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Bu alt komisyon çalışmalarına katılmış birisi olarak şu tedbirlerin alınmasını o zaman
düşünmüş ve karara bağlamıştık. Ve burada geçen rapordan aynen okuyorum: “Millî kültürün
yurt dışında tanıtılması ve yayılması bir eğitim ve de teşkilatlanma meselesidir. Hâlen Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak ve değişik
isimler ve unvanlar altında yürütülen dış kültür münasebetlerimiz eksik ve yetersizdir.” Bunu
1982’de söylüyoruz. “Söz konusu münasebetleri yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
ortak bir kültür politikası olmadığı, haberleşme ve iş birliği eksikliği olduğu bir gerçektir. Bu
durumun kaynak artırmak, personel takviyesi yapmak suretiyle düzeltilmesi mümkün değildir.
Bu sebeple millî kültürün yurt dışında tanıtılması ve yayılması için sırf dış dünyaya dönük bir
teşkilatlanmaya gidilmelidir. Bu konuda İngilizlerin, Amerika Birleşik Devletleri’nin,
Fransızların, Almanların ve Doğu Bloku ülkelerinin -o zaman “Doğu Bloku” diye bir şey vardı,
gençler bilmeyebilirler- bu ülkelerdeki kültür kuruluşlarını örnek alarak yenisini kurmak lazım.
Türkiye’nin kültür varlıkları açısından dışarıda tanıtılması faaliyetlerinin Türkiye’de kurulacak
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üst düzey bir birimin yetki ve sorumluluğu altında, tek elden yürütülmesi gerekmektedir.” Bu
Komisyonda 1982 senesinde söylemiş ve karara bağlamıştım. (s. 788)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Dünyadaki büyük ve güçlü ülkelerin yaptığı işlerin başında, başka ülkelerde yaptıkları eğitim
yatırımlarını görüyoruz. İspanyolların Cervantes Enstitüsü, Almanların Goethe Enstitüsü,
İngilizlerin British Council Enstitüsü, Amerikalıların yine yıllardan beri ülkemizde de hizmet
verdiği Robert (s. 319) Kolejleri bunun örnekleri arasında. Yıllardır bu enstitüler aracılığıyla
kendi devletlerinin desteğinde kendi kültürlerini öğretiyorlar. Güçlü ülkelerin aynı zamanda
diğer toplumlarla ve ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek için kullandıkları en önemli diplomasi dışı
alan eğitim ve kültür alanında görülmekte. İşte, Maarif Vakfımız da dilimizi, kültürümüzü,
ayrıca sahip olduğumuz kadim insani değerleri dünyanın her coğrafyasına taşıyacak olan bir
kurum olarak yurt dışında hizmet verecektir. (s. 320)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"Şimdi, efendim, diğer önemli bir husus da, gerekçe hazırlanırken yine bizi endişelendiren
örnekler yazılmış. Çok çalakalem, ön hazırlıksız, hep beraber istişare sonucu hazırlamadığımız
için, maalesef konu uzmanlarına hiçbir şey sorulmadığı için Batı’dan birtakım örnekler
gerekçeye yazılmış. Ne? Amerikan kültürü, İngiliz kültürü, Fransız kültürü gibi birtakım
örneklerden yola çıkarak. Bunlar, hakikaten kurumların, resmî kurumların gölgesinde açılan
uluslararası, efendim, bilgiyi, kültürü, sanatı, edebiyatı yayan kurumlardır ama bunlar
devletinden, devletin âli menfaatlerinden kopuk değildir. Şimdi, biz de bunu hazırlarken,
efendim dün, geneli üzerinde konuşurken iktidar partisi adına konuşan değerli milletvekili
ilginç şeyler söyledi.
Şimdi, saydım size “İngiliz Kültürü, Fransız Kültürü, Amerikan Kültürü dernekleri var, vakıfları
var; biz de buna benzer bir yapı içerisinde olacağız.” denildi ama sayın konuşmacı inanın,
sürekli, mütemadiyen Türkiyelilerin kültürünü, değerini bir yerlere götürecek… Şimdi, ama
karşılığında örnek olarak verdiğiniz vakıfların adı, efendim, Amerikalıların vakfı, Almanyalıların
vakfı, Fransalıların vakfı değil ki, İngiliz Kültür, Amerikan Kültür, Fransız Kültür vakıfları. Bari
adını doğru koyun. Yani, “maarif” -Allah aşkına- neyi hatırlatıyor bize? Mademki bu yurt içi ve
yurt dışında soy ve akraba topluluklarını da içine alacaksa niye “Türk eğitim”, “Türk kültür”
diye bir üst başlık kullanamadık? Daha önceleri yapamadıklarınız gibi… Efendim, bir içeriğin
parçası olan Mevlâna, Yunus Emre diyoruz ama Mevlâna, Yunus Emre ve Farabi’nin olduğu
büyük havuzun genel adı “Türk kültürü”dür. Dolayısıyla, biz eğer üzüm yemeyi amaçlamışsak
soydaşlarımızla, akraba topluluklarla etkinlik coğrafyamızda, medeniyet iklimimizde neden
böyle çok spesifik, basit, herkesin itiraz etmeyeceği evrensel bir söylem arkasına
düşmüyoruz? Bakın, “British Council” demişler, “Amerikan Kültür” demişler değil mi? Niye biz
“Türk kültür” demiyoruz? “Türk eğitim kurumu” ya da “vakfı” demiyoruz? Bunu bu şekilde
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yapmakta fayda var. Ama, bugüne kadar bunu TİKA üzerinden yapamadık ki, Mevlâna
üzerinden yapamadık ki şimdi bu Maarif Vakfı üzerinden yapalım (s. 430)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, maalesef, biraz evvelki önergeyi yine, Sayın Bakan
bakımından çok talihsiz olarak değerlendiriyorum. Sayın Bakan, Sayın Komisyon eğer
Komisyon raporunu da okursa Komisyon raporunda verilen referanslar… Burada, Fransız
Saint-Josephlerin Türkiye’de faaliyet gösterdiğinden, British Councillerin, İngiliz Kültür,
Amerikan Kültür şeklinde kuruluşların olduğunu zaten Komisyon raporu da hatırlatıyor ama
bize maalesef, TÜRGEV’i hatırlattı. Sayın Bakan bakımından talihsiz olan şu: Sayın Bakan Millî
Savunma Bakanıyken bundan üç dört yıl evvel Askerlik Kanunu’ndan da “Türklük” kavramı
çıkarılmıştı. Yani bunu nasıl yorumlayacağız? Bu gerçekten bir talihsizliktir. Yani ağır da
konuşmak istemiyorum ama Sayın Bakanın böyle bir misyonu üstlenmesini son derece yanlış
buluyorum. Yapılan bu yanlışlık mutlaka düzeltilmelidir. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. (s.
452)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"MHP GRUBU ADINA BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Dünyanın bütün büyük devletleri, dışarıda
kurmuş oldukları, eğitim faaliyetlerini yürüten vakıf ve derneklere kendi adlarını vermektedir;
Tarsus Amerikan Koleji, İngiliz Kültür, Amerikan Kültür, Alman Lisesi gibi. “Maarif Vakfı”
dediğimiz zaman Türkiye’de bile birçok insan maarifin ne demek olduğunu anlamakta
zorlanıyor. Yurt dışında Maarif Vakfının kime ait olduğunu insanlara anlatmakta güçlük
çekeceğimiz açık ve nettir. (s. 520)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"İki: Bu konuda mütekabiliyet var mı? Yani biz British Council’in, Fransız Kültür Merkezinin
veyahut da bizim ülkemizde açılan Fransız okullarının, Saint-Joseph başta olmak üzere, bizim
de oralarda Türkçe eğitim verecek… Mesela Fransa’da Türkçe eğitim veren bir okul açabilecek
miyiz, Türk diliyle eğitim yapabilecek miyiz? Bu konuda boşlukları görüyorum. Aynı şe"
[Data_2015-2017]

10.!!!!
"BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İnsan varsa sermaye vardır, insan varsa üretim vardır, iyi
yetişmiş insan varsa güçlü ekonomi vardır. AK PARTİ hükûmetlerinin temel önceliği hep
insana yönelik yatırımlar olmuştur. Eğitim alanındaki teknolojik ve idari yenilikleriyle dünyada
örnek alınan bir ülke olan Türkiye, yaptığımız yatırım ve hamlelerle eğitimde çığır açmaya
devam edecektir. Biz, sosyal ve ekonomik kalkınmada sahip olduğumuz en önemli zenginliğin
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insan kaynağımız olduğunu biliyoruz. Kanunlaşacak olan Türkiye Maarif Vakfının tek bir gayesi
olacak, insan yetiştirmek, Türkiye’yi tanıtarak dilimizi ve kültürümüzü, sahip olduğumuz insani
değerleri dünyanın her coğrafyasına taşımaktır.
Peki, Türkiye Maarif Vakfının dünyadaki örnekleri nelerdir? British Council Birleşik Krallık
Hükûmeti tarafından 1934’te, Goethe Enstitüsü Almanya Hükûmeti tarafından 1951’de ve
Cervantes Enstitüsü İspanyol Hükûmeti tarafından 1991’de kurulmuştur. Bu kurumların
kuruluşunun ortak özelliği, dilini, kültürünü ve ülkelerini tanıtmaktır. (s. 694)."
[Data_2015-2017]

11.!!!!
"Dolayısıyla, bir başka ülke de Türk eğitimini talep ederse, bu vakıf vasıtasıyla biz Türkiye’nin
kültürünü, eğitimini ve değerlerimizi… Bu, Türkiye’yi büyütecek bir şey. Bunun -dediğim gibiyurt dışındaki uygulamaları, İngiliz’in var, Amerika’nın var herkesin var. Eğer büyük devlet
olma iddianız varsa, kendi devletinizin etkinliğini, kendi bulunduğunuz kültür coğrafyasının
dışına da taşımak istiyorsanız mutlaka buna katılmanız lazım. Bu, kültürel etkinliklerle olur;
işte, Yunus Emre Vakfı ondan dolayı kurulmuştur. Bu, eğitimle olur; işte, Türkiye Maarif Vakfı
bundan dolayı kurulmuştur."
[Data_2015-2017]

12.!!!!
"Gazi Meclisimiz 28 Haziran 2016 tarihinde kabul edilen yasayla ve Resmî Gazete’de
onaylanarak Maarif Vakfı Kanunu’muz yürürlüğe girmiştir. Günümüzde dünyanın her
köşesinde okul açmış olan Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bu işi Türkiye Maarif Vakfı
benzeri yapılanmalarla gerçekleştirmektedir. Alman Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Ajansı
bu tarz çalışma biçimiyle dünyada binlerce okula ulaşmıştır. Bizim de hedefimiz Maarif Vakfı
vasıtasıyla 170 ülkede değil, 193 ülkede hizmet vermektir. Bizim gibi kadim kültüre sahip bir
ülkenin dünya sahnesine bırakacağı en derin iz insan yetiştirme sürecine talip olmakla
mümkün olacaktır."
[Data_2015-2017]

13.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Şimdi, bir Maarif Vakfı kurduk, Maarif Vakfı kurulurken burada o
tartışmaları hatırlıyorum. Bu tür yurt dışındaki eğitim bağlamlı birtakım hizmetleri sunan
bazen resmî kurumlar vardır, bazen de gayriresmî yani “governmental” ya da
“nongovernmental” dedikleri kurumlar üzerinden yapılır. Bunun çok tipik örnekleri vardır;
isterseniz Bakanlığa bağlı olarak yaparsınız, isterseniz Alman Kültür gibi, Fransız Kültür gibi,
Amerikan Kültür gibi, DAD gibi, Goethe gibi enstitüler üzerinden yaparsınız. Şimdi, biz böyle
bir vakıf kurduk ama iddiamız şuydu: Yerli ve millî ama vakfın önüne bir “Türk” kelimesi
koyamadık ya şu Mecliste. İtiraz ettik, önerge verdik parti olarak, dedik ki: “Gelin, Türk Maarif
Vakfı diyelim.” İngiliz yüksünmemiş, Fransız yüksünmemiş, Amerikalı yüksünmemiş; biz niye
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yüksünüyoruz? Bunu böyle yapalım ki dışarıda bu hizmeti rahat verelim. Kim adına veriyoruz?
İşte, FETÖ gerçekten farklı isimler adı altında gitti oraya, nüfuz etti ve orada en fazla bize
zarar verecek birtakım eğitim faaliyetlerinde bulundu. (s. 102)."
[Data_2015-2017]

14.!!!!
"rtuğrul Günay: Bundan daha önemli, 2007’de Yunus Emre enstitülerinin kurulması
konusunda bir yasa çıkmıştı. Bakınız, hep söylüyorum, Türkiye'de Cervantes Enstitüsü vardı,
Goethe vardı, İngiliz Kültür vardı, Amerikan Kültür vardı, Fransız Kültür vardı. Ne zamandan
beri? Şu Mecliste bulunan herkes kendisini bildiğinden beri neredeyse. Ama bizim elli yıldan
beri Avrupa’da yurttaşlarımız vardı, Avrupa’da bir Türk kültür merkezi yoktu. Türk kültürünü
öğretecek, dilini öğretecek, oradaki, Türkiye'deki gelişmeleri anlatacak, hem oradaki Türk’e
hem Türkiye'yi öğrenmek isteyenlere, yoktu. Şimdi, şu anda, ben en son geçen ay Bükreş ve
Köstence Yunus Emre Kültür Merkezlerini açtım, on sekiz oldu. Dünyada, Avrupa toprağında,
Afrika toprağında, Asya toprağında on sekiz tane Yunus Emre Kültür Merkezi açtık ve 2012 yılı
sonuna kadar Berlin dâhil olmak üzere, Paris dâhil olmak üzere, Moskova dâhil olmak üzere
inşallah
bu sayıyı yirmi beşe çıkaracağız. Dünyada yirmi beş tane en az, bu yılın sonuna kadar Yunus
Emre Kültür Merkezi olacak. (sf. 1012)"
[Data_2011-2013]

15.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Yıllardır Türkiye’de Amerikan Kültür, İngiliz Kültür, İtalyan Kültür, Alman
Kültür var. Oradan, insanlar bu kültüre dair bilgileri ediniyorlar. Yurt dışında olan
insanlarımızın “Neden bir Türk kültür merkezi yok? Neden bizim kültürümüzü birinci elden
anlatan, öğreten bize ait kurumlar yok?” diye şikâyetleri vardı. Şimdi, Türkiye’nin de -Allah’a
şükürler olsun- her yerde Türk kültürünü, tarihini, medeniyetini birinci elden ve doğru
ağızdan anlatan bir kurumu var. Önümüzdeki yıllar içerisinde ulaşabildiğimiz her ülkede bu
kültürü, bu medeniyeti, bu dili, bu tarihi doğru elden, doğru ağızdan tanıtan adımları
kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” (sf. 638)."
[Data_2011-2013]

SPORTS!
1.!!!!
"Sayın milletvekilleri, Avrupa’da futbolculardan alınan vergi sıralaması şöyle: Norveç’te yüzde
56, Almanya’da yüzde 47, Avusturya’da yüzde 50, Portekiz’de yüzde 56, İngiltere’de yüzde 45,
Türkiye’de yüzde 15. Şimdi, Nasrettin Hoca’ya sormuşlar: “2 kere 2 kaç eder?” Demiş ki:
“Satarken mi, satın alırken mi?” AKP iktidarına göre vergi sistemi nedir, vergi oranı nedir?
“Cebimden çıkacağı zaman mı, cebime gireceği zaman mı?” (CHP sıralarından alkışlar) Bu
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kadar anlamsız, gerçekten yelpazesi bu kadar geniş vergi sistemi, daha doğrusu sistemsizliği
dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Futbolcular, Türk sporu tabii ki desteklensin ancak
Türkiye’deki genel gelir dağılımı, vergi sistemi içinde, sayın milletvekilleri, Allah aşkına, asgari
ücretten bile vergi alırken, motorinden yüzde 18 vergi alırken, halkın, orta gelirli insanların,
öğretmenin, mühendisin maaşından, gelirinden vergi yılın sonuna doğru yüzde 35’e kadar
çıkarken milyonluk futbolculara vergi indirimini hangi vicdana sığdırıyorsunuz? (CHP
sıralarından alkışlar) Buradan bir yanıt bekliyorum. (s. 559)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"BÜLENT KUŞOĞLU (Devamla) – Futbolcuların adlarını unuttum. Futbolumuz maalesef,
geçenlerde bir takımımız çıktı -isim vermemeyim- 11 futbolcusu da yabancı. Şimdi, bu hâle
gelince futbolcularımızı da bilmiyoruz tabii ki. Ama şu anda getirdiğimiz destek bu
yabancılarla ilgili, bunları destekliyoruz. Yani bunlar İngiltere’ye bakın… Şu anda dünyada
kulüpleri en sağlam ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’dır. Bu ülkelerde gelirken özellikle baktım- profesyonel sporcuların vergilendirilmesi yüzde 47,5 ile yüzde 53
arasında. Biz yüzde 15 alıyoruz, kulüplerimizin hâli ortada. Bir kulüpler yasası çıkarmadıktan
sonra, bunların denetimi doğru dürüst yapılmadıktan sonra kulüplerimizle ilgili doğru bir iş
yapmış olmayız. Yani bu yaptığımız iş de kulüplerimizi destekleme değil sonuç olarak. Bu,
yabancılardan daha az vergi almak. Sonuç olarak da yabancılar -bu 250 küsur- sadece Süper
Lig’deki yabancı futbolcunun aldığı para -biliyorsunuz- kaç milyon euro ya da milyar eurolarla
artık ifade edilir basketbolcularla birlikte. Bunlardan en az yüzde 20, yüzde 35 almamız
gerekirken yüzde 15 alarak, milyarlarca liralık bir vergiyi almamış oluyoruz. Ne adına? Türk
sporunu destekleme adına değil maalesef. Ve futbol da basketbol da spor olmaktan ziyade
temaşa yönü, şov yönü ağır basan faaliyetler oldu. Spor olmaktan ziyade bu yönü ağır basıyor.
Biz amatör sporları bu kadar desteklemiyoruz. Dolayısıyla da vergi politikasının uygulamasıyla
ilgili olarak bazı yanlışlar yapıyoruz, eksikler yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bu yaptığınız işlerin
sonuçlarını bilmek zorundayız. (s. 593)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Lütfen, bu İddaa’daki para oranlarında -beş yıl öncesindeki dolar kaç paraydı, şimdi kaç
paraona göre bir düzenleme yapılıp bunların gelirinin artırılması lazım. Bir de yayın gelirinden
on üç yıldır 1 kuruş para gitmiyor. Aslında 2. ve 3. Liglere, oraya gitmesi gereken para yüzde
35 civarında. Eğer bu yayın gelirlerinden oraya biz para aktarmazsak bu kulüpler kilit
vuracaklar kapılarına. Mesela İngiltere’de nedir bu oran? Yayın gelirinden alt liglere yüzde 20
veriliyor, Almanya’da yüzde 20, İspanya’da yüzde 18. Şimdi, bir, biz bu yayın gelirinden
bunlara para ödememiz lazım. Bir de çok önemli bir şey söylüyorum: Bu 2. ve 3. Lig takımı
maçlarını lütfen TRT yayınlasın Sayın Bakanım."
[Data_2017_2018]
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4.!!!!
"Tabii, böyle olursa ne olacak? Bir spor kültürümüz olacak.
Bir arkadaşım bana anlattı: “İngiltere’de okumaya gittim, kafeteryada bir kızı beğendim,
yanına yanaştım, ‘Beraber bir şeyler içelim mi?’ dedim. Bana sordu: ‘Hangi sporları
yapıyorsun?’” İşte, o anlayışı biz Türkiye’de yerleştirebilirsek, o psikolojiyi yerleştirebilirsek ve
spor kültürünü Türkiye’de yerleştirebilirsek, insanlarımıza spor yaptırabilirsek daha iyi
düşünen, daha sağlıklı bir topluma kavuşmuş oluruz arkadaşlar. (s. 643)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"SAFFET SANCAKLI (Devamla) – Türk Millî Takımı’ndan Eduardo’ya teşekkür etti madalya
aldığı için. Bu, hakikaten bizim için iyi bir şey değil. Tabii, yasa dışı bahis var Sayın Bakan -çok
şey var da kısa kısa değineyim- yasa dışı bahis var. İngiltere’nin bir sitesi var -şu anda reklam
olmasın diye söylemiyorum- geçen seneki kârı 135 milyon dolar. İngiltere’de yasal ama
Türkiye’de ve bazı ülkelerde yasa dışı. 135 milyon dolar kâr etmişler, bunun yüzde 30’unu
sadece Türkiye’den kâr etmişler. Yani, Türkiye’de aşağı yukarı İddaa’nın -tahmin ediyorum
şimdi, bunu net söylemeyeyim ama- 10 milyar TL gibi bir bütçesi, dönen parası varsa yıllık,
yasa dışı bahiste de 20 milyar lira dönüyor, 2 katı dönüyor. Burada ne yapmamız lazım?
Burada bir iki tane not aldım neler yapabiliriz bunlarla ilgili diye. Mutlaka yaptığınız şeyler var
ama Bakanlık bu duruma el koymalı, erişimin engellenmesi kararları zamanında
değerlendirilmelidir. Kapatılan sitelerin başka isimlerle yeniden faaliyete geçmeleri
önlenmelidir. MASAK ve BDDK şüpheli işlemlere dair yükümlülüğünü yerine getirmeyen
bankalara yaptırım uygulamalıdır. Bankalar yasa dışı sitelerin hesaplarına doğrudan veya
dolaylı olarak para transferi yapanları belirlemelidir ve bunlara gereken yapılmalıdır."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Geçen gün koca Galatasaray Kulübünün açıklamış olduğu
toplam borcu 2,4 milyar TL yani eski parayla 2,4 katrilyon lira. Peki, bu kadar kötü nasıl
yönetilebiliyor, bu kadar borç nasıl oluyor? Mesela bir tanesini vereyim ben: Sneijder diye bir
futbolcusu var Galatasaray’ın, 6 milyon euro para kazanıyor senede, ödenen para. Yüzde 15
de vergi koyarsak etti 7 milyon. Ev parası, araba parası, uçak biletleri, 1 milyon da onu koysak
yıllık maliyeti 8 milyon euro. 4 yıllık kontrat 32 milyon euro. Paranın maliyetiyle beraber
bonservisi olmasa bile 35 milyon euro. Bunu da 4’le çarparsak 140 trilyon lira parayı bir
oyuncuya verirseniz ve bunun gibi birkaç tane daha hata yaparsanız bu borç da 2,4 milyar olur
ve ondan sonra da Maliye mecburen kulüpler batmasın diye onlara vergi kolaylığı sağlamaya
çalışır. Bu mantıkla yönetilen kulüplerimize -şu anda Digitürk’ün 600 milyon dolar yıllık
ödediği bir para var kulüplerimize- dünyada en çok para kazanan lig İngiltere Ligi’dir, 2,5
milyar dolardır yıllık, onu bile getirip verseniz gene bir şey yapamayacaklar bu yönetimle.
Çünkü devamlı şikâyet ediyorlar vergilerden Sayın Maliye Bakanım. Türkiye’deki vergi yüzde
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15, İtalya’da yüzde 47, Fransa’da ve Almanya’da yüzde 50’nin üstünde. Peki, Almanya’da,
Fransa’da veya İtalya’da bu kadar borcu olan bir kulüp görebiliyor musunuz? Hayır,
göremiyoruz çünkü iyi yönetiliyor, sistem farklı. (s. 195)."
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"KAMİL AYDIN: Birçoğumuz hatırlarız, futbol merakı olanlar çok iyi hatırlar, 1985’te
Belçika’nın Heysel Stadyumu’ndaki faciayı hatırlıyoruz, değil mi? Canlı seyrettik Liverpool ile
Juventus’un maçını. Allah korusun, 39 kişi yıkılan duvarın altında ezilerek can verdi. Ben
İngiltere’de de gördüm. Sheffield’da, 90 küsur kişi yangın sonucu ezilerek yaşamını kaybetti.
Yani bu Lima’da oldu, bu maalesef –biz görmedik ama bizden büyükler hatırlar
belkiülkemizde de oldu, Sivas-Kayseri maçında da oldu bu. 43 kardeşimiz can verdi o maçta.
(s. 1159) Şimdi, bunlardan bir ders çıkarmak lazım. Sporun ahlaki boyutunu çok istismar
ediyoruz, çok kenara atıyoruz. Bakın, şiddet nerede başlıyor? Şiddet stadyumda basit bir
hareketle başlıyor, bu, domino taşı etkisiyle sahadan yedek kulübesine yansıyor, yetmiyor,
tribündeki önce VIP grubuna, kulüp yöneticilerine yansıyor, oradan tüm stada yansıyor, o da
yetmiyormuş gibi sokağa kadar gidiyor."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"SALİH CORA (Trabzon) – Endüstriyel futbolun temelini oluşturmak, bu manada bir marka
değeri ortaya çıkarmak adına sporda şiddetin sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmalıyız. Bugün
eğer İngiltere dünyanın en büyük futbol endüstrisine sahip bir ülkeyse, çıkarmış olduğu 9
şiddet yasası, statların yenilenmesi, taraftar kimliğinden müşteri yapısına geçilmesi ve tüm
kurumlarıyla birlikte olayı benimseyip polisiyle, savcısıyla, gazetecisiyle birlikte, taviz
vermeden ilkeli ve kararlı bir duruşla bunu başarmıştır. Biz de Hükûmet olarak ülkemizde
2005 ve 2011 yılında 2 önemli yasa çıkardık -Sporda Şiddet Yasası- ve bunları hayata geçirdik.
Ancak değişen şartlar içerisinde, uygulamadaki aksaklıklar da dikkate alınarak özellikle son 2
maçta yaşananlara baktığımızda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bunun için detaylı bir
rapor hazırlayarak yeni bir eylem planı ortaya koymalıyız. Tüm kurumlarımızla, basınımızla
kamuoyunun desteğini arkamıza alarak bunu gerçekleştirmeliyiz. Aksi durumda, 2024 Avrupa
Futbol Şampiyonası adaylık süreci tehlikeye girebilir, bu yolda en ufak riski göze alamayız. (s.
1160)."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"Turgut Dibek: “Değerli arkadaşlar, baktım, dünyada, Almanya’da bir yıl içerisinde futbol
maçlarını izleyen yaklaşık 45 milyon insan var. Yani 45 milyon vatandaş gidiyor, futbol
maçlarını izliyor, yıl içerisindeki maçları takip ediyor. İngiltere’de bu yaklaşık 39 milyon, 40
milyon gibi bir rakam. İspanya’da 35 milyon, İtalya’da 25 milyonun üzerinde, aynı şekilde,
Fransa’da da yine 25 milyon civarında vatandaş -insan, neyse- gidiyorlar orada futbol
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maçlarını güzelce izliyorlar. Hiçbirinde böyle bir uygulama yok; elektronik bilet, elektronik
kart, böyle bir şey yok. Türkiye’de 8 milyon civarı -rakamlar öyle söylüyor, bilmiyorum yani
yanılmıyorsam, bana söylenen de o, doğrudur herhâlde, 8 milyon- bizim vatandaşımız futbol
maçlarını izlemeye gidiyor. Bu maçları izlemeye giden vatandaşlarımıza öyle güzel zorluklar
çıkarıyoruz ki” (sf. 746). Elektronik kart, elektronik bilet; aslında bu fişleme, başka bir şey
değil. Yani birkaç yüz tane holiganı tespit edeceğiz diye milyonlarca vatandaşı huzursuz
ediyoruz. İngilizlerin böyle bir derdi yok. Yani onlar 40 milyon, 45 milyon kendi vatandaşını
futbol maçına, bir şölene, orada güzelce stresini
atması için, hafta sonunu geçirmesi için davet ediyorlar. Onların böyle bir derdi yok.
Almanya’da yok, hiçbir yerde yok. İngiltere’de, baktım, yasaklı holigan sayısı 3 bin küsur kişi,
onlar maçlara giremiyor ama 40 milyon insan futbol maçlarını izliyor; böyle bir kart, böyle bir
elektronik uygulama yok (sf 746)"
[Data_2011-2013]

10.!!!!
"Ali Uzunırmak: İşte bugün, şike soruşturmasından başka alanlara varıncaya kadar hâlen
daha sorumsuzluk devam ediyor ve Türk sporunu katletmeye devam ediyor Hükûmet. Sayın
Başbakanın bir açıklaması var, “Gerekirse beş yıl Avrupa’ya gitmeyelim İngiltere’de olduğu
gibi.” diye. Yanlış örneklemelerle, yanlış birtakım tavırlarla Türk sporunun ocağına incir
dikilmeye devam ediliyor. Bir İngiltere örneklemesi Türkiye’ye uymayan bir örneklemedir.
Orada, Heysel faciasından sonra taraftar cezalandırılmıştır. Oysa burada, farklı bir konumda
olay gelişmiştir. (752)"
[Data_2011-2013]

11.!!!!
""İngiltere'de en iyi sporcu ödülünü bir jokeyin alabildiği düşünülürse ülkemizde jokeylerin
içinde bulunduğu durum daha net anlaşılacaktır. Yarış esnasında attan düşmeleri durumunda,
yaşamlarının geri kalan kısmını felç ya da vücutlarının her yerinde platinle geçirmek zorunda
kalan jokeylerin "Jokey Kaza ve Yardım Sandığı" bu anlamda özel bir önem taşımaktadır.
Ancak; bu sandıkta biriken
yaklaşık 270 milyon Lira'nın Bakanlık bünyesine geçirilmesi, jokeyler arasında büyük
tartışmalara neden olmuştur." (sf 38)"
[Data_2011-2013]

12.!!!!
"Mehdi Eker: Diğer ülkelere bakıldığında, örneğin İngiltere’de -soruda bahsedildiği gibisporcular için özel bir vergi bulunmamakta, herkes kazanca göre gelir vergisi ödemektedir.
Bazıları kazancının yüzde 50’sini vergi olarak ödemektedir. Fransa’da da 3 çeşit vergilendirme
yöntemi olup jokeyler diğer profesyonel sporcular ile aynı şekilde vergilendirilmektedir.(858)"
[Data_2011-2013]
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13.!!!!
"Oktay Vural: Ayrıca, millî hakemimiz Cüneyt Çakır çok değerli bir temsil görevini başarıyla
yapmaktadır, yapmıştır, önemli bir değerdir. Manchester United ve Real Madrid arasında
yapılan Şampiyonlar Ligi maçı yönetimiyle ilgili İngiliz gazetelerinin attığı başlıklar hadsizliktir,
terbiyesizliktir. Cüneyt Çakır nezdinde Türk milletine hakaret dolu bu ırkçı anlayışı kınadığımı
ve Sayın Cüneyt Çakır’a da
bundan sonraki görevlerinde başarılar dilediğimi ifade etmek istiyorum. (s 562)"
[Data_2011-2013]

14.!!!!
"Dünya başkentleri futbol takımlarından örnek verecek olursak İngiltere’de Chelsea ve
Arsenal, İtalya’da Roma ve Lazio, İspanya’da Real Madrid, Fransa’da Paris Saint Germen,
Portekiz’de Sporting Lizbon, Rusya’da CSKA Moskova gibi takımlar kendi liglerinde birçok
şampiyonluk ve başarı elde etmiş, uluslararası alanda ülkelerinin başkentlerini temsil etmekte
ve isimlerini duyurmaktadırlar. Ülkemizde başkent Ankara’yı temsil eden takımlar ise kendi
liglerinde tutunabilme savaşı vermektedirler.(36)"
[Data_2011-2013]

TURKEY-UK RELATIONS Sports Games

1.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
10 Ekim 2015’te, Ankara Garı önündeki terör olayında hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Terörü ve doğrudan veya dolaylı olarak
teröre destek verenleri de kınıyorum.
Dün akşam, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Millî Takımımız İngiltere’yi
yenerek büyük bir zafere imza atmıştır, Avrupa şampiyonu olmuştur. Futbolun sadece ayakla
değil yürekle oynandığını tüm dünyaya kanıtlayan futbolcularımızı, teknik heyeti ve futbola
gönül vermiş tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"MEHMET MUŞ _ Sözlerimin sonunda… Ampute Türk Millî Takımı’mız dün İngiltere’yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu olmuştur. Millîlerimizi tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
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Grup önerimize geçmeden evvel, Ampute Millî Futbol Takımı’mızın dün İngiltere’yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu olmasından dolayı tebrik ediyorum, başarılarının devamını
diliyorum."
[Data_2017_2018]

TOURISM!
1.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Muğla’da 2 tane havalimanı var ancak 2 havalimanına da
Ankara ve İstanbul dışından direkt uçuş bulunmamaktadır. Hükûmet, bu konuda, Muğla’daki
havalimanlarına Türkiye’nin değişik yerlerinden direkt seferler koyarak turizme destek
vermelidir.
Yine bu yıl birçok charter seferi ülkemizin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle iptal edilmiştir.
Bu boşluğu doldurmak için alınacak tedbirlerle Muğla’daki havalimanlarımıza başta Avrupa
olmak üzere ülkemize turist gelen bölgelerden direkt uçuşların planlanması faydalı olacaktır.
Mesela, Muğla’ya her yıl ortalama 3,5 milyon turist gelmekte, bunun 1,5 milyonu İngilizlerden
oluşmaktadır. Ancak İngiltere’den Dalaman’a da Bodrum’a da direkt uçuş bulunmamaktadır.
(s. 358)."
[Data_2015-2017]

2.!!!!
"GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Kıymetli arkadaşlar, Antalya’ya gelecek olursak, tabii,
EXPO 2016 bizim yüz akımız bir proje olacak. 22 Nisanda Sayın Cumhurbaşkanımızın
katılımıyla inşallah bunun da açılışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 8,5 milyona yakın bir turist
beklentimiz var.
BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) – İnşallah.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Bu arada, krizler fırsatları da doğurur. Bu anlamda da
sadece Rusya ve Almanya üçgenine bağlı kalmaktansa -tabii, batı bölgelerde belki İngiliz turist
sayısı daha fazla- Orta Doğu ve Amerika gibi elimizin uzanabileceği farklı ülkelere de
destinasyon programları yapmamız gerektiğini düşünüyorum.(s. 362)."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Sadece deniz, kum, güneşle -biraz önce vekilimiz de
söyledi- turizmi sürdürebilmenizin imkânı yok. Ağzımızı açtığımız zaman deriz ki: “Türkiye açık
hava müzesi.” Türkiye’nin her yerinde inanılmaz zenginliklerimiz var, tarih zenginliğimiz var,
doğa zenginliğimiz var, yayla zenginliğimiz var, her şeyimiz var. Ee, o zaman turizm niye bu
hâlde? İki pazara dayandırıyorsunuz; iki pazardan bir tanesi Rusya, diğeri de Almanya.
Özellikle sahil turizmi yapılan bölgelerde bu iki pazardan turist alıyoruz, İngiltere daha sonra
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geliyor, Hollanda daha sonra geliyor. Pazarlardan biri çökünce bugün, turizminiz çöküyor. (s.
365)."
[Data_2015-2017]

4.!!!!
"Bakın, bir Göbeklitepe diyoruz, Göbeklitepe tarihin sıfır noktası, insanlığın başladığı yer ve ilk
yapıtlardan birisi. Bundan tam beş bin yıl daha genç olan Stonehenge’e İngiltere’de yılda 10
milyon turist gidiyor. Ya, benim Urfa’mda bu olaylardan dolayı bütün oteller satılığa çıkmış
arkadaşlar. Burada bizim birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Başka Urfa yok, başka
Türkiye yok, başka Diyarbakır yok arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Onun için,
Urfa’nın 11 Nisan 1920’de göstermiş olduğu bu birlik ve beraberliği bizim bugün hepimizin
göstermesi gerekir, bunu mutlaka ve mutlaka sağlamamız gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"Tabii ki burada bu olaylar olunca hep taziyelerimizi bildiriyoruz ancak milletimiz bizden
taziye mesajı istemiyor. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüce Türk milleti Meclisimizden
terörün kökünün kazınması konusunda bir irade bekliyor. Millet huzur istiyor, millet işini
gücünü yapabileceği, karnını doyurabileceği bir ortam istiyor. Bugün İstanbul’da patlayan
bomba sadece oradaki canları yakmıyor. İstanbul’da bombanın patlamasının akabinde
Almanya, İngiltere ve birçok ülke kendi vatandaşlarını hemen ülkesine çağırdı. Benim
bölgemdeki turizmci kan ağlıyor, ona tedarik yapan esnaf kan ağlıyor, ona üretim yapan
tarımcı, çiftçi, üretici kan ağlıyor. Bu bakımdan, bu meselenin daha bir ciddiyetle burada
konuşulması gerekmektedir."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Turist sayısındaki azalmadan kaynaklı bir sorundan bahsedilmekle
birlikte aslında Türkiye’de turist sayısının görece yüksek olduğu 2013 yılında yabancı turist
başına harcama yıllık 749 dolardır. Oysa bu rakam Avustralya’da 5 bin, ABD’de 1.881,
Almanya’da 1.267, İtalya’da 872, İngiltere’de 1.241 dolardır. Türk turizmindeki sorunlar turist
sayısıyla ölçülemeyecek kadar derindir. Bugün yaşadıklarımız ilk rüzgârda çatırdayan bir
yapıdır. Türkiye turizmde daha fazla zaman kaybetmeden bir dönüşüm sürecine girmelidir;
büyük şehirlerde ve benzeri merkezlerde kongre, sergi ve toplantı turizmine, kırsal alanlarda
kırsal turizme, sağlık merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde sağlık turizmine, tıp turizmi ve
termal turizme yönelmelidir diyor, teşekkür ediyorum. (s. 28)."
[Data_2015-2017]
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7.!!!!
"DEVRİM KÖK: Turizm planlanmasındaki çarpıklaşmayla alakalı bir örnek de Antalya’nın
Manavgat ilçesinden vermek istiyorum. Sayın Bakan, burası, Manavagat’ın Ilıca beldesi; bir
turizm merkezidir, cennet bir köşedir. Orada, bütünşehir yasası çıkmadan önce Meclisin aldığı
bir karar var. Bütünşehir yasası çıkmadan, köy tüzel kişiliğine ait olan bir alanı daha sonradan
üniversite yapılması için ayırmışlar ama bugünlerde orada bir cezaevi yapılma projesi
tartışılıyor. Sizi, lütfen, bu konuya müdahale etmeye çağırıyorum. Bir turizm yerleşkesinde,
hemen yan tarafında 450 tane villanın olduğu ve burada İngiliz vatandaşlarının çoğunlukla
yaşadığı, çok kısa mesafelerde beş yıldızlı otellerin olduğu, sahile çok yakın bir alanda Allah
aşkına hangi mantıkla cezaevi yapılmaya çalışılıyor, bunu anlamak mümkün değil. Ama sizden
istirhamım şudur ki: Turizm Bakanı olarak bu olaya müdahale ediniz. Yani, cezaevi yapılacak
bir sürü alan var, gidilip farklı bir yerde cezaevi yapılabilir. (s. 1145)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"Bu, 2016’da yaşadığımız sıkıntılardan çıkardığımız derslerden bir tanesi, dediğim gibi, ürün
çeşitliliğimizi artırmak ama aynı zamanda, hedef pazarlarımızı da genişletmekti. Daha önce,
biraz da işlerin olurunda gidiyor olmasının verdiği rehavetle, sektör, Rusya, İngiltere, Almanya
gibi belli başlı pazarlarla yetinen bir rutine kapılmıştı. Ama 2016’da yaşadığımız sıkıntılar bize
pazarımızı Japonya’dan Latin Amerika’ya kadar, Çin’i, Hindistan’ı, Arap dünyasını, İran’ı, Kuzey
Afrika’yı ve hatta Afrika’yı içine alacak şekilde genişletmemiz gerektiğini gösterdi ve
gerçekten, sektörümüz de Bakanlığımızla çok uyumlu bir iş birliği içerisinde bu pazarlara
açılmaya başladı, bu pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerine gerçekten etkin önem vermeye
başladı."
[Data_2015-2017]

9.!!!!
"İsmail Tamer: “Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; işte sağlıkta gelişmenin, sağlıkta
devrimin en önemli özelliklerinden birisidir, ağız diş sağlığı merkezlerinin sayılarını artırdık.
137 tane ağız diş sağlığı merkezini, ayrıca 6 tane de yine ağız diş sağlığı hastanesini faaliyete
geçirdik. Bununla kalmadı, Türkiye turizmde de, sağlık turizminde de çok ileri gitti. Artık
bugün Türkiye’ye gelen uçaklar dolusu yabancı hasta var. Avrupa’dan gelen hastalar var,
İngiltere’den gelen hastalar var, Afrika’dan gelenler var, Orta Doğu’dan gelenler var, bir sağlık
turizmi cenneti hâline getirdik Türkiye’yi” (sf. 438)."
[Data_2014-2015]

10.!!!!
"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ÖMER ÇELİK: Altan Bey çok önemli restorasyonlara ve bugün
yürütülen çalışmalara değindi. Kendisine tek tek o konularla ilgili bilgileri göndereceğim fakat
şu önemlidir: Çözüm sürecinin getirdiği noktada, Güneydoğu Anadolu’ya ve Doğu Anadolu’ya
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çok büyük bir ilgi vardır. Biz özellikle tur operatörleriyle konuşarak buralara dönük olarak
yabancıların turistik ziyaretlerinin artması, buraya dönük yatırımların artması konusunda özel
bir perspektif geliştiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi, Kuzey Van Gölü Selçuklu Turizm Merkezi, Doğu Karadeniz Projesi, Çoruh
Vadisi Projesi gibi projelere fevkalade önem veriyoruz. Buraya dönük olarak tabii ki kamu
kaynakları kısıtlı fakat geçenlerde bu işlerin başındaki bir şahısla konuşmamızda, kendisine
bugün İngiltere’de restorasyon için ne kadara ihtiyaç duyduklarını sordum, sadece kraliyetle
ilgili binalar için 50 milyon sterline ihtiyaç duyulduğu söylendi. Yani, bu, dünyanın hiçbir
yerinde yetmiyor. Türkiye gibi, Anadolu gibi medeniyetler havzası olan bir ülkede de buraya
ayrılacak her türlü kaynak kuşkusuz yetersiz hâle gelecektir. (s. 666)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

11.!!!!
"Doğan Şafak: (Turizm üzerine) İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından riskli bölge
kapsamına alınan Siirt, Bitlis, Van gibi doğu illerimizdeki tur güzergâhlarının da bu kapsamdan
çıkartılması için diplomatik temas kurulması gerekir. (sf. 978)"
[Data_2011-2013]

12.!!!!
"Ertuğrul Günay: “Türkiye büyük bir turizm ülkesi. Bakın, biz 2000’li yıllarda hem gelenlerde
hem gelirlerde 15’lerin gerisindeyken şu anda gelenler itibarıyla İngiltere’yi geçtik, 6’ncı
sıradayız. Gelir itibarıyla Çin’i 3’e bölerek hesapladıkları için bazen 11’lerde gösteriliyoruz,
hâlbuki Çin’i tek parça olarak hesapladığınız zaman 9’uncu sıradayız. Yani, dünyada şu anda
hem gelen itibarıyla hem gelir itibarıyla Türkiye turizmde ilk 10’a girmiş vaziyette” (sf. 590)."
[Data_2011-2013]

SCIENCE!AND!INNOVATION!
1.!!!!
"Mehmet Türker -belki bunu hatırlarsınız- şu anda 27 yaşında; kolu olmayan engelliler için
elektronik olarak baş hareketleriyle komuta edilen gözlük üretti ama yine TÜBİTAK tarafından
reddedildi. İngiltere ve Amerika gibi 13 ülkedeki engelli dernekleri tarafından proje
sahiplenildi, Çin’de bu proje ürünü üretilmeye başlandı. (s. 758)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"ERKAN AYDIN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygı
ve sevgiyle selamlıyorum. 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 36’ncı maddesi üzerinde
verdiğimiz önerge için söz almış bulunmaktayım. Baştan söyleyeyim, önergemiz ve madde
engelli ve yaşlılarla ilgili, ben de onunla ilgili konuşacağım. Şimdi engelliler deyince, dün 76
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yaşında hayatını kaybeden, kendisi de engelli olan İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in şu sözüyle
başlamak istiyorum: “Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün her zaman başarılı olacak bir
yol vardır. Hayat varsa umut da vardır.” Değerli bilim adamının sözlerini hatırlatarak insan
umudunu korumalı diyorum. Ancak iktidarın getirdiği şu günümüzde maalesef pek de fazla
umut kalmadı diyorum. (s. 872)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"ORHAN MİROĞLU (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bu arada, Sayın Başkan size de görevinizde yeni dönemde başarılar diliyorum.
Değerli arkadaşlar, HDP’nin önerisi üzerine söz almış bulunuyorum ama bunun öncesinde bir
Mardinli olarak Aziz Hocamızın aldığı ödülü burada hatırlamak ve Aziz Hocamızı bu vesileyle
de tebrik etmek istiyorum. Aslında Mardin ikinci bir ödül de aldı, bugün bunu çok
hatırlamadık. Mardin Artuklu Üniversitesi Oxford Socrates Ödülü’nü aldı, Ahmet Ağırakça da
yine bu ödüle layık görüldü ve değerli Ahmet Hocamız, zannediyorum, bugün düzenlenecek
bir törenle bu ödülü almak için İngiltere’ye hareket etti. (s. 770)."
[Data_2015-2017]

4.!!!!
"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Tarihin büyük kırılma
noktalarında büyük salgın hastalıklar veya önemli devlet adamları kadar karasaban, tekerlek,
üzengi, pusula, barut, matbaa, teleskop, lokomotif veya bilgisayar gibi ürünlerin icadı da yer
alıyor. Hemen her dönemde bilim ve teknolojide liderliği üstlenen toplumlar diğer toplumlara
galebe çalıyor, üstünlük sağlıyor. Mısırlıların tarımsal refahlarını artırmalarının, Yunanlıların
zeytinyağı ticaretinden büyük gelir elde etmelerinin, Osmanlıların Balkanları hâkimiyet altına
almalarının ve nihayetinde İstanbul’u fethetmelerinin veya İngilizlerin Sanayi Devrimi’yle
birlikte ciddi bir arz fazlası oluşturmalarının arka planında bilim ve teknoloji alanındaki
üstünlükler yatmakta. Sayılarını daha da artırabileceğimiz bütün bu örnekler bize şunu
gösteriyor. Bilim ve teknoloji alanında lider bir ülke hâline gelmeden dünyanın önde gelen
ülkelerinden biri olmak muhaldir, mantık dışıdır. Unutmayalım (buraya kadar s. 366) ki
bundan yüz yıl sonra tarih sayfalarında nasıl yer alacağımızı bugün attığımız adımlar tayin
edecektir. Bu açıdan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesini görüşürken aynı
zamanda tarihî bir sorumluluğu da yerine getirdiğimize inanıyorum. Zira, Bakanlığımızın
çalışmaları sadece bugünü değil yarını da yakından ilgilendiriyor. Daha fazla bilgi üretmemiz
ve ürettiğimiz bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürecek mekanizmaları kurmamız
Türkiye’nin tarih sahnesinde yeniden zirveye yükselmesi anlamına gelmektedir. (s. 367)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ
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BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, ülke gündeminin yoğunluğu
nedeniyle dikkatlerinizden kaçmış olabileceğini düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak
istiyorum. Kime verilmesi gerektiği konusunda tam yedi yıl süren bir araştırma yapıldıktan
sonra, dünyada ilk kez verilen İngiltere Kraliyet Tıp Ödülü’ne Dünya Organ Nakli Derneği
Başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal layık görülmüştür. .. Bu vesileyle, hem tıp dünyası
hem de ülkemiz açısından bizi onurlandıran bu prestijli ödüle layık görülen Profesör Doktor
Mehmet Haberal’ı tebrik ediyor, kendisine saygılarımı sunuyorum.(s. 11)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"Kamil Aydın: Ben ayrıca -bugün mutlu bir haber duyduk bu kadar içerdeki ve dışardaki
hengameler ışığında- aynen Aziz Sancar’ın aldığı ödülle göğsümüzü kabarttığı gibi Mehmet
Haberal Hocamızı da İngiltere’de aldığı ödülden dolayı Türk milleti adına, partim adına ve bir
bilim adamı olarak kendi şahsım adına kutluyorum. İnşallah bundan sonraki bilim
adamlarımıza da bu büyük bir motivasyon sağlar diyorum, yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)"
[Data_2015-2017]

7.!!!!
"MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Değerli arkadaşlar, Hükûmetin kontrolü altındaki ULAKBİM,
süreli yayınlara ulaşım ve dergi editörlerine, yayın değerlendirme kuruluşlarına barış için
akademisyenlerin bu listelerden çıkarılması talimatını veriyor ve bunun üzerine dünyanın
farklı ülkelerinden -başta Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Kanada ve ABD de
içinde- alanlarında en önemli, öne çıkmış bilim adamları, 408 bilim adamı tarafından
Türkiye’deki bu uygulamaları yapan YÖK’le, TÜBİTAK’la ve bu uygulamaları yapan
rektörlüklerle olan tüm iş birliğini kesme kararı almış, bu yönde çağrı yapmıştır. Değerli
arkadaşlar, Türk bilim dünyası, Türkiye bilim dünyası uluslararası alandan tamamen
koparılmaya çalışılıyor. Sayın Bakan, bu uygulamalar bizi dünyada izole ediyor, bu çağrılardan
sonra hiçbir şekilde ortak çalıştay, sempozyum yapılmaması çağrısı yapılıyor. Bu uygulamalar
devam ederse biz kendi içimize kapanıp kendi kendimize sanki AR-GE yapıyormuş gibi bir
duruma dönüşeceğiz. Selam verecek dostumuz kalmadığı gibi, bilim insanlarımızın da selam
vereceği, ortak çalışacağı dünyada bir bilim insanı kalmayacaktır. Bu uygulamalar derhâl
sonlandırılmalıdır. (s. 805)."
[Data_2015-2017]

8.!!!!
"Bakın, alternatif enerji devrimi nedir? İngiltere’de bir solar ev, bu ev arkadaşlar, kendi
enerjisini kendi üretiyor. Bu devrim, şu anda, dünyada, tabiri caizse bütün ülkelerin
gündeminde. Bizim gündemimizde ne var arkadaşlar? TÜBİTAK’ın başına hayvanat bahçesi
müdürü koyacağız, efendim, bizim için teknoloji “tweet” atmaktan ibaret olacak. (s. 749)."
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[Data_2015-2017]

9.!!!!
"Halil Aksoy: “Şimdi, ülkeler bazında baktığımızda, bilimsel yayın sıralamasında Türkiye 20’nci
sıradadır, 306.926 bilimsel yayın yapılmış ama Hollanda gibi Konya büyüklüğünde ve nüfusu
da oldukça az olan bir ülkedeki bilimsel yayın sayısı 547.637’dir. Keza ABD’de 7 milyonun
üzerinde, Çin’de 2,5 milyonun üzerinde, Fransa’da ve Birleşik Krallık’ta 2 milyona yakın bir
rakamla bilimsel yayın yapılmaktadır. Türkiye bunların içerisinde İsveç gibi nüfusu oldukça az
olan bir ülkeden dahi sonra gelmektedir. Bu da göstermektedir ki Türkiye’nin bilimsel yayın
karnesi oldukça zayıftır."
[Data_2014-2015]

10.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA NURDAN ŞANLI: Ülkemizin ekonomik gelişmesine paralel olarak
marka, patent ve tasarımdan oluşan sınai mülkiyet başvurularında çok önemli artışlar
yaşanmıştır. 2002 yılında 36 bin olan marka başvuru sayısı 2013 yılında 110 bine, 20 bin olan
tasarım sayısı 42 bine, 3 bin olan patent ve faydalı model sayısı ise 15 bine yükselmiştir.
Ülkemizin bu alanda son on bir yılda aldığı mesafeyi açık bir biçimde ortaya koyabilmek için,
geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı tarafından
yayınlanan 2013 raporunda ülkemiz adına dikkat çekici veriler görülmektedir (s. 709).
Türkiye, patent, marka ve tasarım başvurularında bir önceki yıla göre 2 basamak birden
yükselerek dünyada 7’nci sıraya yerleşmiştir. Bu sıralamada Türkiye’nin önünde sadece Çin
Halk Cumhuriyeti, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore ve Fransa yer
alırken, ülkemiz, İtalya, İngiltere, Hindistan, Brezilya, Rusya ve İspanya gibi fikrî mülkiyet
alanında önemli ülkeleri geride bırakmayı başarmıştır. (s. 710)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

11.!!!!
"Aytuğ Atıcı: “Şimdi, bilim alanında bize dünya nasıl bakıyor? Küçük bir anı anlatacağım size,
yakın bir anı, hepinizin de malumu: Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte
İngiltere’ye bir çalışma gezisi yapmış idik. Sayın Cumhurbaşkanı, İngiltere’de “Royal Society”
denilen, Türkiye’deki karşılığı Türkiye Bilimler Akademisi olan kuruluşta bir konuşma yaptı ve
bu konuşmada İngiltere’nin çok saygın bilim adamları vardı. Belki de Türkiye’yi hiç tanımayan,
Türkiye’deki siyasi çekişmeleri hiç bilmeyen bir bilim insanı konuşmanın sonunda söz istedi ve
Cumhurbaşkanımıza doğrudan şu soruyu sordu, dedi ki: “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye
Bilimler Akademisine niçin siyaset bulaştırıyorsunuz?” Aynen soru bu. Bakın, İngiltere nere,
Türkiye nere! Ama bilim insanı -bilim evrensel bir konudur- dünyanın neresinde olursa olsun
bilime yapılan bir saldırıya derhâl direnir ve karşı koyar” (sf. 45)."
[Data_2011-2013]
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LEAKED!DOCUMENTS!
1.!!!!
"Biz sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını isteyen İngiltere,
Almanya, Hindistan, vergi kaçıran varlıkların peşine düştüler, soruşturma başlatacaklarını
duyurdular. Arkadaşlar, ne eksiğimiz var? Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanının çocuklarının
offshore hesaplarında vergi kaçırmakla ilgili -kaçınmakla ilgili demiyorum, kaçırmakla ilgili- adı
geçiyorsa şöyle bir şey deyip de biz bundan kendimizi kurtarabilir miyiz: “Ya, bu bir yasal
düzenlemedir, böyle bir yasal düzenlemede… E, benim çocuklarım da ticaret yapıyorlar, bu
yasal düzenleme adı altında vergilerini Türkiye’de değil de vergi oranı düşük başka ülkelerde
değerlendiriyorlar, orada ticaretlerini yapıyorlar.” (s. 348)."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Nihayet, Cumhurbaşkanı övünüp duruyor, işte, “Antiemperyalizm yapıyoruz.” Ben
bakıyorum listeye, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’den Nike’a, Facebook’a, Yahoo’ya, bütün
bilişim devlerinin olduğu bir listede yer alıyorsanız siz antiemperyalizm yapmıyorsunuz, iş
birlikçi kapitalizm yapıyorsunuzdur. Bu da size yeter. (s. 353)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"ALİ HAYDAR HAKVERDİ: Şimdi, geldiğimiz bu noktada, hak, hukuk, adaletten bahsediyoruz,
iki gündür tartışıyoruz. Belgeler açıklanıyor, gerçek mi, değil mi? Şimdi, AKP Grubu belgeler
daha açıklanmadan “Sahte.” dedi. Belgeler açıklandı, ya, “Ya, bu girdi değil de çıktı…” Yani
dışarıdan geldiği değil de içeriden gittiği şeklinde olduğu, sonra tekrar sahteliği vesaire,
değişik değişik isnatlarla bu belgeler üzerinde tartışmalar yaratıldı. Şimdi şunu yaşıyoruz: Bu,
Panama belgeleri açıklandı, Başbakanın oğluna dair Panama belgeleri. Ama sadece Başbakana
dair açıklama yoktu orada, İngiliz Kraliçesinin banka kayıtları dahi vardı o belgede. Bizim
Başbakanın oğlunun da, burada, Malta Adası’nda ticaret yaptığına dair belgeler açıklandı.
Ardından Genel Başkanımız açıkladı, Cumhurbaşkanımızın, AKP Genel Başkanının yakınlarına
dair bir belge açıklaması yapıldı. Daha buna dair tartışmalar devam ediyor ve diyorsunuz ki:
“Kumpas, kumpas, kumpas…” En son Reza… Reza vatanseverdi, şakşakladınız bu adamı ve
ödüller verdiniz. Amerika’da yargılanmaya başlandı. Dediniz ki: “Amerika bize kumpas
kuruyor.” Şimdi, bakın, bir şey göstereceğim, yandaş basının, iki ay önce: “Hiç olmadığınız
kadar yakındınız Amerika’ya.” Değil mi? Yandaş medya, iki ay önce: “Hiç olmadığınız kadar
yakındınız.” Ne oldu, bugün Amerika kumpas kurmaya kalktı size? Ya, bu Reza kim? (s. 446)."
[Data_2017_2018]
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4.!!!!
"AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Panama belgeleri
dünyanın gündemine oturdu. Bu belgelerle dünyada kara para aklayanlar ifşa edildi.
İzlanda’nın Başbakanı istifa etti, İngiltere Başbakanı babasının buradaki hesabından kazandığı
paradan vergi ödemediğini söyledi. Böylece belgelerin doğruluğu ispatlanmış oldu. Yeni
belgelerde siyasetçilere çok yakın insanların Panama’da “offshore” hesapları kullandığı ortaya
çıktı. Bu siyasetçiler arasında Türkiye’den AKP Hükûmetine yakın olan isimler olduğu da iddia
ediliyor. Şimdi, Hükûmete düşen, Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla olaya derhâl el
koyup acilen araştırma yapmaktır. Eğer AKP Hükûmeti bu araştırmayı yapmaz ise herkeste bu
işin uzantılarının Hükûmetin içine kadar uzanacağı algısı oluşacaktır. (s. 399)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"“Belgelerin yayınlanmasından sonra Beyaz Saraydan yapılan açıklamada belgelerin gerçek
olduğu kabul edilmiş, yazışmaların ABD'nin dış politikası anlamına gelmediği belirtilmiştir.
Açıklamada ayrıca ülke güvenliğini ilgilendiren belgeleri yayınlaması kınanmış, müttefiklerle
ilişkilerin bozulmaması dileği ifade edilmiştir. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise yapmış olduğu
açıklamada belgelerin ifşa edilmesinin uluslararası topluma yönelik bir saldırı olduğunu ifade
etmiştir. Clinton, ABD'li diplomatları da överek onlardan bekledikleri görevleri yerine
getirdiklerinin altını çizmiştir. İngiltere Savunma Bakanlığı da medya kuruluşlarına belgeler ile
ilgili olarak bir açıklama göndererek belgeler konusundaki hassasiyetini ifade etmiştir. İngiliz
Savunma Bakanlığı basından, açıklanan belgelerin yayınlanmasından önce kendilerinden
tavsiye alınmasını istemişlerdir. WikiLeaks belgelerinde geçen 24/11/2008 tarihli ve "Türkiye:
Polis, Ergenekon incelemesindeki perdeyi kaldırıyor." konu başlıklı ABD Ankara
Büyükelçiliğinden Daniel O'Grady tarafından gönderilen kriptoda Türk polisinin Ergenekon
soruşturması ile ilgili olarak ABD Büyükelçiliğine 21 Kasım tarihinde ayrıntılı bir brifing verdiği
belirtilmiştir. Aynı belgede Türk polislerinin yanı sıra RA ve siyasi danışmanların da bulunduğu
belirtilmektedir. Belgede ayrıca brifing veren polislerin Ergenekon sanıklarını mahkûm
ettirecek güçlü deliller bulundurdukları konusunda sunumun güçlü olduğunu, yargının
tutumundan çekindikleri ve de ABD hükümetinden açık veya zımni bir destek bekledikleri
belirtilmiştir... Dünyada büyük tartışmalara yol açan WikiLeaks belgelerinde yukarıda
bahsedilen konuların ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Ülke içerisinde
gizli olarak yürütülen bir soruşturmanın yabancı elçiliklere daha önceden ayrıntılı bir şekilde
aktarılıp aktarılmadığının araştırılması ülke güvenliği açısından önem taşımaktadır.” (sf. 56)."
[Data_2014-2015]

PERSONAL!DATA!PROTECTION!
1.!!!!
"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
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Kadir Koçdemir: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ...devlet de bu bireysel verilerle
ilgili kusursuz sorumluluğa sahip olmalıdır. MİT, adam gibi MİT olmalı; Emniyet Genel
Müdürlüğü, o verinin emniyetini tutamıyor ise bunun hesabını muhakkak surette vermelidir.
Onun için, bu kanunun sorumlulukla, cezayla ilgili bölümlerinde kamu kurumlarının -bunu
özel sektöre de kullandırma durumu söz konusu- muhakkak surette kusursuz sorumluluğunu
sağlamak durumundayız.
İngilizlere atfedilen bir atasözü var, diyor ki “Ucuz alacak kadar zengin değilim.” Arkadaşlar,
biz de acele edecek kadar çok vakte sahip değiliz. Lütfen şurada neye el kaldırdığımızı,
Türkiye’de insanların kaderi ve mahremiyeti ile özel hayatıyla ilgili hangi sonuçlara yol
açacağımızı, kimlere hangi yetkileri verdiğimizi anlayalım, ondan sonra tabii ki aklımıza ne
yatıyorsa ona göre tercihimizi yapacağız, buradaki çoğunluğa da bütün Türkiye tabi olacaktır...
(s. 895)."
[Data_2015-2017]

2.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bakınız, AB’ye üye ülkelerden size bazı örnekler vermek istiyorum:
Avusturya, hükûmet öneriyor, devlet başkanı atıyor yani kurul üyelerini hükûmet öneriyor,
devlet başkanı atıyor. Bir başka ülke Birleşik Krallık; burada yine hükûmet ve başbakan teklif
ediyor, Kraliçe atıyor değerli (buraya kadar sf. 157) arkadaşlar. Bir başka ülke İsveç; kurul
üyelerinin tamamını hükûmet atıyor. Danimarka; kurul üyelerinin tamamını sadece adalet
bakanı atıyor değerli arkadaşlar. Bir başka önemli ülke Hollanda; adalet bakanı öneriyor, Kral
tarafından atanıyor (s. 158).
…
Bir başka önemli ülke Finlandiya; adalet bakanı tarafından atanıyor. Elbette bazı ülkeler var;
örneğin İtalya gibi, örneğin İspanya gibi, örneğin Almanya gibi. Bu ülkelerde de meclisin
atadığı kurul üyeleri var, hükûmetin atadığı kurul üyeleri var, bir de devlet başkanının atadığı
kurul üyeleri var yani bu üçlü yapı var ama ülkelerin çoğunluğuna baktığınızda ya hükûmet
atıyor ya da devlet başkanı atıyor. Dolayısıyla, bu kurulun yapısını eleştirmek çok anlamlı değil
diye düşünüyorum.
Önemli olan şudur değerli arkadaşlar: İşlevsel bağımsızlıktır. Biz hep bunu söylüyoruz, Avrupa
Birliği de bunu söylüyor. O atama gerçekleştirildikten sonra o kurumun kendi içindeki işlevsel
bağımsızlığıdır. Avrupa Birliği için de esas olan budur, işlevsel bağımsızlıktır."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"HAYDAR AKAR (Kocaeli) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kişisel verileri koruma kanunu
üzerinde görüşüyoruz. ...Yani, kısacası şunu söylemeye çalışıyorum: Siz bu verileri nasıl
koruyacaksınız? 17’nci maddesinde insanın yaşam hakkı güvence altına alınmış olan
Anayasa’yla siz insanın yaşam hakkını koruyamıyorsunuz, İnsanların verilerini nasıl
koruyacaksınız diye soruyorum. Niye soruyorum? Bakın, “siber güvenlik” diye bir olay var,
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sadece bunu kanunlaştırmaya çalışıyoruz, verileri korumaya çalışıyoruz, kanunlarla korumaya
çalışıyoruz ama arkada başka bir dünya var. Siber güvenlik, bir sanal ortam var. Bu sanal
ortamdaki problemleri çözmeden, siber güvenlikle ilgili tedbirleri almadan sizin bu kanunu
çıkarmanız hiçbir şey ifade etmez. Niye etmez? Geçen gün Emniyet Genel Müdürlüğündeki
veriler çalındı; onunla ilgili de açıklama yaptılar, “Eski veriler.” dediler. Ya, verinin eskisi, yenisi
olmaz, veri veridir. Eskisi de benim bütün bilgilerimi muhafaza ediyor, yenisi de bütün
bilgilerimi muhafaza ediyor. Bunun altında yatan temel gerçek, devlet kurumlarında hatta
özel sektörde de siber güvenlikle ilgili yeterli önlemlerin alınmamış olması. Gelişmiş ülkelerde,
Amerika’da bu işe 1999 yılında başlanmış, yine İngiltere’de 2003 yılında başlanmış, İtalya’da
2002 yılında başlanmış, siber güvenlik kurulları kurulmuş ve yılda en kötü 2 toplantı
yapıyorlar. Bizde bu olay -tarihini yanlış söylemeyeyim2013’te başlamış ilk kez, siber
güvenlikle ilgili 75 maddeli bir taslak hazırlanmış, 7 ana başlık altında toplanmış, 95 tane alt
başlığı var; hiçbiri yerine getirilmemiş bir iki kalem dışında. Şimdi, bununla ilgili tatbikatlar da
yapılması da gerekiyor. Sadece 2011 yılında 1 tatbikat yapılmış, 20 tane devlet kurumu bu
tatbikata alınmış, 16 tanesi tatbikattan geçememiş. (s. 585)."
[Data_2015-2017]

4.!!!!
"ŞENAL SARIHAN (Ankara): Sayın Başkan, sevgili kâtip üye arkadaşlarım, Meclisimizin
emekçileri ve değerli milletvekili arkadaşlarım; galiba Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tasarısı’yla ilgili sona gelmiş bulunuyoruz. ...
Şimdi, ben, birkaç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına, bu konuya ilişkin karara çok
kısaca değinmek istiyorum. Amann İsviçre Kararı, 26 Mart 1987 tarihini taşıyor. Diyor ki bu
kararda (buraya kadar s. 603) “Mahkeme bir kamu mercisinin bir bireyin özel yaşamıyla ilgili
bilgilerini saklamasını 8’inci maddeyi ihlal olarak kabul eder ve bunun kullanılıp
kullanılmaması dahi sorun değildir.” (s. 604).
Yine, 1978 tarihli, oldukça eski tarihli bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı son derece
önemli ve ilginç, der ki: “Terörle mücadele eden devletler, yıkıcı unsurları gizlice gözlem
altında tutabilirler ancak taraf devletler, bu gerekçeyle kişilerin özel yaşamına müdahale
etme, kişisel bilgilerine ulaşma konusunda her türlü tedbire başvuramaz. Devlet, demokrasiyi
savunma gerekçesiyle demokrasiyi sarsma, hatta yıkma hakkına sahip değildir.” der. Özellikle
bu son cümlenin, karardaki son cümlenin bizim kulaklarımızda kalması gerektiğini,
önümüzdeki günler için önemle sizinle paylaşıyorum.
Bir başka karar, daha yeni tarihli, 4/12/2008 tarihli, Marper İngiltere Kararı. Bu karar da
“Adalet sistemi, modern bilimsel tekniklerin kullanılması sırasında bir denge tesis edemiyorsa,
bu modern bilimsel tekniklerin kullanımı, eğer ölçülülük ilkesini de taşımıyorsa, 8’inci
maddenin ihlali vardır.” der. Buradan, bu olasılıkları, önümüzdeki günlerde bu yasayla ilgili
olarak, yasa çıktığı zaman, karşımıza çıkacak durumları sizlere iletmek ve paylaşmak istedim.
Eğer önümüzdeki süreç, insanların haklarının korunması yerine, koruma yerine biriktirme ve
kullanmaya doğru döndürürse bu tasarıyı, herhâlde başımız epeyce ağrıyacak demektir."
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[Data_2015-2017]

5.!!!!
"HALUK PEKŞEN (Trabzon) – Bir örnek anlatayım size. 2006 yılı, Amerika Birleşik Devletleri
İngiliz hava şirketine diyor ki: “Bütün kişisel verileri bana verin, öyle uçacaksınız Amerika’ya.”
Veriyorlar ve uçuyorlar. Alman hava (buraya kadar s. 612) yolu şirketine de aynısını söylüyor,
vermiyorlar. Alman hava yolu şirketi direniyor, “Kişisel verileri vermem.” diyor. Alman hava
yolu şirketi ile İngiliz hava yolu şirketi Amerika’ya indikten sonra, biri gümrükten on dakikada
geçiyor, ikincisi iki buçuk saatte geçiyor. Ve altı ay sonra yolcu bulamıyor, Alman hava yolu
şirketi yolcu bulamıyor ve pes ediyor, kişisel verilerin hepsini vermek zorunda kalıyor. Hepsini
bu kurumu kurduktan sonra çatır çatır vermek zorunda kalacaksınız; bu insanların gen yapısı,
gen haritaları, hemoglobin yapıları, biyoyapıları, hepsini vereceksiniz. İnanın, atom
bombasından daha büyük bir tehlikeyi Türkiye’nin kalbinin tam ortasına koyuyoruz. Bu
kurumu kurmayın, bu hâliyle kurmayın. Bunu ya demokratikleştirin ya bilimselleştirin. Buna
uzmanları katın, bakın TÜBİTAK olmazsa, Yargıtay olmazsa, Danıştay olmazsa, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun temsilcisi olmazsa, Barolar Birliği olmazsa, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği bu kurumun içerisinde olmazsa emin olun, Türkiye’nin tapusunu elinizden
alırlar. Bu bilgisayar programının “source”larını nereden alacaksınız? Hadi söyleyin. Var mı
Türkiye’nin bu “source”u üreten bir firması? Üretebilir mi? Mümkün değil. Bu “source”u
üreten dünyada bir tek yer var, bağlı olduğu bir tek merkez var o da Amerika Birleşik
Devletleri’nde. (s. 613)."
[Data_2015-2017]

6.!!!!
"Nasıl fişliyor? Çok ciddi, derin bir analiz yaparak sizin tüm inançlarınızı, siyasal yapınızı, özel
hayatınızı, sosyal hayatınızın hepsini, bütün hepsini istifliyor, depoluyor ve bir yerde bir
“database” tutuyor. Bakın, bu “database”i, aslında bu dataları Amerika’da, İngiltere’de,
Avrupa Birliğinde, Brezilya’da, Güney Kore’de tuttuğu için 250 milyon dolar ceza yemiş bir
şirketten bahsediyoruz. Peki, bu dataları ne yapıyor? Biz zaten devlet olarak veri güvenliği
yasasını çıkarmadığımız için Avrupa Birliğiyle bu sözleşmeyi zaten imzalayamıyoruz, kişisel
veri güvenliği ile ilgili. Peki, tamam, onları bir kenara koyuyorum da, bizim bununla ilgili geçen
sene sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte başlattığımız ve sekiz ay süren büyük mücadele
sonunda ceza kestiniz bu adamlara. Bu adamları niye göndermiyorsunuz, neden
göndermiyorsunuz? Kime data gönderiyor? Ben şunu iddia ediyorum: Bu adam ya casusluk
yapıyor ya da birilerine çalışıyor. Çok açık ve net söylüyorum bunu. (s. 478)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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VIOLENCE!AGAINST!WOMEN!
1.!!!!
"EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın
sorunudur, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülen ortak, toplumsal bir
sorundur. Yapılan bir araştırmaya göre, 15 yaşından itibaren mevcut, eski partneri veya diğer
erkekler tarafından en çok şiddete maruz kalan kadınların oranı Danimarka’da yüzde 52,
Finlandiya’da yüzde 47, İsveç’te yüzde 46’dır. Bu da bize göstermektedir ki toplumsal cinsiyet
eşitliği indekslerinde başı çeken ülkelerde dahi kadına yönelik şiddetin bir sorun olmaktan
çıktığını söylemek mümkün değildir. Amerika’da her on beş saniyede 1 kadın eşi ya da erkek
arkadaşı tarafından dövülmekte ya da tecavüz edilmekte, İngiltere’de haftada yaklaşık 2 kadın
eşi veya erkek arkadaşı tarafından öldürülmekte, Bangladeş’te tüm cinayetlerin maktullerinin
yarısını eşi (s. 1012) tarafından öldürülen kadınlar oluşturmaktadır. Dünyanın dört bir
tarafında görülen bu şiddet olgusuna elbette duyarsız kalmamız mümkün değildir ve duyarsız
kalınmamıştır."
[Data_2015-2017]

2.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Tarihte, yakın tarihte, dünya tarihinde kadınların
durumuna ilişkin birkaç örnekten bahsetmek istiyorum: Hindistan’da Sati geleneği vardır, en
son 1987’de yasaklandı; kadın ölen kocasıyla birlikte canlı canlı yakılır, Ramayana’daki
Sati’den gelen bir gelenek. İngiltere’de İngiliz edebiyatının en parlak isimlerinden birisi
Virginia Woolf’tur, “Kendine Ait Bir Oda”nın yazarı. 1936’da ceplerine taş doldurup bir
nehirde intihar etti. Kocası ikinci sınıf bir edebiyatçıdır, kocası Virginia Woolf’u edebiyat
toplantılarına almazdı; ölüm tarihi 1936.
Amerika’da yeni Başkanlık seçimi oldu, devir teslim törenlerinde ve o sırada medyada çıkan
haberlere baktığımızda, eski ve yeni başkanın dehası ve toplumsal misyonuna ilişkin haberler
olurken hanımların şıklığı ve zarafeti üzerinden haberleştirmeler yapıldı; çok yeni bir hadise."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"Bunu sadece siyasallaştırmak ve tek bir siyasi partiye angaje etmek, bu anlamda bu konunun
siyasetin dolgu malzemesi olarak kullanılmak olduğunu, istismar edilmesi olduğunu
düşünüyorum. Bakınız, Danimarka’da kadına yönelik şiddet yüzde 52’dir, Finlandiya’da yüzde
47, İsveç’te yüzde 46, Hollanda’da yüzde 45 ne yazık ki, İngiltere’de ise yüzde 44’tür ne yazık
ki. Bu, tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya, okulda, sporda şiddeti konuşmak ve bununla
mücadele etmek zorunda ve güç birliği yapmak zorundadır. Bununla birlikte, bir örnek daha
vereyim dünyadan. Mesela, Londra’da ve New York’ta özellikle toplu taşımalarda kadına
yönelik istismarlarla ilgili ciddi mücadele kampanyaları başlatılmaktadır; bu, dünyanın
sorunudur. Hızlıca devam etmek istiyorum."
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[Data_2015-2017]

4.!!!!
"SAİT YÜCE (Isparta) –Hiçbir sosyal sorun diğerinden küçük değildir. Elbette kadına şiddet de
ciddi bir sorundur. Yalnız bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde vardır.
Mesela Danimarka’da kadına yönelik şiddet yüzde 52, Finlandiya’da yüzde 47, İsveç’te yüzde
46, Hollanda’da yüzde 45, ne yazık ki İngiltere’de yüzde 44’tür. Bu, bütün dünyanın bir
sorunudur. Yine Londra’da, New York’ta özellikle (s. 753) toplu taşımalarda kadına yönelik
istismarlarla ilgili ciddi mücadele kampanyaları başlatılmıştır ve devam etmektedir. Bunlar
tabii oralarda var, bizde mazur görülecek hâli yoktur ama dünyanın genel, içinde bulunduğu
önemli bir sorundur (s. 754)."
[Data_2015-2017]

URBANIZATION/GENTRIFICATION!
1.!!!!
"Hükûmet programına bakarsanız, Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakan olduğunda burada
açıkladı, o zaman da partimiz adına eleştirme fırsatı bulmuştum, der ki: “Türkiye’yi esasen
yatay kentlerle öreceğiz.” Fakat gerçek rakamlara bakarsak göreceğiz ki 417 adet gökdelenle
Türkiye, Avrupa’nın 1’inci gökdelen ülkesidir. Bu bakımdan Almanya’dan 2 kat, Fransa’dan 2
kattan fazla, İngiltere’den de 2 kata yakın fazla sayıda gökdelen sahibidir. Bunun nedeni son
derece basittir, kent arazisinin rant kaynağı olarak doğrudan doğruya özel ellerde
toplanmasına el veren bir kentleşme stratejisi kaçınılmaz olarak kentlerin yukarıya doğru
gitmesine yol açacaktır. Dolayısıyla beyhudedir bütün bu hedeflerden söz etmek, bütün bu
gelişme doğrultularından söz etmek."
[Data_2015-2017]

2.!!!!
"Erdoğan Bayraktar: “Bu yasa ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve afet riski
taşıyan binaların yıkılması ve de ülke genelinde güvenli ve yaşanabilir alanların oluşturulması
hedeflenmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, dünya nüfusunun yarıdan fazlası
kentlerde yaşıyor ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara, şehirli nüfusunun ise 6
milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hızlı şehirleşme birçok kentleşme sorunlarını da
beraber getirmiştir. Bu bakımdan, gelişmiş ülkeler dahi kentsel dönüşüm noktasında büyük
zorluklar yaşamaktadırlar. Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi gelişmesini tamamlamış
ülkelerde kentsel dönüşüm uygulamaları daha çok kent merkezlerindeki köhneleşmiş
alanların, çöküntü alanlarının veya sanayi alanlarının dönüşümüne ve yeniden fonksiyon
kazanmasına yönelik olup, bu tarzdaki dönüşümler bile önemli mali ve sosyal zorluklar
getirmektedir. İspanya ve Güney Kore... ” (sf. 306)."
[Data_2011-2013]
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3.!!!!
"Mahmut Tanal: “Madde, tasarrufun kısıtlanması… Tabii, madde, okuduğumuz zaman, tüm
yetkileri TOKİ’ye ve Bakanlığa vermiş durumda ancak ben söze, Anadolu’da çok güzel bir söz
var, “Mal canın yongasıdır.” diye… Burada Ceza Kanunu’yla halkı sindirmek, korkutmak
amacıyla evinden çıkarılması… Gerçekten TBMM bu söz tam cevap veriyor. Aynı zamanda bir
İngiltere eski başbakanının söylediği bir söz var: “En fakir adam kendi küçük evinde Kraliyetin
bütün kuvvetlerine meydan okuyabilir. Bu küçük ev sallanıyordur, çatısı akıyordur, rüzgâr
içinden geçiyordur, yağmur girebilir, fırtına girebilir ancak İngiltere Kralı giremez, bütün
kuvvetleri o harabe küçük evin eşiğinden girmeye cesaret edemez.” Ve bu sözden sonra bu
tasarıya baktığımız zaman, gerçekten tüm yetkiler hem Bakanlıkta hem TOKİ’de bütünleşmiş
durumda, TOKİ bununla birlikte mülkiyet hakkını sona erdirmiş durumda” (sf. 455-456)."
[Data_2011-2013]
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DIMENSIONS OF MULTILATERALISM
THE!UK!ALONE!
1.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
10 Ekim 2015’te, Ankara Garı önündeki terör olayında hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Terörü ve doğrudan veya dolaylı olarak
teröre destek verenleri de kınıyorum.
Dün akşam, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Millî Takımımız İngiltere’yi
yenerek büyük bir zafere imza atmıştır, Avrupa şampiyonu olmuştur. Futbolun sadece ayakla
değil yürekle oynandığını tüm dünyaya kanıtlayan futbolcularımızı, teknik heyeti ve futbola
gönül vermiş tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"MEHMET MUŞ _ Sözlerimin sonunda… Ampute Türk Millî Takımı’mız dün İngiltere’yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu olmuştur. Millîlerimizi tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"Şimdi, geçenlerde ben İngiltere’de, Londra’da bir hafta boyunca bulundum ve inanın
Londra’da bir hafta içinde dört tane bomba patladı ve metroda oldu bunlar ama belki
çoğunuz duymadınız bile. Tabii, buna rağmen orada hayat devam ediyor. Sokaklarda turistler,
otellerde yer bulmak mümkün değil, müzeler önünde kuyruklar ve ben döndükten sonra da
yine bir müze kuyruğuna bu sefer aracını süren bir vatandaş, topluluğun üzerine araçlarını
süren meczuplar -artık “teröristler” diyelim- fakat buna rağmen İngiltere’de o hayat aynı
şekilde devam ediyor, hiç kimse sokakta dolaşmaya korkmuyor."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"Şimdi ben bunu, tabii, kendim izah etmeye çalıştım. Bizler aslında terörle iç içe yaşayan bir
ülkeyiz, biz tabii aşinayız, biz biliyoruz, çok endişe duymuyoruz ama bu teröre alışkın olmayan
vatandaşlar nasıl bu kadar rahat bir şekilde İngiltere sokaklarında, Londra sokaklarında hiçbir
şey olmamış gibi devam ediyor? Ve bugün nihayetinde vardığım kanı, dedim ki herhâlde
orada Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir ana muhalefet partisi yok ki bu insanlar bunun farkında
değil ve hayatları aynı şekilde devam ediyor."
[Data_2017_2018]
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5.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Grup önerimize geçmeden evvel, Ampute Millî Futbol Takımı’mızın dün İngiltere’yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu olmasından dolayı tebrik ediyorum, başarılarının devamını
diliyorum."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"Lozan görüşmelerini yapmak üzere görüşmelerde bulunan heyetle Ankara trafiği yapılırken
telsiz yazışmalarının İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği, Mustafa Kemal tarafından İnönü
heyetine verilen taktiklerin heyete geçmeden önce İngilizlerin eline geldiği ve karşı hamleye
hazırlık yaptıklarını bugün tarihî vesikalar gösteriyor. Ve sadece bununla kalmıyor, heyeti
sıkıştırmak için, cumhuriyeti ve Ankara Hükûmetini dar boğaza itmek için isyan dalgalarını
başlatıyor. O dönemki malum isyan dalgalarını hatırladığımızda da heyetin elini nasıl sıkıntıya
koyduğu gerçeği ortada. Ve biz büyük yeminimiz olan Misakımillî’nin içerisindeki Musul ve
Kerkük’ü bu baskı içerisinde bunu Milletler Cemiyeti daha sonraki aşamada çözsün diye
zamana bırakıyoruz ve 1926 Ankara Anlaşması’yla da Musul ve Kerkük’ün statüsünü yeniden
tartışıyoruz."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"İşte, 1699’dan sonra başlayan her yüz yıl kaybedişimiz, Çanakkale’ye kadar gelip “Artık
buradan sonra gidiş yok.” diyerek kaderimizi değiştirme iradesini ortaya koyan İdlibli,
Kerküklü, Musullu ve coğrafyanın, gönül coğrafyasının pek çok yerinden Mehmetçik’in
mücadelesiyle durdurduğumuz bu kaderimizi ters yüz eden emperyalizme karşı duruşun
neticesinde biz yeniden masaya oturmak durumunda kalıyoruz ama darboğazın içerisinde
itilerek oturmak durumunda kalıyoruz ve 1926 Ankara Antlaşması “75 kilometre içerisinde
eşkıya takibi yapılabilir ve burası Irak’a devredildiği zaman -İngilizler Irak’a geçici olarak
devrediyorlar- burada garantör olan ülkelerin hukuku çiğnendiği zaman da müdahale etme
hakkı doğar.” diyor. İşte, Türkiye’nin uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak Kerkük’teki statüyü
vurgulamasının arka planındaki tarihî referanslar bunlar ama bu tarihî uluslararası
sözleşmelerin ötesinde, o coğrafyada yaşayan insanlarımız, eğer Lozan’da 24 Temmuz
1923’te isyan dalgalarıyla, bir İngiliz oyunuyla karşılaşılmasa, Ankara başkentli Türkiye
Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olacak Musullu, Kerküklü, El Bablı, İdlibli vatandaşlar,
soydaşlar."
[Data_2017_2018]
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8.!!!!
"Bizim gönül coğrafyamızda bugün ızdırap çeken veyahut da kendi devleti içerisinde sorunlar
yaşayan pek çok yerdeki insanımıza sorumluluğumuz elbette var ama Milliyetçi Hareket
Partisi olarak, milliyetçi-ülkücü dünya görüşünün mensupları olarak vurguladığımız konu,
Musul ve Kerkük Türkleri Lozan statüsünde -isyan dalgaları ile İngiliz oyunu olmasaydıTürkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olacaklardı. Biz onlara borçluyuz. Onlara bu açıdan
da borçluyuz."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"Virginia Woolf, daha bir asır geçmedi üzerinden, 1936’da intihar etti, “Kendine Ait Bir Oda”yı
yazdığında -feminizmin en önemli kitaplarından birisi- İngiltere toplumundaki o 1839-1901
dönemine Victoria dönemine ilişkin kadını aşağılayan topluma karşı bir meydan okuma
göstermişti, kadına yeni bir yol açmaya çalışmıştı. “Kadının uğradığı haksızlık.” denildiğinde
aklına hemen “İşte, din adamları kadını aşağılıyorlar.” şeklinde bir tekerleme gelen
arkadaşların, bu işin esasen tarihsel olarak Batı’da, Doğu’da az gelişmişlikten kaynaklanan dinle ilgisi yok- sosyolojiden ve az gelişmişlikten kaynaklanan bir durum olduğunu,
modernlikle birlikte kadının yeni hayat içerisinde yeni roller edinmek için bir hamle, cüretkâr
bir hamle yaptığını görmeleri gerekiyor."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Anayasa hepimizi
bağlıyorsa eşitliği öneriyor. Sonuç olarak bu uygulamayı Batı’da yapan ülkeler de var, mesela
İngiltere örneği var, onlarca örnek var. Eğer ki bu hakkı bir papaza veriyorsa mutlaka bir
imama da vermek zorunda çünkü onların da anayasası eşitliği öngörür. Ama burada
çıkardığımız maddede, arkadaşlar, tek bir hukuku öngörüyoruz. Aynı şekilde, cumhuriyetin ilk
yıllarında bakın, Osmanlı’da çoklu bir hukuk vardı, imamlara da papazlara da hahambaşılara
da bu hukuk tanınırdı ve kendi statülerini oluşturmuş, kendi dinî örgütlenmelerini yapmış
şekilde dinî nikâhlarını da kıyarlardı, boşanmalarını da yaparlardı çünkü çoklu hukuk vardı,
cumhuriyetle beraber tek hukuka geçildi."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, Osmanlı’ya özeniyorsanız, eğer ki -Doğu Perinçek’in dediği gibi- İslamcı
Kemalist uygulamaları uygulamıyorsanız, hani o uygulamalar yolunda yürümüyorsanız çoklu
hukuku öneriyoruz arkadaşlar, çoklu hukukta da mutlaka medeni hukukun kısıtlayıcı
hükümleri olmalı. Ama İngiltere’de veya Batı’nın çeşitli demokrasilerinde olduğu gibi, bir
hakkı teslim ediyorsanız o hakkın denetlenmesi çerçevesinde bütün dinî kurumların önce
statülerinin tanımlanıp eşitlik çerçevesinde bu hakkı herkesin kullanmasını sağlamalıyız. Ama
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arkadaşlar, laiklik çerçevesinde pek çok sorunumuz var. Devleti önce laik uygulamalar
konusunda tahkim etmemiz lazım; sonra, bu çoklu hukuk konusunda düzenlemeler
yapacaksak herkese eşitlik çerçevesinde bu düzenlemeleri yapmamız lazım."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"Ben üçüncü olarak konuşmamda Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kerkük
üzerinde durmak istiyorum. Bugün Kerkük’te bizim, hepimizin belirli bir hassasiyeti vardır ve
biz Kerkük’ü Misakımillî hududu içerisinde bildiğimiz için ve orada Türkmenlerin varlığıyla ilgili
çok hassas olduğumuz için bu konuyla hepimiz ilgileniyoruz. Fakat şurada bir husus var, ona
dikkat etmek lazım. Kerkük, sırf son günlerde değil, Irak’ta Irak devleti oluştuktan sonra yani
Bağdat, Basra ve Musul vilayetlerinin İngiliz işgali altında birleştirilip Irak devleti, önce krallığı
inşa ediliyor, 1958’de de darbe oluyor, 1958’den sonraki darbe içerisinde Arap Baas Partisi
iktidara hâkim oluyor. İşte, Arap Baas Partisinin iktidarı esnasında Türkmenlere karşı çok
büyük baskılar yapıldı ve onlar orada yalnız kaldılar. Saddam geldiği zaman daha kötüsü oldu.
2003’teki Amerikan işgaliyle yine bu sefer Arap Baas Partisi değil, peşmergelerin ve Kuzey
Irak’taki federal Kürdistan bölgesinin baskısı altında işte Kerkük işgal edildi peşmergeler
tarafından. Son olarak da referandumdan sonra Talabani peşmergesinin çekilmesi ve Bağdat
ordusunun ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’e girmesi neticesinde oradaki Türkmenlere kendi
vatanlarında kalma imkânı sağlanıyor."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"Şimdi, uluslararası ilişkileri okurken gerçekten birazcık sebep sonuç ilişkisi kuracağız. Peki, ne
yapmak lazım? Gandhi buna karşı mücadele verdi; başardı mı, emperyalizmi yendi mi? Yendi,
hem de bir sivil itaatsizlikle, tek kurşun atmadan yendi. Türk milleti de bu coğrafyada zaman
zaman bu tür tehlikelere karşı kendi doğal refleksini göstererek bu tür girişimlere “Dur!”
diyebildi. Buna sadece yakın tarihten iki örnek vereceğim: Bir tanesi, Millî Mücadele yıllarımız,
Mustafa Kemal önderliğinde ortaya koyduğumuz “Ya istiklal ya ölüm!” düşüncesinin bütün
vatan sathına yayılmasıydı; bir de 1970’lerin başında yine hesap kargaşasına düşüp “Acaba
Türk milletini bir gaflet ve dalalet anında yakalayabilir miyiz?” dediler, ikincisini de Kıbrıs’ta
yaptık, oyunu bozduk. Oyun bitmedi. “Büyük oyun” diyor İngilizler ona, yüz yıllık bir oyun;
bitmedi çünkü Lozan görüşmelerinde Lord Curzon, aynen “Bitmedi, devamı var. Son söz
söylenmedi.” dedi."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"Bakın, son günlerle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum: İngiltere Merkez Bankası, on yıldır
değişmeyen borç verme faiz oranını önümüzdeki dönemde yükseltebileceğini açıkladı.
Hesapsızca ve fütursuzca ihale edilen Türkiye’deki mega projelerin yükleri şimdiden
bütçemize sıkıntı yaratmaya başladı. Bir avuç müteahhide 2018 yılında 6,2 milyar lira garanti
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ödemesi yapılacak. Garantiler müstakil bir bakanlık bütçesi kadar bütçeden kaynak
gerektiriyor. Bu nasıl bir hesaptır arkadaşlar?"
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"Helal Akreditasyon Kurumu büyük bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Bakın, İngilizlerin bir sözü
var, sözün bir bölümünü alayım: “Kuralı koyan altını alır.” diyor. Bugün dünyada ülkeler ikiye
ayrılıyor: Bilgiyi üretenler, bilgiyi tüketenler; kuralı koyanlar, o kurala uyanlar. Türkiye olarak
ilk defa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin içinde 36 ülkenin katıldığı ve onların kabul ettiği
standartlara göre bu coğrafyada yani İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde ilk defa bir kurum
kuruyoruz. Bu kurumun kurulması da bu yüce Meclis tarafından olacaktır, ülkemiz ve
ihracatçımız açısından son derece faydalı olacaktır, ihracatımızı artıracaktır."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"Yine, tabii, bu halktan toplayacağınız paralarda üç kuruşun, beş kuruşun hesabını
yapıyorsunuz ama görüyoruz ki -birkaç gündür kamuoyunda da tartışılıyor- bizim tarihimizde
Malta sürgünleri diye bir şey vardı. 145 yurtsever, bu ülkenin 145 evladı İngilizler tarafından,
sömürgeciler tarafından alınıp Malta’ya götürülmüştü, tarihimizde böyle bir şey var. Bugün
ise Malta cenneti var, Türkiye’nin geldiği nokta bu."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"Ayrıca, iş kazalarıyla ilgili istatistikler ülkeden ülkeye de farklılık göstermektedir. Örneğin,
İngiltere’de ve birçok ülkede, dört güne kadar iş gücü kaybına neden olan iş kazaları
istatistiklere dahi yansıtılmamaktadır. Oysa ülkemizde günlük iş göremezlik rakamları dahi
verilere yansıtılmaktadır."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"Nihayet, Cumhurbaşkanı övünüp duruyor, işte, “Antiemperyalizm yapıyoruz.” Ben
bakıyorum listeye, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’den Nike’a, Facebook’a, Yahoo’ya, bütün
bilişim devlerinin olduğu bir listede yer alıyorsanız siz antiemperyalizm yapmıyorsunuz, iş
birlikçi kapitalizm yapıyorsunuzdur. Bu da size yeter. (s. 353)."
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"HDP’nin önerisinde söz edilen isimlerin birleştiği ortak kimlik Kürtlük, bugün mezarlarının
yerleri bilinmeyen bu insanlar elbette öyleler ama bu isimlerin Kürt milliyetçiliğinin sembol
isimler olarak kurgulanmaları ve bunlar üzerinden milliyetçiliğin beslenmesini pozitif bir
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yaklaşım olarak görmüyoruz. Öcalan’ın bu Saitlerle ilgili hem gerici, hem İngiliz ajanı, iş
birlikçisi beyanları var, bunlar kayıtlarda var. Bu öneriyi veren arkadaşların Öcalan’la da
herhâlde hesaplaşmaları gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"Geçmişte ekonomi tamamen tütün piyasası takvimine göre düzenleniyor ve hatta sosyal
aktiviteler bile buna göre yapılıyordu. 1980’li yıllarda Bitlis’te yapılan özel sektör Best
fabrikası bile uluslararası tütün kartelleri eliyle sekteye uğratıldı. Kısaca buna orada oynanan
bir oyundan bahsetmek istiyorum, benim de küçük bir hissem vardı bu fabrikada. Bu fabrika
İngilizlerle ortaklı kuruldu, Bitlis tütünü doğal kurutmaya tabi tutulduğundan dediler ki: “Altı
ay bir sürede tütün kurutmak uzun iş, biz bunu fırınlarda yirmi dört saatte kurutuyoruz.”
“Peki, buyurun kurutma fabrikasını getirelim.” denildi. “Yok, siz tütünü İngiltere’ye gönderin,
kurutup geri getiririz.” dediler ve bu tuzağa düşen hemşehrilerim Bitlis tütününü İngiltere’ye
gönderdi. Kurutulmuş ne geri geldi bilemiyorum. Bir de fabrikanın -tütün yerli, bütün işçiler
yerli ama- müdürü İngiliz’di ne hikmetse."
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"Oysaki işsizlik rakamlarına ve enflasyon artışına bakıldığında halkın yoksulluğu kolayca
görülebilir. Burada, halkı yoksullaştıran bu politik anlayış bana ünlü İngiliz halk hikâyesi
kahramanı Robin Hood’u hatırlatmakta, sadece bir farkla, Robin Hood mazlumun yanında,
zalime karşı mücadele eder ve mazlumun tarafını tutar, zenginden alır, fakire verir ancak AKP
bunun tam tersini yapmaktadır. AKP ağır vergilerle mazlumun sırtına yeni yükler yüklemekte
ve bu ağır vergilerle savaşın yükünü halkın… Yoksulların cebindeki parayı alıp zenginin cebine
koymaktadır. Ancak, Anadolu’nun da bir Robin Hood’u var, o da Köroğlu’dur fakat Bolu
Beyi’nin torunları bunu nereden bilsin (s. 997)."
[Data_2017_2018]

22.!!!!
"ERKAN HABERAL (Devamla) – Churchill bu tanımı İngiltere’de sosyalist hükûmet için şu
şekilde değiştirmiştir: “İşe yaramaz insanlar tarafından, işe yaramaz insanlar için, işe
yaramazların hükûmeti.” (s. 1123)."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"MÜSLÜM DOĞAN: Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin durağanlaşma riski giderek artmakta.
Uzmanlara göre hem sektörde hem de firmalarda ciddi bir nakit tutma arzusu var. Borç
ödeme arzusu da giderek düşmekte, bu durum da ileride likidite krizine yol açabilecektir.
OHAL nedeniyle iflas eden şirket sayısını hâlâ net olarak bilmiyoruz. Demek ki büyüme
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dediğimiz şeyin tek başına bir şey ifade etmediğini de söylemek gerekiyor. Daha fazla
istihdam, üretim ve yatırım odaklı bir büyüme için ülkenin kalkınma potansiyelini iyileştirmek,
ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına yatırım ortamının hukuk ve demokrasi
açısından iyileştirilmesi temel öncelik ve gereklilik anlamını içermektedir. Öncelikli olarak
zaman kaybetmeden OHAL’in derhâl sonlandırılması gerekmektedir.
Birçoğunuz biliyorsunuz, Titanic filmini seyretmişsinizdir. Titanic İngiltere’nin Liverpool
şehrinde İrlandalı işçiler tarafından yapılmıştır. O zaman en büyük yolcu gemisidir bir sürü
sosyal donatısıyla. İnsanlar Titanic’in batacağına asla inanmazlardı. Bu gemiyi hiçbir gücün
batıramayacağını söylerlerdi. Yolcu sayısına göre filikalar yetersizdir, önemsemezler. Atlas
Okyanusu’nda yolculuk yapan diğer gemiler buz dağı uyarısı yaparlar, uyarılara kulak asılmaz.
... ir an önce New York’a varıp rekor kırmak için tam gaz ilerlerler ve Titanic Nisan 1912’de
buz dağına çarparak 1.500 kişinin ölümüne neden olur.... Türkiye ekonomisi işte biraz buna
benziyor. Umarım bu akıbete uğramaz. (s. 1139)."
[Data_2017_2018]

24.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) –Sayın Başkan, bundan tam altmış yedi yıl önce, 30 Kasım-1 Aralık
1950’de Kore Savaşı’nda, Kunuri’de üç gün süren muharebeler sonunda Türk birliği büyük bir
zafer kazanmıştır. Bu zafer dört yıl süren Kore Savaşı’nın en zorlu anlarından biri olarak kabul
edilmektedir. Kunuri Zaferi’ni İngiliz General Martin şöyle ifade ediyor: “Türkler 10’a karşı 1’le
aslanlar gibi savaştılar. Türkler uzun süre bu şekilde düşmanla çarpışırken ve ölürken İngiliz ve
Amerikalılar geri çekiliyorlardı. Mermisi kalmayan Türk askeri süngüyle, yumrukla büyük bir
zafer kazandı.” diye anlatmıştır."
[Data_2017_2018]

25.!!!!
"ALİ HAYDAR HAKVERDİ: Şimdi, geldiğimiz bu noktada, hak, hukuk, adaletten bahsediyoruz,
iki gündür tartışıyoruz. Belgeler açıklanıyor, gerçek mi, değil mi? Şimdi, AKP Grubu belgeler
daha açıklanmadan “Sahte.” dedi. Belgeler açıklandı, ya, “Ya, bu girdi değil de çıktı…” Yani
dışarıdan geldiği değil de içeriden gittiği şeklinde olduğu, sonra tekrar sahteliği vesaire,
değişik değişik isnatlarla bu belgeler üzerinde tartışmalar yaratıldı. Şimdi şunu yaşıyoruz: Bu,
Panama belgeleri açıklandı, Başbakanın oğluna dair Panama belgeleri. Ama sadece Başbakana
dair açıklama yoktu orada, İngiliz Kraliçesinin banka kayıtları dahi vardı o belgede. Bizim
Başbakanın oğlunun da, burada, Malta Adası’nda ticaret yaptığına dair belgeler açıklandı.
Ardından Genel Başkanımız açıkladı, Cumhurbaşkanımızın, AKP Genel Başkanının yakınlarına
dair bir belge açıklaması yapıldı. Daha buna dair tartışmalar devam ediyor ve diyorsunuz ki:
“Kumpas, kumpas, kumpas…” En son Reza… Reza vatanseverdi, şakşakladınız bu adamı ve
ödüller verdiniz. Amerika’da yargılanmaya başlandı. Dediniz ki: “Amerika bize kumpas
kuruyor.” Şimdi, bakın, bir şey göstereceğim, yandaş basının, iki ay önce: “Hiç olmadığınız
kadar yakındınız Amerika’ya.” Değil mi? Yandaş medya, iki ay önce: “Hiç olmadığınız kadar
yakındınız.” Ne oldu, bugün Amerika kumpas kurmaya kalktı size? Ya, bu Reza kim? (s. 446)."
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[Data_2017_2018]

26.!!!!
"Yine, geçtiğimiz günlerde -örnek olsun diye söylüyorum- Londra’daki Yunus Emre
Enstitümüzün salonunda 2 kişinin -birisi İngiltere’nin Bağdat’ta beş yıl büyükelçiliğini yapmış
olan, aynı zamanda da geçmiş dönemlerde Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliğini yapmış olan
birisi; bir diğeri de onun hocası, Kerkük asıllı bir Türkmen- fevkalade güzel bir hat sergisinin
açılışını yaptık ve son derece üst düzey bir katılımla oradaki o serginin açılışını hep beraber
gerçekleştirdik. Dolayısıyla, Yunus Emre Enstitüsü ciddi bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor,
bu süreçte daha da fazla faaliyetlerini artıracaktır. (s. 577)."
[Data_2017_2018]

27.!!!!
"İngiltere’de SOAAS diye bir okul var (School of Asian and African Studies) nasip oldu, ben
orada dört beş ay kaldım. Büyük Britanya İmparatorluğu’nun kültür temelli, daha doğrusu,
hedef kitlelerinin kültürlerinin nasıl ince işçiliklerini yaparak kendi devlet politikalarına
dönüşüm sürecini gözlemleme imkânı buldum. Burada, çok değerli milletvekillerinden bunu
yaşayan çok önemli insanlar var. Biz bunu neden kendi ülkemizde yapamayabiliriz? Yani biz,
sadece gösteriler ve temsillerle Türk kültürünü ifade ettik, şu, şu aktiviteleri yaptık mı
diyebiliyoruz yoksa… Gönül coğrafyamız olan ülkelerde ve Batı ülkelerinde, özellikle Orta
Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere hatta Çin’de, Şanghay’da Yunus Emre Enstitüsünü
görmekten gurur duyuyoruz. Acaba, biz Çin politikasının kültürel yansımasıyla ilgili Yunus
Emre Enstitüsü üzerinden o bölgeye ne tür hamleler yapabiliyoruz? Bunun içini, içeriğini
yeniden düşünerek ifade etmek durumundayız. Çünkü bu konuda bir sorumluluğumuz var.
Başta Maarif Vakfı olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü gibi misyon görevlileri görevini iyi
yapamazsa bir ihanet örgütü olan, bir çete, bir terörist faaliyeti olan FETÖ’nün oradaki
yapılanmalarıyla devleti mukayese etmek durumunda kalacağız."
[Data_2017_2018]

28.!!!!
"Myanmar işte, aynı şeyi söyleyebiliriz. Bakın, ben Batı dilleri edebiyatı profesörüyüm. Ben
Myanmar’ı, inanın, bir doktora öğrencime tez konusu seçerken George Orwell’in “Birmanya
Günleri” diye bir romanında tanıdım tesadüfen. Birmanya, Burma İngiliz sömürgesi, daha
sonra, bugün Myanmar’a dönüşmüş bir yapı. Araştırdık, inanın, Zeynep Oral, gazeteci yazar, o
hanımefendinin, (s. 310) gerçekten, gezip bir turist rehberi olarak hazırladığı küçük bilgi notu
dışında hiçbir kaynak yok."
[Data_2017_2018]

29.!!!!
"Öte yandan, yine, bakıyoruz, uluslararası boyutta bugüne kadar hep savunmak zorunda
kaldık kendimizi. İşte, bir ara “Mavi Kitap” diye İngiliz istihbaratının yazdırdığı bir kitaptan
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dolayı sıkıntı çektik. Bize bir yafta yapıştırıldı: “Efendim, bunlar soykırımcı.” Ne zamana kadar
biliyor musunuz? Kitabın yazarı Toynbee kendini inkâr edene kadar, dedi ki: “Evet, bu,
bilimsel bir yapıtım değil. Ben bilim adamıyım ama maalesef utanarak söylüyorum: Bu, İngiliz
istihbarat örgütünün bana dayatarak yazdırdığı bir eser.” (s. 311). ... Şimdi, bunları niye örnek
olarak veriyorum? Bunlardan ders çıkaralım artık, şapkamızı önümüze koyalım. Mademki
2071 gibi bir yüksek vizyonumuz var, o zaman gerçekten ona uygun hazırlıklarımızı
tamamlayıp bu kurumları destekleyerek, bu kurumlarda ehliyet ve liyakati ön plana alarak,
siyasi mülahazalardan uzak, işi ehline vererek bu tür hazırlıkları yapalım."
[Data_2017_2018]

30.!!!!
"O günlerden bugünlere taşınan başka sözler de vardı, tıpkı dün Meclis Genel Kurulunda asla
söylenmemesine cümbür cemaat karar verdiğiniz “kürdistan” sözü gibi. 1936 yılında, yani
Ayşe Nur Bahçekapılı’nın Mecliste Başkanlık yaptığı günden seksen bir yıl önce Meclis
Başkanlığı yapan Abdülhalik Renda mebuslar tarafından verilen tahriri okurken “kürdistan”
kelimesini kullandığında Türkiye bölünmemişti. Atatürk, ölmeden iki yıl önce, 1936 yılında,
teşkilat ve hükûmet hakkında verdiği teklifi konuşurken “Pek doğru, İngiliz’den bahsetmek
istemediğim için bu noktayı dercetmedim efendim. Hakikaten İngilizler daha evvel bütün
Kürdistan’ı iğfal etmek -affedersiniz- Türk…” (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ek süre veriyorum. Buyurun Sayın
Kerestecioğlu.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Teşekkür ederim. “…vesaire dindaşlardan ayırmak
için tasavvur içinde…” diye devam eden konuşmasını yaptığında Türkiye bölünmedi."
[Data_2017_2018]

31.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CEMİL YAMAN (Kocaeli) – Sözlerime başlarken insanlığın kanayan
yarası Kudüs’e değinmek istiyorum. Kudüs yeryüzünün ikinci mescidi. Müslümanların ilk
kıblesi Mescid-i Aksa asrısaadette Hazreti Ömer’in emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası ve
mirası, Abdülhamid Han’ın “Kanla alındı, bedeli de ancak kanla verilir.” dediği yer.
Medeniyetimizin üç önemli şehrinden biridir Kudüs. 1917’de Kudüs Osmanlı egemenliğinden
çıkmış ve İngilizlerin işgaline girdiğinden beri sıkıntılı günler yaşıyor. 1948 yılında işgal ettikleri
Filistin toprakları üzerine İsrail kuruldu ve Kudüs’ün batısını işgal etti, 1967 yılında Altı Gün
Savaşı’ndan sonra Filistin’in büyük bir bölümünü ve Doğu Kudüs’ü de işgal etmiştir. İsrail 1980
yılında Kudüs’ü başkent ilan etti, buna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararı
kınayarak geçersiz sayan 478 sayılı Karar’ını yayınladı. 6 Aralık 2017 gününe kadar hiçbir ülke
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımazken Trump yönetimi büyükelçiliği Kudüs’e taşıma
kararını imzalamış ve bölgeyi kaosa götürecek yeni planı devreye koymuştur. Sayın
Cumhurbaşkanımızın dediği “Bugün Kudüs’ün sahibi olduklarını sananlar yarın arkasında
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saklanacak ağaç bile bulamayacaklardır.” sözünü tekrar hatırlatıyor, başta Filistinli ve Suriyeli
kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek
istiyorum. Ayrıca, Türkiye olarak Kudüs’ü, işgal altındaki Filistin Devleti’nin başkenti olarak
tanıyoruz ve tüm dünyayı da aynı şekilde tanımaya davet ediyoruz. (s. 763)."
[Data_2017_2018]

32.!!!!
"ATAY USLU: Göç İdaresi çok farklı hizmetler yapıyor, çok başarılı hizmetler yapıyor, bir tanesi
de yabancılarla iletişim merkezi. Geçen ay İngiltere’de Avrupa çağrı merkezleri arasında en iyi
çağrı merkezi seçildi; 2 dalda ödül aldı, 6 dilde hizmet veriyor. Bu başarıları nedeniyle İçişleri
Bakanlığımızı, Göç İdaremizi kutluyorum. (s. 894)."
[Data_2017_2018]

33.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı): Bilindiği üzere, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, millî, manevi, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek,
korumak, yaşatmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine katkıda
bulunmak üzere yurt içinde ve dışında teşkilatlanmış bir kuruluştur. Millî kültürümüz,
inancımıza, ilim ve irfana, örf ve âdetlerimize, hak ve hakikate, adalet ve merhamete, velhasıl
güzel ahlaka dayanmakta, Hazreti Mevlâna’nın pergel metaforuyla millî ve yerli, aynı
zamanda evrensel mahiyet arz etmektedir. Millî kültürümüz Hoca Ahmet Yesevi’nin, Şeyh
Edebali’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Ahi Evran’ın, Yunus Emre’nin yoğurduğu sağlam temeller
üzerine bina edilmiştir. Din ve devletimizin, vatan ve milletimizin, millî kültür ve millî şuurla
ortaya çıkardığı hakkı üstün tutan medeniyet uygulamaları, İngiliz tarihçi Toynbee’nin
ifadesiyle ideal devlet sistemini ortaya çıkarmış, böylelikle tam 4 asır Bosna’da Sırpları,
Hırvatları; Kudüs’teyse Hristiyanları ve Yahudileri temel hak ve özgürlükler ekseninde bir
arada yaşama ve yaşatma tecrübesini tüm insanlığa en mükemmel şekilde göstermiştir. (s.
905)."
[Data_2017_2018]

34.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) – Şimdi, aziz arkadaşlar,
Türk milleti ve devleti hiçbir zaman Kudüs’ü, Kudüslülerin, Filistinlilerin kaderini yalnız
bırakmamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda bile yani 1917’de Kudüs’te -tam yüz sene
önce Aralık 1917’de Osmanlı ordusu çekilirken orada- bir irtibat ofisi kurmuştur. Daha sonra
Kudüs İngiliz mandası altına giriyor. 1918-1947 tarihleri arasında Türkiye Kudüs’te
başkonsolosluk açmıştır."
[Data_2017_2018]
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35.!!!!
"1960’lı yıllardan sonra 1970’li yıllar devam etti. 1990’lı yıllardan sonra çok boyutluluk daha
arttı çünkü iki kutuplu dünya bitti, Berlin Duvarı yıkıldı ve Türkiye, hem Doğuyla hem Batıyla
hem İslam dünyasıyla hem Afrika’yla, herkesle çok iyi gitti. Fakat bu, maalesef, 2011 senesine
geldiğimizde Arap Baharı denilen o büyük felaket herkesi şaşırttı, halkın kitlevi şekilde sokak
hareketleri, hürriyet, ekmek ve onur peşinde büyük kavgaları -bildiğiniz kavgalar- herkesi
şaşırttı. Tabii bu “Arap Baharı” tabiri yanlış bir tabirdir; daha çok, ilk önce İngiliz
parlamenterler ve siyasetçiler kullandı. Bunun benim gözümdeki en uygun tabiri “despotların
sonbaharı”dır çünkü despotlar tek tek gitti; kalanları da var ama onlar da gidecektir çünkü
artık halklar hür yaşamak istiyor, demokrasi istiyor, iyi yönetim istiyor.."
[Data_2017_2018]

36.!!!!
"DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Arkadaşlar, bizim aldığımız kararlar Amerika o kararı alır, bu kararı alır, hukuk dışıdır- Birleşmiş Milletler kararlarına, Güvenlik
Konseyi kararlarına uygundur, uluslararası hukuka uygundur. Şu anda Kudüs işgal altındadır
ve Kudüs'te bizim başkonsolosluğumuz var. Esasen 1925 yılında kurulmuştur. Osmanlı
zamanında ve yine İngiliz mandası döneminde 9 tane başkonsolosluk kurulmuş, 1 tane de
Vatikan temsilciliği. O günden bu yana maalesef, İsrail işgali olduğu için hiçbir ülkenin
başkonsolosluğunun açılmasına izin verilmemiştir."
[Data_2017_2018]

37.!!!!
"Bakınız değerli arkadaşlar, İngiltere kökenli Legatum Enstitü diye bir enstitü var. Bu enstitü
her yıl ülkelerin refah seviyesiyle, insanların memnuniyetiyle ilgili bir araştırma yapıyor. Bu
araştırmada, ekonomi, adalet, sağlık, özgürlük, eğitim, işsizlik, iş ortamı, sosyal güvence gibi
sekiz alt başlık yer almakta ve bu alt başlıkların altında da 104 değişken göz önüne alınarak
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu enstütünün geçen hafta açıkladığı 2017 raporuna göre
Türkiye 149 ülke arasında ne yazık ki 88’inci ülke. Dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinin
içinde olmakla övünen ve çağ atlattığını söyleyen ülkemiz –lütfen dikkat edin- güvenlikte
133’üncü, kişisel özgürlüklerde 105’inci, sosyal sermayede 96’ncı, iş ortamında 91’inci,
eğitimde 80’inci, yönetimde 70, ekonomik nitelikte 55, doğal çevrede 54 ve en iyisi ne biliyor
musunuz değerli arkadaşlar? Sağlıkta 53’üncü sıradayız Sayın Bakanım yani yine de
kutluyorum Sağlık Bakanımızı, bu konuda iyiyiz demektir."
[Data_2017_2018]

38.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI ÖMER ÇELİK: Çok öteden beri, Avrupa Birliğinin köklerine bakıldığı
zaman hep birtakım yorumcular şunu söylerlerdi: Esasında, Napolyon Savaşlarından sonra
İngilizlerin bir daha Napolyon gibi birisi çıkıp da Avrupa’nın sınırlarını altüst etmesin ve bunun
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için nasıl bir düzen kuralım diye yaptığı tartışmaların neticesi çeşitli evrimsel süreçlerden
geçip Avrupa Birliğine varmıştı. Dolayısıyla ilk olarak, Avrupa’da Napolyon gibi birisi çıkıp da
Avrupa’nın sınırlarını ve düzenini altüst etmesin, bir istikrar düzeni kurulsun diye ortaya çıkan
tartışmaların kökeni olan İngiltere’nin, bugün gelinen noktada bu istikrarı ve düzeni temsil
eden Avrupa Birliğinden ayrılıyor oluşu, tabii, bir ikilem yaratıyor, bir ironidir ve bu da Avrupa
Birliğinde mekanizmaların ve değerlerin köklü bir şekilde gözden geçirilmesine yol açıyor."
[Data_2017_2018]

39.!!!!
"Tabii, burada, Avrupa Birliği sağlam durdu. “Brexit”in ilk aşamasında, o büyük pazarlıklar
sonrasında İngiltere taleplerini yerine getirdikten sonra ancak ikinci aşamasına geçildi.
Dolayısıyla 27 ülkenin İngiltere karşısında sağlam bir duruş sergilediğinden yani Avrupa
Birliğinin “Brexit”le ilgili süreçte sağlam duruşundan kastım şu: İngiltere mükellefiyetlerini
yerine getirmeden herhangi bir şekilde “yumuşak Brexit” denilen bir sürece izin
vermeyeceğini göstermiş oldu."
[Data_2017_2018]

40.!!!!
"Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre dernek ve vakıflara ait 2.160 yurtta 112.423 öğrenci
kalıyor. Bir de üniversitelerin kendi kampüsleri içerisinde özel ya da Kredi Yurtlara bağlı
olmayan 50 bin civarında yatak bulunuyor. Baktığımızda, 7 milyon üniversite öğrencisi için bu
rakamlar 800 bine anca ulaşıyor yani üniversite öğrencileri arasında yurtlarda barınma oranı
yüzde 10. Bu rakam İngiltere’de yüzde 24, Avrupa ortalaması ise yüzde 18. Sayın Bakandan bu
oranı yükseltmesini bekliyoruz, yanındaki Maliye Bakanından da parasını söke söke alacağına
inanıyoruz. (s. 888)."
[Data_2017_2018]

41.!!!!
"SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Yüzde 11 büyüme rakamları gündemdeyken ve oldukça atıf
yapılırken, enflasyon artışı, işsizliğin giderek artması -ki özellikle neredeyse her 4 gençten 1’i
işsiz- ve gelir dağılımı adaletsizliği ortada, servet dağılımındaki fark giderek açılıyor ama ben,
burada, özellikle Maliye Bakanına öğretmenlerden bahsetmek istiyorum. Sayın Bakan,
öğretmenlerin yüzde 95’i maaşları yetersiz olduğu için geçinemediklerini söylüyor; yüzde 20’si
ek iş yapıyor, yüzde 20’den fazlası da kredi borcu olduğunu söylüyor ki Millî Eğitim
Bakanlığınızın açıkladığı Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki en önemli bulgu, öğretmenlerin
toplum nezdindeki itibarının giderek azaldığı. Bu noktada, 2018 bütçesinde, özellikle, tabii ki
öncelik mesleklerini icra edemeyen, atanamayan öğretmenler ama öğretmenlerin maaşı
konusunda bir düzenleme olacak mı? Gençlik ve Spor Bakanımıza da sormak istiyorum. Şöyle
ki: Üniversite kampüslerindeki yurtlara özel önem verdiğinizi söylediniz ki bildiğim kadarıyla
siz de İngiltere’de eğitim aldınız, oradaki kampüs üniversitelerinin durumunu biliyorsunuz.
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Biz, burada, ben hatırlamıyorum, kaç tane üniversite açtık, açıkçası, tabela üniversitesi gibi…
(s. 951)."
[Data_2017_2018]

42.!!!!
"6 Nisan 2009’da Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir konuşma yapmış,
konuşması ilk önce Türkçe olarak tutanaklara geçmiş, sonra bir “x” işareti konmuş ve
tutanaklarda denmiş ki “Barack Hussein Obama’nın konuşmasının İngilizce metni tutanağa
eklidir.” İngilizce metnini de çevirmiş bu Meclis ve Türkçesine iliştirmiş. Ya, bizim, İngilizler
kadar değerimiz yok mu? Arapça’nın bir İngilizce kadar değeri yok mu? Hani, biz Araplar,
Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler Çanakkale’de İngilizlere karşı beraber savaşmıştık. E,
beraber savaşanların dili tutanaklara geçmiyor, Arapça, Kürtçe, Lazca, Zazaca, Çerkezce ama
savaştığımız kişilerin dili tutanaklara Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçiyor. (s. 1069)."
[Data_2017_2018]

43.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MELİKE BASMACI (Denizli) – Sayın Başkan, sevgili vekiller; hepinizi
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm dünya her şeyi bıraktı, Türkiye’yi konuşuyor. Hani “Bir
Türk dünyaya bedel.” diye mi? Sanmıyorum böyle konuştuklarını. Ya da “İngilizleri Tanrı
sanırdık Mustafa Kemal Atatürk onları yenmeden önce.” diye mi? Sanmıyorum. Ya da “Böyle
giderlerse bizi geçerler Sanayi Devrimi’nde.” diye mi? Sanmıyorum. Bütün dünya maalesef
Türkiye’de hangi bakan rüşvet yedi, yedi mi, hangi bürokrat onun önüne yattı, paralar
Man’dan geldi mi, Man’a mı gitti; oradan, Cibuti’ye niye liman kuruyoruz, maalesef tüm
dünya bugün bunu konuşuyor. Neyse konumuz bütçe, ekonomi; ben fazla Man’ı, Van’ı,
Cibuti’yi karıştırmayayım. (s. 85)."
[Data_2017_2018]

44.!!!!
"TUFAN KÖSE (Devamla) - Bakın, Araplarla bizim derdimiz şu: Araplar 1900’lü yıllarda
İngilizlerle iş birliği yaparak Türklere, Osmanlılara, Fahrettin Paşa’ya arkadan saldırmışlardır,
bugün de Amerikalılarla iş birliği yaparak Türklere yine saldırıyorlar. Zaten oradaki düzenin
Amerikalılara, İngilizlere dayanmadan yaşama imkânı yok."
[Data_2017_2018]

45.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI: Kıymetli arkadaşlar, bu bir oryantalizmdir; oryantalizm -Edward
Said, biliyorsunuz, çok baba bir çalışma yapmıştı- Doğu’yu Batı’nın bilgi sistematiği içerisinde
okumak ve onun siyaseti için kullanışlı bir malzeme yapmaktır. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı
bitmiş… O tarihleri iyi bilmek lazım. Trabzon’da Alfred Biliotti diye bir arkeolog ama aynı
zamanda konsolos, İngiltere’nin konsolosu, diyor ki: “Bu Türkler, eğer bir veya birkaç Avrupalı
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ülkenin kendilerine karşı olduğu düşüncesine sahip olurlarsa vatanperverlikleri sınırlı kalır
ama bütün Avrupalıların kendilerine karşı ortak bir ittifak içerisinde bir konspiratif girişim
içinde bulunduklarını düşünürlerse o zaman millî saflarını oluşturmaları, dayanışmaları ve
buna mukabele etmeleri en yüksek seviyeye çıkar.” Akıllı bir adam. Bugün Türkiye Batı’nın bu
oryantalist, bu hegemonik, Türkiye’yi yeni şartlarda kabul etmeyen, bölgede bir aktör olarak
görmek istemeyen, bunun aracı olarak"
[Data_2017_2018]

46.!!!!
"Kıymetli arkadaşlar “diktatörlük” diyorsunuz sabah akşam. Diktatörlüklerde muhalefet
olmaz, olur mu? Diktatörlükler muhalefeti kabul etmez, yahut da cici muhalefet vardır,
haşmetmeabın muhalefeti vardır çünkü diktatörler kendilerine söz söylenmesine tahammül
edemezler. Ben şimdi ana muhalefet partisine desem ki “Siz haşmetmeabın muhalefeti
misiniz?” Kabul etmeyeceklerdir, infial göstereceklerdir. Doğrudur çünkü değiller. Çünkü
onlar bir muhalefet hareketliler ve bizimle, iktidarla taban tabana zıtlar. Demek ki aynı
zamanda bulunduğunuz konum, kullandığınız dil, muhalefet karakteriniz Türkiye'nin o
“diktatörlük” lafları var ya, onları tekzip eden bir gerçekliktir. Diktatörlüklerde seçim olmaz,
seçim sadece gösteridir. 2019 seçimleri için ümidiniz var mı?(s. 314).... Kıymetli arkadaşlar,
bakın, süreç içerisinde çeşitli yaklaşımlarınız oldu. Mesela, hafızam beni yanıltmıyorsa Genel
Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu bir zamanlar “Gandhi Kemal”di değil mi? Ne oldu “Gandhi
Kemal”e? Ne oldu, ne oldu? Kıymetli arkadaşlar, bu bir oryantalizmdir; oryantalizm -Edward
Said, biliyorsunuz, çok baba bir çalışma yapmıştı- Doğu’yu Batı’nın bilgi sistematiği içerisinde
okumak ve onun siyaseti için kullanışlı bir malzeme yapmaktır. Batılılar bu oryantalizmi
yapabilirler ama içimizden oryantalistler çıkmamalı. Bakın, Mahatma Gandhi İngiliz
emperyalistleriyle mücadele etti ve hep Mahatma Gandhi kaldı. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) Gandhi gibi olacaksanız, gerçekten Gandhi olacaksınız, bir proje olarak değil,
gerçekten Gandhi olacaksınız. Ne oldu? (s. 315)."
[Data_2017_2018]

47.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – BM’nin bu kararı hem İslam ülkelerini ve
hem de BM üyelerinin büyük bir çoğunluğunu haksızlık karşısında birleştirdiği gibi Kudüs ve
Filistin meselesinin sadece Müslümanların meselesi olmadığını, bütün ülkelerin, bütün başka
dinlere mensup insanların da ortak meselesi olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. BM
bu kararıyla kural tanımayan, hak tanımayan, adalet tanımayan ABD yönetimine kuralı, hakkı
ve adaleti öğretmiştir. Umarım ki bu eğitimden onlar da gerekli dersi alırlar ve bu yanlış adımı
bir daha tekrar etmekten kaçınırlar. Değerli milletvekilleri, Kudüs’te, bildiğiniz gibi, Osmanlı
Devleti döneminde ve İngiliz mandası döneminde açılmış 9 yabancı başkonsolosluk var,
bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkonsolosluğudur. 1925 yılından beri bizim
Başkonsolosluğumuz var ve Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunuyor. Doğrudan,
büyükelçilik gibi bağlı olarak faaliyette bulunuyor. 2005 yılından bu yana ise oraya büyükelçi
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unvanlı başkonsoloslar atandı, 2012 yılından bu yana ise Filistin devletinin BM Genel
Kurulunda üye olmayan gözlemci devlet kabul edilmesinden bu yana da orada bulunan
büyükelçi unvanlı başkonsolosumuz Filistin Devlet Başkanına Ramallah’ta güven mektubunu
sunmakta, âdeta fiilen bir Türkiye büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. Bugün Kudüs’te
başkonsolosluğu olan tek İslam ülkesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bundan sonra da
hizmet vermeye devam edecektir (s. 393)."
[Data_2017_2018]

48.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Devamla) – Toparlayacağım. Şimdi ne oldu kolaylaştırdınız da yani
öğretim üyelerinin kalitesi mi arttı? İngiltere’ye bakıyorsunuz, Türkiye yükseköğretim öğrenci
sayısının üçte 1’i ama öğretim üyesi sayısı Türk üniversitelerinde 75 bin –bakın, doktoralıyı
kastediyorum- ama İngiliz üniversitelerinde 200 bin ama profesör sayısı bizdekiyle eşit, onu
da söyleyeyim yani profesörlüğe atama veya yükseltme zorlaştırılmış durumda. Kaliteye
giderseniz onlarda kalite var. Biz ne yaptık? Yabancı dil sınavını kaldırdık. Değerli arkadaşlar,
sayın milletvekilleri; doğru dürüst bir yabancı dil bilmeyen, en az bir dil bilmeyen hatta bana
göre İngiliz dilini bilmeyen bir akademisyenin, bir öğretim üyesinin bugün kaliteli bir öğretim
üyesi olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Dolayısıyla evet, kolaylaştırdınız ama kaliteden taviz
verdiniz. Öyle anlaşılıyor ki bu bir yeni kadrolaşmanın, sınavlarda bugüne kadar başarısız olan
insanların önünü siyaseten açma çabasıdır, bundan başka bir şey değildir. (s. 81)."
[Data_2017_2018]

49.!!!!
"Kanunla ilgili aslında çok çok fazla -teknik konu- muhalefet edeceğimiz şey yok. Ben sizinle
Adalet Komisyonunda daha önce paylaştığım bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Ahmed
Muhyiddin, 1800’lü yılların sonlarında Mekke’de doğmuş, Hindistan’a göçmüş, Hindistan’da
İngiliz istibdadına karşı Müslüman harekâtının başına geçmiş, defalarca tutuklanmış ve 1921
senesinde, bundan yaklaşık bir asır önce tutuklanmalarının birisinde mahkemede bir
müdafaada bulunmuş. Bu müdafaa “Ölümsüz Müdafaa” diye 48 dile çevrilmiş, Türkçeye de
çevrilmiş. O müdafaadan çok kısa bir pasaj okuyacağım size."
[Data_2017_2018]

50.!!!!
"Son yurt dışı gezimizde görüştüğüm bir iş adamı İngiltere’ye Türkiye’den yoğun sermaye akışı
olduğunu söyledi, özellikle de gayrimenkul sektöründen. Kimlerin gittiğini sorduğumda
söyledikleri şuydu: Bir, beyaz yakalılar; iki, FETÖ’cüler; üç, AKP’liler. Evet, sizin yandaşlarınız
bile bu iyi olmayan ortamdan kaçma peşindeler. Sizin yatırım ortamından önce ortamı
iyileştirmeniz gerekiyor."
[Data_2017_2018]
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51.!!!!
"LYAS ŞEKER (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
PKK, PYD, KCK terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekâtı’nın yürütüldüğü Afrin bölgesi ve
Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Azez tarihimizde önemli bir yere
sahiptir. Atatürk’ün 26 Ekim 1918 tarihinde İngilizlere ve iş birlikçi emperyalist güçlere karşı
muharebesini kazandığı Katma bu bölgede yer almaktadır. Atatürk “Bir hat tespit ettim ve
sınırladım. Kuvvetlerime emir ettim ki; düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek.” diyerek
İngiliz ve iş birlikçilerin Anadolu’nun içine sızmasını önlemiştir. İşte bugün tam yüz yıl önce
oynanan oyunların aynısı bölgede tekrar oynanmak isteniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve ileri görüşüyle bu oyunun
oynanmasına müsaade edilmemektedir. Emperyalist güçlere karşı kahramanca mücadele
eden Mehmetçik’i tebrik ediyorum, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil
şifalar diliyorum."
[Data_2017_2018]

52.!!!!
"Seçim hukukunda, seçim kararı alındıktan sonra hâkimler artık konuşur, idareciler,
siyasetçiler susar. İdarecileri harekete geçmeye davet eden yetki, sorulurken… Her şey seçim
hukukunu zedeler. “Yalan yanlış bilgi.” diyor ama “Koalisyon ile ittifak ayrı şeyler.” diyor.
Sayın Bakandan iyi bir siyaset bilimciye danışmasını ve bir daha dosta düşmana karşı böyle
laflar etmemesini öneririm. Siyaset biliminde “birleşme” “birlik” “yenilenme” “bir araya
gelme” “beraberlik” “koalisyon” “ittifak” hepsi aynı anlama karşılık gelir. (Mikrofon otomatik
cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Özel. Buyurun.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – İngiltere’de parlamento hukukunda kullanılan terim de tek ve ortak
bir terimdir. Bir siyasi parti yüzde 1 oy alıp, ittifak yapıp Meclise milletvekili yollayabilirken
ittifak yapmayan, yapamayan, belki kimsenin onunla ittifak yapmadığı parti yüzde 9,99 oyla
yani bugünkü hesapla 5,5 milyon oy alacak, dışarıda kalabilecek bir parti, 500 bin oy alan
girecek. Makbul muhalefet ağabeyin yanında girecek, iyi muhalefet yapan iktidar tarafından
veya başkası tarafından cezalandırılacak."
[Data_2017_2018]

53.!!!!
"ERKAN AYDIN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygı
ve sevgiyle selamlıyorum. 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 36’ncı maddesi üzerinde
verdiğimiz önerge için söz almış bulunmaktayım. Baştan söyleyeyim, önergemiz ve madde
engelli ve yaşlılarla ilgili, ben de onunla ilgili konuşacağım. Şimdi engelliler deyince, dün 76
yaşında hayatını kaybeden, kendisi de engelli olan İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in şu sözüyle
başlamak istiyorum: “Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün her zaman başarılı olacak bir
yol vardır. Hayat varsa umut da vardır.” Değerli bilim adamının sözlerini hatırlatarak insan
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umudunu korumalı diyorum. Ancak iktidarın getirdiği şu günümüzde maalesef pek de fazla
umut kalmadı diyorum. (s. 872)."
[Data_2017_2018]

54.!!!!
"MUSTAFA ALİ BALBAY (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; geçen hafta Avrupa’dan gelen iki haber vardı. Biri, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Türkçeyi çalışma dili olmaktan çıkardı tasarruf için. İkincisi de İngiltere
Hükûmeti artık Türklere kalıcı oturum izni vermeyeceğini ilan etti; bu, üç yılla sınırlandırıldı.
Bu anlaşma 1963 yılındaki Ankara Anlaşması’yla karara bağlanmıştı. İktidarın beğenmediği
1960’lı, 70’li yıllarda Türkiye’nin uluslararası onuru çok daha yukarılardaydı. Dünyada bu
olurken, ne yazık ki Türkiye’de de şeker fabrikaları satılmakta ve şekerde yabancı firmaların,
yabancı güçlerin Türkiye’de daha etkin olmasının önü açılmaktadır. Nihayet iktidarın içinden
aklıselim düşünen sağ salim biri çıktı ve Çorum Milletvekili Salim Uslu “Hükûmet yanlış
yapıyor.” dedi. Hükûmet muhalefeti dinlemiyorsa, hiç değilse kendilerini dinlemelerini
diliyorum ve Hükûmetin bu tutumunu bir kez daha kınıyorum. (s. 999)."
[Data_2017_2018]

55.!!!!
"Burada da bu sektörü dikkatle incelemek gerekirken, düzenleme gerekirken, bu sektörde
belki daha hızlı maliyetleri düşürmeye çalışıyorsunuz ama hızla ileriye doğru koştuğunu,
sıkıntıya doğru koşacak önlemler olduğunu burada ifade etmek istiyorum.
Şimdi, götürü usulde bir vergileme olayı bu kanun tasarısında ortaya çıkıyor. Siz, her ne kadar
“Bunu İngiltere’de inceledik, bunu gördük.” deseniz de bu, uygulanmadan önce, bize göre, bu
konuda tez yazan bir arkadaşınız olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bu Türkiye'yi otuz beş
sene önceye doğru götürmenin bir neyidir? İşareti olarak söylemek lazım. İstisnalar
azalmıyor.
Şimdi, yabancılardan KDV almama konusunda, şahsen özellikle sağlık sektörüyle de yakından
ilgili biri olarak ifade etmek istiyorum. Burada, arkadaşlar, ısrarla buranın da vergilendirilmesi
gerektiğini, sektörün zaten ucuz olduğunu, yabancıların tercih nedeni olduğunu ifade ediyor
ama geçici de olsa bunu yapsanız ileride bunu düzenlemek gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2017_2018]

56.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) -Katma değer vergisi iadesi sadece, şu anda, mevcut
sistemde ihracat teslimlerinde veya indirimli orana tabi ürünlerin teslimlerinde kullanılan bir
yöntem. Biz şimdi diyoruz ki: “İhracat olmasa da indirimli orana tabi bir işlem olmasa da on iki
ay içerisinde giderilemeyen bir vergi yükü varsa devlet bunu iade eder.” Çalışmaları yaparken
gördük, İngiltere’de bu bir ayda iade ediliyor. Yani ocak ayında yüklendiniz KDV’yi, bir ay
sonra gittiniz, o KDV yükü üzerinizde kalmış, devlet size KDV’nizi iade ediyor. Biz de şaşırdık
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“Bir ayda acaba bu şekilde iade edilebilir mi?” diye ama sistem orada çalışıyor. Yani burada
“İade etmeyeceğim.” demekle sistem çalışmıyor. Bugün “sahte belge, muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge” dediğimiz birçok meselenin arkasında aslında bu yaklaşımlar da var. Biz
burada ne yapıyoruz? On iki ay içerisinde iade edilmezse iadenin önünü açıyoruz.
Ekonomideki imkânlarımızı ve mali imkânlarımızı değerlendirerek bu süreyi üç aya kadar
indirme konusunda Maliye Bakanlığına yetki alıyoruz yani mükellefin lehine olmak üzere
süreyi daha da erkene çekmenin önünü açıyoruz."
[Data_2017_2018]

57.!!!!
"Küçük işletmelerimiz için bir uygulama getiriyoruz, hasılat esaslı KDV iade sistemi. Sistemi
basitleştiriyoruz. Bugün basit usulde de var benzeri bir sistem. Bu, otuz üç yıla ait bir
uygulama değil. Bugün İngiltere’de bu sistem var yani modern vergi sistemlerinde küçük
işletmeler lehine her zaman için basitleştirici, kolaylaştırıcı uygulamalar var. Bu getirdiğimiz
sistemde küçük işletmeler satarken de alırken de belgesini almak zorunda. Satarken de
alırken de KDV’sini ödemek ve KDV’sini beyan etmek zorunda, tahsil etmek zorunda. Bu
bakımdan, sistemde bir götürü vergileme yapmıyoruz, sadece tahsil edilen KDV ile indirilen
KDV arasındaki denge üzerinde vatandaşın lehine bir belirleme yapıyoruz. Dolayısıyla, burada
hiçbir şekilde indirim KDV’yle ilgili bir belgeden vazgeçtiğimiz yok, indirim KDV’yle ilgili olarak
belge düzenini ortadan kaldıracak bir sistem yok. Birçok sektörde -bunlar özellikle hizmet
sektörleri- gerçekten bu tür bir yükümlülük mükellefleri tam tersine başka yanlışlara
gitmekten kurtaracak. Bunu da sahadaki çalışmalarımız sırasında gördük"
[Data_2017_2018]

58.!!!!
"Açıkçası, kısaca şu değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum bu vesileyle: Churchill bu
konuda değerlendirme yaparken -o zamanki İngiltere Başbakanı- şöyle diyor: “Dört yüz yıldan
beri dünya tarihinde Tophaneli Hakkı’nın yaptığını kimse yapamadı. Bir gece önce Tophaneli
Hakkı, Rus, Bulgar batık gemilerinden çıkarılmış mayınları ummadığımız şekilde denize
dökünce 18 Martta yaptığımız hücum fecaatle sonuçlandı; donanmamızın üçte 1’i sulara
gömüldü, üçte 1’i kullanılamaz hâle geldi. Başarısızlık beni yirmi beş yıl politikanın dışına
fırlattı ve savaş iki buçuk yıl uzadı, 8,5 milyon Avrupalı öldü. Rusya komünist olurken 30
milyon insan hayatını kaybetti. Rusya’nın Çin’i komünist yapması 50 milyon kişinin hayatına
mal oldu. Biz Boğaz’ı geçemedik, İslam ülkeleri, hatta bütün Doğulu milletler Batı’nın
gücünden şüphe etmeye başladılar. Hindistan’ı, Pakistan’ı, Bangladeş’i, diğer İslam ülkelerini
elimizde tutamaz hâle geldik. Bunlar Tophaneli İsmail Hakkı’nın eseridir” diyor."
[Data_2017_2018]

59.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, şaşkınlık içinde değilim çünkü Anayasa’ya aykırı kanun
hükmünde kararnameler, Anayasa’yı aşan kanun hükmünde kararnameler, yasalara açıkça
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aykırı düzenlemeler Adalet ve Kalkınma Partisinin son dönemde sıkça başvurduğu yöntem.
Mecliste, gün geliyor zorbalığı, gün geliyor İç Tüzük tanımazlığı, kanun tanımazlığı önümüze
getiriyorsunuz.
Bugün yapmaya çalıştığınız şey, bir grup önerisiyle İç Tüzük’ü değiştirmektir. Eylemli bir İç
Tüzük ihdası yapıyorsunuz ama bunu İç Tüzük değişikliğiyle değil, grup önerisiyle yapmaya
çalışıyorsunuz…. Üst sınır yirmiyle sınırlıdır, onu değiştirebilirsin diyor. Siz diyorsunuz ki:
Şimdi bu üst sınır yirmiyi biz üç dakikaya indireceğiz. Böyle bir hakkınız yok, hep söylüyoruz.
Bir: Yazılı kural var. İki: İngiltere Parlamentosundan başlamak üzere bazı uygulamalar…
Yerleşik uygulamalar yazılı kurallardan güçlüdür. Bununla ilgili, Meclis kütüphanesinde,
Meclisin geçmiş dönem genel sekreterleri, Kanunlar Kararlar Daire başkanları cilt cilt kitap
yazmış ve yerleşik uygulamanın gücünden bahsediyor. Meclis Başkan Vekiline verilen görev,
Meclisi bu İç Tüzük'e ve yerleşik uygulamalara uygun şekilde yönetmektir. Bugün getirdiğiniz
teklif hem yerleşik uygulamalara hem İç Tüzük'e açıkça aykırıdır. Bunu Başkanın işleme
almaması son derece doğaldır. Bunu işleme aldığı takdirde… Aklınız alıyor mu, yirmi dakika
beş dakikaya inecek, on dakika üç dakikaya inecek. Beyefendi, bu kadar bonkör davranmayın!
Sayın Elitaş, İç Tüzük’ümüzün katili, bu yirmi dakikayı bir dakikaya indirin! (CHP sıralarından
alkışlar)"
[Data_2017_2018]

60.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) –Sayın Başkan, Türk ordusu yetiştirdiği subaylarla ne kadar övünse
azdır. Tarih, onların cesaretini ve fedakârlığını yazmaya, kahramanlığını anlatmaya âdeta yer
açmak için destanlara dönüşmüştür. 13 Nisan 1915 tarihinde Basra yakınlarında İngilizlere
karşı verilen mücadelede şehit düşen Süleyman Askerî Bey, böyle destansı bir hayat
öyküsüdür. Süleyman Askerî Bey, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek
feda etmiş bir Türk askeridir. Mücadeleden asla vazgeçmeyen, yaralı hâlde sedye üzerinde
dahi olsa savaş meydanından ayrılmadan ordusuna komuta eden bu şanlı komutan,
Osmanlının son devrindeki kahramanlık vesikalarından bir tanesidir. Batı Trakya’ya sızan
müfrezelerin içerisinde çeteleri imha ettikten sonra, 28 Ağustos 1913 yılında kurulan Batı
Trakya Türk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı olarak Süleyman Askerî Bey vazife almıştır.
Ege’de ve Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklara Yunan bayrağı dikme cüretini
gösterenler Süleyman Askerî Bey ve müfrezesinin ruhunu hâlâ içimizde yaşattığını bilsinler."
[Data_2017_2018]

61.!!!!
"Baktığımızda, Türkiye’de durum böyleyken, örnek olarak Avrupa ülkelerinden İngiltere’de
polisin 2017 yılında sıktığı kurşun sayısı sadece 7. Peki, neden? Çünkü polis silah taşımıyor.
Terör olayları artınca araştırma yapıyorlar ve öncelikle polislere soruyorlar “Silah istiyor
musunuz?” diye, yüzde 90’ı diyor ki: “İstemiyoruz.” Orada copla, kelepçeyle bu tür olaylara
müdahale ettikleri için de silahlanma olmuyor. Ancak bizde maalesef çok fazla. Bir de bunun
üzerine 15 Temmuzdan sonra çıkarttığınız 696 sayılı KHK’yle, terör olaylarını önleme
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bahanesiyle, teröristlere karşı -ki tamamen muğlak bir ifade- savunma yaptığını iddia eden
kişilerin, savunma yaptığını varsayarak bir ceza dahi almasını engelliyorsunuz. Bunun yanında
-defalarca sorduğumuz- gene 15 Temmuzdan sonra 106.740 adet silah kayıp ve hâlâ
bulunabilmiş değil."
[Data_2017_2018]

62.!!!!
"KEREM ALİ SÜREKLİ (İzmir) – Osmanlı ordusunun Kut bölgesinde verdiği destansı
mücadelenin, Kut’ül Amare zaferinin 102’nci yılını kutluyorum. Dönemin Genelkurmay
Başkanı Halil Paşa zaferle ilgili şöyle konuşmuştur: “Aslanlar, Osmanlı’ya şeref ve şan,
İngilizlere ise kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları
sevinçle uçuşurken hepinizin pak alnından öpüyor ve cümlenizi tebrik ediyorum. Tarih bu
olayı yazmak için kelime bulmakta zorlanacaktır.” İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı
Çanakkale’den sonraki ikinci zafer buradadır. Halil Paşa ve cephemizin verdiği 10 bin
kahraman şehit nezdinde şehadet şerbetini içen tüm askerlerimizi tekrar saygı ve rahmetle
anıyorum. Vatan size minnettardır."
[Data_2017_2018]

63.!!!!
"İYİ PARTİ GRUBU ADINA KADİR KOÇDEMİR (Bursa) – Şunu unutmamak gerekir: Demokraside
meşruiyetin kaynağı usuldür. Eğer usul ihlal edilir ise buradan çıkan kararların meşruluğu her
zaman tartışılır. Çünkü demokratik usuller, kamuoyu oluşması ve irade oluşmasında ilgili
bütün kesimlerin söz hakkının gündeme gelmesini garanti etmeyi hedefler. Eğer bu
sağlanamazsa o zaman isabetli bir karar alınmaz. Nitekim bunu görüyoruz. Çok acele ede ede,
koştura koştura çıkardığımız kanunlar, değiştirdiğimiz anayasaların gereğini bile aylarca,
yıllarca bekleyip yapmıyoruz. Bugün birden bire Türkiye gündemine gelen bir konuyla ilgili
böyle bir teklifle karşı karşıyayız. İngilizlerin “pahalı-ucuz”la ilgili söyledikleri bir sözü bu usul
işine uyarlamak istiyorum arkadaşlar, diyorlar ki: “Acele edecek kadar çok vaktimiz yok.”
Böyle anlamadan, dinlemeden, birbirimize meramımızı anlatamadan aldığımız kararlar
sebebiyle dikkat edin, Resmî Gazete’yi inceleyin, en çok değişiklikler bir iki ay önce karara
bağladığımız hususlar hakkındadır. Bugün yine böyle bir şeyle karşı karşıyayız. İnşallah bütün
bunlar 24 Haziranda bitecek ve Türkiye, siyasetin olması gerektiği gibi olduğu bir döneme
girecektir."
[Data_2017_2018]

64.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güzel bir rapor, emeğinize sağlık, bizler de katkıda
bulunduk. Ben de biraz bilgi vermek istiyorum
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Üzümün yüzde 90’ı Manisa’da üretiliyor. Manisa ekonomisine 4 milyar lira, Türkiye
ekonomisine 450-500 milyon dolar gelir sağlayan bir üründen bahsediyoruz yani sorunsuz
olması gereken ama sorunlu bir ürün. Neden? AKP sayesinde çok ciddi sorunları var. Yüzde
80-85’inin Manisa’da olduğu bağ alanlarından bahsediyoruz. Manisa tarıma çok elverişli bir
yer. Pamuk vardı, sağ olsunlar, bitirdiler, artık, pamuğu Yunanistan’dan alıyoruz,
Kırgızistan’dan alıyoruz, Mısır’dan alıyoruz. Tütün vardı, tütünü de bitirdiler, tütünü de ithal
ediyoruz. TEKEL’i, sigara fabrikalarını stoklarındaki tütünle sattınız, sıra üzümde. Fındığın
başına gelenler korkarım üzümün de başına gelir. Nasıl fındıkları artık bir yabancı tekel
topluyor, yarın İngiltere’den bir firma gelir, bütün Manisa’daki üzümleri toplar ve kendi
markasını koyar, onun için de bizim görüşlerimizi lütfen dinleyin. Biz buraya biraz muhalefet
şerhi yazdık ama çözüm eğer siz iktidarda devam ederseniz yok, artık yeni bir anlayış olması
lazım."
[Data_2017_2018]

65.!!!!
"MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, değerli milletvekilleri, şunu iyi bilelim, aziz mübarek
gün: Bütün Filistin davasına, Filistin’deki mazlumların davasına gönülden destek çıkanlara, o
katliama “Dur.” diyen herkese teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim, Sayın
Cumhurbaşkanımız İngiltere’de Yahudi toplumunun temsilcileriyle, Filistin’deki katliama
“Dur.” diyen, İngiltere’de yaşayan Yahudi toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmiş, biz
onlara da teşekkür ediyoruz. Bizim Yahudilerle, herhangi bir din mensuplarıyla ilgimiz yok, ne
Hristiyan’la ne başka bir dinle ne de ateistle; bizim meselemiz, insanları zalimce katleden,
zulmeden, katil olan devletlerin başkanlarıyla bizim derdimiz. Biz onları anlatmaya
çalışıyoruz."
[Data_2017_2018]

66.!!!!
"Bütün dünyada kömüre dayalı santraller tartışılırken biz hâlâ ithal kömüre dayalı santraller
yapımında ısrarcıyız. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’imizin ilçelerinden Bandırma’da ithal
kömüre dayalı termik santral yapılmasıyla ilgili ÇED bilgilendirme toplantısına katıldım. Halkın
istemediği, çevreye, doğaya, havaya, suya vereceği zararlar ortada iken ve 2013 yılında
dönemin AKP milletvekili tarafından “Artık sonsuza kadar rafa kaldırılmıştır.” denilen projenin
üzerinde bu kadar ısrarla durulmasının nedenini ve ısrarı anlayamıyoruz. Tıpkı bizim gibi
elektrik üretiminin üçte 1’ini kömür yakıtlı santrallerden üreten İngiltere 2025 yılına kadar
kömür yakıtlı santrallerinin tamamını kapatacağını daha birkaç hafta önce açıkladı. Yerli ve
yenilenebilir enerji potansiyelimizin toplam tüketimimizin 3 katı olduğunu biliyoruz."
[Data_2015-2017]

67.!!!!
"ORHAN MİROĞLU (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bu arada, Sayın Başkan size de görevinizde yeni dönemde başarılar diliyorum.
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Değerli arkadaşlar, HDP’nin önerisi üzerine söz almış bulunuyorum ama bunun öncesinde bir
Mardinli olarak Aziz Hocamızın aldığı ödülü burada hatırlamak ve Aziz Hocamızı bu vesileyle
de tebrik etmek istiyorum. Aslında Mardin ikinci bir ödül de aldı, bugün bunu çok
hatırlamadık. Mardin Artuklu Üniversitesi Oxford Socrates Ödülü’nü aldı, Ahmet Ağırakça da
yine bu ödüle layık görüldü ve değerli Ahmet Hocamız, zannediyorum, bugün düzenlenecek
bir törenle bu ödülü almak için İngiltere’ye hareket etti. (s. 770)."
[Data_2015-2017]

68.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Bakın, Anayasa’nın, özellikle bizim hassas olduğumuz bazı
maddeleri burada ihlal ediliyor, kavramsal birtakım yanlışlıklar yapılıyor, efendim, bölgelerin
adı değiştiriliyor, milletlerin adı etnik kimliklere indirgeniyor. Şunu bilelim artık lütfen, lütfen
bilgisiz fikir üretmeyelim, burada herkes bizi seyrediyor: Uluslaşma süreçlerine, milletleşme
süreçlerine baktığınız zaman içinde bir sürü etnik kimlik barındırır. Sürekli “İrlanda”, “İrlanda”
diyorsunuz, İrlanda ayrı bir adadır, İngiltere’yle bir alakası yoktur. İngiltere büyük krallığı
kurarken İrlanda’yı da işgal etmiş, içeriye katmıştır; işgal etmiştir ama İngiliz milletinin
oluşumuna baktığınız zaman İngiliz milletinin temelinde 20’nin üzerinde etnik grup vardır ama
hiçbir İngiliz vatandaşı, kürsüye çıktığı zaman, yüce meclisin önüne çıktığı zaman “Ben köken
olarak Judas etnik grubundanım.”, “Ben Viking’im.”, “Ben şuyum, ben buyum.” demez, böyle
bir şey olamaz."
[Data_2015-2017]

69.!!!!
"HDP GRUBU ADINA FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Şimdi, bugün kabul etseniz de
etmeseniz de halkın önemli bir bölümü, iktidar partisine oy veren seçmenlerin de bir bölümü
dâhil olmak üzere barış, müzakere masasına geri dönülmesini istiyorlar. Gerçekten insanlar
bunu istiyorlar. Çünkü buna terör, terör diyerek bir yere varamıyoruz, yıllardır varamadık,
yine varamayacağız. Ben, yine, tanıdığım birisinin dün yazdığı bir yazıdan size örnek vermek
istiyorum. İngiltereİrlanda sürecini dün anlatan Chris Stephenson İrlanda’nın hikâyesini
anlatırken İrlanda ve İngiltere’nin yirmi beş yıl kaybettiğini, binlerce insanın öldüğünü ve
Türkiye’nin zaten bu kayıpları yaşadığını, aynı noktaya dönülmemesini ifade ediyor. “Kuzey
İrlanda’da silahların nihai gömülüşü, barış anlaşması, yeni anayasanın yasalaşması, Katolik
azınlığa eşit temsil hakkını garantileyen özerk hükûmetin kurulmasından tam dokuz sene
sonra oldu.” diyor. Yani, karşılıklı bir güven ortamından, bazen de güven bunalımından geçmiş
bir süreç. Kuzey İrlanda bugün cennet olmadı ama eşitlik ve insan hakları mücadelesi politik
ve sivil alanda silah kullanılmadan devam ediyor; evet, silah kullanılmadan devam ediyor. (s.
228)."
[Data_2015-2017]
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70.!!!!
"Efendim, bu nasıl oldu? Şimdi, Amerika, İngiltere nasıl millet oldu? Amerika Birleşik
Devletleri’ne, 1776’ya kadar İngiltere’nin sömürgesi olan bir coğrafyaya Avrupa’daki farklı
uluslardan temsilciler gitti ve orayı kolonileştirdi, 13 tane koloni yaptı. Daha sonra, 1776’dan
sonra, bu koloniler bir araya gelerek bağımsızlıklarını ilan ettiler ve anlaşarak bir devlet
kurdular. Dolayısıyla, eyalet sistemi mi dersiniz, kolonilerin bir araya gelerek ortak bir
federatif yapı oluşturması mı dersiniz, bunun oluşumu budur. Bunun içinde her türlü unsur
vardır çünkü kuruluş felsefesi budur, onun için de başkanlık sistemini kendilerine idari bir
yöntem olarak kabul etmişlerdir."
[Data_2015-2017]

71.!!!!
"Efendim, İrlanda’yı örnek veriyorlar. İşte, bu İngilizler daha sonra işgalci, yayılmacı
politikalarının bir sonucu olarak Britanya Adası’nı da İrlanda Adası’nı da işgal etmişlerdir. Ayrı
bir ada; burada, efendim, köken de ayrı, ulus da ayrı, kültür de ayrı, inanç da ayrı. Burayı istila
edip büyük krallık hayalleri kurmuşlardır ve zamanla Güney İrlanda bağımsızlığını almıştır.
Hatta İrlandalılar Hristiyanlık Katolisizmden Protestanizme geçişi niye reddetmiştir biliyor
musunuz? Bugün herkes orada bir mezhep savaşı zannediyor, hayır efendim. İrlanda’yı
tarihler şöyle tarif eder: İrlanda İngiltere’nin ilk kolonisidir yanı başında olduğu için ve onların
getirdiği mezhebi kabul etmemişlerdir, Katolik kalmışlardır. Güney zamanla bağımsızlığını
almıştır, kuzey hâlâ daha o krallığın hegemonyası altındadır. (S. 316-317)."
[Data_2015-2017]

72.!!!!
"Kalitesi bu süreç içinde düşmeyen, bu yüzden en övünülecek okullarımızdan olan ODTÜ dikkatinizi çekiyorum- geçen hafta, İngiltere’deki bir kuruluş olan Times Higher Education’ın
sıralamasında, ilk defa Türkiye’de ilk 100’e 85’incilikle giren bir üniversitemiz oldu ama AKP
iktidarı onu da yok etmek için var gücüyle çalışıyor. Üstelik, sadece bir bilim grubunun
kampüsündeki kıymetli arazileri yağmalayıp, beton yığını çirkin, zevksiz villalar inşa etmek için
yıkmak istiyorlar. Sayın Genel Başkanımızın sözünü bir kez daha hatırlatıyorum: “Siz ODTÜ’yü
yıkamayacaksınız.” Fakat, siz iktidardan düştüğünüzde, dillere destan kaçak sarayınızı
ODTÜ’deki öğrencilerimize konferans salonları ve laboratuvarlar olarak tahsis edeceğiz
değerli milletvekilleri. (S. 321)."
[Data_2015-2017]

73.!!!!
"Bugün ahval ve şart şudur ki, yüz yıl önce Osmanlı’yı bölmek, parçalamak isteyenler bir araya
geldiler. Yüz yıl önce Osmanlı topraklarında enerji hatlarını kontrol etmek üzere “Orta Doğu”
diye bir tarifte bulundular. Niall Ferguson’un “Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi”
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adlı kitabını okumanızı hararetle tavsiye ediyorum, çünkü burada “Orta Doğu” tanımını
kullanırken dahi hicap duyuyorum. Kime göre Orta Doğu, neye göre Orta Doğu? (s. 700)."
[Data_2015-2017]

74.!!!!
"HAYDAR ALİ YILDIZ (Devamla) - Bizim hemen güneyimizde bulunan, yüz yıl önce Osmanlı
toprağı olan bu topraklardan “Orta Doğu” diye bahsedemeyiz. Orta Doğu Britanya’ya göre
“Doğu, Uzak Doğu ve Orta Doğu” şeklinde tarif edilmiş bir biçimlendirmedir, bir egemenlik
tanımıdır ve biz bu tanımlarla hareket etmeyeceğiz. Kendi medeniyet ve inanç
değerlerimizden yola çıkmak durumundayız. Dolayısıyla bugün millet için, milletin bekası için
mücadele ediyorlar. İstiyorlar ki Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nu bir medeniyet
yürüyüşünde idrak, inşa ve ihya sürecini bu milletle beraber gerçekleştiren bu kadroyu tasfiye
edelim. İstiyorlar ki “Dünya beşten büyüktür.” diyen Tayyip Erdoğan bu iddiasından vazgeçsin
(s. 701)."
[Data_2015-2017]

75.!!!!
"KADİM DURMAZ (Tokat) – Sayın Başkanım, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi
saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Diyarbakır’da yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Yüce Mecliste görüşülmekte olan -dördüncü torba yasası60 sıra sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, İngiltere
Başbakanının “Ne yapalım, yüzyılda bir devlet adamı yetişti, onu da Cenab-ı Hak Türklere
nasip etti.” dediği Mustafa Kemal Atatürk’ü doğuran anaya, Zübeyde Hanım’a ölüm gününde
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum (946)."
[Data_2015-2017]

76.!!!!
"İzmir’de bir de fuar vardı. Ben fuara gittim. Hayatınızda ay taşı göreniniz var mı? Ben üç
buçuk saat fuarda kuyruğa girdim Ay’dan gelmiş taşı seyrettim, taş da 110 gramdı.
Hayatınızda elli beş sene evvel sirke gideniniz var mı? Ben İzmir’de gittim. Aranızda hayatında
Cicero’yu(x) göreniniz var mı? Ben gördüm İzmir Fuarı’nda. Hayatınızda bugünkü İngiltere
Kraliçesi Elizabeth’in kocası Philip’i göreniniz var mı? Görmediniz. Ben gördüm. ... Niye
anlatıyorum? İzmir’in, ilklerin şehri İzmir’in bugünkü durumu bu. Başkanım, şimdi
anlatacağım konu bu. İzmir’le Ankara’yı mukayese ettiğimizde -Melih Bey’in adamları“eskiden böyleydi şimdi böyle” diye mukayeseli görsel. Eskiden mesela kuzey Ankara
böyleymiş, şimdi de böyle olmuş. Sonra protokol yolu eskiden böyleymiş, böyle olmuş. Bunlar
Ankara’nın bize görsel olarak verdikleri. Sakın kimse Melih Bey’i gördüm, tanıyorum filan
sanmasın, hayatımda tokalaşmadım dahi ama yaptıklarıyla adamı takdir ediyorum. (s. 1056)."
[Data_2015-2017]
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77.!!!!
"Jonathan Powell’ı çözüm süreciyle ilgili olarak sizler buraya çağırdınız; çözüm sürecini
yürüten bakanlara, başbakan yardımcılarına bilgi verdi ve çıktıktan sonra da bakanlarınız şu
açıklamayı yaptı Jonathan Powell’in sözlerine atfen: “Çözüm süreçleri bisikletin pedalına
basmaya benzer, ya pedala basmayacaksınız ya da ayağınızı pedaldan çekmeyeceksiniz.”"
[Data_2015-2017]

78.!!!!
"Şimdi, gerçekten bu yüce Mecliste elbette ki demokrasiyi hepimiz biliyoruz. En basit, en kısa
tabiriyle insanların, halkın kendi kendini idare etme yoludur. Bunların da teknik olarak
tanımları farklı olabilir: Başkanlık, yarı başkanlık, güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da
İngiltere Parlamentosunda olduğu gibi bir monarşi yani anayasal bir monarşi de olabilir ama
bugüne kadar özellikle muhalefet bir şey söylediği zaman sürekli... Ve hepimiz Anayasa’dan
gücümüzü alırız. Burada yasama yetkisi bizde. Yasama da, yürütme de, yargı da Anayasa’daki
kanunlardan gücünü alarak faaliyette bulunur. Biz bunu göz ardı ederek, özellikle Sayın
Cumhurbaşkanıyla ilgili bir iki eleştiri olduğu zaman “O halk tarafından seçilmiş bir
Cumhurbaşkanı, dokunulmaz, söylenmez, eleştirilmez...”"
[Data_2015-2017]

79.!!!!
"Şimdi, buradan yola çıkarak Tunus’ta bir gencin, bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla
başlattığı bir süreç var. Bu, domino taşı etkisiyle yeni bir süreç. Efendim, çok âlâyıvalayla biz
de sahiplendik. Ben, gerçekten, değerli milletvekilleri, sizin hoşgörünüze sığınarak,
vicdanlarınıza seslenerek bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Artık bu sürece sahip çıkmayalım,
BOP eş başkanlığı söyleminden uzak duralım. Bu bir felakettir. Tunus’ta başladı bu fırtına,
Libya’da devam etti, Mısır’da devam etti, Yemen’de ve en son sınırımıza geldi, Suriye, Irak ve
Türkiye’ye dayandı. Bu, dün bir makale yayınlandı yurt dışında İngiltere menşeli… (Mikrofon
otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 5 ülkede felaketlere yol açtı. Allah korusun, biz artık
felaketin eşiğindeyiz. Ne zamana kadar sabrımız test edilecek bu kürsüde? Ne zamana kadar
millet olma şuurumuzla hareket edip bu kutsal çatı altında birlik beraberliğimizi akamete
uğratmadan, birliğe vurgu yapmadan, hep nüanslara takılarak, takılarak, takılarak neyi
üreteceğiz, neyi çözeceğiz? Yüce Türk milletine daha ne kadar hakaret edeceğiz? Bu millet her
yerde, her zaman kendi üzerine düşeni yapmıştır (s. 790)."
[Data_2015-2017]

80.!!!!
"MEHMET EMİN ADIYAMAN: Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye’de de önemli bir sorun olan
Kürt sorununun çözümü noktasında, idari ve siyasi olarak Anayasa’nın durumunu ve yıllardır
sorun üreten idari yapının gözden geçirilmesi gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu
görmekteyiz. Yaşanan süreci ve hepimize acı veren, otuz yıldır birçok insanımızın canına ve
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milyarca dolar ekonomiye mal olan Kürt sorununun çözülebilmesinin, bir çözüme
kavuşmasının ve demokratik bir cumhuriyete ve demokratik bir ulusa ortak vatanda
ulaşabilmemizin örnekleri, modelleri dünyada çoktur.
Bakın, İrlanda’da yıllarca benzer sorunlar yaşandı ama İngiltere, yıllarca, bastırmacı, şiddetle,
inkârla sorunun devam edemeyeceğini, bir şekilde bu sorunun çözülmesi, müzakereyle ve
demokratik yöntemlerle sonuca ulaşmasının yolunu buldu ve Kuzey İrlanda sorununu,
hepinizin bildiği gibi, çözüme ulaştırdı.
Yine, Kolombiya’da yıllardır devam eden FARC gerillaları ile Kolombiya Hükûmeti arasında,
yine binlerce insanın ölümüne neden olan süreç giderek barışa, giderek demokratik çözüme
ulaşmaktadır. (s. 66)."
[Data_2015-2017]

81.!!!!
"KAMİL AYDIN: Demokrasiler öyle, üç günde, beş günde, üç yılda, on yılda, yüz yılda olan işler
değil. Bunları zaman zaman ifade edeceğiz. Bizim görevimiz, doğruyu bilgiye, belgeye
dayanarak ifade etmek. Bakın, bizden önce birçok konuşmacı gerçekten, çok eski etimolojik
tanımlarından başlayarak demokrasiyi tanımladılar. Batı demokrasilerine de baktık. Bu en eski
Batı demokrasilerinden birisi Anglosakson geleneğidir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bakın, 1215
yılında Magna Carta ilan edilmiş. Magna Carta nedir? Bizim bugün anladığımız kadarıyla yani
bu Parlamento o güne gitse, Magna Carta’yı demokrasi adına tartışacak olsa Magna Carta’nın
bugünkü koşullarda demokrasiyle hiçbir alakası yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir
monarşik yapı var, onun karşısında, monarşik yapı içerisinde -Orta Çağ’dan bahsediyorum- ne
var? Belirli bir hiyerarşi var, kral ve kralın kullandığı lordlar, baronlar ve aşağıya doğru
götürebilirsiniz. Bakın, adına “demokrasi” diyoruz ama serüveni nasıl başlamış: Tebaa hiç yok,
insanlar yok, sadece kral var ve kralın görev verdiği sınıflar var yani feodal bir yapı var. Bu
feodal yapı diyor ki: “Bu kral her isteğini bize yaptırıyor ama bizim hiçbir hakkımız yok,
parlamentomuz yok, bize herhangi bir şey sormuyor.” Bu istekten doğan bir parlamenter
geçişe adımdır Magna Carta yani yine elit bir kesimin, feodal bir yapının da kralın yanında hak
alma, pozisyon alma serüvenidir ve bu, bütün Batı demokrasilerinde olduğu gibi, tedrici bir
gelişim sürecidir, gelişerek bugün, bakıyoruz ki hâlâ daha az gittik uz gittik. İngiltere’nin
demokrasi yapısına bakıyoruz, tanımı aynen şudur: Anayasal bir monarşidir, iki tane
parlamentosu var; Lordlar Kamarası ayrıdır, Avam Kamarası ayrıdır. Ama bu gelişim
sürecinde, hiçbir zaman yapıya ihanet etmeden, yapıya bağırmadan, hainlikle suçlamadan,
ötekileştirmeden, tam tersine “Yapıyı daha ne kadar geliştirebiliriz, eksiklerimizi ne kadar
tamamlayabiliriz, nerede sıkıntılar var, oraları nasıl çözebiliriz.” noktasında, demokrasiler
(buraya kadar s. 175) aynen canlı bir organizma gibi kendini geliştirerek, büyüyerek,
genişleyerek, kucaklayarak bir süreç yaşar. Ama maalesef, saygıdeğer milletvekilleri, burada
gerçekten, bu tür örneklerimiz var. Bunu sadece Anglosakson geleneğinden örnek verdim, en
uzak olduğu için, en eski olduğu için, Fransız’a getirirsek 1789’dan bu tarafa alır, anlatırız,
biliyorsunuz zaten (s. 176)."
[Data_2015-2017]
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82.!!!!
"Tabii, zaman zaman medyada ve burada “özerklik” ve “özerk yönetim” adı altında da
müzakereler yapılabiliyor, konuşmalar yapılabiliyor. Bununla ilgili de “Bilgeliğin Yedi Sütunu”
adlı anı kitabında Lawrence “İngiliz Hükûmeti bölgedeki halklara özerklik ve özerk yönetim
vadederek, onlara yine İngiliz hâkimiyetini sağlamak için vaatlerde bulunuyordu.” diye
anılarında ifade ediyor. Bunları bir tarihî kayıt olarak sizlerle paylaşmak istedim. (p. 625)."
[Data_2015-2017]

83.!!!!
"O dönemin savaşın yürütücülerine bakın hiç kimse o savaşa sahip çıkma cesaretini
gösteremiyor. Tony Blair defalarca İngiliz kamuoyundan özür diledi “Biz aldatıldık, Irak’la ilgili
yanlış bilgiler bize verildi.” dedi. Bush’la ilgili herhâlde çok fazla bir şey ifade etmeme gerek
yok ama Amerika, Irak’taki o savaş sürecinden ilk fırsatta hemen askerini geri çekip bölgede
işte sizin Hükûmetinizin de olduğu gibi kendisine âdeta taşeronluk yapan, jandarmalık
yapacak olan güçlerin arayışına girdi.
Şimdi, ortada böyle bir tablo varken, biz, hâlâ, 1 Mart tezkeresinde niye onay vermemişiz de,
niye Irak’ta oluk oluk akan Müslüman kanına ortak olmamışız diye bir tartışma yürütüyoruz."
[Data_2015-2017]

84.!!!!
"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Kadir Koçdemir: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ...devlet de bu bireysel verilerle
ilgili kusursuz sorumluluğa sahip olmalıdır. MİT, adam gibi MİT olmalı; Emniyet Genel
Müdürlüğü, o verinin emniyetini tutamıyor ise bunun hesabını muhakkak surette vermelidir.
Onun için, bu kanunun sorumlulukla, cezayla ilgili bölümlerinde kamu kurumlarının -bunu
özel sektöre de kullandırma durumu söz konusu- muhakkak surette kusursuz sorumluluğunu
sağlamak durumundayız.
İngilizlere atfedilen bir atasözü var, diyor ki “Ucuz alacak kadar zengin değilim.” Arkadaşlar,
biz de acele edecek kadar çok vakte sahip değiliz. Lütfen şurada neye el kaldırdığımızı,
Türkiye’de insanların kaderi ve mahremiyeti ile özel hayatıyla ilgili hangi sonuçlara yol
açacağımızı, kimlere hangi yetkileri verdiğimizi anlayalım, ondan sonra tabii ki aklımıza ne
yatıyorsa ona göre tercihimizi yapacağız, buradaki çoğunluğa da bütün Türkiye tabi olacaktır...
(s. 895)."
[Data_2015-2017]

85.!!!!
"Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, İngiliz Independent gazetesinde yer alan, Keseb kasabası
hizasındaki Türk karakolundan Suriye içine beton yol yapıldığıyla ilgili haberin doğru olup
olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim
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Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar İngiliz Independent gazetesini bilmeyeniniz yoktur, herkes
bu gazetenin güvenilirliğini tespit eder. Bu gazetenin bir yazarı Robert Fisk Türkiye’nin Suriyeli
muhaliflere yol yaptığını iddia ediyor. Türkiye’den Suriye’ye doğru Keseb kasabası hizasındaki
Türk karakolundan Suriye içine doğru beton yol yapıldığı söyleniyor. Amaç, muhaliflerin
Türkiye’ye gidiş gelişini (buraya kadar sf. 1100) kolaylaştırmak. Aynı yazar bir Türk generalinin
de öldüğünü iddia etmişti. Şimdi, Türkiye tarafı bunu yalanladı ama yolun yapıldığını
yalanlamadı. Bu yalanlama gelmediğine göre, bu durum AKP’nin teröre yardım ve yataklık
ettiğinin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yol yapılmadıysa derhâl
yalanlanmalı, eğer yalanlanmazsa AKP teröre açıkça yardım ve yataklık etmektedir. (s. 1101)."
[Data_2015-2017]

86.!!!!
"AHMET YILDIRIM: Son olarak İngiliz Observer gazetesinde “Martin Chulov” imzası ile
yayınlanan makalede, ABD özel kuvvetlerinin 2015 Mayıs ayında Suriye'de DAİŞ'in petrol
kaçakçılığından sorumlu üst düzey lideri olan Ebu Sayyaf’a yönelik operasyon düzenlediğini ve
bu operasyonda yüzlerce flaş bellek ve belgenin ele geçirildiğini, bu belgelerde DAİŞ'in
petrolden günde 1 ile 4 milyon arasında dolar kazandığını ve cihatçı gruplar ile Türkiye
arasında bu petrol ticaretinin kanıtlarının olduğunu ifade etmiştir."
[Data_2015-2017]

87.!!!!
"Bu kapsamda bu enstitülerde Batı, kendi hedef kitlesi olan ülkelerin temel dinamiklerini
tespit etmekte ve kültürel antropolojik, folklorik, filolojik özellikleri ile eylem planlarını ortaya
koymaktadır. İşte, yüz yıllık bir vizyonun arka planıyla Büyük Ortadoğu Projesi’ne giren yeni
Lawrence’lerin, Orta Doğu’da, bugün “Deniz altında iki balık birbirinden ayrılmışsa mutlaka
aralarından uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir.” sözünü hatırlatıyor Kızılderililerin. (s. 256)."
[Data_2015-2017]

88.!!!!
"Kızılderililerden tutunuz Kafkaslara, Orta Asya’ya, Ulanbator’a kadar folklorik, kültürel
pratiklerini araştıran İngiltere’deki School of Asian and African Studies’de bir müddet
çalışmalarda bulundum, yaptıkları tezleri Büyük Britanya İmparatorluğu’nun veri tabanına
nasıl aktardıklarını da ulusal arşivlerinde gözlemleme şansım oldu. 1946 yılına ait Türk Dil
Kurumunun çalıştayını ve toplantısını takip ederek hangi kelimelerin karşılığına hangi
kelimelerin teklif edildiğini rapor eden İngiliz istihbaratının ve dönemin komiserinin
raporlarını görme imkânı buldum. (s. 257)."
[Data_2015-2017]
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89.!!!!
"Bu, herkesin kendi başının çaresine bakma durumu sebebiyle Yunanistan en son,
biliyorsunuz, Viyana’dan büyükelçisini çekmiş, Avrupa’nın Lübnan’ı olma durumuna itiraz
etmiş ve bunun yanında, Haziran ayının 23’ünde İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışıyla ilgili
referandum Avrupa Birliğinin geleceğiyle ilgili endişeleri, soruları da haklı hâle getirmiştir.
Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim: İngiltere’de yapılacak referandumda sonuç ne olursa
olsun Avrupa Birliği bakımından çok ciddi bir sarsıntı anlamına gelmektedir çünkü
referandumda İngiltere’de mevcut Hükûmetin Avrupa Birliğinde kalma yönünde oy
kullanılmasını savunması için Avrupa Birliği hukuk devleti olma ilkesinden uzaklaşmış,
kuralların herkes için geçerli olmadığı, büyük ülkelerin isterlerse kurallardan muaf
tutulabileceği gibi bir duruma yol açmıştır. O bakımdan İngiltere’nin ayrılması da kalması da
bildiğimiz Avrupa Birliğinin sonu anlamına gelmektedir. Başka türlü devam etmek
durumundadır. (s. 486)."
[Data_2015-2017]

90.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR: 2015 yılı, Avrupa bütünleşmesinin en temel
politikalarının dahi sorgulanır hâle geldiği bir yıl olmuştur. Bu dönem zarfında öncelikle
Yunanistan’da önemli bir kriz yaşanmış ve avro bölgesi gerçekten önemli sorunlarla
karşılaşmıştır. Ardından, Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük düzensiz
göç akınıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük
şehirlerini vuran terör saldırıları Avrupa Birliğini kritik bir diğer sorunla karşı karşıya
bırakmıştır. Buna ilaveten, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma tartışmaları da bütün bu
sorunlara eklenince Avrupa Birliği âdeta varoluşsal krizlerle birlikte yaşamaya başlamıştır.
Son dönemde yaşanan bütün bu gelişmeler, evrensel değerler üzerinde yükselen, barış ve
istikrara dayalı, çok kültürlü bir Avrupa inşası düşüncesinin sorgulanmasına yol açmıştır.
Avrupa Birliğinin düzensiz göç krizi, terör tehdidi ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğu
bu süreçte, Birliğin geleceği ve istikrarı bakımından Türkiye’nin önemi de her zamankinden
daha fazla ön plana çıkmıştır. Türkiye’nin, Avrupa projesini ileriye taşıyabilecek vazgeçilmez
aktörlerden birisi olduğu açık bir (buraya kadar s. 558) biçimde görülmüştür."
[Data_2015-2017]

91.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KAMİL AYDIN (Erzurum) – Bir de parlamenter sistemde bir gelenek
vardır. Biliyorsunuz, Batı demokrasilerinin en köklüsü İngiliz Parlamentosudur. İngiliz
Parlamentosunda bir gelenek vardır, biz de onu iyi kötü uygulamaya çalışırız. Şahsım adına
söylüyorum, hepinizi tenzih ediyorum, ben bu Parlamentoya gelirken bir şeyler öğrenme
güdüsüyle de geldim ve icra etmeye çalışıyorum çünkü Avrupa’daki eğitim projelerinden bir
tanesi de “…”(x) diye, yaşam boyu öğrenme. Bizim, Allah’a şükür, kültürümüz de onu
söylüyor. Biz yaşadığımız sürece öğreneceğiz. Ben de bazen önlere gelip oturuyorum,
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diyorum ki: Gerçekten şu konuşmalardan bir şeyler not edeyim, öğreneyim. Olmuştur da her
gruptan, her arkadaştan öğrendiğimiz bir şeyler olmuştur, o vesileyle öne otururum. İngiliz
Parlamentosunda bunun formel bir adı vardır. Öne oturanlara: “…”(X) derler yani önde
oturan. Onun işlevi nedir biliyor musunuz? Saygıdeğer grup başkan vekillerinin yanında ve
arkasında yer alırlar ki: “Gündemde önemli bir şey varsa not alayım, cevaben bir şeyler
hazırlayayım, ben de bir şeyler söyleyeyim, pür dikkat olayım.” Bir de “…”(X) dedikleri
arkalarda oturanlar vardır. Onlar da: “Efendim, gündemle benim şimdilik alakam yok, öne
geçip sıkıntı yaratmaktansa arkaya geçeyim sadece genelde ne yapılıyorsa, ben de
alkışlanacaksa alkışlayayım, efendim, reddedilecekse reddedeyim.” Şimdi, maalesef bizde bu
biraz ters uygulanıyor. Sanki arkadan bir şey söylenecekmiş gibi ya da öndeki provoke
etmeye, protesto etmeye çalışıyor. Bu, hakikaten bizim yüce Meclisimizin insicamını birazcık
zedeliyor diye düşünüyorum. (s. 287)."
[Data_2015-2017]

92.!!!!
"Yüz yıl önce başlatılan bu süreç bugün çok daha hain ve sinsi bir seviyede yürütülmekte, bu
toprakların çocuklarından her biri ne yazık ki yekdiğerinin ya katili ya da maktulü olmaktadır.
Mazlum halkların ellerindeki ekmeği İncil’le değiştirmek gibi sırtlan kümesi (buraya kadar s.
458) misali bir geleneğin sahipleri, medeniyet, demokrasi, barış ve özgürlük adına
söylediklerinin koca bir yalan olduğu, “Bu coğrafyanın tüm eyaletleri ölü bir İngiliz’e
değmezdi.” diyen aktörlerin test edilmiş binlerce suçu ve günahı ortada iken bölge halklarının
bir asırlık hasılattan çıkardıkları tecrübenin kahredici hafifliğini sorgulamak zorundayız.
Asırların dağlar misali bilgi birikimini diri bir bilince dönüştürme sorumluluğumuzu bir kez
daha gözden geçirmek zorundayız."
[Data_2015-2017]

93.!!!!
"Sınırsız yetkiler verdiğiniz TOKİ kanalıyla şehirleri, yeşil alanları, ormanları, hazine arazilerini,
küçük esnafı, çiftçiyi katlettiniz. Cumhuriyetin doksan yıllık ekonomik birikimlerini satıp satıp
harcıyorsunuz.
Başta İngiltere olmak üzere, kamu-özel ortaklığı sistemini uygulayan tüm ülkeler durumdan
şikâyetçiyken siz ısrarla Türkiye’de kamu-özel ortaklığını, üstelik fahiş maliyetlerle
dayatıyorsunuz. (s. 256)."
[Data_2015-2017]

94.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MUHARREM ERKEK (Çanakkale) –Değerli milletvekilleri, parlamentoların
3 temel görevi vardır: Birincisi, yasa yapmak; ikincisi, yürütme organını, hükûmeti
denetlemek; üçüncüsü de bütçe hakkıyla bütçe yapmak ve kesin hesabı görmek. Bütçe hakkı,
parlamenter sistemlerle özdeşleşmiş temel ve kutsal bir hak. Magna Carta’ya kadar
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dayanıyor, o kadar köklü. İngiltere’de lortlar kralın yakasına yapışıp “Bizden aldığın vergileri
harcarken bundan sonra bizimle paylaşacaksın, bize de soracaksın.” dediği anda, işte, bütçe
hakkı doğmaya başladı ve parlamenter sistemin temelleri de yavaş yavaş atıldı. Evet, bugün
İngiltere’de, hepimizin bildiği gibi, yazılı bir anayasa yok ama öyle köklü bir demokrasi var ve
parlamenter sistemle bütün sorunlarını çözüyor. (s. 325)."
[Data_2015-2017]

95.!!!!
"MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Elbette ki, bugün bir uluslararası sözleşmenin
yasalaşma süreciyle alakalı konuda grubumuz adına söz aldım. Sözleşmenin özellikle insan
hakları ve hürriyetleri bahsi bölümünde 1985 yılında protokole imza koymuş Türkiye aslında
Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereği, fiilî olarak bu yasayla ilgili üst hukuk metni olarak her
türlü uygulamaları yerine getiriyor. Ama iç düzenlemelerden kaynaklı yasal düzenlemeler
tamamlanarak uluslararası hukuka verilen taahhüt gereği bunları yasalaştırma sürecine girmiş
durumda. Fakat burada dikkat çekici olan konu, Türkiye, Almanya ve Hollanda bu sözleşmeyi
imzaladığı hâlde henüz Birleşik Krallık buna imza koymamıştır. Acaba koymamasının özel bir
anlamı var mıdır? Dünya siyasetini dizayn etmek isteyenlerin bu tür konulara taraf olmaması
acaba Kyoto Sözleşmesi’ne de taraf olmamakla alakalı bir anlayışın tezahürü müdür? Bunları
elbette ki sorgulamak gerekiyor."
[Data_2015-2017]

96.!!!!
"Tabii, böyle olursa ne olacak? Bir spor kültürümüz olacak.
Bir arkadaşım bana anlattı: “İngiltere’de okumaya gittim, kafeteryada bir kızı beğendim,
yanına yanaştım, ‘Beraber bir şeyler içelim mi?’ dedim. Bana sordu: ‘Hangi sporları
yapıyorsun?’” İşte, o anlayışı biz Türkiye’de yerleştirebilirsek, o psikolojiyi yerleştirebilirsek ve
spor kültürünü Türkiye’de yerleştirebilirsek, insanlarımıza spor yaptırabilirsek daha iyi
düşünen, daha sağlıklı bir topluma kavuşmuş oluruz arkadaşlar. (s. 643)."
[Data_2015-2017]

97.!!!!
"SAİT YÜCE (Isparta) –HDP’nin önerisinde söz edilen 3 ismin de birleştirildiği ortak kimlik
Kürtlük. Bugün mezarlarının yerleri bilinmeyen bu insanlar elbette öyleler ama bu isimlerin
Kürt milliyetçiliğinin sembol isimleri olarak kurgulanmaları ve bunlar üzerinden milliyetçiliğin
beslenmesini pozitif bir yaklaşım olarak görmüyorum ve görmüyoruz. Said Nursi’den Saidi
Kürdî çıkar ama Saidi Kürdi’den Said Nursi çıkmaz. Öcalan’ın bu Said’lerle ilgili hem “gerici”
hem “İngiliz ajanı” diye beyanları var. O zaman, bu öneriyi veren arkadaşların Öcalan’la da
herhâlde hesaplaşmaları gerekir diye düşünüyorum, kayıtlarda var bunlar. Bu yüzden…"
[Data_2015-2017]
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98.!!!!
"SAİT YÜCE (Devamla) – Diyorlar tabii. “İngiliz iş birlikçisi” diyor, “gerici” diyor; Öcalan’ın
böyle ifadeleri var. Bu öneriyi verenlerin bu noktada da bir izahta bulunmalarını bekleriz
doğrusu. Evet, bu yüzden Kürt milliyetçilerinin Said Nursi’den ellerini çekmeleri ve onu siyasi
bir araç olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ahlaki bir sorumluluktur. Said Nursi sadece
Kürtlerin değil, Türkiye’nin, hatta Âlemiislam’ın çimentolarından biridir ve öyle de kalacaktır.
O günün, tek partinin baskı ve zulüm ortamının yöneticileri insanlığa, İslamiyet’e, kardeşliğe
yakışmayan vahim hatalara imza atmışlardır. Biz yakın tarihimizdeki bu kabul edilemez zulüm
ve yanlışlıkları sonuna kadar reddediyoruz. Sebep olanların hem milletimiz nezdinde hem de
Allah indinde hesap vereceklerine inanıyoruz. O zulümleri yapanlar bu insanların dirisinden
rahatsız oldukları gibi ölüsünden, naaşından, kabirlerinden de rahatsızdılar; mezarlarını bu
yüzden de kaybettiler. (s. 101).
Şeyh Sait 29 Haziran 1925’te idam edildi. Gerçi İsmet İnönü’nün hatıratında, Şeyh Sait’in
İngilizlerden destek aldığı, onlara ajanlık yaptığıyla ilgili bir belge bulunamadığı şeklinde İsmet
İnönü’nün de ifadeleri var. Seyit Rıza 15 Kasım 1937’de isyan gerekçesiyle idam edilmiş, naaşı
yine Şeyh Sait gibi bilinmeyen bir yere nakledilmiş (102)."
[Data_2015-2017]

99.!!!!
"Filiz Kerestecioğlu Demir: Sonra, onları desteklemek için adliyeye giren ve yirmi beş yıldır
Türkiye’de yaşayan, yine çok yakın arkadaşım, bir İngiliz, Chris; o, çantasında HDP’nin
“Nevroz” davetiyesi olduğu için gözaltına alındı. 63 yaşında bir adam, bir gece güvenlikte
tutuldu Emniyet Genel Müdürlüğünde ve ondan sonra önündeki süreci gerçekten yabancılar
şubede… Beklenmeyecek bir yer olduğu için orası, yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve karısı,
çocuğu aynı şekilde telef olarak, hakikaten bu insanlara ciddi mağduriyet yaşatılarak. Şimdi
döndü neyse ki Türkiye’ye fakat sonuçta art arda yaşanan bir şeydi bu."
[Data_2015-2017]

100.!!!!
"ŞENAL SARIHAN (Ankara): Sayın Başkan, sevgili kâtip üye arkadaşlarım, Meclisimizin
emekçileri ve değerli milletvekili arkadaşlarım; galiba Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tasarısı’yla ilgili sona gelmiş bulunuyoruz. ...
Şimdi, ben, birkaç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına, bu konuya ilişkin karara çok
kısaca değinmek istiyorum. Amann İsviçre Kararı, 26 Mart 1987 tarihini taşıyor. Diyor ki bu
kararda (buraya kadar s. 603) “Mahkeme bir kamu mercisinin bir bireyin özel yaşamıyla ilgili
bilgilerini saklamasını 8’inci maddeyi ihlal olarak kabul eder ve bunun kullanılıp
kullanılmaması dahi sorun değildir.” (s. 604).
Yine, 1978 tarihli, oldukça eski tarihli bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı son derece
önemli ve ilginç, der ki: “Terörle mücadele eden devletler, yıkıcı unsurları gizlice gözlem
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altında tutabilirler ancak taraf devletler, bu gerekçeyle kişilerin özel yaşamına müdahale
etme, kişisel bilgilerine ulaşma konusunda her türlü tedbire başvuramaz. Devlet, demokrasiyi
savunma gerekçesiyle demokrasiyi sarsma, hatta yıkma hakkına sahip değildir.” der. Özellikle
bu son cümlenin, karardaki son cümlenin bizim kulaklarımızda kalması gerektiğini,
önümüzdeki günler için önemle sizinle paylaşıyorum.
Bir başka karar, daha yeni tarihli, 4/12/2008 tarihli, Marper İngiltere Kararı. Bu karar da
“Adalet sistemi, modern bilimsel tekniklerin kullanılması sırasında bir denge tesis edemiyorsa,
bu modern bilimsel tekniklerin kullanımı, eğer ölçülülük ilkesini de taşımıyorsa, 8’inci
maddenin ihlali vardır.” der. Buradan, bu olasılıkları, önümüzdeki günlerde bu yasayla ilgili
olarak, yasa çıktığı zaman, karşımıza çıkacak durumları sizlere iletmek ve paylaşmak istedim.
Eğer önümüzdeki süreç, insanların haklarının korunması yerine, koruma yerine biriktirme ve
kullanmaya doğru döndürürse bu tasarıyı, herhâlde başımız epeyce ağrıyacak demektir."
[Data_2015-2017]

101.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Muğla’da 2 tane havalimanı var ancak 2 havalimanına da
Ankara ve İstanbul dışından direkt uçuş bulunmamaktadır. Hükûmet, bu konuda, Muğla’daki
havalimanlarına Türkiye’nin değişik yerlerinden direkt seferler koyarak turizme destek
vermelidir.
Yine bu yıl birçok charter seferi ülkemizin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle iptal edilmiştir.
Bu boşluğu doldurmak için alınacak tedbirlerle Muğla’daki havalimanlarımıza başta Avrupa
olmak üzere ülkemize turist gelen bölgelerden direkt uçuşların planlanması faydalı olacaktır.
Mesela, Muğla’ya her yıl ortalama 3,5 milyon turist gelmekte, bunun 1,5 milyonu İngilizlerden
oluşmaktadır. Ancak İngiltere’den Dalaman’a da Bodrum’a da direkt uçuş bulunmamaktadır.
(s. 358)."
[Data_2015-2017]

102.!!!!
"Bakın, bir Göbeklitepe diyoruz, Göbeklitepe tarihin sıfır noktası, insanlığın başladığı yer ve ilk
yapıtlardan birisi. Bundan tam beş bin yıl daha genç olan Stonehenge’e İngiltere’de yılda 10
milyon turist gidiyor. Ya, benim Urfa’mda bu olaylardan dolayı bütün oteller satılığa çıkmış
arkadaşlar. Burada bizim birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Başka Urfa yok, başka
Türkiye yok, başka Diyarbakır yok arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Onun için,
Urfa’nın 11 Nisan 1920’de göstermiş olduğu bu birlik ve beraberliği bizim bugün hepimizin
göstermesi gerekir, bunu mutlaka ve mutlaka sağlamamız gerekir diye düşünüyorum."
[Data_2015-2017]

103.!!!!
"HDP GRUBU ADINA CELAL DOĞAN (İstanbul) –Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Yönetim
Kurulu üyesiydim. Ecevit, bizim Genel Başkanımızdı. Bizi olağanüstü toplantıya çağırdı bir gün
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acil, şu lafı sarf etti: “Bir gün önünüze Musul ve Kerkük gelirse bunun bir İngiliz veya bubi
tuzağı olduğunu asla unutmayın ve bu faka basmayın. Bir genel başkan olarak size bu
vasiyette bulunuyorum.” dedi. Bu da onun bir tespiti idi. (s. 216)."
[Data_2015-2017]

104.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) –Şimdi, bakın, Azerbaycanlı Behbut Han Cevanşir diye bir
kardeşimiz; Adliye Nazırı. İstanbul’da bir gecede, gündüz külahlı, gece silahlı olan o Mebusan
üyeleri var ya, onlar ve azmettiricileriyle birlikte Osmanlıları katlediyorlar. Öldürülüyor ve
buna da akıl hastası… Katil yakalanıyor ama İngiliz (buraya kadar s. 845) işgalinde bir
Osmanlı’dan bahsediyoruz. Hadi erkeksen al içeri, tutukla bakayım. Niye? Çünkü, büyük bir
projenin parçası zaten. Şimdi, Allah’tan korkacağız. Bu millete artık bu kadar ihanet, bu kadar
suçlama yeter. Bu ülkeden bir ülke daha çıkaramayacaksınız, bu devletten iki devlet, üç devlet
daha çıkaramayacaksınız bu irade burada olduğu sürece. (s. 846)."
[Data_2015-2017]

105.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) –Şimdi, geliyorum günümüze. Azerbaycan’da Dağlık Karabağ,
Gence, Füzuli işgal altında; vicdanınız varsa gelin bir kelime söyleyin şurada. Zori Balayan diye
bir hekiminiz var, bir girin YouTube’dan bakın. Ne yapmış? Yaptıklarıyla övünüyor; 13 yaşında
bir Azeri çocuğu diri diri soyma zevkini tatmış, deneysel bir çalışma! Bu Mecliste bunları
konuşmuyoruz. Niye konuşmuyoruz Sayın Vekilim, niye konuşmuyoruz? Partilerimiz farklı
olabilir ama bu devlet, bu gök kubbe hepimizin. Buna hep beraber sahip çıkacağız. Bundan
sonra, gerçekten, elbette ki eksikleri, hataları konuşacağız ama İngiliz işgali altında… Ya artık
günümüzdeki diziler bile o dönemle ilgili yapılıyor, görmüyor musunuz? İktidarsınız, muktedir
değilsiniz, yoksunuz. İngiliz bayrakları… Pera Palas’ta katledilen bir sürü Türk subayı var,
Anadolu’nun her tarafında katliam var."
[Data_2015-2017]

106.!!!!
"MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) –Özellikle, modern demokrasilerde siyasi yapı ve işleyiş
yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında kurulan dengelerle şekillenir. Fakat, bu dengeyi
sağlamakla yükümlü olan iktidar “Yasama bizde, yargı bizde, yürütme bizde.” diyerek temel
dengeleri dahi gözetmediğini açık bir şekilde dile getirmiştir. Demokrasinin değer ve
anlayışlarından uzaklaşan bir yöntemle karşı karşıyayız ve bu anlayışın AB yolunda sonuç
vermeyeceği de apaçık ortadadır. İngiltere zaten bunun ilk adımını attı. David Cameron
“Schengen bölgesinde değiliz, ayrıca Türklere vize serbestisi teklifinde bulunan kararı
Schengen bölgesi aldı. Biz böyle bir karar almadık, almayacağız da. Ancak, vizenin ülkelere
yerleşip çalışmadan çok, ziyaret hakkı veren bir vize olduğunu hatırlayalım. Schengen
ülkelerini vizelerle ziyaret eden Türklerin (buraya kadar s. 989) Britanya’ya gelme ya da
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otomatik olarak ülkeye girme hakları yok. Bunu net bir şekilde anlamak çok önemli.” ifadesini
kullandı. Bu da Avrupa’nın bakış açısını az çok ortaya seren bir ifadedir. (s. 990)."
[Data_2015-2017]

107.!!!!
"AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün bir iade gerçekleşti
biliyorsunuz. Asil Nadir, daha önce bir iflas ve cezaevinden kaçma olayı dolayısıyla İngiltere’de
mahkûmiyeti devam ediyordu, Türkiye’ye iade edildi ve galiba, basına yansıyan bilgilere göre,
tahliye edildi. İngiltere, basına yansıdığı kadarıyla, mağdurların yani şirketin iflasından
kaynaklı mağdurların ödemesi yapılması şartıyla bıraktığına dair… İngiliz basınına böyle
bilgiler yansıyor ama Türkiye kamuoyuna henüz yansıyan bu konuda bir somut bilgi yok. (s.
1031). ... Cezai konularda sözleşme ve ikili anlaşmaların gereği olarak öteden beri bu
alanlarda iş birliği yapılmaktadır, İngiltere’de hapis cezası alan Asil Nadir’in Türkiye’ye
getirilmesi de buna son örnektir. Kanunun uygulanması bakımından bir ayrıma tabi
tutulmaması gerekir. İşimize geldiği konuda uygulama, işimize gelmediği konuda uygulamama
veya kaçma yanlıştır. Bu anlayış kısa vadede sahiplerine bir menfaat sağlasa da ülkeye bir
menfaat sağlamayacaktır."
[Data_2015-2017]

108.!!!!
"CHP GRUBU ADINA LEVENT GÖK (Ankara): Bir tek kişinin, yalnızca kralın hakları olduğu
düşüncesine, ilk önce “Magna Carta” adı verilen 1215 tarihli İnsan Hakları Bildirisi içinde yer
alan bir bildirgeyle karşı çıkılmıştır. O zaman İngiltere’yi yöneten Yurtsuz John’a karşı, halk
değil ama derebeyler ve onun yanındaki sınıflar krala karşı bir mücadele vererek kralla eşit
yargılanma ve vergi toplamada adaleti sağlayan bir anlayışı savunmuşlar ve dünyada ilk defa
anayasacılık hareketlerine örnek gösterilmek üzere, 1215 tarihli Magna Carta ilan edilmiştir.
Bu temel bir bildirge olarak tarihimizin sayfalarında durmuş, soylular, feodal beyler de -daha
işin içinde halk yoktur- kendilerinin krala karşı birtakım hakları olduğunu talep etmişlerdir.
Daha sonra, Kral II.Charles zamanında, İngiltere’de 1679 yılında Habeas Corpus “Bedenim
benim olsun” isimli haklar bildirisi talep edilmiştir. Nitekim, daha sonra bunlar daha da
gelişmiş, 1689’da İngiliz Haklar Bildirgesi kral dâhil herkesin yasalar önünde eşit olduğunu ya
da yasaların kral dâhil herkese uygulanabilir olduğunu ilan etmiştir."
[Data_2015-2017]

109.!!!!
"Buradan nereye varmak istiyorum? Bugün, İngiltere kurulurken, ta 1215 yılında Magna
Carta’dan başlayan bir süreçle, 1679 Habeas Corpus, 1689 İngiliz Haklar Bildirgesi gibi çok
önemli bildirgeler ve burada sayamadığım çok daha fazla bildirgeler ortaya çıkarak
İngiltere’nin demokrasi tarihini tarif etmiştir. İngiltere bugün kurulduysa ve yazılı bir
anayasası yoksa, işte, bu sekiz yüz yıllık büyük bir birikimin üzerine inşa edilmiş ve bu büyük
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birikim bir devlet olarak, İngiltere devleti olarak ortaya çıktığında, herkesin artık üzerinde
karar kıldığı, üzerinde artık tartışmaya dahi gerek duyulmayacak bir mutabakat sağlanmıştır."
[Data_2015-2017]

110.!!!!
"Oysa biz ne önerdik? İçişleri Bakanının üniversitelerimizden önereceği adaylar yerine en eski
üç hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından, Adalet Bakanının yerine ise Barolar Birliğinin
önereceği adaylar arasından yine Bakanlar Kurulu seçsin dedik. Aslında olması gereken, bu
kurumların önerisiyle, kamuoyunda da tartışılarak Parlamentoda nitelikli çoğunlukla
seçilmesidir bu tür kurumların. Ancak biz gerek Komisyonda gerek Mecliste bir uzlaşı
sağlayabilmek adına böyle bir öneri getirdik ancak 7 üyeden sadece 2’si dahi Hükûmetin
mutlak kontrolü altında olmadığı için siz bu uygulamaya karşı çıktınız. Böyle mi ileri
demokrasiyi oluşturacağız? Milliyetçi Hareket Partisi sayın konuşmacısı “Avrupa’da yok.”
dedi, aslında İngiltere’de tam burada kuracağımıza benzer bir komisyon var, “Polis Şikâyetleri
Bağımsız Komisyonu” ismi, kısa adıyla “IPCC”. Güvenlik kurumlarında hiç çalışmamış 11 kişi
olmak üzere 15 kişiden oluşuyor ve 100’ün üzerinde bağımsız uzman personel bu kuruma
destek oluyor. Bu şekilde kamuoyu desteğini ve güvenini kazanan kurul üyeleri tam bağımsız
olarak daha öz güvenle hareket ediyor. Bizim de bu yasanın bizim istediğimiz şekilde
çıkmasından muradımız budur zaten. (s. 282)."
[Data_2015-2017]

111.!!!!
"NURİ OKUTAN (Isparta) – Efendim, bir düzeltme yapma adına söz aldım. Biraz önce konuşan
Sayın Bakan İngiltere’de böyle bir komisyonun olduğundan bahsetti. Doğru, bir komisyon var
ama orada polis atama sistemi değişik; konsül polisi atar, dolayısıyla polisin hatasını
denetleyecek yine sivillerdir. Yapısından kaynaklanan, polisin teşkilatlanmasından
kaynaklanan bir sivil gözetim vardır. Yoksa polisin bütün eylem ve işlemleri -bizde olduğu gibişu anda bir denetime zaten tabidir, biraz önce bahsettim. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz
için. (s. 284)."
[Data_2015-2017]

112.!!!!
"O bakımdan, İngilizlerin başka bir konseptte söyledikleri bir söz yasama için bilhassa
geçerlidir. Diyorlar ki: “Ucuz alacak kadar zengin değilim.” Yasamada da bu kadar çok acele
edecek kadar fazla bir vaktimiz yok, hata yapacak kadar lüksümüz yok. O bakımdan, bu
kanunları eğer zamanında planlayarak yapsaydık, bundan önceki konuşmamda da söylediğim
gibi, 2010’da başlattığımız süreci böyle gece yarılarına kadar uzatarak, 2016 yılında, ne
yazdığını bile bilmeden buraya getirmek durumunda kalmazdık. (s. 446)."
[Data_2015-2017]
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113.!!!!
"CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Yüz yıl evvel Kutülamare’de İngiliz ordusunu teslim alan Mirliva Halil
Paşa bugünü şu sözlerle bayram ilan etmiştir: “Arslanlar, bugün Türklere şeref, şan; İngilizlere
kara meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında şehitlerimizin ruhu şad ve şendir.
Hepinizi pak alınlarınızdan öperek (buraya kadar s. 534) tebrik ederim. İki yüz yıldır
tarihimizde olmayan zaferi bize yaşatan Yüce Allah’a hamt ve şükürler olsun. Kut’ta şehit ve
yaralılar verdik fakat İngiliz ordusundan 13.800 general, subay, er esir aldık; 30.000 zayiat
verdirdik. Bugüne ‘Kut Bayramı’ adını veriyorum. Ordumun her ferdi her yıl bugünü kutlarken
şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Mirliva Halil, 6’ncı Ordu Komutanı.”
(s. 535)."
[Data_2015-2017]

114.!!!!
"23 Nisan Ulusal Egemenlik törenleri pasifleştirilmeye çalışılırken, “Laiklik Anayasa’dan
çıkarılmalı.” gafı bilinçli veya beyin sulanması olarak gündeme düşürülürken elimize gelen bir
davetiyeyle Kutülamare, 11 ayrı etkinlik, altı ay sürecek kutlama programı tarafımıza
iletilmiştir ve 29 Nisan akşamı etkinliğin birincisi de gerçekleştirilmiştir. Kutlamalar
Kutülamare İngiliz emperyalizmine karşı verilmiş bir mücadelenin zaferidir. Hepimize kutlu
olsun. Başta Halil Paşa olmak üzere ecdadımızın mekânları cennet olsun.
İngiliz emperyalizmine karşı kazanılan bu zafer, 1952’de, bugün Avrupa Birliğine yapılan
yağcılık misali, NATO’nun direktifleriyle o gün kaldırılmıştır. Bugün AKP anlayışıyla uyum
içinde bir davranıştır."
[Data_2015-2017]

115.!!!!
"Alim Tunç: Değerli milletvekilleri, bu tasarının kanunlaşmasının ülkemize, ekonomimize ve
çalışanlarımıza hem refah hem mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yine, alt komisyonda
bir sivil toplum kuruluşumuzun temsilcisi, orada, kendisinin İngiltere’ye dil öğrenmeye
gittiğini ve bu geçici istihdam bürolarından faydalanarak öncelikle orada çalıştığını, daha
sonra o ofiste hukuku bitirdiğini ve orada avukat olarak çalıştığını örnek olarak vermişti.
İnşallah, ülkemizde de öğrencilerimiz bu konuda……çalışarak, bunun gibi istihdam
bürolarından faydalanarak ülkemizde de işsizliğin önlenmesi; hem üniversitede
okuyanlarımızın, gençlerimizin hem de çalışanlarımızın yasal güvence altında çalışmaları bu
tasarıyla sağlanacaktır."
[Data_2015-2017]

116.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Değerli milletvekilleri, 20’nci yüzyılın dünya sağlık sistemine
getirdiği en önemli kavramlardan, söylemlerden biri, aşağı yukarı dünyadaki bütün
anayasalarda tanımlandığı üzere, sağlıklı yaşam hakkıdır. Dolayısıyla, bütün anayasalar, bu
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haktan vatandaşların eşit olarak ve ücretsiz şekilde faydalanmalarını ön plana almışlardır.
Hepinizin bildiği gibi -bir kez daha tekrar edeceğim- “sağlıklı yaşam” dediğimiz zaman
bedensel, ruhsal ve sosyal –gene 20’nci yüzyıl kavramlarıyla- sağlıklılığı kastediyoruz. Bu
kavramların hiçbirinin bugün Türkiye’de doğru dürüst yerleştiğini kabul etmek mümkün değil.
Değerli arkadaşlarım, bundan yaklaşık otuz beş kırk yıl önce dünyada neoliberal politikalar
rüzgârlarını estirmeye başladığında her nedense 20’nci yüzyılda yerleşmiş bu kavramlar
değiştirildi ve öncülüğünü özellikle İngiltere’de Thatcher, Türkiye’de de Turgut Özal’ın yaptığı
gibi sağlıkta özelleştirme rüzgârları başladı ve anayasaların öngördüğü sağlıkta sosyal devlet
ilkelerinden hızla geri adım atıldı ve sağlık ticarileştirildi, özelleştirildi. (s. 53)."
[Data_2015-2017]

117.!!!!
"Değerli milletvekilleri, kişi başına sağlık harcamalarında OECD ülkelerinde yüzde 5,1’le gayrisafi millî hasılanın yüzde 5,1’i- ve kişi başına 568 dolar sağlık harcamasıyla, hepinizin
tahmin edebileceği gibi, gene sonuncuyuz. Bu yüzdenin Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde
16 olduğunu ve kişi başına sağlık harcamalarının 10 bin dolarlara kadar tırmandığını da
hemen eklemek istiyorum. Ama bir özelliğimiz var, sağlık teknolojilerinde birinciyiz; yani MR,
bilgisayarlı tomografi gibi. Örneğin, bugün İstanbul’daki MR sayısının İngiltere’deki MR
sayısının çok üstünde olduğunu da söylemek mümkün. (s. 54)."
[Data_2015-2017]

118.!!!!
"Süleyman Soylu: Bir cümle söylemek istiyorum: Sayın Balbay’ın ortaya koymuş olduğu
değerlendirme üzerine, hem Mecliste kayıtlara geçsin diye hem de ben vicdani
sorumluluğumu bir kez daha ifade etmek için söylüyorum, Deniz Gezmiş ve Adnan Menderes
üçlemesi ne kadar tarihin kendi behrinde değerlendirilebilir bilmem ama şuna adım gibi
inanırım ve söylerim ki, dün söylediğimi bugün de söylerim ki İngiliz arşivlerinde rahmetli
Adnan Menderes’in idamının gerisinde olan gücün CIA olduğunu bütün dünya bilmektedir."
[Data_2015-2017]

119.!!!!
"ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bugün, bu büyük işçi
katliamının 2’nci yıl dönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu katliamla ilgili hazırladığı
-tabii, onlar, adına katliam demiyorlar- raporun gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini
denetlemek üzere bir tartışma açılmış olması iyi; hiç değilse bize bir muhasebe imkânı veriyor.
Çünkü, bizim muhalefet şerhimizde ifade edilen bütün yetersizlik ve eksikliklerine rağmen
raporun gene de bu cinayetin gerisindeki maddi hakikatin, Hükûmetin cinayet gerçekleştiği
sırada ortaya koyduğu tutumdan fersah fersah ötede, son derece yıkıcı bir gerçekliğe işaret
ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda var. Hatırlayın, o zaman Başbakan olan Tayyip
Erdoğan, bu cinayet haberleri yayıldığında şöyle demişti: “Daha kötüsü, aslında, 19’uncu
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yüzyılda İngiltere’de, başka yerlerde olmuştur, gene de bu onlar kadar kötü değil. Ayrıca, bu
işin fıtratında var, böyledir.” Ve bu umursamaz tutuma karşı doğan çok büyük toplumsal
reaksiyon, işçi hareketinin sürece müdahil olması, insan hakları ve emek hakkı
savunucularının devreye girmesiyle birlikte Soma’daki büyük katliamın arkasındaki gerçekler
birer birer aydınlandı ve bunlar Mecliste de yankısını buldu. Bu raporun bu hâliyle pek çok
gerçeğe işaret ettiğini söylemeliyiz ama yine de rapor, esasen, çoğunluk partisinin görüşleri
doğrultusunda ister istemez olayları yorumladığı için, bu facianın, bu cinayetin gerisindeki üç
esaslı meselede bir orta yol, bir uzlaşma yolu aramaktadır (s. 542)."
[Data_2015-2017]

120.!!!!
"2003’te akademik bir amaçla Amerika’ya gittik. New Mexico eyaletinde bir insan hakları,
soykırım müzesi gezdirdiler. Gittik, küçük bir yer. Başında yaşlı bir adam “Efendim, burası
soykırım müzesi.” Fakat, dolaşırken dikkatimi çekti, 1915’e atıfta bulunan küçük bir masa da
var. Yetkili şahsa dedim ki: “Siz burayı kurumsal olarak mı açtınız?” Dedi ki: “Hayır, ben
Holokost ’tan, Yahudi soykırımından mağdur olmuş, Amerika’ya göç etmiş bir ailenin
mensubuyum. Bütün maddi varlığımı da burada, soyuma, ceddime yapılanları göstermek için
adadım.” Dedim ki: “Peki, tamamen Yahudi eksenli, Holokost eksenli bir müzede şu köşede
de…” Baktım o envantere, kitaplara, malum kurumlar tarafından yazılmış inanın, birkaç tane
böyle propaganda şeyleri, Mavi Kitap’tan alınmış şeyler. Malum, İngilizlerin Sykes-Picot’dan
önce ortaya attıkları, bu coğrafyayla ilgili bir kitaptır. Daha sonra itiraf ettiler “Siyasi bir
propaganda kitabı.” diye."
[Data_2015-2017]

121.!!!!
"Bugün, Erivan’da, Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde soykırım müzelerini gezenlere
söylüyorum, Iğdır’daki müzeyi gezdiler mi hiç? Pespaye, şu anda bakıma muhtaç.
Bakü’dekini gezdiler mi? Hayır, gezmediler, biz de teşvik etmedik, biz de sahip çıkmadık o
müzelere. Dolayısıyla, önce kendi içimizdeki algıyı düzeltmemiz için gerçekten buna hem
tarihî hem kültürel hem de siyasi anlamda sahip çıkıp Alman Parlamentosundaki Cem
Özdemirlere de cevap verecek duruma gelelim. Ama ben buradan -özür dileyerek, vaktinizi
alıyorum ama- bir şey söylemek istiyorum o Cem Özdemir’e. Uzantıları, ataları Osmanlı
Meclis-i Mebusanında da vardı onların, Ali Kemal’in torunudur o. Çünkü Ali Kemal o dönemde
İngiliz mandasını savunmuş…İngiliz mandasını savunmuş ve gerçekten İngiliz mandacı olduğu
da torununun İngiltere’de Londra Belediye Başkanı olmasıyla tescillenmiştir. (s. 511)."
[Data_2015-2017]

122.!!!!
"AB’yle ilişkilerimizde de aynısı var. Yani, geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin oylamasıyla daha
fazla tartışıldı ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yine topa girdi daha Dışişleri Bakanı
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konuşmadan “Biz de referanduma götürebiliriz.” diye. Neyini referanduma götüreceksiniz?
Türk milleti zaten bundan muzdarip, gelişmelerin doğru olmadığını biliyor, siyasi dayatma
olduğunu biliyor, ara sıra da olsa bazı millî çıkışlar yapıyor."
[Data_2015-2017]

123.!!!!
"Onlardan görüş almadan, devletin aklını çalıştırmadan yaparsanız üç gün sonra tersini
söylemek ve savunmak zorunda kalırsınız. Kaygımız budur Milliyetçi Hareket Partisi olarak,
yani uyarımız bundandır. O zaman, bunların elden geçmesi lazım “İngiltere kararını verdi, biz
de yapalım.” demeyelim, aynı şeyi Almanya’yla yaşıyoruz. Durdurduk, diplomasi devam
etmedi, karşılıklı bir şeyler söyledik."
[Data_2015-2017]

124.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Şimdi, bir başka konu bizim Avrupa
Birliğiyle ilişkilerimiz. Bizim Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz elli küsur yıldır devam ediyor.
Türkiye, istenmeyen bir ülke olabilir ama bu bizim stratejik hedefimiz. Şu andaki konjonktür
Avrupa’da bu. Irkçı, milliyetçi, anti Türk, İslamofobik yaklaşımlar maalesef ağırlık kazanmış.
Avrupa marjinalleşiyor, aynı Avrupa değil ama bu, şu anın Avrupa’sı. Konu böyleyken bizim
çekilmemiz, “Biz gerekirse bunu referanduma götürürüz.” gibi yaklaşımlar sergilememiz
yanlıştır. Biz üye miyiz ki referanduma götürelim? Zaten istenmediği zaman ilişkiler
götürülmez yani götürülmek istenmiyorsa referandum kılıfının hazırlanmasını da anlamlı
bulmuyoruz."
[Data_2015-2017]

125.!!!!
"Bugün İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmasının sonuçları küreseldir; Avrupa için değildir,
küreseldir. Yeni bir denklem oluşacak, muhtemelen İngiltere ittifak olarak Amerika Birleşik
Devletleri’yle daha fazla ittifak ilişkisine girecek. Zaten geleneksel bir ittifak ilişkisi vardı ama
İngiltere iç sorunlarla da karşılaşacak yani bu süreç İngiltere’yi referandumda her ne kadar
Türkiye konusunu gündeme getirmek suretiyle dışarıya dönük bir çalışmanın içine ittiyse
bundan sonra İskoçya konusu ve İrlanda konusuyla İngiltere içerisine gömülecek, belki bir
çözülme sürecini yaşayacak. Bizim böyle bir durumdan, Avrupa’nın kendi iç sorunlarıyla
uğraştığı bir durumdan vazife çıkarıp “Biz de hadi buradan çıkalım.” gibi bir anlayış bize zarar
verir. Bizim bu anlayışı terk etmemiz gerekiyor."
[Data_2015-2017]

126.!!!!
"Bir başka konu: Şimdi, İngiltere’de bu konu gündeme geldiğinde bunun taraftarları da,
Avrupa’da kalmak isteyenler de, Avrupa’dan, Avrupa Birliğinden ayrılmak isteyenler de bu
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konuyu Türkiye üzerinden götürdüler. Türkiye şeytanlaştırıldı, Türkiye ötekileştirildi,
yabancılaştırıldı ve Türkiye öcüleştirildi. Siz, hakikaten, Hükûmet olarak niye buna cevap
vermediniz, niye buna bir ses vermediniz, niye bunları eleştirmediniz? Bugün İngiltere’de
Türkiye şeytanlaştırılırken yarın başka bir ülkede bunun benzerinin tekrar etmeyeceğini
nereden garanti ediyorsunuz? Niye bunlara karşı çıkmadınız? Türkiye’nin ulusal çıkarları
maalesef sessiz bir şekilde gömülüyor, ses çıkartılmıyor ve bizi bu rahatsız ediyor. Hükûmetin
sessizliği, ciddi manada, İngiltere’deki tavırdan daha fazla rahatsız ediyor bizi. (s. 186)."
[Data_2015-2017]

127.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA TAHA ÖZHAN (Malatya) – Bugün Avrupa’da yaşanan meseleye de
birkaç cümle söylemekte fayda var. Özellikle İngiltere’nin çıkışıyla beraber sadece Avrupa
Birliği değil, Avrupa fikrinin kendisi de kimlik anlamında, siyasal anlamda, ekonomik anlamda
ve jeopolitik dinamikler anlamında ciddi bir tartışmanın içerisine girmiştir ve bir domino etkisi
olacaktır. Benzer şekilde, bugüne kadar oldukça sorunlu yerlerden yaşanan sirayet etkisinin
bugün Kuzey’in en refah ekonomik birliği ve siyasal birliği gibi görünen yerden dünyaya
sirayet etkisi, yayılma ihtimali bulunmaktadır."
[Data_2015-2017]

128.!!!!
"Meseleyi, Türkiye’nin dış siyasetini o kadar büyük zikzaklar içinde götüren bir iktidarla karşı
karşıyayız ki, bir süre sonra, Türkiye, İngiltere’de bu hafta sonu yapılan Brexit oylamalarında
İngiltere’nin ana gündem maddesi hâline geldi. Nasıl geldi? Sayın Cumhurbaşkanı arada bir
çıkar, “Ey Avrupa Birliği! Ey Rusya!” der ya, orada Başbakan David Cameron çıktı, “Ey
Türkiye!” dedi. Bu bizim canımızı sıktı. İktidarın da canını sıktı, muhalefetin de canını sıktı. Biz
Türkiye’nin başka bir ülkenin iç işlerinde malzeme olarak kullanılmasını istemeyiz. İstemeyiz
ama biz, şu ana kadar ilişkide olduğumuz bütün ülkeleri kendi iç siyasetimizde malzeme
olarak kullandık. Avrupa Birliğini biz, malzeme olarak kullandık mı arkadaşlar? Kullandık. “Biz”
derken Hükûmetten bahsediyorum. Biz, İsrail’le ilişkileri iç politika malzemesi olarak kullandık
mı? İsrail’i şeytanlaştırdık mı? Şeytanlaştırdık. Her şeyi iç politika malzemesi olarak kullandık.
Biz, Ermeni soykırımı iddialarını iç politika malzemesi yaptık mı? Yaptık. Biz, “Ey Obama!”
deyip Amerika’yla ilişkileri iç politika malzemesi hâline getirdik mi? Getirdik. (s. 194)."
[Data_2015-2017]

129.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Çok teşekkür ederim konuşmanız için. Yalnız Sayın
Vural Bey, birkaç yerde yanlış ifadelerde bulundunuz çünkü bakın, ben devletin resmî
rakamını veriyorum. Etlik Entegre Sağlık Kampüsü 1 milyar 105 milyon. Yirmi beş yıl içerisinde
ödenecek para 6 milyar. Devletin, bizim cebimizden çıkan para 5 milyar yani 5 katrilyon.
“Peki, Hocam bunu yapmayalım mı, bunları uygulamayalım mı?” Tabii ki uygulayalım. Peki, ne
yapalım? Bunlar başka yerde uygulanmış mı bir bakalım. Nerede uygulanmış mesela bu?
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İngiltere’de uygulanmış. Kamu-özel ortaklığıyla, aynı, devletin parası olmadığı için. Peki, ne
olmuş İngiltere’de uygulandığı zaman? Bu kamu-özel ortaklığıyla yapılan hastanelerin
yarısından çoğu satılmış. Kimler almış? ABD başta olmak üzere, küresel sermaye almış. Geriye
kalanlarda ne olmuş? Hastanelere zarar etmemek için kâr olmayan bölümleri, yoğun bakım
başta olmak üzere, kapatmış. İşte, dolayısıyla bu araştırmaları yapmak zorundasınız, bunun
için Başbakanı uyarmak zorundasınız Sayın Vural Bey."
[Data_2015-2017]

130.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Değerli arkadaşlarım, bu özelleştirme modeline dünyanın
birçok ülkesinde ve Türkiye Cumhuriyetinde Türk Tabipleri Birliği ve sivil toplum kuruluşları
çok akılcı gerekçelerle karşı çıktılar. Şimdi, bunu ısrarla uygulayan bir ülke var, İngiltere.
Zaten, neoliberalizmin de en birinci uygulayıcılarından biriydi rahmetli Thatcher’la birlikte.
Değerli arkadaşlar, İngiltere 2007 yılı sonrasında bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadı. İngiltere’de
8 tane hastane battı, İngiltere’de yüzlerce sağlık çalışanı, hemşire, doktor işsiz kaldı. Bugün
kamu-özel ortaklığının İngiltere’ye vereceği yakın dönem zararın 15-20 milyar sterlin
olduğundan bahsediliyor İngiltere’de. Bunları bilesiniz diye söylüyorum"
[Data_2015-2017]

131.!!!!
"MURAT EMİR (Ankara) - Değerli arkadaşlar, getirdiğiniz sağlık düzeni son derece hastalıklı bir
sağlık düzeni oldu. Sağlıkta Dönüşüm Programı, aslında, insanlarımızın sağlığının özel
sektörün kâr hırsına terk edildiği bir düzendir. Bakın, bugünkü düzende ortalama bir kişinin
yıllık polikliniğe başvuru sayısı yüzde 8,2’dir. (s. 232).
Bu son derece yüksek bir rakamdır. Yani insanlar hastanelere başvuruyorlar ama nitelikli
sağlık hizmeti alamadıkları için bir daha başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu hem kaynakların
israf edilmesi anlamına geliyor hem de insanlarımızın sağlık kalitesinin ve sağlık bakım
hizmetinin niteliğinin sürekli olarak düşmesi anlamına geliyor. Mesela, acile bizde, yılda 100
milyon başvuru oluyor, 78 milyonuz; İngiltere’de 25 milyon başvuru oluyor, nüfusu 50 milyon.
Artık, siz oradan Türk insanının nasıl acil servise yönlendirildiğini değerlendirin. (s. 233)."
[Data_2015-2017]

132.!!!!
"Şimdi, bizdeki borçlanma -özel sektör borçlanması ve dövizli borçlanma- 2009’dan itibaren
başladı ama dünyada bu konuyla ilgili temayül 1970’lerden itibaren var. Washington
Mutabakatı diye bir konu vardır. Washington Mutabakatı, işte, özellikle gelişmekte olan
ülkelerin mali disipline daha fazla önem vermelerini, açıklarına daha fazla dikkat etmelerini
falan ister, böyle 10 tane maddesi vardır. Bu, sonradan, ekonomist Williamson tarafından
bilimselleştirilmiştir. Sonradan buna bir 10 madde daha ilave edilmiştir ve neredeyse liberal
ekonominin amentüsü hâline getirilmiştir. Bunun 2008 krizinden sonra yanlış olduğu ortaya
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çıktı, büyük bir sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Ki İngiliz Maliye Bakanı bir açıklama yapmıştı
2008’de: “Bundan sonra hiçbir şekilde devlet yatırımlarına, devlet müdahalelerine ihtiyaç
yoktur.” dedi. Ertesi gün bir özel sektör bankasına el koymak zorunda kaldılar İngiltere’de.
Her şey değişti, Washington Mutabakatı artık iflas etmiş vaziyette. Washington
Mutabakatı’yla beraber borçlanma daha fazla arttı, çok daha rahatladı ve bugünlere gelindi.
Şimdi, gelinen bu ortamda bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. (s. 391)."
[Data_2015-2017]

133.!!!!
"İngiltere’de “AB’den çıkalım.” diyenlerin kazandığı referandum sürecinde kampanya yürüten
iki tarafın da Türkiye’nin AB üyelik hedefinin getireceği olumsuzlukları gündeme taşıması bir
dış politika başarısı olarak görülebilir mi? Adaylık süresince en büyük destekçimiz olan
İngiltere, hangi nedenlerle bizden vazgeçmiştir? (s. 420)."
[Data_2015-2017]

134.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN: Gene, bu vesileyle söz almışken, yargıyla ilgili ifade etmek istediğim bir
şey var. Tabii ki bununla ilgili bir İngiliz atasözüne de atıfta bulunmak istiyorum. İngilizler
diyor ki: “Çalışan saati kurun ama kurcalamayın.” Kurun ama kurcalamayın. Şimdi, yargıyı
kurcaladınız, mesela “Not sistemi yanlış.” dediniz, kıyameti koparttınız, şimdi not sistemi geri
geliyor. Şimdi, bununla ilgili, tabii ki HSYK’nın yapısıyla ilgili, yargı bağımsızlığıyla ilgili şu anda
görev yapan binlerce hâkimin, savcının feryadını size iletmek istiyorum. (s. 874)."
[Data_2015-2017]

135.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) –Son Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde aşırı sağcı, daha doğrusu ırkçı partilerdeki oy artışının üzerinde de mutlaka
durulması gerekmektedir.... İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmak için yaptığı referandum
neticesinde konuşulan konuların başında Balkanların güvenliği gelmektedir. Umuyorum ve
diliyorum ki bütün ülkelerin ve özellikle Avrupa ülkelerinin liderleri, bu yeni dalga üzerinde
sörf yapmak yerine tehlikeyi görürler ve gerekli adımları atarlar."
[Data_2015-2017]

136.!!!!
"Bakın, İngiltere, raporu açıkladı, İngiltere’nin açıkladığı rapora göre, Irak’a haksız yere
saldırılmış. Hava sahasını açtığınız için vicdanınız sızlıyor mu, sızlamıyor mu şu anda? Hadi
bakalım onu söyleyin siz. Müslümanlar, sizin buradan kaldırdığınız uçaklarla öldürüldü orada.
Şimdi, Saddam gibi gaza geldiniz Esad konusunda, Batılılar arkanızdan çekilecek. Sayın
Metiner’le bir televizyon programında karşılaşmıştım. Aynı gün, tezkereyi geçirdiğiniz gün ben
o televizyon programında dedim ki: “Sizin arkanızdan çekilecekler, Saddam’la baş başa
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kalacaksınız.” Nitekim öyle oldu. Şimdi, değerli arkadaşlar, her sabah Türkiye, dehşete
uyanıyor sizin yönetiminizde, umutlarımızın çıtası iyiden iyiye düştü. (s. 1089)."
[Data_2015-2017]

137.!!!!
"Bakın, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği eğer 367’nin altında bir oyla kabul
edilseydi, referanduma gidilecekti. Türkiye’ye 3 milyon insanın kabul edilmesi,
dokunulmazlıklardan daha mı az önemlidir arkadaşlar? Şimdi, bakınız, İngiltere’de
referandum yapıldı ve oradaki konu neydi biliyor musunuz? İngiltere’ye yerleşecek insanlarla
ilgiliydi. O yüzden, İngilizler “AB’ye hayır.” dediler. Şimdi, burada, televizyonlarda karşımıza
çıkıp hiçbiriniz tartışma cesareti gösteremiyorsunuz. Geliyorsunuz kapalı kapılar arkasında ya
da birtakım “doçent”, “profesör” görünümlü AKP sözcülerini öne sürüyorsunuz, bizi muhatap
etmeye kalkıyorsunuz. (s. 1091)."
[Data_2015-2017]

138.!!!!
"HİLMİ YARAYICI (Hatay) –Hükûmetin insanlık suçlarının işlenmesine zemin hazırladığı Suriye
iç savaşının etkileri Suriye’yle sınırlı kalmamıştır. Özellikle sınır şehirleri cihatçı çetelerin
eğitim kampı, geçiş güzergâhları ve lojistik üsleri hâline dönüşmüştür. Hükûmet her ne kadar
üst perdeden IŞİD’le mücadele ettiğini söylese de koskoca bir yalandır. IŞİD’in kamuflaj
elbiseleri hâlen Hatay’daki tekstil atölyelerinde üretilmeye devam edilmektedir. Üstelik bu
kıyafetler insanlık dışı koşullarda, 9-12 yaş aralığındaki çocukların çalıştırıldığı atölyelerde
üretilmektedir. İngiliz gazetecilerin gelip röportaj yaptığı bu atölye sahiplerini istihbarat
örgütlerimizin bilmemesi düşünülemez. Geriye tek bir seçenek kalıyor, o da bu işletmelere
göz (s. 1115) yumulması seçeneğidir."
[Data_2015-2017]

139.!!!!
"Şimdi, oralarda, offshore merkezlerinin bazılarında çok kolay bankalar satın alabiliyorsunuz.
International Herald Tribune gazetesinde ilanlar var, diyor ki: “9.990 dolara ful lisanslı banka”
ya da Moskova’da haftalık gazete Kommersant diyor ki: “300 bin dolara, 320 bin dolara
bankanın yanında Belize’nin vatandaşlığını da sana veriyorum ki bütün dünyayı İngiliz
vatandaşıymış gibi dolaşabilirsin.” Şimdi, bunları alıyorsunuz… Prosedüre çok fazla girmek
istemiyorum, o bankalar üzerinden o paraların nasıl aklandığını da daha sonraki oturumlarda
isterseniz anlatabiliriz, o konulara girebiliriz. Bu paralar offshore merkezlerinde ya hiç
vergilendirilmiyor ya da çok cüzi bir miktarda vergilendiriliyor ve -daha önce de söylemiştimoffshore merkezlerinde bunların kayıtları tutulmuyor. (s. 112)."
[Data_2015-2017]
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140.!!!!
"Tabii, tecrübenin okulu yoktur. Tecrübe yaşanılarak elde edilir. Ben de çok uluslu şirketlerde
çalışmış bir mühendis olarak bazı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’de
çalıştığım sırada bana 2 İngiliz mühendisi kakalamaya çalıştılar; biri üniversite bile görmemiş
bir gemici makinistti, diğeri de iki senedir işsizlik parasından maaş alan bir İngiliz elektrik
mühendisiydi. Ben ikisiyle de çalışmayı kabul etmedim. Daha sonraki yıllarda Umman
Sultanlığı’nda, makinist olan İngiliz’le karşılaştık. Makinist olan İngiliz’in oradaki görevi bir
kampta kanalizasyon arıtma sistemlerinin makinelerinden sorumlu makinistlikti sadece ve
adam orada da zaten kabul etti, “Sen gerektiğin yerdesin, ben gerektiğim yerdeyim.” dedi.
Ben orada proje müdürü olarak çalışıyordum. (s. 180)."
[Data_2015-2017]

141.!!!!
"İngiltere'de yıllar önce uygulanan ve başarısızlıkla sonuçlanan KÖO yöntemiyle oluşturulan
hastanelerin 7 tanesinin iflas ettiği, diğerlerinin de finansal açıdan çöküntü içinde oldukları,
hastanelerin zarar eden bölümlerinin kapatıldığı ve sağlık personelinin de maddi ve manevi
birçok zorluklarla karşılaştığı bilinmektedir."
[Data_2015-2017]

142.!!!!
"AYHAN BİLGEN: Değerli milletvekilleri, adalar, kaybettiğimiz 1,5 milyon kilometrekare toprak
içerisinde, Sultan Abdülhamit zamanında kaybedilmiştir. Yani, 1800’lü yılların, 19’uncu
yüzyılın son çeyreğinde Kuzey Afrika’nın neredeyse tamamı, Romanya, Bulgaristan,
Yunanistan, Bosna, Karadağ, Erzurum, Kars, Doğubeyazıt, Batum ve tabii, İngilizlere borçların
ödenmesine kefalet karşılığında bırakılan Kıbrıs tam da o dönemde kaybedilmiştir. E şimdi, bir
taraftan Lozan’ı bu boyutuyla eleştirip “Burnumuzun dibindeki adalar gitti.” deyip öbür
tarafta Sultan Abdülhamit’le ilgili anma programları düzenliyorsanız başarıdan ne
anladığınızla, kayıptan ne anladığınızla bir daha yüzleşmeniz gerekiyor. (s. 67)."
[Data_2015-2017]

143.!!!!
"Değerli milletvekilleri, Anayasa’nın 148’inci maddesini okuyup 121 ve 122’nci maddelerini
görmezden gelenler, kararnamelerle her şeyin yapılabileceğini düşünüyor olabilirler, yani
kararname yetkisinin sınırsız olduğu düşüncesinde olabilirler. Hani, parlamentoların beşiği
kabul edilen İngiltere’de, meşhurdur, işte, “Kadından erkek, erkekten kadın yapma dışında
Parlamentonun her yetkisi var.” diye böyle, ironik bir tarif yapılır. Galiba, son dönemde
Türkiye’de de kararnameler böyle okunuyor. Siz 121, 122’nci maddeleri nasıl anlıyorsunuz,
nasıl yorumluyorsunuz demiyorum çünkü yorumluk bir şey bile yok ortada. Ancak, olağanüstü
hâlin amacı ölçüsünde, sınırlarına bağlı kalmak (s. 68) şartıyla kararname çıkarılacağı
Anayasa’da çok net biçimde yazılmış ama buna rağmen, eğer siz bir çizgi film kanalını
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darbeyle ilişkilendirerek kapatıyorsanız, bunu da ancak hayal gücünüzün genişliğine
yorabiliriz. (s. 69)."
[Data_2015-2017]

144.!!!!
"ÇETİN ARIK (Kayseri) – Türkiye’nin hiç sorunu yokmuş gibi şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin
tapu senedi Lozan Antlaşması’nı tartışmaya başladık. Herkes bilmelidir ki Lozan, bu ülkeyi
parsel parsel satanların, İngiliz gemisine binerek vatanından kaçanların değil, yedi düvele
karşı tam bağımsız Türkiye için savaşanların imzaladığı bir anlaşmadır. Lozan, Türk milletine
karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük
suikastın sonuçsuz kalmasını sağlayan bir zaferdir. Lozan, kendi iktidarını sağlama almak için
“Ne istediler de vermedik.” diyenlerin değil, “Ya istiklal ya ölüm!” diyenlerin imzaladığı bir
metindir. Kısacası Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’dir; Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum
günüdür. (s. 286)."
[Data_2015-2017]

145.!!!!
"Bakın, bu sanki Türkiye’de yaşanan bir olaymış gibi. Aslında bunun karşılığını, sistematik bir
anlamını irdelediğimizde geçmişi ta 19’uncu yüzyıla kadar uzanmaktadır. Dönemin, 19’uncu
yüzyılın o güneş batmayan imparatorluğuyla dünya sahnesine çıkan Britanya
İmparatorluğu’nun sömürge bulma noktasında çok önemli bir taktiğine kadar uzanır bu taktik.
Yani hizip çıkarma yani küçük küçük parçalara bölme, onların ifadesiyle “…”(x) yani “böl ve
yönet” mantığının 21’inci yüzyılda postmodern ifadesiyle karşı karşıyayız"
[Data_2015-2017]

146.!!!!
"Ben burada baktım, gerçekten, bu programda olması gereken tedbirler ne diye, meslekten
ihraç edilenler ve edileceklerle ilgili hiçbir düzenleme öngörülmüyor. Bu sıkıntılı, keşke buraya
girseydi. Buna herhâlde bütçede bir şekilde ne yapmak lazım? Bakmak lazım. Bir diğeri:
Almanya’da 23 hâkim 1.000 kişiye, bizde 11 hâkim, savcı… Bunların bağlı personeli orada 1
hâkim, savcıya 3 düşüyor, bizde düşüyor 4-5, neyse. İngiltere’de euro olarak ortalama miktar
38,1 euro kişi başına adli yardım, bizde sadece 1,3. Hakikaten garip gureba, fakir fukara bu
düzende hakkını aramakta sıkıntı çekiyor. Ben yüce heyeti saygıyla selamlıyorum ve
önergemize destek vereceğini umut ediyorum. (s. 741)."
[Data_2015-2017]

147.!!!!
"Sevgili milletvekilleri, bu görüştüğümüz yasa gücünde kararname ordumuzu yeniden
düzenliyor. Hangi orduyu? İki bin yıllık yazılı geleneği olan orduyu düzenliyor. Yani, sınırlarını
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İngiliz emperyalizminin çizdiği herhangi bir Orta Doğu devletinin ordusunu değil, dört bin yıllık
geleneği olan ve iki bin yüz yıllık yazılı tarihi olan Türk ordusunu yeniden düzenliyorsunuz."
[Data_2015-2017]

148.!!!!
"Kuvvet ordudur. Ordunun menbaıhayatı ve sadakati, istiklali takdir eden milletin, kuvvetin
lüzumuna olan imanıvicdanisidir.” Arkadaşlar, siz milletin imanıvicdanisini yani vicdanındaki
imanı zedelediniz subaylarını bu duruma düşürerek. Sevgili kardeşlerim, ne diyor bakın
Mustafa Kemal: “İngilizler milletimizi istiklalden mahrum etmek için, pek tabii olarak, evvela
onu ordudan mahrum etme çarelerine tevessül ettiler. Bunun için ordumuzun zabitanını
tezyif ettiler, zelil ettiler.” (s. 1074"
[Data_2015-2017]

149.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KADİR KOÇDEMİR (Bursa) – Geçenlerde seyrettim, Gertrude Bell diye bir
İngiliz ajanı var, arkeolog, Orta Doğu’da casusluk faaliyetleri de yapıyor İngiliz istihbaratı için.
Onun hayatını filme almışlar. O filmin sonunda Lawrence dediğimiz adam bir cümle kuruyor,
diyor ki: “Tanrı’nın adil olduğunu hatırladıkça ülkem adına çok kaygılanıyorum.”"
[Data_2015-2017]

150.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu eğitim sistemi daha sonra ne yapmıştır? İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Uzak Doğu ülkelerinden birisi İngiltere’ye gider, “Biz ülkemizi kalkındırmak istiyoruz,
hem de hızlı bir şekilde kalkındırmak istiyoruz; bize bir öneriniz varsa onu burada alıp, onun
eğitimini görüp ülkemizde bunu geliştireceğiz, bunu hayata geçireceğiz.” derler. Onlara
İngiltere’nin eğitim uzmanının verdiği cevap çok enteresandır: “Sizin aradığınız eğitim sistemi
ne bizim İngiltere’de ne Batı ülkelerinin diğerlerinde ne de Batı’nın batısında vardır. Sizin
istediğiniz eğitim sistemi bugün Türkiye’de vardır, gidin onlardan alın, öğrenin ve ülkenizi
kalkındırın.” der. Buraya gelir, Türkiye’de altı ay çalışır, altı ay sonra giderler, ülkelerine bu
eğitim sistemini yerleştirirler ve o ülke bugün dünyanın en zengin ülkesi hâline gelmiştir.
Aradan yıllar geçer, elli-elli beş yıl sonra bu ülke bu eğitim sistemini, köy enstitüsü eğitim
sistemini, dünyanın en iyi sistemi olarak bütün dünyaya kabul ettirir. Değerli arkadaşlar,
dünya böyle yaparken bizler maalesef köy enstitülerimizi kapattığımız gibi bugün de teknik
eğitim veren endüstri meslek liselerini kapatıp, hâlen mevcut olduğu hâlde, okulu, yurdu, her
şeyi olmasına rağmen imam-hatip liselerini oraya gönderip, oraya geçirip endüstri meslek
liselerini kapatıyoruz. (s. 774)."
[Data_2015-2017]
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151.!!!!
"Birkaç cümleyi de burada aktarmak isterim: Lozan Konferansı’nda İngiltere yetkili kurul
başkanı Lord Curzon’un Dersim ve Bitlis olaylarından bahsederek “Tek millet olan Türk ve Kürt
arasına ayrılık düşünceleri sokma gayretini biz Kürtler anladık.” diyor mektupta Kürt
temsilcileri. “Biz Kürtler, ‘Bizi anavatandan hiçbir kuvvet ayıramaz. Bizim rahata kavuşmamız
sizin hemen bu topraklardan çekilmenizle olacaktır.’ dedik.” diyor Kürtler İngilizlere. (s. 884).
Sonuç olarak, yine mektupta, Lozan’a gönderilen, İngilizlere gönderilen mektupta, “Biz
Kürtler, İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzon’un bizler için fikirler üretmemesini rica
eder ve Lozan’daki temsil heyetine ve başkanı sevgili hemşehrimiz Kürt İsmet Paşa
hazretlerine başarılar dileriz.” diye mektup gönderiyorlar."
[Data_2015-2017]

152.!!!!
"Yine, o gün söylüyor: “Ha, burada bir şey vardır. Nedir o? Tam üyelikle ilgili bir garanti
yoktur.” Sayın Erdoğan’ın kendisi söylüyor, onun ifadesi. “Bizden öncekilere tam üyelik
verilmiştir ama ondan sonra, örneğin, İngiltere on bir buçuk yılda bitirebilmiştir müzakereleri.
Amacımız, tüm yükümlülükleri yerine getirmektir ve tam üye olmaktır. Önümüzde güçlü bir
dönem vardır, her türlü çabayı göstermeye hazırız. Amacımız, tüm yükümlülükleri yerine
getirmektir ve tam üye olmaktır. Önümüzde güçlü bir dönem vardır, her türlü çabayı
göstermeye hazırız. (s. 1085)."
[Data_2015-2017]

153.!!!!
"Örneğin önümüzde BBC’nin yayınladığı bir çalışma var. O çalışmaya göre, burada diyor ki:
“Uluslararası Bilim İnsanı Kurtarma Fonu’na son aylarda en çok başvuru Türkiye’den
olmuştur, eşi benzeri görülmemiş bir başvuru vardır.”"
[Data_2015-2017]

154.!!!!
"Aynı şekilde İngiltere merkezli, Londra merkezli Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi
geçtiğimiz yıllara kadar Türkiye’den 4 ya da 5 başvuru olduğunu, son aylarda haftada 15-20
başvuru geldiğini belirtiyor."
[Data_2015-2017]

155.!!!!
"KAMİL AYDIN: Değerli milletvekilleri, bakın, Amerika Birleşik Devletleri, inanın, uluslar
göçüne tanıklık etmiş bir devlettir. Bakın, etnisiteler demiyorum, topluluklar demiyorum,
halklar demiyorum, daha ileri aşaması olan bir milletler göçüne ev sahipliği etmiş bir
coğrafyadır. Yani, 1620’lerde İngilizlerle başlayan göç süreci ta 1776’ya kadar, Amerika’nın
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bağımsızlığına kadar bir İngiliz sömürgeciliği süreci yaşamış ama ondan sonra da Avrupa’nın
bütün milletlerinden göç almıştır. Bakın, millet diyorum; İspanyol’u gitmiştir, Alman’ı
gitmiştir, Fransız’ı gitmiştir, İtalyan’ı gitmiştir ve gerçekten, kendi kültürlerini de beraber
götürmüşlerdir ama orada tek bir payda üzerine yoğunlaşılmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde, İngiliz kolonisi olması hasebiyle ve daha sonra İngilizceyi de bir ana dil kabul
etmesiyle eğitim ve ortak dil İngilizce olmuştur. Artık, hangi milletten göç ederse etsinler,
oradaki ortak dili kabul edip onu kullanmak zorunda kalmışlardır çünkü birbirlerini anlamak,
bir Amerika Birleşik Devletleri nosyonuna sahip olmak için olmazsa olmaz şey ortak bir
iletişim vasıtasıdır. İşte, dil bilimcilerin tanım ettiği, söylediği şekliyle iletişim vasıtası. O da
neydi? ABD için İngilizceydi, Fransa için Fransızca oldu, Almanya için Almanca oldu; yerel
birtakım lehçelere, hatta yerel birtakım dillere rağmen."
[Data_2015-2017]

156.!!!!
"İngiltere ayrı, tipik bir örnektir: Roma Dönemi geçirmiştir ama bugün Roma dili yoktur,
Latince yoktur; Norman Dönemi geçirmiştir ama bugün Fransızca yoktur ama Cermen Dönemi
geçirmiştir, baskın kültür, egemen kültür rengini, tonunu vererek diğerlerini de etrafında
toplamış ve İngilizceyi ana dil, ortak eğitim dili kabul etmiştir. Hatta öyle olmuştur ki bırakın
ikinci bir resmî dil, ikinci bir eğitim dili, eğitim öğretim amaçlı gidenlerin bile uymak zorunda
kaldığı bir şart hâline gelmiştir. Yani, ABD’ye gidiyorsanız, Almanya’ya gidiyorsanız,
İngiltere’ye gidiyorsanız eğitim dili olarak o ulusun resmî eğitim dilini kabul edip bu şartlarla
kabul ediliyorsunuz."
[Data_2015-2017]

157.!!!!
"KAMİL AYDIN (Devamla) – Şimdi, bakın, sadece İngiltere’nin başkenti Londra’da 300’ün
üzerinde şive var, ağız var. Gerçekten birbirleriyle konuşurken zor anlaşırlar ama bunların
hepsi İngilizcenin zenginliğidir. (s. 327)."
[Data_2015-2017]

158.!!!!
"AHMET YILDIRIM (Muş) – Ünlü İngiliz siyaset felsefecisi Lord Acton’un söylediği üzere
“İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar zehirler.” Bugün güç zehirlenmesi yaşayan iktidar ve saray
gerçekliğinin yaptığı bunun dışında başka bir şey değildir. Yine, Lord Acton’dan alıntıyla ifade
edeyim ben: “İktidarlar suistimale yakındır, mutlak iktidarlar suistimal hırsı olmaksızın asla
yapamazlar.” Suistimalsiz yapamazlar mutlak iktidarlar ve yine Lord Acton diyor ki: “Güç
yıkılır, mutlak güç ise mutlaka yıkılır.” (s. 479)."
[Data_2015-2017]
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159.!!!!
"İngiltere’deki referandum sonucu olumsuz karşılanmakla birlikte piyasalar üzerindeki etkisi
kısa sürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’ın seçimi kazanması, sadece ABD
ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentileri değiştirmemiş, ayrıca global ekonomi ve finans
piyasalarına ilişkin belirsizlikleri de önemli ölçüde artırmıştır."
[Data_2015-2017]

160.!!!!
"Değerli milletvekilleri, dokunulmazlık demokrasinin ana esaslarından biri. Parlamenter
muafiyetler, dokunulmazlık ve sorumsuzluk olarak ikiye ayrılıyor, malumualiniz ve ana vatanı
İngiltere. Kralın milletvekillerinin önünü kesmemesi için başlayan çalışmalarda cezai yönden
muafiyet tanınmış ve dokunulmazlık demiş, dokunamazsınız ama hukuki yönden yapılan bir
haksız fiil varsa herkesin tazminatı ve dava hakkı var. (s. 51)."
[Data_2015-2017]

161.!!!!
"BAŞKAN – Kürsü sorumsuzluğu yine tanınmış bir haktır ve Mecliste söylediği sözlerden
dolayı, bunu dışarıda tekrar etmekten dolayı herhangi bir takibata uğranmaz. Fransa bunun
tersidir. Fransa’da hukuki dokunulmazlık vardır, cezai dokunulmazlık yoktur, hukuki bakımdan
vardır. Ve biz İngiltere’deki sistemi seçtik ve bizim Anayasa’mızda cezai bakımdan
dokunulmazlık var. İyi de ilanihaye mi var? Hürriyetler sonsuz mu? Hukuk devleti, bir anarşi
devleti midir? Değil, olamaz, mümkün değil."
[Data_2015-2017]

162.!!!!
"Elbette Avrupa bunlardan ibaret değil ama bütün bunların yürüttüğü bir siyaset, Türkiye’ye
verdikleri birtakım eleştiriler, dile getirdikleri çok zalim, çok acımasız eleştiriler var. Elli beş
yıldır Avrupa Birliğinin kapısında bekliyor Türkiye, İngiltere Başbakanı “3000 yılında bile
olamazlar.” diyor. Ne güzel tarih değil mi? Burada Türkiye’ye yönelik bir aşağılama yok mu?
Biz bunun karşısında susacak mıyız? “Ey Avrupa! Ey Avrupa!” demeye mi devam edeceğiz?
Tabii ki bu ülkenin duruşuna ilişkin mukabil eleştirileri dile getirmeliyiz. Ben beklerdim ki
CHP’li arkadaşlar da AK PARTİ’yle bu kadar uğraşmak yerine biraz da Türkiye’nin hakkına,
hukukuna ilişkin, şu Avrupa eleştirisine dair birtakım değerlendirmeler yapsınlar. Ben hiç
duymadım. Anlıyorum, rakip partileriz, tamam, iktidara gelmek istiyorsunuz, söyleyin, sonuna
kadar söyleyin ama biraz da hakkaniyet canım, biraz da Avrupa’ya laf söyleyin. (s. 97)."
[Data_2015-2017]

163.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
2008 yılındaki küresel krizin etkileri hâlâ sürüyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
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büyüme oranlarında beklenen iyileşme maalesef sağlanamadı, özellikle 2016 yılında küresel
ekonomi beklentilerinin altında bir performans gösteriyor. Büyüme, küresel kriz sonrası en
düşük düzeyde. Zayıf uluslararası ticaret, korumacılık, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden
ayrılması, azalan sermaye akımları, artan küresel borçluluk gibi faktörler, bütün ülkelerin
büyüme oranları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. (s. 131)."
[Data_2015-2017]

164.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EDİP SEMİH YALÇIN (İstanbul) – Avrupa Birliği bir küresel projedir ancak
ulus devlet gerçeği karşısında bugün bu projenin geleceği tehlikeye girmiştir. İngiltere’de
Brexit’in ortaya çıkması ve İngiliz halkının AB’ye “hayır” demesinin arkasında da bu ulus
devlet olgusu vardır. Atatürk de millî devlet ve üniter yapının sırlarını keşfedip hayata
geçirmiş ama tamamlamaya ömrü yetmemişti. Onun attığı tohumlar kök salmış ve Türkiye,
yoluna çıkan bütün engellere, bütün antidemokratik inkıtalara, darbelere rağmen yoluna
devam etmesini bilmiştir. Bu arada, küreselleşmenin yol açtığı kutuplaşma ve millî yapılara
emperyalizmin mücadelesi aksi tesir icra etmiştir. Milliyetçiliğin ve muhafazakâr değerlerin
yükselmesine zemin hazırlayan küresel emperyalizm, ulus devlet yapılarının ve yerel üniter
mekanizmaların direnişiyle karşılaşmıştır. Batı dünyasının, kendi ürettiği evrensel değerler
yerine bunları istismar eden yeni sömürgecilik politikalarına yönelmesi, modern
demokrasilerin güçlü liderler rejimi ve otokrasiye evrilmesine de yol açmıştır."
[Data_2015-2017]

165.!!!!
"HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Bir ikincisi: Adalar mevzusu, Lozan’la ilgili bir mevzu
değildir. Adalar mevzusu, 1945 tarihinden sonra İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme
gelmiş bir konudur.... İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1947 tarihinde Paris Konferansı
toplanacağı zaman İngiltere, Türk Dışişleri yetkililerinden -ki bunu Feridun Cemal Erkin
hatıratında anlatıyor- Türkiye’nin bu müzakerelere bir delegasyon göndermesini istemiştir.
(CHP sıralarından gürültüler) ... Bunu kabul etmeyince bu defa İngiltere, büyükelçisi
marifetiyle hiç olmazsa bir gözlemci göndermesini istemiştir, bu da kabul edilmemiştir. (CHP
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) (s. 416)."
[Data_2015-2017]

166.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) – Çünkü kadınlar, Londra’da bir parkta yürüyüş
yapan kadını, genç kızı korkuttu diye yargılanan bir İngiliz’e İngiliz yargıç yedi yıl yedi gün
hapis cezası veriyor."
[Data_2015-2017]
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167.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) – Diyor ki basın mensupları: “Ya, kadına elini bile
sürmedi, niye yedi yıl yedi gün, çok fazla değil mi?” Diyor ki: “Yedi gün, o genç kızı korkuttuğu
için ama yedi yıl, İngiliz kızlarını sokakta özgürce gezmeye korkuttuğu için.” (CHP sıralarından
alkışlar) Onun için, sevgili kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka, tarihi artık -gerçekten, samimi
söylüyorum- şu kafasında fesle gezen tımarhane kaçkınlarından öğrenmeyi bırakın, açın biraz
okuyun. Okuyun, tarih derslerle dolu. (CHP sıralarından alkışlar) İnanın, tarih derslerle dolu.
Ayşegül Terzilerin, Ebru Hanımların bu ülkenin sokaklarında özgürce gezebilmesi, bakın,
gerçekten söylüyorum, özgürce gezebilmesi bugünlerde mümkündü ama şimdi Ebru Hanım
bu ve diyor ki: “Ya, benim her yanım kapalıydı, bana niye saldırdılar? Şimdi, eğer bu ülkenin
sokaklarında kadınların özgürce yaşamasına engel oluyorsanız Sevgili Osman Bak, ben sana
bakmam, sen kendine bak kardeşim, boş ver. Ben konuşacağımı konuşacağım” (s. 1132)."
[Data_2015-2017]

168.!!!!
"DEVRİM KÖK: Turizm planlanmasındaki çarpıklaşmayla alakalı bir örnek de Antalya’nın
Manavgat ilçesinden vermek istiyorum. Sayın Bakan, burası, Manavagat’ın Ilıca beldesi; bir
turizm merkezidir, cennet bir köşedir. Orada, bütünşehir yasası çıkmadan önce Meclisin aldığı
bir karar var. Bütünşehir yasası çıkmadan, köy tüzel kişiliğine ait olan bir alanı daha sonradan
üniversite yapılması için ayırmışlar ama bugünlerde orada bir cezaevi yapılma projesi
tartışılıyor. Sizi, lütfen, bu konuya müdahale etmeye çağırıyorum. Bir turizm yerleşkesinde,
hemen yan tarafında 450 tane villanın olduğu ve burada İngiliz vatandaşlarının çoğunlukla
yaşadığı, çok kısa mesafelerde beş yıldızlı otellerin olduğu, sahile çok yakın bir alanda Allah
aşkına hangi mantıkla cezaevi yapılmaya çalışılıyor, bunu anlamak mümkün değil. Ama sizden
istirhamım şudur ki: Turizm Bakanı olarak bu olaya müdahale ediniz. Yani, cezaevi yapılacak
bir sürü alan var, gidilip farklı bir yerde cezaevi yapılabilir. (s. 1145)."
[Data_2015-2017]

169.!!!!
"SAFFET SANCAKLI (Devamla) – Türk Millî Takımı’ndan Eduardo’ya teşekkür etti madalya
aldığı için. Bu, hakikaten bizim için iyi bir şey değil. Tabii, yasa dışı bahis var Sayın Bakan -çok
şey var da kısa kısa değineyim- yasa dışı bahis var. İngiltere’nin bir sitesi var -şu anda reklam
olmasın diye söylemiyorum- geçen seneki kârı 135 milyon dolar. İngiltere’de yasal ama
Türkiye’de ve bazı ülkelerde yasa dışı. 135 milyon dolar kâr etmişler, bunun yüzde 30’unu
sadece Türkiye’den kâr etmişler. Yani, Türkiye’de aşağı yukarı İddaa’nın -tahmin ediyorum
şimdi, bunu net söylemeyeyim ama- 10 milyar TL gibi bir bütçesi, dönen parası varsa yıllık,
yasa dışı bahiste de 20 milyar lira dönüyor, 2 katı dönüyor. Burada ne yapmamız lazım?
Burada bir iki tane not aldım neler yapabiliriz bunlarla ilgili diye. Mutlaka yaptığınız şeyler var
ama Bakanlık bu duruma el koymalı, erişimin engellenmesi kararları zamanında
değerlendirilmelidir. Kapatılan sitelerin başka isimlerle yeniden faaliyete geçmeleri
önlenmelidir. MASAK ve BDDK şüpheli işlemlere dair yükümlülüğünü yerine getirmeyen
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bankalara yaptırım uygulamalıdır. Bankalar yasa dışı sitelerin hesaplarına doğrudan veya
dolaylı olarak para transferi yapanları belirlemelidir ve bunlara gereken yapılmalıdır."
[Data_2015-2017]

170.!!!!
"Nitekim, Brexit sonrası Avrupa’nın nasıl bir Avrupa olacağı da ciddiyetle tartışmamız
gereken, takip etmemiz gereken bir gündem. Çünkü, Avrupa düzeni fikri esasında İngilizlerin
zihninde çok geniş yer eden bir fikirdir. Napolyon’un Avrupa’yı altüst etmesinden sonra
Avrupa’da bir daha sınırların radikal bir biçimde değişmemesiyle ilgili ciddi bir fikriyat ortaya
koymuşlardır. Hatta genç Henry Kissinger doktora tezini bunun üzerine yapıp, bunun
üzerinden Birleşmiş Milletler düzenine dönük birtakım fikirler geliştirmiştir. Ama şimdi
Avrupa düzeninden İngiltere’nin ayrılması demek ve üstelik ne İngiltere nasıl ayrılacağını
biliyor, bununla ilgili bir yöntem var ne de Avrupa Birliğinde bu ayrılmanın nasıl olacağına dair
bir yol haritası ortaya çıkmış durumda. Tüm bu belirsizlik ortamı, önümüzdeki dönemde
istikrarın, güvenliğin ve demokrasinin ciddi bir türbülansın içerisine gireceğini gösteriyor.
Dolayısıyla, Avrupa Birliğiyle ilgili konuştuğumuzda bütün bu ajandayı da göz önünde
tutmamız gerekiyor. (s. 519)."
[Data_2015-2017]

171.!!!!
"Değerli milletvekilleri, bu tablo, bu fotoğraf ve son olarak da bir parantez de Telafer’de
bulunan silahlarla ilgili ifade edeyim. Telafer’de IŞİD’e ait yakalanan silahların menşeiyle
ilgili… İngiltere’de çok uzman bir kuruluş var. Silah sevkiyatlarının Türkiye üzerinden
yapıldığına dair çok somut bir rapor yayımladı. İddia bu, belki de yanıltmak için, kamuoyunu
saptırmak için yapmış olabilir ama ben sadece aktarıyorum. Dünyada en saygın kabul edilen
otorite kuruluşlardan birisi dedi ki: “Bu silahların menşei (s. 1095) şurasıdır, yapılış biçimleri işte el yapımı olanlar var, farklı biçimde üretilenler var- birçoğu şuradan temin edilmiştir.
Evet, Türkiye bu konuda mevzuatında iyileşme yapmıştır özellikle gübre kullanımıyla ilgili ama
buna rağmen Türkiye’nin de payı vardır.” diyor. (s. 1096)."
[Data_2015-2017]

172.!!!!
"İçinde bulunduğumuz dönemde küresel ekonomik görünüme ilişkin bazı aşağı yönlü riskler
de önemini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda FED’in faiz artırımları, küresel
piyasalarda emtia fiyatlarındaki düşüş, İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci dolayısıyla
meydana gelebilecek dalgalanmalar, Avrupa bankacılık sistemine ilişkin problemler, Çin
ekonomisinde devam eden yeniden dengelenme ve küresel ekonomide uzun süreli durgunluk
önemli aşağı yönlü riskler olarak sayılmaktadır. Öte yandan, ABD’de yaşanan başkanlık seçimi
sonuçları, bölgemizde yaşanan jeopolitik gerginlikler ve terör tehdidi gibi ekonomi dışı
unsurlar da küresel büyümeyi olumsuz anlamda etkilemeye devam etmektedir. (s. 1244)."
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[Data_2015-2017]

173.!!!!
"MHP GRUBU ADINA EKMELEDDİN İHSANOĞLU (İstanbul) – Biraz önce arz ettiğim gibi, Birinci
Dünya Savaşı’nın öncesinde, Avusturya Arşidükü’nün suikasta uğramasıyla Birinci Dünya
Savaşı patlamıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında da en büyük tedhiş hareketleri Osmanlı’ya
olmuştur. Arap Yarımadası’nda Hicaz demir yollarını patlatan bedeviler o (s. 610) silahları, o
infilak eden bombaları ve cephaneyi İngiliz istihbaratından ve Arabistanlı Lawrence’tan
almışlardır. O bakımdan, o tedhiş hareketleri, o terör hareketleri ile 1989’dan sonra yani
Sovyetler’in çekilmesinden sonra başlayan terör hareketleri arasında çok büyük fark var.
Burada global ve bölgesel faktörlerin gayretiyle “cihat” adına yeni bir faaliyet türü başlıyor,
bir terör türü başlıyor ve cihat adına yapılan terör faaliyetleri çok global boyutlar alıyor. (s.
611)."
[Data_2015-2017]

174.!!!!
"Şöyle birisi geliyor. Şimdi, kanunla bu teknenin tüm vergilerini sıfırlıyoruz. Bakın, değeri 50
milyon dolar. Ege’de, Bodrum’da, Marmaris’te marinalarda bu teknelerden dolu. Bunları
getirirseniz kuruş vergi ödemeniz gerekmiyor, hiçbir vergi ödemeniz gerekmiyor, hatta bu
teknenin arkasında viski içerseniz, İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolar borcunu sildiğiniz
gibi bunun da vergi borcunu siliyorsunuz. Bunun arkasında oturan insanlar kuruş vergi
vermeksizin, arkasına da “Delaware” yazdırıyorlar biliyorsunuz. Bunların hepsinin arkasında
“Delaware” yazar. Peki, bu “Delaware”ciler nereden alıyor bu parayı? Vergiyi bizim yoksul
insanlarımızdan alıyorlar ve dalavereciler kendilerine bir baron, bir lüks hayat yaşıyorlar ve siz
buna şimdi, birazdan “Evet.” diyeceksiniz. (s. 951)."
[Data_2015-2017]

175.!!!!
"RUHİ ERSOY (Osmaniye) –(Gazetecilik tartışılıyor) Basın özgürlüğü ve basınla ilgili, elbette ki
düşünce, ifade ve toplumun kendisini ifade etmesinin alanı olarak gördüğümüz bir güç unsuru
olarak değerlendiriyoruz ama basın özgürlüğü ile millî güvenlik arasındaki ilişkiyi de mutlaka
dengeye katmak durumundayız çünkü güvenlik-demokrasi, güvenlik-özgürlük ilişkisi içerisinde
dünyanın gelmiş olduğu yeni durum, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, pek çok
Avrupa ülkesinde de düşünce özgürlüğü adına bunlar yapılmıyor arkadaşlar. Bakın, şu kadarını
söyleyeyim, 2005 yılında Londra’da bir metro istasyonu patladığında, o dönemde alınan
güvenlik tedbirlerinin yoğunluğu şikâyet konusu oldu ve o dönemin gazeteleri, yazarları,
düşünürleri bunun dünya başkenti olan Londra için turizm açısından sıkıntı getireceğini
söylediğinde, Londra Emniyet Müdürü “Bu, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun, İngiltere’nin
bir devlet politikasıdır.” dedi ve konuyu orada kapattı, gazeteciler de bunu tartışma meselesi
bile yapmadı. Memleketin maalesef bir şekliyle asimetrik kuşatma altında yaşadığı şu
günlerde, olağanüstü terör örgütlerinin kuşatmasında olduğu bu günlerde, biz basın
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özgürlüğü, haber alma hakları konusunda elbette ki meselelere yaklaşacağız fakat bunu
yaparken de güvenlik ilişkisini çok iyi gözetmemiz lazım. (s. 400)."
[Data_2015-2017]

176.!!!!
"Sizlere Zimbabveli bir başkanın hikâyesini anlatayım; hâlen 92 yaşındaki Robert Mugabe.
1980’den 1987’ye kadar Başbakan olarak yönettiği Zimbabve 1987 yılında yapılan bir Anayasa
değişikliğiyle başkanlık sistemine geçti, o yıla kadar sembolik olan Cumhurbaşkanlığı makamı
ise kaldırıldı. Zimbabve siyasetini yakından takip eden İngiltere’deki Kent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi akademisyeni Alex Magaisa, ülkede başkanlık sistemine geçişin nedeninden “gücün
merkezîleştirilmesi arzusu” diye bahsediyordu. Mugabe parlamenter sistemde mutlu değildi,
daha fazla güce ve kontrole sahip olacağı bir başkanlık rejimi istiyordu. Bu sistemle
Parlamento zayıflatıldı. Magaisa başkanlık sistemine geçişin sonucunun diktatörlük olduğunu
ve bu diktatörlüğün o günden beri varlığını sürdürdüğünü söylüyor. “Parlamenter sistem daha
iyiydi çünkü o zaman Başbakan Parlamentonun bir üyesiydi, Parlamentoya gitmesi ve
kendisine yöneltilen soruları yanıtlaması gerekiyordu. Başkanlık sisteminde ise başkanın
Parlamentoya hesap vermesi gerekmiyor.” diyor. Tanıdık geliyor mu sizlere? (s. 466)."
[Data_2015-2017]

177.!!!!
"ENGİN ALTAY: Değerli milletvekilleri, cumhuriyet kaygısı değil, cumhuriyet dediğiniz her
yerde var. Bizim buradaki kaygımız, bizim için cumhuriyetimizi anlamlı kılan, onun
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliğidir; bizim kaygımız buradadır. Bu
getirdiğiniz teklif ne 1808 Sened-i İttifakta ne 1839 Tanzimat ne 1856 Islahat Fermanı ne 1876
Kanun-i Esasiye, Birinci Meşrutiyet ne 1908 İkinci Meşrutiyet, daha Türkiye dışına çıkalım, ne
Medine Vesikası ne Magna Carta ne İngiltere Haklar Sözleşmesi ne Birleşmiş Milletler Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ne 1921 ne 1924 ne 1961 ve maalesef ne de 1982,
beğenmediğimiz 12 Eylül darbe anayasasından bile bu toplumu ve ülkeyi daha geri götürecek
bir tekliftir. Anayasaları anlamlı kılan da hak arama güvencesinin varlığıdır, temel hak ve
özgürlüklerin teminat altına alınması ve yargı bağımsızlığıdır. Getirdiğiniz teklif bütün bunları
ortadan kaldırmaya müsait bir tekliftir. (s. 470)."
[Data_2015-2017]

178.!!!!
"MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Sarıkamış
şehitlerimizi anma töreninde, anorağının kolunda İngiliz bayrağı taşıyan Ulaştırma Bakanımız
Ahmet Arslan’ı kınıyorum. Bu davranış, Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı da savaşarak
şehit olan tüm Mehmetçiklerin ruhlarını taciz etmiştir. (s. 143)."
[Data_2015-2017]
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179.!!!!
"ÇETİN ARIK (Kayseri) –Başkanlık hayali kuranlar cumhuriyet değerlerine karşı açık bir savaş
başlatmış durumda. Bugün, canları ve kanlarıyla tarih yazan ebedi Başkomutanımız Ulu Önder
Atatürk ve silah arkadaşları tarih kitaplarından çıkarılmaya çalışılıyor. Bugün, ülkenin
kaybedilmiş topraklarını kurtaran ve Meclisi kuran Atatürk’ü anmamak için köşe bucak kaçan
AKP kadrosu, Kıbrıs’ı İngilizlere tek bir sözüyle teslim eden, milyonlarca kilometre toprağı
kaybeden ve 1876 yılında Meclisi feshedip tek adam rejimini kuran Sultan II. Abdülhamid’i
anma törenleri düzenliyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde yeniden kazanılan
Kıbrıs topraklarının bir kısmını Rumlara verme pazarlığı şu sıralar yürütülüyor. Öbür taraftan
da tek kişiye milletimizin yüzde 100’ünü temsil eden Meclisi feshetme yetkisini veren Anayasa
değişikliği teklifini getiriyor. Tarihin tekerrürden ibaret olması bu olsa gerek. (s. 144)."
[Data_2015-2017]

180.!!!!
"1923’te iradenin saraydan alınıp halka verilmesinde Derviş Paşa gibi isimlerin çok büyük
emeği olmuştur değerli arkadaşlar. O günlerde kimileri İngiliz emperyalizmiyle iş tutuyor,
sözde hilafet getirmek için özde İngiliz şansölyelerinin kılıçlarındaki masum kanının üzerine
saltanat inşa etmeye çalışıyordu değerli arkadaşlar. İşte o güruha, benim defaatle üzerine
tefekkür etme imkânı bulduğum -ki bugünlerde onun eksikliğini yaşadığımızı da ifade
etmeliyim, şu yoğunluk nedeniyle bize belki de bu tefekkür imkânını vermiyor Parlamento
bugünlerde; buradaki herkes eminim böyle bir problem yaşıyordur- Kur’an işte o güruha
“Allah ile aldatanlar” diyor değerli arkadaşlar. (s. 290)."
[Data_2015-2017]

181.!!!!
"BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gergin anlar yaşıyoruz.
Parlamento pratiğinde zaman zaman gergin anlar yaşanabilir ama önemli olan daha sonra
suhuleti hâkim kılabilmektir. İngiltere Parlamentosunda kral ya da kraliçe Avam Kamarasına
girmez, böyle bir gelenek yerleşmiş. Bunun sebebi, İngiltere’de Avam Kamarasının, Meclisin
“Kral giremez, hükümdar giremez.” diye bir kanun çıkarması değildir, böyle bir kural yoktur.
Eski zamanlardan birinde hükümdar Avam Kamarasına girmek istediğinde Parlamento yüksek
sesle “Kral giremez, hükümdar giremez buraya.” diye bağırmıştır ve o günden sonra hiçbir
İngiltere hükümdarı Avam Kamarasına girmemiştir. Böyle bir gelenek yerleşmiştir (s. 615).
(Türkiye'de de bunu yapmamız gerekiyor mealinde devam ediyor konuşma)"
[Data_2015-2017]

182.!!!!
"Serbest bölgede üretim yapan bir fabrikanın tapusu yoktur. Tapusu olmayan bir fabrikatör
kime ipotek verecek, kimden kredi alacak, nasıl bir işletmeyi ayakta tutacaktır? Bugün, yasal
düzenlemeler yeterli seviyede yapılmadığı için… Normalde serbest bölge, serbest ticaretin

833

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
yapılabildiği bir bölgedir. Mersin’deki bir işletme sahibi, Nil’in kıyısından çakıl taşını alıp
Çekoslovakya’daki cam fabrikasına satabilmelidir ama bunu yapamamaktadır, İngiliz
adalarında ancak bir offshore şirketi aracılığıyla bunu yapabilmektedir. (s. 233)."
[Data_2015-2017]

183.!!!!
"Bir yandan Cumhurbaşkanı, bir yandan Başbakan, muhalefet partilerini terör örgütlerinin
adını ana ana aktarmaktadır. Sizler iktidara geldiğinizde “Terör nasıl çözülür?” diye yurt dışına
heyetler gönderdiniz. İngiltere de çok büyük olasılıkla size “Biz, terör örgütünün adının
televizyonlarda geçmemesi için kesin kurallar koyduk.” demiştir. Çünkü terör örgütlerinin
reklamı yapılmaz ama medya aracılığıyla bunu yapmaktasınız."
[Data_2015-2017]

184.!!!!
"Dünyanın hiçbir ekonomisinin veya mali gücünün geri getiremeyeceği bir hususu bilgilerinize
arz etmek istiyorum: Bu bölünmüş yolları yaptık da ne oldu? 8,5 milyon civarında motorlu
taşıt var iken 52 milyar Türkiye’deki hareketlilikte, 100 milyon taşıt/kilometredeki can
kaybımız 5,72’ydi. Şu (s. 75) anda 113 milyar hareketlilik, 20 milyon motorlu taşıt ve can
kaybımız 2,17. Bu, gelişmiş ülkelerde, İngiltere’de özellikle 1 civarında, İskandinav ülkelerinde
sıfır civarında. 2023 hedeflerimiz inşallah gerçekleştiğinde bizim hedefimiz de 1’in altına
girmektir. (s. 76)."
[Data_2015-2017]

185.!!!!
"Bu, Parlamento iradesini yok sayan bir anlayışın Türkiye’yi hangi uçurumun kenarına
getirdiğinin çok somut ve açık bir göstergesidir.
Değerli arkadaşlar, bu tablo içerisinde bakacağız konuya. Milletvekillerinin milletvekilliği
yapma hakkı ve hukukuna bakarken de bu tablo içerisinde bakacağız. Parlamento hukuku
sadece yazılı kurallardan oluşmaz, parlamento hukuku parlamento geleneğinden de oluşur.
Parlamenter demokrasinin en köklü temsilcisi olan İngiltere’de yazılı bir anayasa olmadığı
hâlde, Parlamento, gelenekleriyle, teamülleriyle hiç tartışılmayan bir dokunulmazlık içerisinde
siyaset yapma hakkını yürütür. (s. 80)."
[Data_2015-2017]

186.!!!!
"Bunun stratejik olarak uluslararası literatürdeki adı “büyük oyun”du. Bu iki güç arasındaki
büyük oyun, hatta bazı klasik İngiliz romanlarına da konu olmuştur. Kipling’in “Kim” diye bir
romanında bu çok net bir şekilde ifade edilir. (s. 53)."
[Data_2015-2017]
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187.!!!!
"Bu kapsamda, sadece bu tepkilerin değil, 1963’ten beri devam eden Avrupa Birliğine tam
üyelik sürecimizin de ciddi anlamda yeniden ele alınması ve gözden geçirilmesi gerektiğini
buradan hatırlatmak istiyorum. Çünkü, burada bir çifte standart var, burada bir haksızlık var.
Bizim defalarca ifade ettiğimiz bir şey vardır, ilgili bakanlarımıza da burada söyledik, gelen
heyetlere de söyledik; artık, elli dört yıla yaklaşan bir sürede bir türlü bitmeyen ama evliliğe
de gitmeyen bir nişanlılık ilişkisi gibi tasvir ediyorum ben bunu. Bunun artık, bir şekilde
sonlandırılması gerekiyor ya onlar gelip gerçek anlamda… Bizim yarımız kadar değil, yarımızın
yarısının yarısı kadar olmayan birçok ülkeyi tam üye olarak kabul edip bir tarafta sorunlu olan
Güney Kıbrıs kesimini dahi tam üye kabul edip bu sorunların bu hâle gelmesine yol açan bir
Avrupa Birliği iradesi var; bu konuyu ciddiyetle ele almak gerekir. Bununla birlikte yine
Gümrük Birliği Anlaşması’nı da eğer tam üyeliğe giden bir süreç yoksa masaya yatırıp bu
konuda da karşılıklı bir anlayış içerisinde bir çalışmaya gitmek gerekir. Örneğin, şu anda,
İngiltere’de de geçtiğimiz günlerde onaylanan Brexit sürecinden bazı derslerin alınması ve
kendi içlerinde yıllardır beraber oldukları ülkelerin bile birer ikişer bu sürecin dışına çıkmasını
da dikkate almamız lazım."
[Data_2015-2017]

188.!!!!
"BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, ülke gündeminin yoğunluğu
nedeniyle dikkatlerinizden kaçmış olabileceğini düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak
istiyorum. Kime verilmesi gerektiği konusunda tam yedi yıl süren bir araştırma yapıldıktan
sonra, dünyada ilk kez verilen İngiltere Kraliyet Tıp Ödülü’ne Dünya Organ Nakli Derneği
Başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal layık görülmüştür. .. Bu vesileyle, hem tıp dünyası
hem de ülkemiz açısından bizi onurlandıran bu prestijli ödüle layık görülen Profesör Doktor
Mehmet Haberal’ı tebrik ediyor, kendisine saygılarımı sunuyorum.(s. 11)."
[Data_2015-2017]

189.!!!!
"Kamil Aydın: Ben ayrıca -bugün mutlu bir haber duyduk bu kadar içerdeki ve dışardaki
hengameler ışığında- aynen Aziz Sancar’ın aldığı ödülle göğsümüzü kabarttığı gibi Mehmet
Haberal Hocamızı da İngiltere’de aldığı ödülden dolayı Türk milleti adına, partim adına ve bir
bilim adamı olarak kendi şahsım adına kutluyorum. İnşallah bundan sonraki bilim
adamlarımıza da bu büyük bir motivasyon sağlar diyorum, yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)"
[Data_2015-2017]
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190.!!!!
"SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Geçen gün koca Galatasaray Kulübünün açıklamış olduğu
toplam borcu 2,4 milyar TL yani eski parayla 2,4 katrilyon lira. Peki, bu kadar kötü nasıl
yönetilebiliyor, bu kadar borç nasıl oluyor? Mesela bir tanesini vereyim ben: Sneijder diye bir
futbolcusu var Galatasaray’ın, 6 milyon euro para kazanıyor senede, ödenen para. Yüzde 15
de vergi koyarsak etti 7 milyon. Ev parası, araba parası, uçak biletleri, 1 milyon da onu koysak
yıllık maliyeti 8 milyon euro. 4 yıllık kontrat 32 milyon euro. Paranın maliyetiyle beraber
bonservisi olmasa bile 35 milyon euro. Bunu da 4’le çarparsak 140 trilyon lira parayı bir
oyuncuya verirseniz ve bunun gibi birkaç tane daha hata yaparsanız bu borç da 2,4 milyar olur
ve ondan sonra da Maliye mecburen kulüpler batmasın diye onlara vergi kolaylığı sağlamaya
çalışır. Bu mantıkla yönetilen kulüplerimize -şu anda Digitürk’ün 600 milyon dolar yıllık
ödediği bir para var kulüplerimize- dünyada en çok para kazanan lig İngiltere Ligi’dir, 2,5
milyar dolardır yıllık, onu bile getirip verseniz gene bir şey yapamayacaklar bu yönetimle.
Çünkü devamlı şikâyet ediyorlar vergilerden Sayın Maliye Bakanım. Türkiye’deki vergi yüzde
15, İtalya’da yüzde 47, Fransa’da ve Almanya’da yüzde 50’nin üstünde. Peki, Almanya’da,
Fransa’da veya İtalya’da bu kadar borcu olan bir kulüp görebiliyor musunuz? Hayır,
göremiyoruz çünkü iyi yönetiliyor, sistem farklı. (s. 195)."
[Data_2015-2017]

191.!!!!
"Kırım Tatarlarının hayatını en iyi anlatan insanlardan birisi, uzun yıllar İngiltere’de yaşamış
olan, kendisi de bir Kırım Tatarı olan Cengiz Dağcı’dır. Cengiz Dağcı’nın Yurdunu Kaybeden
Adam, Onlar da İnsandı, Badem Dalına Asılı Bebekler, Üşüyen Sokak gibi… (Mikrofon otomatik
cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bostancı.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – İngiltere’de bulunduğu sıralarda Türkçe kaleme aldığı
birçok romanı vatan hasreti ve Kırım Tatarlarının sürgün hikâyeleriyle doludur. 2011’de
Kızıltaş köyüne defnedilmiştir vefat ettikten sonra, ancak ölümü dönebilmiştir, cenazesi
dönebilmiştir. Bugün kısmen Kırım Tatarlarının döndüğünü görüyoruz, ümit ederiz bundan
sonra hiç kimsenin sürgün edilmediği, herkesin özgürce yaşadığı bir dünya teşekkül eder.
Bizim kastımız ve ümidimiz ve çabamız bu yönde olacaktır. (s. 274)."
[Data_2015-2017]

192.!!!!
"ERHAN USTA (Samsun) – Dün, İngiltere’nin Manchester kentinde meydana gelen patlamada
çoğunluğu 13 ila 18 yaş grubunda olan 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. İngiliz
halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörün yaşattığı acıları en iyi bilen
bir ülkenin mensubu olarak her türlü terörü şiddetle kınıyorum. (s. 419)."
[Data_2015-2017]
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193.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çok tatsız bir gündemle haftaya yine başlıyoruz. Ancak, Avrupa
şampiyonu olarak ülkedeki 80 milyonun muhtaç olduğu tebessümü belli bir süre için de olsa
hepimizin içinde hissettiren, bu tebessümü yüzlerimize yansıtan Fenerbahçe Basketbol
Takımı’na teşekkür ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tebrik ediyoruz.
Ancak, dediğim gibi, gündem çok tatsız. Dün gece terör korkunç yüzünü İngiltere’nin
Manchester şehrinde gösterdi ve şimdiye kadar 22 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere halkına
başsağlığı diliyoruz. Terör kimden, nereden gelirse gelsin, hangi saikle yapılırsa yapılsın bir
insanlık suçudur ve tüm terör olaylarını olduğu gibi bu terör olayını da Cumhuriyet Halk
Partisi olarak kınıyoruz. (s. 421)."
[Data_2015-2017]

194.!!!!
"ine, İngiltere’de insanlık suçu terör olayıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor,
yaralılara geçmiş olsun diyoruz. İngiltere’nin başı sağ olsun diyoruz. (s. 422)."
[Data_2015-2017]

195.!!!!
"RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli)- Öneri üzerinde konuşmaya başlamadan önce, yaklaşık
kırk yıldır terörün her çeşidiyle mücadele eden milletin bir evladı olarak, İngiltere’de yaşanan
terör saldırısını lanetliyor, İngiltere’ye başsağlığı diliyorum. (s. 437)."
[Data_2015-2017]

196.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bundan yirmi dört yıl önce, 1993 yılında 33 askerimiz kara yolu
üzerinde seyahat hâlindeyken indirilip hunharca katledilmişlerdi. 1974-1975 doğumlu
askerlerdi onlar. Geride 6 çocuk kalmıştı, bebek kalmıştı. O bebekler bugün 25-26 yaşında
ama o büyük acı üzerinden geçen bunca zamana rağmen hem içimizi yakıyor hem de bu
konuyla ilgili gerekli hassasiyetin, o günlerde ifade edilen hassasiyetin ve devlet sözünün hâlâ
daha tutulamamış olduğu, olayın üzerindeki spekülasyonların aydınlanmamış olduğu, ihmali
olanların cezalandırılmamış olduğu ortada. Dün İngiltere için söylemiştik, bugün bir kez daha
ifade edelim: Terör, kimin tarafından yapılırsa yapılsın, hangi saikle olursa olsun bir insanlık
suçudur ve lanetlenmelidir. (s. 479)."
[Data_2015-2017]

197.!!!!
"DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Değerli milletvekilleri, bir de son zamanlarda gündeme gelen,
özellikle gazetelerde, haber kanallarında karşımıza çıkan bir haber söz konusu ki geçenlerde
Meclis gündemine de takıldı. Kisir Mahallesi’yle ilgili bu, Söke’de bulunan ve bu bölge daha
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önceden uranyum ocakları işletmesinin bulunduğu bir yer. 1957-1958 yıllarında bir İngiliz
şirketi tarafından toplam 4 noktada toprağı (s. 489) yararak numune alınmış, 1963-1984
arasında alınan numunelerin neticesinde de aynı bölgede toplam 13 adet uranyum kuyusu
işletmeye açılmış fakat 1957 yılında numune almak için açılan yarmalar kapatılmamış.
Yarmaların toplam alan genişliği de 2 futbol sahası. Kapatılmayan yarmalar için zamanında
STK’lar Amerika’dan, Almanya’dan ve yine Türkiye’den belli uzmanları, akademisyenleri davet
etmiş, birtakım incelemeler yapılmış ve normalin 450 katı oranında bir radyasyon tespit
edildiği açıklanmış"
[Data_2015-2017]

198.!!!!
"Elbette Sayın Cumhurbaşkanı, sizin Genel Başkanınız şunu biliyordur: IŞİD’e karşı hava
harekâtını başlatmak isterken İngiltere ve kendi Parlamentosundan izin almak istediği zaman
orada bir parti dedi ki “Biz bu izni vereceğiz ama terörün finansmanlığını araştıralım.” Bu
araştırma yapıldı değerli arkadaşlar, yapıldı, bir buçuk senedir bu araştırma açıklanmıyor.
Ama biz, İngiltere kulislerinden haberler alıyoruz, kimlerin kimi ne kadar desteklediği aşağı
yukarı belli. Belki İngiltere’de son zamanlarda artan bu saldırıları oraya bağlayabiliriz ama
Katar’ın, Suudi Arabistan’ın ve onların -daha kuzeydeki diyelim- dostlarının neler yaptığı, o
İngiltere’deki araştırmada yazıyor. Bu, ileride karşımıza çıkacaktır. (s. 239)."
[Data_2015-2017]

199.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Biz, 24’üncü Dönemde yapılan kapsamlı Tüzük değişikliği
çalışmasına, tüm partilerin katılmasını esas alan, daha demokratik, denetim yollarını
kapatmayan, açan, şeffaflaştıran ve muhalefetin sesini kısmak yerine nitelikli tartışmaların
önünü açacak bir çalışmaya, usulüne uygun yapılacak bir davete grup başkan vekilleri
düzeyinde katkı vereceğimizi, o çalışmaların içinde olacağımızı hep söyledik ama geçen hafta
bir başka formatta başlatılan ve bir dayatma gibi görünen oradaki pozisyonumuzu tarif ettik.
Bugün Meclis Başkanlığı siyasi parti gruplarına çağrıda bulunup, İç Tüzük’ün mevcut
durumunu doğru tanımlayıp... Ki orada, örneğin, iç tüzükler yaşayan, canlı ve yazılan
metinden zaman içinde bağımsızlaşan uygulamalardır. İngiltere Anayasası, geleneklere
dayanan, bir tek kelimenin olmadığı bir anayasadır. Son olarak şunu söyleyeyim efendim:
“Bugüne uyumlaştırılacak demokratik bir İç Tüzük’e katkı vermeyiz.” diye hiç söylemedik.
Ama geçen haftaki çağrı ve sıkıştırıldığı pozisyona itiraz etmiştik. Onu ifade ediyorum. (s.
731)."
[Data_2015-2017]

200.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL: Bakın, bu kamu-özel ortaklığıyla yapılan şehir hastaneleri projesi
bundan yirmi beş yıl önce İngiltere’de denendi. Peki, denendikten sonra ne oldu? Görülen
zarar üzerine, buradaki kamu-özel ortaklığıyla yapılan hastanelerin çok büyük kısmı satıldı ve
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hem de çok ucuz miktarlara kime satıldı biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri’ne.
Geriye kalan hastaneler ne oldu? Geriye kalan hastaneler de zarar etmemek için başta yoğun
bakım olmak üzere ve geriatri bölümleri olmak üzere diğer tüm bölümlerini hep birlikte
kapattılar. Sadece, poliklinik hizmeti veren ve MR, tomografi gibi tetkikleri içeren bölümleri
açık tuttular. Peki, o zaman, bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte, bütün bu ülkelerin yaptıkları
işlemleri incelememiz gerekiyor. Niçin? Ülkemiz zarar görmesin diye. Yoksa, yapılan tüm bu
tesisleri herkes istiyor, herkes destekliyor, burada hiçbir sorunumuz yok. Ama bu anlaşmaları
yaparken lütfen, biraz daha dikkatli olalım çünkü bu ülkede asgari ücretle yani 1.400 lirayla
geçinen yaklaşık 6 milyon 200 bin vatandaşımız var; bu ülkede 1.500 lirayla 2.200 lira arasında
geçinen 11 milyon emekli vatandaşımız var (s. 1143)."
[Data_2015-2017]

201.!!!!
"SALİH CORA (Trabzon) – Endüstriyel futbolun temelini oluşturmak, bu manada bir marka
değeri ortaya çıkarmak adına sporda şiddetin sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmalıyız. Bugün
eğer İngiltere dünyanın en büyük futbol endüstrisine sahip bir ülkeyse, çıkarmış olduğu 9
şiddet yasası, statların yenilenmesi, taraftar kimliğinden müşteri yapısına geçilmesi ve tüm
kurumlarıyla birlikte olayı benimseyip polisiyle, savcısıyla, gazetecisiyle birlikte, taviz
vermeden ilkeli ve kararlı bir duruşla bunu başarmıştır. Biz de Hükûmet olarak ülkemizde
2005 ve 2011 yılında 2 önemli yasa çıkardık -Sporda Şiddet Yasası- ve bunları hayata geçirdik.
Ancak değişen şartlar içerisinde, uygulamadaki aksaklıklar da dikkate alınarak özellikle son 2
maçta yaşananlara baktığımızda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bunun için detaylı bir
rapor hazırlayarak yeni bir eylem planı ortaya koymalıyız. Tüm kurumlarımızla, basınımızla
kamuoyunun desteğini arkamıza alarak bunu gerçekleştirmeliyiz. Aksi durumda, 2024 Avrupa
Futbol Şampiyonası adaylık süreci tehlikeye girebilir, bu yolda en ufak riski göze alamayız. (s.
1160)."
[Data_2015-2017]

202.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OĞUZ KAAN SALICI (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mali
ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesiyle ilgili konu hakkında grubum adına söz almış
bulunuyorum. Ama tabii, bugün bu tezkerelerden önce biliyorsunuz uzun uzun olağanüstü hâl
konuşuldu. Olağanüstü hâlle ilgili de birkaç cümle etmek isterim. Bunlardan bir tanesi, bir
AKP’li milletvekili bugün bir gazetede bir köşe yazısı yazdı. O köşe yazısında, 15 Temmuz
anmasının protokolünde yanında oturan bir eski bakanı açıkça ihbar etti. Ön sıralarda oturan
bazı kişilerin de aslında FETÖ’cü olduğunu ya da FETÖ muhipi olduğunu -biz en son İngiliz
Muhipler Cemiyetini biliyorduk ama FETÖ muhipleri de kurulmuş anlaşılan- bizzat sizin
milletvekiliniz söylüyor. Dolayısıyla, bu milletvekilinin yazmış olduğu yazıyı umarım parti
yönetimi ve yargı dikkate alır ve o FETÖ’cüler kimlerse onlarla ilgili gerekli işlemleri yapar. (s.
511)"
[Data_2015-2017]
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203.!!!!
"Bakın, alternatif enerji devrimi nedir? İngiltere’de bir solar ev, bu ev arkadaşlar, kendi
enerjisini kendi üretiyor. Bu devrim, şu anda, dünyada, tabiri caizse bütün ülkelerin
gündeminde. Bizim gündemimizde ne var arkadaşlar? TÜBİTAK’ın başına hayvanat bahçesi
müdürü koyacağız, efendim, bizim için teknoloji “tweet” atmaktan ibaret olacak. (s. 749)."
[Data_2015-2017]

204.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CENGİZ AYDOĞDU (Aksaray) – Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar;
Fransız İhtilali’nden sonra bir İngiliz aristokrat ihtilali çok cesaretli bir şekilde, biraz da Avrupa
kamuoyunu sarsacak tarzda tenkit eder: Edmund Burke, İrlandalı bir aristokrat, Avam
Kamarası’nda da üye, siyasetçi. İhtilale yönelttiği en önemli tenkit ihtilalin yücelik duygusunu
öldürdüğüdür, yücelik duygusu, aşkınlık hissi, “Bunu öldürdü, insanlar arasındaki ilişkilerin
kıymetini, kalitesini düşürdüğü.” der. Ve İngiltere’de tedricen yapılan pek çok şeyin… “Üç yüz
yıl, dört yüz yılda yaptığımızı bir yıla sığdıracaklar, belki iki yıla sığdıracaklar ama tekrar
sistemlerini toparlamaları, sistemlerine itibar kazandırmaları, kurumlarını yaşatan o ideyi,
özü, ana fikri itibar sahibi kılmaları çok zaman alacak.” der. Türkiye Cumhuriyeti bir kültür
devrimiyle kuruldu. Cumhuriyetimize, devletimize, kurumlarımıza ve demokrasimize o
Burke’ün kastettiği anlamda yücelik duygusunu, o ana fikri, ana özü vermemiz zaman alacak
çünkü -bunu sosyal bilimlerle azıcık iştigal edenlerin çok iyi bildiği gibi- yüzyıllar sürüyor bu tür
şeyi oluşturmak; hatta bir kavramı oluşturmak bile zaman alıyor, tarihî bir geçmiş gerekiyor.
(s. 1070)."
[Data_2015-2017]

205.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, Bugün Hakkâri, Şırnak ve
Mardin’den Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ziyaret eden terör mağduru ailelerimizi ve
çocuklarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler, acıları acımız,
sevinçleri sevincimizdir. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.
Ege Denizi’nde işgal altındaki Türk adalarında Yunan tahriki devam ediyor. Yunan
Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanının Aydın’a bağlı Bulamaç ve Eşek,
İzmir’e bağlı Koyun adalarına Türk yetkililerden ve Hükûmetten izinsiz olarak ayak bastıkları
anlaşılmaktadır. Bu programları kötü niyetli bir girişim olarak görüyoruz çünkü Yunan
Cumhurbaşkanı açıklamasında, bu adaların Avrupa’nın sınırı olduğunu –cehaletini- ifade
etmiştir. Lozan Anlaşması, 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti belgeleri, 1947
Paris Anlaşması, 1943 tarihli İngiliz haritaları ve diğer yabancı ülkelerin resmî haritalarına
bakarsak bu adaların Türk adaları olduğunu görürüz. Ege’deki 18 Türk adasında süregelen
Yunan işgalini bir kez daha kınıyoruz. Yunan devlet ricalinin bu tahriki karşılıksız
bırakılmamalıdır. (s. 24)."
[Data_2015-2017]
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206.!!!!
"HASAN ÖREN (Devamla) - Size döndüğümde zıplıyorsunuz siz, başlıyorsunuz bağırmaya.
Tahammül sınırlarınız aşınmış, onun hakkını kullanıyorsunuz. Peki, Çal Dağı’yla ilgili, bu
kürsüye gelip de siz demediniz mi… Çal Dağı dediğiniz yer neresidir? Turgutlu Çal Dağı nikel
madeni. Yani, Çal Dağı’nda yabancıların ve yerlilerin aradığı nikel madeninde 18 milyon ton
sülfürik asit kullanılacak. Yani, Ramsar Sözleşmesi’yle koruma altına alınmış, dünyanın yedi
harikasından birinde, en verimli havzanın göbeğinde, kalbinde, Çal Dağı’nda nikel madeni
kurduracaksınız. Peki, siz bu kürsüden demediniz mi “Ben altına imza atmadım.” diye?
Kayıtlarda var. Peki, sizden önceki Orman Bakanı da dedi ki: “Benim bileğimi bükemediler.
Ben, Çal Dağı’nda insan sağlığına zararlı olmadığını görseydim, çevreye zararının olmadığını
bilseydim o ruhsatın altına imza atardım.” Aranızda başka bakan yok. Neydi adı? Osman Pepe.
Peki, Osman Pepe bu imzayı atmadı. Siz de geldiniz -kayıtlarda var- bu kürsüden kâğıdı
gösterdiniz, “Ben de atmadım bu imzayı.” dediniz. Yoksa, belediye başkanınızın söylediği gibi,
İngilizler mi attı bu imzayı? Hani bir belediye başkanınız var ya, Turgutlu Belediye Başkanınız,
videolarda da var. “Sayın Bakan beni çağırdı. ‘Serhat Orhan, sıkıştık, İngiliz Hükûmeti bize
baskı yapıyor, biz bu baskıya dayanamayacağız, Çal Dağı’ndaki ruhsatı vermek zorunda
kalacağız.’” beyanatını söyleyen AKP’li Belediye Başkanına 4 defa soru önergesi vermeme
rağmen dava mı açtınız? Belediye Başkanı ısrar ediyor orada, “Ben yalan söylemem. Bakan
çağırdı, bunu bana odasında söyledi.” diyor. Gerçekten, buradaki, Çal Dağı’yla ilgili ruhsatı
imzalamak için… Siz İngilizlerin zoruyla mı imza attınız? Peki, arkadaşlar, birisi AKP’nin
Belediye Başkanı, birisi AKP’nin Bakanı. İkisinden biri yanlış söylüyor, “yalan” kelimesini
kullanmayayım. Peki, hangisine inanacağız? Eğer Belediye Başkanı yanlış söylüyorsa Bakan
hukuksal haklarını arasın. Defalarca kendisine yazmama rağmen “Biz kendisiyle telefonda
görüştük. O öyle bir şey dememiş...” Kayıtlar ortada. Kayıtlar ortada olmasına rağmen nasıl
bir iştir bu?"
[Data_2014-2015]

207.!!!!
"Hâlbuki, bugün adına “parlamenter demokrasi” dediğimiz sistemin temelleri 1215’te
“Magna Carta Libertatum” dediğimiz belgeyle atılmıştır. Bu belgeyle, İngiliz Kralı ilk kez
yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı haklar tanımıştır. Bu anlaşmayla, hukukun genel kuralları,
kralın arzusundan ve isteklerinden daha üstün bir yasa ilkesi hâline gelmiştir ve “Adil bir
mahkeme tarafından yargılanıp mahkûm edilmedikçe kimse hapsedilmeyecek ve mal ve
mülkünden yoksun bırakılmayacak.” hükmünü içermekteydi. Aradan kaç yıl geçti biliyor
musunuz? Sekiz yüz yıl geçti, hâlen aynı ilkeyi hayata geçiremedik."
[Data_2014-2015]

208.!!!!
"Muharrem İnce: “Bakın, geçmişte neler yapmışsınız: Yani, TÜBİTAK Başkanına bir defaya
mahsus olmak üzere kanun çıkarmışsınız. Büyük devlet istemiş, Cargill yasasını çıkarmışsınız.
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İngiliz viski şirketlerine af yasasını çıkarmışsınız, İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolarlık
vergi borcunu affetmişsiniz. Görevi kötüye kullanma suçunun cezasının düşürülmesi için
kanun çıkarmasını biliyorsunuz. MİT Müsteşarının yargılanmasını Başbakanın iznine bağlayıp
gece yarısı, sabaha kadar çalışıp MİT Müsteşarını kurtarmasını biliyorsunuz."
[Data_2014-2015]

209.!!!!
"Adil Zozani: “Sayın Davutoğlu’nun “Yüz yılın parantezini kapatıyoruz.” lafı bize hiçbir zaman Orta Doğu halkları açısından- demokrasi ve özgür bir gelecek anlamına gelmedi bizim
açımızdan. Evet, Orta Doğu halklarının geleceği demokrasidedir, özgürlüklerin
genişletilmesindedir. Ancak, Sayın Davutoğlu’nun sözünü ettiği parantez Osmanlı bakiyesine
geri dönüş paranteziydi ve bunu yaparken de maalesef, İngilizlerin güdümünde bir yumuşak
İslam hareketiydi” (sf. 578)."
[Data_2014-2015]

210.!!!!
"Ahmet Aydın: “Değerli arkadaşlar, bugün, aynı zamanda İskilipli Atıf Hoca’nın ölüm yıl
dönümü. İskilipli Atıf Hoca, 15 Mayıs 1919 İzmir İşgalini Beyoğlu’ndaki İngiliz Elçiliği’nde ilk
protesto eden aydın, Millî Mücadeli’yi canı yürekten destekleyen bir vatanperverdi. Fatih
dersiamı, medaris müfettişi, Kabataş İdadisi Arapça öğretmenliğinin yanında hem fikir üreten
hem eylemlere katılan bir aktivisttir. Beyan-ül Hak, Mahfil, Alemdar ve Sebilürreşad
dergilerinde Bediüzzaman, Mehmet Âkif, Ahıskalı Ali Haydar, Eşref Edip ve Ali Şükrü ile
birlikte aktüel yazılar yazmış bir âlimdir. İskilipli Atıf Hoca, Şapka Kanunu’ndan on sekiz ay
önce yazdığı kitabı gerekçe gösterilerek 4 Şubat 1926’da idam edildi. İdam kararı veren
mahkeme reisi Ali Çetinkaya ve Kılıç Ali hukukçu değildi, onlar askerdi ve atanmış
milletvekilleriydi. Daha Şapka İnkılabı yapılmadan önce yazdığı kitaptan yargılanan İskiliplinin
hangi muamelelere maruz kaldığı hepinizce bilinmektedir” (sf. 753)."
[Data_2014-2015]

211.!!!!
"Binnaz Toprak: Şimdi, World Wide Web Vakfı kurucusu İngiliz bilim adamı Sir Berners-Lee
diyor ki: “2013 yılında bütün dünyada insanlar İnternet kanalıyla haberleştiler, örgütlendiler,
harekete geçtiler ve hükûmetlerin yolsuzluklarını ve yanlışlıklarını ortaya çıkardılar. Bundan
rahatsız olan birtakım hükûmetler de İnternet’e sansür ve yasak getirdi. Bu ise gerçekten
demokrasilerin geleceği için son derece tehlikeli.” Buna katılıyorum çünkü demokrasiler
ancak düşünce özgürlüğünün olduğu ortamlarda yaşayabilir. Onun da ötesinde, ülkelerin
gelişimi açısından da son derece önemlidir."
[Data_2014-2015]
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212.!!!!
"Oktay Ekşi: “Saygıdeğer milletvekilleri, öyle bir ortamda sizin huzurunuza geldim ki
Türkiye’de bu meseleyi bizim görüştüğümüz tarihte ülkemizi yöneten Sayın Başbakan “Şu
anda Twitter denen bir bela var. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş
belasıdır.” diyor. Onun bir numaralı yardımcısı Sayın Bülent Arınç “Twitter denen rezalet” diye
çağımızın en önemli sosyal medya aracını nitelendiriyor. Böyle bir ortamda, bizim bugün
gazetelerde okuduğumuz habere göre, İngiliz Başbakanı David Cameron kendilerinin uzun
yıllardan beri en önemli yayın organı olan BBC’yi İngiltere’nin gururu olarak nitelendiriyor.
“İngiltere’nin gururu” dediği BBC, hepinizin anımsayacağı gibi, özellikle Falkland Savaşı
sırasında, yani ülkenin bir başka ülkeyle savaşta bulunduğu dönemde, yıllarda açıkça
Hükûmeti rahatsız edecek ama bağımsız yayınlar yaparak itibarına itibar katmıştı. Oysa
Türkiye’mizde Sayın Başbakanın sadece Twitter’dan, sadece sosyal medyadan değil, sadece
çeşitli gazetelerden de değil, özel sektörün elinde bulunan televizyon kanallarından da ne
kadar rahatsız olduğunu -az önce benden önce konuşan saygıdeğer milletvekili arkadaşımın
da değindiği gibi- 6 milyon oy almış bir muhalefet partisi liderinin sözlerinin o televizyon
kanalından yayınlanmasından bile rahatsızlık duyup sansür teşebbüsünde bulunduğunu
biliyoruz. TRT, bir önceki salı günü yani iki gün önce, ana muhalefet partisi liderinin
konuşmasını, yine burada sık sık dile getirilen yolsuzluklar konusuna geldiği zaman keserek
kamuoyuna aktardı yani gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasına alenen ve resmen karşı olan,
sosyal medyadan da davacı olan bir siyasi iktidar olarak maalesef ülkeyi yönetmektesiniz” (sf.
277)."
[Data_2014-2015]

213.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Değerli milletvekilleri, buradan tekrar uyarmak istiyorum, bugün, Kıbrıs’ın
çok önemli bir durumundan haberdar etmek istiyorum. Kıbrıs’ın yüzde 70’i vakıf arazisidir ve
bu vakıflar daha çok Lala Mustafa Paşa ile Abdullah Paşa vakıflarına aittir. Dikelya ve Ağrotur
üsleri bile Abdullah Paşa Vakfı arazisidir. Maraş’ın yüzde 78’i Abdullah Paşa Vakfına aittir ve
1913’te İngilizler tarafından bu vakıf arazileri Rumlara peşkeş çekilmiş ve verilmiştir. Bunların
defterleri Kıbrıs’tadır. Vakıf arazilerini siz burada verirken oradaki vakıf arazilerinden
haberdar olmamanız mümkün değildir. Bunlar mazbut vakıflardır, bu vakıflar herhangi bir
şekilde takas edilemez, devredilemez, hibe edilemez vakıflardır. Bunların varislerini bulup
mahkemeye başvurdurttuğunuz takdirde Kıbrıs Rum kesimi tarafının Kıbrıs Türklerine
ödeyeceği ve bu vakıf sahiplerine ödeyeceği para 100 milyar dolarlar üzerindedir. Siz, Kıbrıs’ı
birleştirmek suretiyle -adı altında daha doğrusu- Kıbrıs’ı resmen satmış olursunuz, elinizdeki
bu kozu da kullanmamış olursunuz."
[Data_2014-2015]

214.!!!!
"Lütfi Elvan: “Sayın Başkan, öncelikli olarak, Sayın Aksünger -Google’ın- İngiltere’de böyle bir
yasak olmadığına dair bir ifade kullanmıştır, benim böyle bir ifade kullandığımı, yasaklama
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olduğunu ancak böyle bir hususun söz konusu olmadığını söylemiştir. Kendisine web sitesini
veriyorum ben, lütfen alsın. “Wikipedia.org” bölümüne girerseniz, orada, İngiltere’de 100 bin
tane kelimenin Google’da yasaklandığını ve arama yapamadığını görürsünüz, 100 bin kelime
ve bunlarda “yasaklanmıştır” veya “engellenmiştir” şeklinde ifade kullanılmıyor. Nasıl bir
ifade kullanılıyor? Sadece “bulunamamıştır” şeklinde ifade kullanılıyor. Evet, İngiltere’de
mahkeme kararı olmadan bu 100 bin kelime ve kavram Google tarafından engellenmekte,
engellenmesine rağmen, bu, sadece “bulunamamaktadır” şeklinde bir ifadeyle ekrana
çıkmaktadır. Bunun dışında, yine, İngiltere’deki Erişim Sağlayıcıları Birliği ve İnternet Gözlem
Vakfı kara liste oluşturabilmekte, bununla da mahkeme kararı olmaksızın bunların erişimi
engellenebilmektedir” (sf. 527-528)."
[Data_2014-2015]

215.!!!!
"ERDAL AKSÜNGER (İzmir) – Sayın Bakanım, şimdi, şöyle bir durum var: Sizin söylediğiniz 100
bin tane kelime, ben Google’dan aldım, Google’ın Türkiye Müdüründen aldım zaten bütün
hepsini. Yani orada sitelerin yazdığı şu olabilir: İngiltere’de metro operasyonu, metro olayı
olduktan sonra işi değiştirdiler güvenlik nedeniyle bazı şeyleri, mahkeme kararıyla bazı
konularla ilgili aramalar yasaklanmış olabilir. Ama bunun yüzde 90’ı çocuk pornosu, doğrudur,
çocuk pornosu, bunu kabul ediyorum. Başka bir konu değil zaten, dünyanın her yerinde
böyle. Ayrıca, İngiltere’de söylediğiniz bu ISPA normalde sizin dediğiniz gibi bir dayatmayla,
iktidarın veya oradaki Hükûmetin dayatmasıyla kurulmuş bir birlik değil, buradaki erişim
sağlayıcıları birliği gibi değil, kanun çıkartıp kurulmuş bir birlik değil. Bunu siz iktidar olarak
zorla, kanunla kurduruyorsunuz, orada öyle bir şey yok. Burada sadece bir vakıf daha var,
tavsiye kararları alıyor, ISPA’e kendisi söylüyor bununla ilgili şeyi, her tarafta da bakın."
[Data_2014-2015]

216.!!!!
"Hasip Kaplan: “Sayın Başkan, 1829 yılında İngiltere’de başbakan düelloya davet edilir. Bunun
da nedeni, bir Katolik milletvekilinin parlamentoya alınmasıdır. Oranın lortları der ki: “Nasıl
olur Protestan anayasasını ihlal eder bir Katolik milletvekilini alırsınız?” Ve düelloya davet
eder. Derler ki: O düello, tarihsel olarak, düellonun sonudur. Türklerin geleneğinde düello
yok, bir Anglosakson, hatta Amerika’da biraz var. Bizde pusu kurma vardır biliyor musunuz;
pusu kurma, arkadan vurma, “Nasıl tuzağa düşürdüm?” diye böbürlenme… Bunun ne anlama
geldiğini aslında çok iyi biliyorsunuz, çok çok iyi biliyorsunuz” (sf. 174)."
[Data_2014-2015]

217.!!!!
"Celal Dinçer: “Yasa teklifi üzerindeki görüşlerimi açıklamadan önce, salı günü bu çatı altında
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan menfur saldırıyı bir kez daha kınıyor,
lanetliyor ve birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: İlk olarak, seçimler öncesi basına
yansıyan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının “Muhalefet liderlerine saldırı yapılacağı”
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şeklindeki beyanlarının ne anlama geldiğini burada dikkatinize sunuyorum. İkinci olarak;
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir güvenlik zafiyeti yaşanmaktadır. Meclis, yolgeçen hanına
dönmüştür; hırsızı, sabıkalısı, uyuşturucu bağımlısı dahi elini kolunu sallayarak Meclisin tüm
birimlerine girebilmektedir. Ben bir mülki idare amiri olarak İngiliz Parlamentosuna
girebilmek için bir buçuk ay sıra bekledim. Türk Parlamentosu bu kadar yolgeçen hanına
dönüştürülmemelidir. Üçüncü olarak; demokrasinin mabedi olan Meclis çatısı altında bir ana
muhalefet liderinin korunamamasındaki ihmalin ve aymazlığın soruşturulması için Sayın
İçişleri Bakanını göreve davet ediyorum” (sf. 215)."
[Data_2014-2015]

218.!!!!
"Gürkut Acar: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Oslo’da PKK’yla yapılan Anayasa’ya aykırı
görüşmelerde 2 MİT mensubunu görevlendirdi. Hakem devlet olarak İngiltere’nin gözetimi
altındaki anlaşmayı imzalamak üzere MİT yetkililerine yetki verdiniz mi? Hakem devlet olarak
İngiltere’yi hangi taraf çağırdı? Bu kanunun getirilmesinin sebeplerinden biri de mevcut
yasaya aykırı olarak Suriye’deki savaşa Suriye muhalefeti yanında operasyonel olarak
katılması için verilen emirleri meşru hâle getirmek midir?” (sf. 737)."
[Data_2014-2015]

219.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Meclisin saygınlığını bozmamak her
milletvekilinin yapması gereken konudur. Gerek iktidar partisine mensup olanlar gerekse
muhalefete mensup olanlar buna azami dikkat göstermeliler. Zira dünyanın hangi ülkesine
giderseniz gidin, orada teamüllerin birçok anayasa maddesinin de yerine geçmiş olduğunu
görürsünüz. Özellikle, mesela, İngiltere’de yazılı olmayan anayasal maddeler vardır ve bunlar
uygulanır. Herhangi bir şekilde de hiç kimse tarafından bunlar değiştirilmez” (sf. 929)."
[Data_2014-2015]

220.!!!!
"Metin Külünk: Sultan II. Mahmut devlette reform ve dönüşüm başlattı. Bu girişime karşılık,
CHP’nin atası sayılabilecek Yeniçeri Ocağı ve eski düzenden beslenen çeteler tarafından adı
gavur padişah, hırsız padişaha çıkarıldı. Oysa, tarih ve bizler iyi biliyoruz ki Sultan II. Mahmut
zikir meclislerinin insanıydı. Sultan Abdülaziz Han, donanması yok olmuş, ticareti çökme
noktasında devleti yeniden reorganize etmek istedi. Köhne düzenden beslenenlerin rantlarına
çomak soktuğu için -bunun akıbetinde- Osmanlı hanedanının hiçbir ferdinin uğramadığı
hakaretler ve muamelelerle katledildi. Ve yine o güzel insan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en
nadide hanlarından Abdülaziz Han da “hırsız”, “zevk düşkünü”, “devleti batıran adam” gibi
iftiralar atılarak tahtan indirildi. Cennetmekân Abdülhamit Han çok konuşuluyor çok şükür,
anlaşılma yolunda çok önemli mesafeler katedildi. Modern Türkiye’nin kurucu aklının ifadesi
olan cennetmekân da aynı bedeli ödemişti. İngilizlere teslim olmayıp Mustafa Kemal Paşa’yı
kilolarca altınla Anadolu’ya yollayıp Türkiye’nin yeniden ayağa kalkışının önünü açan Sultan
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Vahideddin Han da bu yapı tarafından hain ve haramzade ilan edilmişti. Oysa, Vahideddin
Han’ın sürgünde nasıl bir yoksul hayat yaşadığının şahidi tarihtir."
[Data_2014-2015]

221.!!!!
"Biz Dersimlilerin geçmişlerinde birleşebileceği tek İngiliz olan Churchill’in bir sözünü burada
nakletmek isterim: “Bugünden geçmişle kavga edemeyiz. Eğer bugün geçmişle kavga edersek
geleceği dinamitlemiş oluruz.” diyor. Bunları burada nakletmeyi bir görev biliyorum,
İngilizlerle iş birliği yaptığı iddia edilen bir halkın milletvekili olarak” (sf. 286)."
[Data_2014-2015]

222.!!!!
"Oktay Vural: Vatandaş iktidardan, Erdoğan’dan, ölümleri, ihmalleri meşrulaştıran 1860’ların
İngilteresi’yle karşılaştırmaları değil, 600’lerde “Dicle’nin kıyısında bir kuzu kaybolsa hesabı
benden sorulur.” diyen Hazreti Ömer gibi davranmasını beklerdi."
[Data_2014-2015]

223.!!!!
"Erkan Akçay: Taşeron sistemi kurulmuş, “ekipbaşı” demişler, “dayıbaşı” demişler; tam bir
köle düzeni, aşırı derecede bir köle düzeni. Aslında, Sayın Başbakanın kazanın olduğunun
ertesi günü İngiltere’de 1800’lerdeki, 1850’lerdeki maden kazalarını referans olarak
göstermesinin bir anlamda tersi olarak doğru olduğunu da görüyoruz. Yani, buralarda,
1800’lü yılların İngilteresi’nin maden işletmelerindeki köle düzeni kurulmuştur diye aslında bir
itiraftır da bu. 2023’leri hedef aldığını iddia eden bir Hükûmete hiç yakışıyor mu 1850’lerden
referans göstermek, örnek göstermek?"
[Data_2014-2015]

224.!!!!
"Özgür Özel: “İlk gün, maden şirketi çok ciddi bir kuruluştu Sayın Bakana göre, bütün
denetimlerden geçmişti. İkinci gün, kazalar madenciliğin fıtratında vardı, dünyanın her
yerinde oluyordu böyle şeyler, mesela 1876 İngiltere’sinde. Üçüncü gün, gözaltı yok, sorgu
yok, tutuklama yok, savcıya mikrofon uzanıyor, savcı diyor ki: “Ya, zaten sorumlular da öldü,
kimi gözaltına alacaktım?” Allah’tan kamuoyu baskısı bir noktaya geliyor, soruşturma açılıyor,
etkin bir, birleşmiş bir muhalif söylem kamuoyunda karşılığını buluyor. Kimse bunun
üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmıyor ama siyaset dediğiniz mesele de, bir iş kazası
olduğunda sorumluların sorgulanmaması, hesap vermenin ve adaletin önündeki engellerin
kaldırılmamasını talep etmekse eğer kimse kusura bakmasın, o kadar ucuz değil, 301 canımız
gitti bizim. Burada sorumlular hesap verecek arkadaşlar” (sf. 72)"
[Data_2014-2015]
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225.!!!!
"Necdet Ünüvar: Bütün dünyada şiddet oluyor. En fazla İngiltere’de çalışılmış, yüzde 90
civarında sağlık çalışanlarına yapılan anketlerde, ömründe, meslek hayatlarında 1 kez şiddete
uğrama oranı yüzde 90 civarında. Ama Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran, ayırt edici bir özellik
var, o da şu: Diğer ülkelerde daha çok şiddeti uygulayan hastalar iken Türkiye’de yüzde 91
oranında hasta yakınları. Birazcık bizim cümbür cemaat hastaneye gitmemiz veya daha
kalabalık, yakınlarla beraber hastaneye gitmemiz de mutlaka bu sebeplerden birisi olabilir."
[Data_2014-2015]

226.!!!!
"Değerli milletvekilleri, şimdi, aslında istinaf mahkemelerinin kurulması bugün görüşmekte
olduğumuz… Ona girmeden önce şunu söyleyeyim: Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde tarihî
birtakım değerler ortadan kaldırılmaz. Yani İngiltere’yi düşünün, Magna Carta’yı düşünün.
Magna Carta yani halka özgürlük ve hürriyet veren ilk anayasal hükümler İngiltere’de bugün
bile aynı şekilde geçerlidir. Ne zaman ortaya çıkmıştır Magna Carta? 13’üncü yüzyılda. Yani
13’üncü yüzyılda ortaya koydukları bir ilkeyi bile İngilizler tarihe olan saygıları, gelenekleri -ve
millet- ve tarih yazmak istedikleri için günümüze kadar getirirler. Hâlbuki biz 6 Mart 1868’de
kurulmuş olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliyeyi bile -yani bugünkü anlamda söyleyecek olursak
Yargıtay’ı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İkincisi: Yine aynı şekilde 10 Mayıs 1868’de
kurulmuş olan Danıştay; yine aynı şekilde onu kaldırmaya çalışıyoruz” (sf. 95)."
[Data_2014-2015]

227.!!!!
"aruk Bal: “Yirmi dört saat yedi gün çalışacak kriz masasıyla bu iş olmaz. IŞİD’i oraya gönderen
güçler vardır. IŞİD’i oraya gönderen güçlerle temas etmek ve onların ortaya koymuş olduğu
bu sonuçtan onları sorumlu tutmak gerekmektedir. Bu kapsam içerisinde, IŞİD’i oraya
gönderenlerin asli hedefi oradaki petrollerdir. Bu petrollerin de asli sahibi Ulu Hakan Sultan
Abdülhamid Han’dır, onun özel mülküdür. Abdülhamid Han’ın İngilizler tarafından “neft” adı
altında petrol bulunmasından sonra buranın sanayileşme süreci içerisinde değerini kavraması
üzerine Abdülhamid Han burayı kendi mülkü içerisine almıştır. Saltanatın ilgasından sonra
Osmanlı Hanedanının mensupları yurt dışına çıktığında aç biilaç kalmıştır Sayın Bakanım.
Sonunda birtakım mülklerini, hâzinei hâssadaki birtakım varlıklarını alabilmek için çaba
içerisine girmişlerdir. Bu kapsamda da zaman zaman avukatları tarafından dolandırılmıştır,
zaman zaman uluslararası mahkemelerde de çok haksız durumlarla karşı karşıya kalmıştır.
Ancak, bütün uluslararası belgelerin ve bütün uluslararası kuralların kabul ettiği değer,
mülkiyet hakkı mukaddestir ve hiçbir şart altında kötü niyetle iktibas edilemez. Buradan
hareketle, daha sonra İngilizler ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasındaki münasebetler resmî
ve devlet işidir ama mülkün özü olan Sultan Abdülhamid Han’ın torunlarının torunlarına
intikal edecek mülkiyet hukukunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak dikkate almanızı
talep ediyorum” (sf. 939)."
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[Data_2014-2015]

228.!!!!
"Osman Taney Korutürk: Kıbrıs -demin arkadaşımızın da bahsettiği gibi- ayrı bir devlet tabii,
Türkiye tarafından tanınan bir devlet. Eğer bu Kıbrıs Rumlarıyla Kıbrıs Türkleri arasında bir
anlaşma olamayacak noktaya gelirse bunu sonuna kadar sürüncemede bırakmak da çok
doğru mudur, değil midir, onu tartışmak lazım. Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw’un
yazmış olduğu birkaç makalede öne sürdüğü bir fikir var, diyor ki: “Çok daha küçük devletler
de var, olmuyorsa iki ayrı devlet olur, iki ayrı devlet sonra kendi aralarında, kendi
menfaatlerine, çıkarlarına uygun görürlerse birleşirler. Bu konuyu da Türkiye’nin artık biraz
dillendirmesi lazım. Benim size biraz önce söylediğim, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliğine
girmesiyle ortadan kalkan teşvik edici unsuru belki böyle bir olasılığın ortaya çıkması suretiyle
yeniden ikame etmemiz, yanına koymamız mümkün olur. Ama bütün bunları konuşmak,
görüşmek için bizim burada bir genel görüşmeye ihtiyacımız var."
[Data_2014-2015]

229.!!!!
"Erdal Aksünger: “Burada yazıyor, diyor ki: “Sitelerin kapatılmaması üzerine yeni bir
düzenleme yapılması lazım, içeriğin engellenmesi lazım.” İçerik ne demek? İnternet’e
girdikleri zaman, gördükleri sayfada sakıncalı bir şey varsa bir mahkeme kararıyla
engellenmesi diye… İyi de daha önce “Bunları kanunlaştıralım, bunları engelleyelim.” derken
siz buna bir kanun getirdiniz, bunları önlediniz, sonra yerel seçimler sürecinde Recep Tayyip
Erdoğan meydanlarda konuşurken diyordu ki bu kanun çıktığı hâlde: “Biz Twitter’ı,
Facebook’u yasaklarız.” Ama ne zaman? 30 Marttan sonra. Neden öyle? Çünkü mevcut
kanunlar Twitter veya Facebook’u site olarak kapatmaya izin vermiyordu. Ne yapılması
gerekiyordu? Kanunda yeniden düzenleme yapılması gerekiyordu ama onu da bir kenara
bıraktım, bir hafta kala, kanunda yeri olmamasına rağmen, sosyal mecrayı, Başbakanın iki
dudağı arasından çıkan kelimelerle yasakladınız, kanunsuz iş yaptınız, kendiniz söylediniz.
Komisyonlarda beraber konuştuk. Bu ülkede Anayasa gerçekten ayaklar altına o gün alındı
yine tekrar, her zaman yaptığınız gibi. Sonra Erişim Sağlayıcıları Birliği kuruldu. Arkadaşlar,
dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok diyordum, İngiltere’yi örnek gösterdiniz,
İngiltere’deki örneğin bu olmadığını size ispat ettik."
[Data_2014-2015]

230.!!!!
"Sinan Oğan: Şimdi tutturmuşsunuz ki: “Şu kadar aydır kan akmıyor.” Keşke dediğiniz gibi
olsa, keşke hiç kan akmasa ama eğer korucularımızı siz insandan saymıyorsanız, şehit edilen,
infaz edilen korucularımızın sizin için hiçbir kıymeti yoksa dediğiniz doğrudur. Dağa kaçırılan
insanlarımızın sizin için bir kıymetiharbiyesi yoksa dediğiniz doğrudur ve bir de Çanakkale’de
niye kan aktı? 250 bin şehit niye verdik Çanakkale’de? Eğer ki İngiliz gemilerine “Buyurun,
geçin.” denseydi bugün sizin yaptığınız gibi, Çanakkale’de kan akar mıydı? Eğer, askerin,
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polisin önünde PKK’lılar cirit atıyorsa ve PKK’nın her istediği oluyorsa, PKK bayrak indirince
asker tepki göstermiyor, PKK insan kaçırınca polis tepki göstermiyorsa tabii ki kan akmaz. Siz
eğer düşmanın istediğini verirseniz kan niye aksın? Ama o zaman devlet olamazsınız. Devlet
olmanın birinci şartı vatandaşını korumaktır, korucusunu infazdan korumaktır ama siz
korucuyu, siz bölge insanını, oradaki Kürt vatandaşlarımızı PKK’ya teslim etmiş durumdasınız.
Bu getirdiğiniz yasayla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de alıyorsunuz ve şimdiye
kadar kanunları Anayasa’nın üzerine çıkarmıştınız ama Bakanlar Kuruluna yetki vererek kanun
hükmünde kararnameleri de ilk defa bu dönemde Anayasa’nın üzerine çıkaracaksınız."
[Data_2014-2015]

231.!!!!
"Levent Gök: “Değerli milletvekilleri, biz bundan birkaç yıl önce, Mecliste bulunan bazı sayın
milletvekilleriyle beraber, yurtdışındaki bu çatışma ortamlarının sona erdirilmesine ilişkin bazı
görüşleri almak üzere İngiltere’ye IRA sorununu izlemeye gittik, arkadaşlarımızın bir kısmı
burada. Bu konuda İngiltere’de barış sürecini yürüten ve Tony Blair’in başdanışmanlığını
yapan Jonathan Powell bizlere aynen şunları söyledi: “Bu konular, yani bu çatışma ortamlarını
sona erdirmek bisiklete binmeye benzer. Bisiklete bindiğiniz andan itibaren pedal
çevirmelisiniz ki düşmemelisiniz.” Sayın Bakan, siz bisiklete birkaç defa bindiniz ve pedalı
çevirmedikten sonra düştünüz” (sf. 57)."
[Data_2014-2015]

232.!!!!
"Recep Özel: Şimdi, bu araştırma önergesinin temelini oluşturan TÜBİTAK raporuyla ilgili
olarak: 30 Mart yerel seçimlerinden önce birtakım sivil toplum kuruluşlarının, İngiltere’de, ne
olduğu belli olmayan, hiç uzman olmayan bir tane ses sanatçısı, bir tane de meslek
yüksekokul mezunu iki kişiye hazırlatmış oldukları rapora dayanarak bir… Gerekçenizde çünkü
o yazıyor. O raporun “sonuç” kısmına baktığımızda, “sonuç” kısmında ne diyor biliyor
musunuz? “Bu montaj değildir.” demiyor, “Montaj olma ihtimali vardır.” diyor “sonuç”
kısmında."
[Data_2014-2015]

233.!!!!
"Ramazan Can: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grup önerisinin gerekçesine baktığımızda,
bir araştırma komisyonu kurulması talebinden ziyade, tamamen gerçek dışı, montaj dublaj
ürünü olan ses kayıtlarına dayanılarak, yıpratma amaçlı cümlelere dayanılarak hazırlandığını
görüyoruz. Sivil toplum kuruluşunun raporundan bahsediliyor. Bu raporlarda montaj olmadığı
yönünde görüşler olduğu ifade ediliyor. Değerli milletvekilleri, basına yansıyan ve İngiltere’de
hazırlandığı iddia edilen rapor 2 kişi tarafından hazırlanmıştır. İmzalayanlardan birisi ses
sanatçısı, diğeri ise meslek yüksekokulu mezunudur. Bu rapor da sesler için “Kesinlikle montaj
değildir.” gibi bir sonuca varmıyor, “Montaj olma ihtimali azdır.” diyor. Önergede belirtildiği
üzere, TÜBİTAK’tan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması gereğince talep ediliyor.
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Soruşturmanın –gizli- bir bölümü basına sızdırılmış. Rapor, ses uzmanı ve elektrik elektronik
mühendisi, konusunda uzman 2 profesör ve 1 doçent olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyeti
tarafından hazırlanıyor. Teknik donanım açısından ülkemizin bu konudaki en yetkili
kuruluşunun ve bu konudaki en uzman kişilerinin hazırladığı rapora mı itibar edilecek yoksa demin söylediğim gibi- konusunda uzman olmayan, yeterli ehliyeti ve liyakati bulunmayan 2
kişinin hazırlamış olduğu rapora mı dayanılacak? “Kesinlikle montaj değildir.” şeklindeki bir
kesin sonuca varmayan, “Montaj olma ihtimali azdır.” şeklindeki bu raporun açıklanma
tarihine baktığımızda ise yerel seçim günü olan 30 Marttan iki gün önce basına açıklanıyor ve
bu raporun bilimsel olmadığını ve siyasi amaçlarla hazırlandığını da bu teyit ediyor."
[Data_2014-2015]

234.!!!!
"eğerli arkadaşlar, bir İngiliz tarihçi vardır, Arnold Toynbee -tarihle ilgilenenler, başkaları da
bilirler- medeniyeti tanımlarken “Medeniyet, tabiatın sorduğu sorulara verilen cevaplarla
oluşur.” der çünkü hayat, soru sorar. Başarılı siyaset de halkın gerçek hayatının sorduğu
sorulara sizin verdiğiniz cevaplarla oluşur, sadece laf salatasıyla, sadece retorikle, sadece
belagatle oluşmaz."
[Data_2014-2015]

235.!!!!
"Azerbaycan BOTAŞ’la iş yaptığı zaman Azerbaycan’da BOTAŞ İngiliz hukukçuları kendine
hukuk müşaviri olarak tutmuştu, Türkiye’den hukukçu tutmamıştı; BOTAŞ’ın uzun bir süre
hukuk müşavirliğini İngiliz hukukçular yapmıştı."
[Data_2014-2015]

236.!!!!
"Ali Serindağ: Bunun başka örneğini vereyim: Daha yeni basında yer aldı, NATO zirvesine
katılan İngiltere Başbakanı Avam Kamarasında, zirvede konuşulanlarla ilgili Avam Kamarası
üyelerine bilgi veriyor ve Avam Kamarası üyelerinin o konuyla ilgili şüphelerini, sorularını,
sorduğu hususları yanıtlıyor ama biz, zirveye katılan Sayın Cumhurbaşkanının ne
konuştuğunu, kimlerle konuştuğunu, kimlerle ne konuştuğunu ancak basından
öğrenebiliyoruz, gazetelere yaptığı açıklamalardan öğrenebiliyoruz ve tabii, sadece gazetelere
yapılan açıklamalardan öğrendiğimiz için de soru soramıyoruz, tereddütlerimizi
gideremiyoruz ve ben eminim ki biz nasıl bilmiyorsak sizler de bilmiyorsunuz, hatta bir kısım
Hükûmet üyeleri de bilmiyor çünkü onlar da orada ne olup bittiğini ve neler konuşulduğunu
bilmiyorlar."
[Data_2014-2015]
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237.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Osmanlı Devleti koca 3 kıtaya hükmederken, 23 milyon kilometrekare
toprağa hükmederken Topkapı Sarayı gibi mütevazı bir sarayda kalmış. Ne zamana kadar?
Yıkılma emaresi olan 1850’ye kadar. 50 bin altın borç almış İngiltere’den, Dolmabahçe
Sarayı’nı yaptırmış. İnsaf edin ya! 187 milyon dolara da bir uçak, ak uçak alıyorsunuz; uçak,
uç-ak; yani uçan bir saray. Yani Allah aşkına, yetmiyor muydu uçaklar? Avusturya Başbakanı
bisiklete biniyor, metroya biniyor kardeşim. Nedir bu kibir ya!"
[Data_2014-2015]

238.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Şimdi, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; çok görkemli
saraylar yapılması devletin çok büyük olduğunu göstermez. Topkapı Sarayı Fatih Sultan
Mehmet zamanında yaptırılmıştır ve Abdülaziz dönemine kadar da o saray kullanılmıştır.
Devletin en şaşaalı döneminde o saray kullanılmıştır. Sonra, 1850’den sonra İngilizlerden 50
bin altın borç para alınmak suretiyle Dolmabahçe Sarayı yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı mı
görkemlidir, Topkapı Sarayı mı? Tabii ki mimari ve iç donanım olarak baktığınızda
Dolmabahçe Sarayı şahane bir saray görüntüsündedir ama Osmanlı Devleti’nin yıkılışının
tescilidir. Dolayısıyla…"
[Data_2014-2015]

239.!!!!
"Süleyman Çelebi: “Şimdi, muhtemelen biz bu önergeyi konuşacağız ama bir kez daha bu
önergeyi konuşurken, yarın bir kaza olursa -Allah korusun- çıkıp bu kürsüden kimse
konuşmasın artık. Bu kürsüden onların artık konuşma hakkı olmaz, onun üzerinde de artık
kimse ağıt yakmasın çünkü biz şimdiden uyarıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın, İngiltere’de on
beş yılda -altını bir daha çiziyorum, on beş yılda- ölen insan sayısı Soma’da bir günde ölen
insan sayısı kadardır. On beş yıldan bahsediyorum” (sf. 1119). .........."
[Data_2014-2015]

240.!!!!
"Hasip Kaplan: Orada, hakikaten, o kadar güzel bir doğa var ki, o yeşillikler, hazine arazileri,
köyler de var, yerleşimler de var. Dedik ki: “Ya, nasıl bu ruhsat alındı?” Evet, Hükûmet burada,
ben soruyorum. İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait bir şirketin çok özel ricaları sonucu ve çok özel bir
zamanda bu ruhsat verildi. 2005, 2006 yılları. Kim var o zamanlar? Biz bu Parlamentoda
yoktuk henüz; MHP de yoktu, HDP, BDP de yoktu. 2 parti olarak AK PARTİ, CHP vardı. Şimdi,
hafızanızı yoklayın, bakın, o dönemde ruhsat tarihine bakın, Türkiye’de tarihî olarak ne oldu?
İngiliz Kraliyet Ailesi bastırdı… İyi hatırlayın arkadaşlar. Kraliçe mi gelmişti buraya? Kraliyetten
birileri mi gelmişti buraya? Özel bir jest mi yapıldı? Onca dönüm hazine arazisi, onca dönüm
ormanlık alan, onca dönüm yer bir imzada… Bu kadar kıyak olabilir mi, mümkün mü?...."
[Data_2014-2015]
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241.!!!!
"Size şunu açık söyleyeyim, o araştırmada bulunan bir arkadaşınız olarak, bu maden işlediği
zaman şu palamutlar bile yeşermeyecek artık Gediz Deltası’nda ve Ovası’nda. Bakın, en güçlü
ağaç meşe palamududur, en güçlü meşe palamudu bile yeşermeyecek. Siz, üzüme, nara,
incire, ayvasına, zeytinine, havasına, suyuna hasret kalacaksınız. Sadece bu değil, bunların
dışında kuşların yuvalarını yıkacaksınız arkadaşlar, kuşların yuvalarını. Bir İngiliz şirketi zengin
olsun diye, kazacak, 2 milyon ağaç keseceksiniz -daha önce de kesmişsiniz zaten yeterince
ağaç- ondan sonra çevre örgütleri gelecek, TEMA’sı gelecek, TÜRÇEP’i gelecek, Ege’deki çevre
örgütlenmelerinin bütün platformları gelecek, size anlatacak; anlamayacaksınız...."
[Data_2014-2015]

242.!!!!
"Çal Dağı’nı çaldırıyorsunuz, göz göre göre çaldırıyorsunuz, gündüz çaldırıyorsunuz,
tamtamlarla çaldırıyorsunuz, açık açık çaldırıyorsunuz ve milletin gözünün içine baka baka
yaşadığı alanlara hükmedip yakarak çalıyorsunuz, çaldırıyorsunuz. Çal Dağı’nı bir küresel
şirkete, İngiliz şirketlerinden birine çaldırıyorsunuz. Soruyorum size: Türkiye’den bir şirket
gidip Londra’da Buckingham Sarayı’nın olduğu yerde, İskoçya’nın o yeşilliklerinin olduğu
yerde bir maden ocağında bunu yapabilir mi? Sizin bir şirketiniz herhangi bir Avrupa
memleketinde bunu yapabilir mi? Yapamaz, yapamaz; size yaptırırlar, size! Çünkü
sömürgeciliğin en hassını onlar biliyor arkadaşlar."
[Data_2014-2015]

243.!!!!
"Erkan Akçay: Daha evvelki konuşmacılar tarafından dile getirildi. Bu şirketin İngiliz Kraliyet
Ailesi’nin bir şirketi olduğu ifade edildi ve şimdi 3’üncü elini değiştirdi, 3 üniversiteli gencin
üzerinde görünüyor ancak yine şirketin asıl sahibi olmaya devam ettiği iddiaları son derece
inandırıcı bir şekilde devam etmektedir.
O zaman, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Gül, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden bir nişan almıştı,
İngilizlerden bir nişan da Sayın Erdoğan bekleyecek herhâlde, değil mi Sayın Ören? Dünyada
çevreye etkisi minimuma indiği için yüksek basınçla kapalı liç yöntemi artık kullanılmıyor. Çal
Dağı’nda dünyada başka hiçbir yerde kullanılmayan, biraz evvel fotoğrafını gösterdiğimiz, bu
yöntem kullanılıyor."
[Data_2014-2015]

244.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, nikel madenine gelince, Çal Dağı’ndaki
nikel madeni…Önce HDP’nin konuşmacısını düzelteyim. Burası İngilizlere ait bir firma değildir,
burası Türklere ait bir firmadır. Ben, herhangi bir firmanın da sözcüsü değilim. “Acaba nikel
madeninde, kömür ocaklarında, uranyumda veyahut da bir başka enerjide, jeotermalde
Türkiye’ye nasıl katma değer sağlayabiliriz, Türkiye egemen güçlerin hegemonyasından nasıl
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kurtulabilir, dışa bağımlılıktan nasıl kurtulabilir?”in ben sözcülüğünü ve kavgasını veriyorum.
Burada dediler ki: “İngilizlere ait.” Burası Türklere ait, 3 Türk çocuğuna ait ve “VTG” denen bir
firmayla NATA Holdinge ait bir şirkettir burası; birincisi bu."
[Data_2014-2015]

245.!!!!
"Değerli arkadaşlar, şimdi, İngiliz şirketi olmadığı ifade edildi. Üçüncü kez el değiştirmiştir,
ortada bir muvazaa vardır. Bu İngiliz şirketi tarafından hâlâ idare edilmektedir. O zaman, şu
anda adı “Sardes” olan bu firmanın Teknik Müdürü Simon Purkiss, hâlâ bu Çal Dağı nikel
madenini niye gezer, arzıendam eder? E, bunun da izahını yapmanız lazım. Yani bu firmanın
faaliyetleri devam etmektedir ve bu sevdadan, bu nikel madeni için tabiatı katletmekten,
artık insan hayatına ehemmiyet vermeyen anlayıştan iktidarın bir an evvel vazgeçmesini
diliyorum."
[Data_2014-2015]

246.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, demin konuşmamda ifade edilenlerin hepsinin
külliyen yalan olduğunu, İngiliz şirketi olmadığını söyledi... Bakın, arkadaşlar, o Komisyona bir
tek ben kaldım ikinci kez seçilen, bir de Halil, Antep Milletvekili; hiçbiri seçilmedi. Ama ben
konuştum mu, benim konuşmalarıma dikkat edeceksiniz üstüne konuşurken. Bir: European
Nickel, İngiliz şirketi, kraliyetin değil mi? Çıkın burada -Hükûmetsiniz- konuşun. Londra
borsasında işlem görüyor mu, görmüyor mu? Sonra adını çevirdi bu İngiliz şirketi: Bosphorus.
Sonra, Sardes. Sardes’i bilirsiniz, ilk altın paranın basıldığı yer. Olmadı, bir yerli Ankaralı şirket
de geldi ortak oldu: VTG. Olmadı, son altı ayda durmadan hisse değiştiriyor. Burada iş birlikçi
bir kesim var 2 milyon ağacı kestirip sonradan ruhsatı genişleten. Şimdi yüzde yüz Türk olsa
ne yazar? İnsanlara zehir akıtan, Gediz Deltası’nı yakan, her tarafı yakıp yıkan küresel
sermayeye iş birlikçi olanları savunmak hangi hukukta vardır? ...Sayın Başkan, Kabinede
Bakan var burada, bir getirsinler ticaret sicillerini şirketlerin. Bir görelim bunları, ticaret
sicillerini. Bunlar İngiliz mi, Türkoğlu Türk mü bir görelim bakalım."
[Data_2014-2015]

247.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Değerli milletvekilleri, nitekim ülkemizdeki tahkimin gelişmesine
baktığımızda bu tablo açık ve net olarak görülmektedir. Cumhuriyet öncesi dönemde
tahkimin ilk adımları olarak, tasarıda da belirtildiği gibi, 1856 yılındaki düzenlemeler karşımıza
çıkmaktadır. Anılan tarih Osmanlı Devleti’nin çöküntü içerisine girdiği dönemdir ve Batı
baskısının en yoğun hissedildiği dönemdir. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu bu dönemde, 1854
yılında İngiltere’den almış ve 1854 yıllarıyla 1874 yılları arasında tam 15 kez dış borçlanma
gerçekleştirmiş, bu borçlanmaların baskısıyla, dayatmalarla da yabancılara toprak satış yasası
ve bahsi geçen bu düzenlemeler başta olmak üzere pek çok düzenleme yürürlüğe girmiştir.
Ancak değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi bu tür düzenlemeler Osmanlının gerilemesi
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ve çöküşünün önlenmesi için yeterli olmamıştır. Osmanlının vergi gelirlerine Batı
devletlerince el konulmuş, Osmanlı hazinesinin iflası açıkça ilan edilmiştir."
[Data_2014-2015]

248.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Yeşil pasaport konusunda pek çok arkadaşımız soru sordular. Ben de avukat
bir milletvekili olarak avukat meslektaşlarımızın hepsine yeşil pasaport verilmesini gönülden
arzu ettim. Komisyon görüşmeleri sırasında arkadaşlarım dile getirdiğinde, ben bunu Dışişleri
Bakanlığımızla da, başka ilgili bakanlıklarla da müzakere ettim ve oradan şöyle bir
değerlendirme yapıldı: Şimdi, Avrupa Birliğine üye ülkeler ve başkaca bazı ülkeler,
Türkiye’deki yeşil pasaport sayısının yüksekliği nedeniyle bunun azaltılmasını istiyor, bazı
ülkeler de yeşil pasaporta vize koyuyor; örneğin, İngiltere, şu anda yeşil pasaporta vize
koymuş durumda. Başka ülkelerde de bu konuda büyük bir baskı var. Türkiye’deki rakamla
Batı ülkelerindeki rakam kıyaslandığında bizde çok büyük sayıda yeşil pasaportlu vatandaşımız
var. O yüzden, bu noktada bir adım attığımızda belki şu andaki yeşil pasaportlularla ilgili
sıkıntı da ortaya çıkabilir dendi. Böyle bir risk gördüğümüz için bu konuda bir adım atmadık.
Ancak vize muafiyetiyle ilgili görüşmeler, biliyorsunuz, devam ediyor” (sf. 764)."
[Data_2014-2015]

249.!!!!
"Refik Eryılmaz: Araştırın bakın, geçen bir İngiliz vatandaşı suç işledi, idam cezasına
çarptırılacak, onu İngiltere’ye iade ettiler. Peki, biz bunun cezasını çekmesin demiyoruz ama
21’inci yüzyılda başının kesilmesinin anlamı denir? Ve şimdi işin kötü tarafı, aile perişan, her
gün bizi arıyor, cenazeyi getiremiyorlar. Ben Sayın Dışişleri Bakanına soruyorum: Bu
gencimizin başının kesilmesine… Kendi vatandaşınıza sahip çıkamadınız, anladım; peki, bunun
cenazesinin getirilmesine neden yardımcı olmuyorsunuz? Suudi Arabistan’a, Suudi Arabistanlı
yetkililere neden gerekli notayı vermiyorsunuz? Acaba Suudi Arabistan bu vatandaş Amerikan
vatandaşı, İsrail, İngiltere, Alman vatandaşı olsaydı bu cezayı infaz edebilir miydi? Araştırın
bakın, böyle bir şey yapması mümkün değildir. Ama Müslüman Kardeşler örgütü 13 tane
temsilciyi vatandaşlık verildi diye… Suudi Arabistan’la köprüler atıldı."
[Data_2014-2015]

250.!!!!
"Hasip Kaplan: Şimdi, Dünya Madenciler Günü’nde madencilik sektörünün acımasız vahşi
kapitalizmin kâr hırsından yaşamını yitiren madencilerin elbette ki sorunlarını konuşmak bu
Meclisin görevi olması lazım. Peki soruyorum, Hükûmete soruyorum, bakanlara soruyorum:
2010’da Meclis Araştırması Komisyonu olarak Meclise sunduğumuz Maden Araştırmaları
Komisyonu Raporu ne zaman görüşülecek? Kaç işçi daha ölmeli ki o raporun da bugün burada
görüşülmesi sağlansın? 2010 arkadaşlar, beş seneye yakın bir süre geçti. Bu Maden
Araştırmaları Komisyonu için 20 şehir, 100’ün üstünde ilçe, en az da 300 tane maden ocağını
gezdik. Mermerden tutun kroma, kromdan tutun kömüre, kömürden tutun Çal Dağı’nda,
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Turgutlu’da İngiliz Kraliyet Ailesi’ne sunulan nikel madenine kadar hepsini inceledik, hepsinin
raporunu yazdık...
Örgütlenme konusunda ve diğer ülkelerin maden sektöründeki işçilerle dayanışma
konusunda omuz omuza verip enternasyonal bir dayanışmayla bu sektördeki bu acımasız kâr
hırsı karşısında eğer Kanadalı bir şirket burada sömürüp işçinin ölümüne sebep oluyorsa
Kanada’daki işçi ses verebilmelidir, eğer bir Amerikalı şirket, bir İngiliz şirketi Çal Dağı’nda
Gediz Ovası’nı zehre boğuyorsa burada ses verebilmelidir."
[Data_2014-2015]

251.!!!!
"Hasip Kaplan: Turgutlu’da, Çal Dağı’nda İngiliz Kraliyet Ailesi için 1 milyon 800 bin ağaç
kesiyorsunuz, nikel madeni... Gediz Ovası’nı tahrip edeceksiniz, Kuş Cenneti gidecek, Ege
gidecek, incir gidecek, üzüm gidecek, pamuk gidecek, hayat ölecek. Sizin bir şirketiniz gidip
İngiltere’de böyle bir tesis kurabilir mi, çevreyi zehirleyebilir mi, sülfürik aside boğabilir mi
dokuz yıl için, söyler misiniz? Biraz vicdan sahibi olacaksınız, vicdan. Ama, siz “cüzdan cüzdan,
cüzdan…” diye tutturmuşsunuz."
[Data_2014-2015]

252.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, silahların eşitliğini sizler kaldırdınız. Bizde düello geleneği yok
biliyorsunuz, kuzeylilerde vardır. En son 1820’de, İngiltere Başbakanını birisi düelloya
çağırmıştı. Başbakanla karşılıklı hâle gelmişlerdi fakat silah ateşlememişti. O zaman Başbakan
şeref kuralları gereği silahı çekmişti. Bizim gelenekte şeye baktım, Çetin Altan bir yazı yazmış,
diyor ki: “Bizde pusu kurma geleneği var.” “Nasıl pusuya düşürdüm.” derler ya. Bu cemaatHükûmet olayında da pusuya düşürme olayı geçen 17 Aralık, şimdi de 14 Aralık. Bilmiyorum;
kim, ne, nasıl şey edecek, bilemiyoruz” (sf. 319)"
[Data_2014-2015]

253.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Memur emekli aylığı, burada da 377 liradan yine, 1.312 liraya çıkmış ve
yüzde 248’in üzerinde bir artış söz konusu. Dolayısıyla, tabii ki imkânlarımızın artınca bu
maaşlar da artacak. Bu çok açık ve net olarak… Ama İngiltere’de kişi başına millî gelir takdir
edersiniz ki Türkiye’nin çok çok üstündedir. Dolayısıyla, o çerçevede bakmak lazım bu
maaşlara” (sf. 518)."
[Data_2014-2015]

254.!!!!
"Ramazan Can: “Kütahya-Eskişehir savaşını kaybetmişiz, ordumuz Sakarya Irmağı’nın
doğusuna çekilmiş. Bir askere, bir ere, bir kurşuna ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, Gazi
Mustafa Kemal, Fevzi Paşa’ya talimat verir, der ki: “Paşa, en seçkin 20 subayını seç.”
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“Hayırdır?” “Bu en seçkin 20 subayımızı Afganistan’a Afgan ordusunu İngilizlere karşı eğitmek
üzere göndereceğiz.” Ve bunun üzerine, bu zor süreçte, bu talimatı dönemin Genelkurmay
Başkanı Fevzi Paşa tereddütsüz yerine getirir. Buradan şuraya gelmek istiyorum ki, Kurtuluş
Savaşı’mızda Afgan halkı Türk milletine gereken maddi, manevi desteği vermiştir, yardımlarda
bulunmuştur. Yine, Medine müdafisi Fahrettin Paşa’yı -biliyorsunuz Medine’yi müdafaa etmiş
ve İslam camiasında da ciddi bir etkinliği olan, manevi nüfuzu olan bir şahsiyet- ilk Kabil
Büyükelçisi ve olağanüstü delege olarak Afganistan’a büyükelçi tayin ederek Afganistan
halkının yanında olduğunu, İngilizlere karşı Afgan hükûmetini desteklediğini Gazi Mustafa
Kemal Atatürk burada teyit etmiştir. Arkadaşlarımız ve Sayın Bakanımız tezkereyle ilgili
konuşmaları yaptılar. Ben de bu hatırayı paylaşıp Genel Kurulun tezkerenin kabulü yönünde
oy vermesini diliyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum” (sf. 65)."
[Data_2014-2015]

255.!!!!
"Ömer Süha Aldan: Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum:
Burayı devlet yönetsin. İztuzu, özel, yüzde 70’i İngiliz olan daha sonra kurulmuş bir şirkete
peşkeş çekilmesin. Burayı ya MUÇEV işletsin ya da bırakın Ortaca Belediye Başkanlığı işletsin.
Bunu özellikle rica ediyoruz Muğlalılar olarak. Aksi hâlde oradaki eylemlerimiz devam
edecektir. Çevre kuruluşları… İnatlaşmaya da gerek yoktur. Bu saatten sonra özel şirket oraya
giremez kolay kolay ve sıkıntılar doğar."
[Data_2014-2015]

256.!!!!
"Nurettin Demir: Sayın Bakan, özellikle İztuzu’yla ilgili Hükûmetin daha tarafsız bir tutum
içerisinde olmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz AKP, alamadığı belediyelere ait yerleri açıkça
peşkeş çekiyor, ayrımcılık yapıyor. Muğla bu illerin başında geliyor. Birçok belediyenin CHP’de
olduğu Muğla’da, il özel idaresinin kapatılmasıyla mal dağıtımında mallar CHP’den kaçırılırken
Saklıkent AKP’nin kazandığı Seydikemer’e verilmiş. Dolayısıyla, Saklıkent AKP’li belediyeye
verildi. İztuzu sahili, 28 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla da protokolle Muğla’ya Hizmet Vakfı ve
Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla kurulan MUÇEV şirketine protokolle verilmiştir. Bir
gecede kurulan MUÇEV, İngiliz ortaklı “DALÇEV” isimli şirkete 8 milyon lira bedelle ihale
edilmiştir hukuksuz bir biçimde. Hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen gece
yarısı iş makinalarıyla sahile girilmiş..."
[Data_2014-2015]

257.!!!!
"Dilek Akagün Yılmaz: “Bunun yanında, benim biraz önceki görüşmemden sonra cezaevleri
infaz koruma memurları derneklerinden beni aradılar ve onlar şunu söylediler, dediler ki: “Siz,
cezaevlerinde özellikle izleme kurullarının daha etkili ve yetkili olması gerektiğini
söylüyorsunuz. Biz de bunu söylüyoruz. Cezaevlerindeki güvenlik görevlilerinin işkenceci gibi
gösterilmesine biz şiddetle karşı çıkıyoruz. Biz sendikalaşmak istiyoruz, sendika yoluyla bu
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izleme kurullarında var olmak istiyoruz ve ceza infaz koruma memurlarının üzerindeki bu
örtüyü artık kaldırmak istiyoruz, bu iftirayı kaldırmak istiyoruz. Her meslek grubunda yanlış
yapanlar olabilir ama biz, bu bize dönük şiddet uygulayan, işkence yapan görevlilerdir imajının
artık ortadan kaldırılmasını istiyoruz.” Hatta İngiltere’den bir örnek verdiler. Bir toplantıya
katıldıklarında İngiltere’den şu örnek verilmiş: Ceza infaz koruma memurlarının sendikaları
var ve devletle, devletin baskısıyla orada koruma altında olan, devletin aslında sahiplenmesi
gereken hükümlü ve tutukluların arasındaki sorunlarda bu ceza infaz koruma memurlarının
sendikalarının çok önemli bir işlev addettiğini ve onların arasındaki uzlaşmayı sağladığını
açıkça belirttiler. Yani, özellikle bu cezaevlerindeki izleme kurullarında sendikaların olması,
gardiyanların kurduğu sendikaların olması çok önemli bir şey. Onlar özellikle bunu talep
ediyorlar, diyorlar ki: “Bizim üniformamız var diye emniyet sınıfına alınmıyoruz ama sendika
da kurulmasına izin verilmiyor. Ya emniyet sınıfına alınalım ya da eğer emniyet sınıfında
değilsek, o zaman normal memursak sendikalaşma hakkımız verilsin. Cezaevlerindeki
huzurun, cezaevlerindeki rehabilitasyonun ne olduğunu o zaman göreceksiniz.” Ve bu konuda
ısrarla taleplerini dile getiriyorlar.” (sf. 626)."
[Data_2014-2015]

258.!!!!
"Hasip Kaplan: “Hani çevre konusu? Bu kanunun içinde çevreyle ilgili madde var mı
arkadaşlar, gördünüz mü? Çevreyi koruyan bir madde var mı bunun içinde? O zaman bu
gerekçeyi niye koydunuz? Ilısu Barajı’nda su tutmaya başladınız, Rize’nin dereleri gitti,
Turgutlu’da nikel madeninde 2 milyon ağacı İngiliz şirketine bir kararla peşkeş çektiniz. Yani
şurada 5 bin, 10 bin, 20 bin lira idari para cezası verdiğiniz zaman ne olacak? 2 milyon ağacın
kaçta kaçı eder ki, söyler misiniz Allah aşkına? Söyler misiniz, nikel madeni dokuz yıllığına
Gediz Ovası’nı olduğu gibi sülfürik aside boğduğu zaman İngiliz Kraliyet Ailesi paraları
götürecek, millet de zehri soluyacak. Bu mudur maden kanunu anlayışı? Bu maden kanunu
anlayışı değil arkadaşlar. Bakın, çok açık söylüyorum: Bu, vahşi kapitalizmin en berbat
yüzünün tezahür ettiği yerdir burası” (sf. 641)."
[Data_2014-2015]

259.!!!!
"“Halkların Demokratik Partisi bu seçimlerde barajı aşıp iktidar olduğu takdirde kamunun
malını, milletin malını, halkın malını özelleştirip verdiğiniz yabancı şirketlerin hepsinin elinden
alacaktır, buradan size açık söyleyeyim, bu kadar basit. Kamunun malı, halkın malı halkın
olacaktır, halkın yararına işletilecektir ve çıkarı da kârı da ona verilecektir. Öyle yok,
Turgutlu’da nikel madenine getir İngiliz şirketini, orada bütün Gediz Ovası’nı zehirle, sadece
İngiliz şirketi kâr etsin, oradaki insanlar ölsün. Yok, öyle şey. Bundan sonra halk kendi
haklarına sahip çıkacak diyoruz. Devlet payına da, büyükşehir de devlettir, devletin kamu
temsilcisidir, seçimle gelmiştir, sahip çıkacaktır” (sf. 851)."
[Data_2014-2015]
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260.!!!!
"SALİM USLU – Hemşehrim İskilipli Atıf Hoca ve arkadaşları seksen dokuz yıl önce bugün
Ankara’da idam edilerek kimsesizler mezarlığına defnedilmişlerdi. Allah’tan rahmet diliyorum.
Savunması, itirazı, temyizi kabil olmayan, oluşumu tartışmalı ve sadece 5 celsede verilen
kararla bir hukuk cinayeti işlenmiştir. Sözde yargıcın “sarık, şapka, fes ve bez” benzetmesine
karşın merhum Hoca’nın Türk ve İngiliz bayraklarını karşılaştırarak “âdet-alamet” açıklaması
hayli düşündürücüdür. İstiklal mahkemeleri kayıtları ve karartılmış gerçeklerin aydınlığa
çıkartılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Atıf Hoca’nın Millî Mücadele ve Kuvayımilliye’yi
destekleyen, ayrıca işgale karşı çıkan açıklamaları onun ne kadar yurtsever olduğunu
göstermektedir. Türkiye, geçmişteki acılar ve ayıplarla yüzleşerek toplumsal barışa ivme
kazandırmalı; Saidi Nursi, Atıf Hoca, Şeyh Sait, Seyit Rıza gibi nice haksızlığa ve cinayete
kurban edilen şahsiyetlere iadeiitibar yapılmalıdır."
[Data_2014-2015]

261.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) – Mesele şu: Bakın, “Thomas Hobbes” diye bir İngiliz
düşünür vardır, bilir arkadaşlar. (CHP ve MHP sıralarından “Ooo…” sesleri) Onun en önemli
motto olan sözlerinden birisi “Homo homini lupus.”tur, insan insanın kurdu. “İnsan doğal
hâlde birbirinin kurdu olduğu için devleti kurarak kurallı bir iktidar mücadelesine geçmiştir.”
der Thomas Hobbes. Hem demokrasinin hem de diktatörlüğün kaynağı olarak görülür. Daha
sonra kimileri demokrasi kimileri diktatörlük istikametine gitti.
Böylesine, devlet ve kurallar marifetiyle iktidar ilişkileri düzene sokulmaya çalışılırken yeniden
-tabiri caizse- bir doğa durumunu hatırlatır şekilde sokaklardan iktidar çıkarmaya çalışmak, o
kuralsızlığın içine girmek, sokaktan medet ummak; sandıklarda yapılamayanı, milletin
iradesiyle sağlanamayanı sokaktan temin etmeye çalışmak hiçbir şekilde kabul edilemez.
Bunu şunun için diyorum: Gezi olaylarına yasa dışı örgütler ilgi gösterdi. Onlar zaten her
zaman 19’uncu yüzyıl devrim romantizmi çerçevesinde, biraz da Bakunin’in ahfadından gelen
kişiler olarak bu tür rüyalar görebilirler. Hatta bu rüyaları paylaşanlar dediler ki: “Arap
Baharı’ndan sonra Türk baharı geliyor, sokaklardan gelecek.” Ama demokratik ülkelerde
bahar sandıkla gelir, Türk baharı da 2002’de zaten AK PARTİ’nin iktidara gelmesiyle
yaşanmıştı, ikinci bir bahar olmadı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2014-2015]

262.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin talimatlarıyla Türk Silahlı
Kuvvetlerine bağlı unsurlar bir gece operasyonuyla Suriye’de yer alan ve Türk toprağı olduğu
1921 Ankara Antlaşması’nın 9’uncu maddesiyle teyit edilen, asker bulundurma ve bayrak
çekme hakkının olduğu Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu doksan dört yıl sonra IŞİD’e
terk edilmiştir..... Bir de âdeta büyük bir zafer kazanmış gibi bir fotoğraf veriyorlar basına;
ortada, hangi sularda yüzdüğü bir türlü anlaşılmayan “…”(x) Ahmet, sağında kendine özel
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paşa, solunda gece yarısı sıvışmayı Meclis kürsüsünde ballandıra ballandıra anlatan Savunma
Bakanı; Allah muhabbetinizi artırsın. Bu resim bana, tarihte, İstanbul’u İngilizlerin işgalinden
sonra Anadolu’ya bunu bir diplomasi zaferi gibi sunan Damat Ferit’i hatırlattı."
[Data_2014-2015]

263.!!!!
"Tufan Köse: “Değerli arkadaşlarım, bu bir kahramanlık destanı değildir. Bu işin her şeyle
ilişkisi olabilir ama asla kahramanlıkla ilişkisi olamaz. Kahramanlık arıyorsanız, gideceksiniz,
Kuvayı millîye Destanı’nı okuyacaksınız; kahramanlık arıyorsanız Beşparmak Dağlarına
gideceksiniz, Gelibolu’ya gideceksiniz; kahramanlık arıyorsanız İnönü Savaşlarına gideceksiniz.
(CHP sıralarından alkışlar) Son Veziriazam Ahmet Paşa yüzme bilmeden stratejik derinliklere
daldı -ki bu derinliğin kökü 38 kilometre, benim evden Meclis kadar aşağı yukarı, çok uzak bir
yer değil yani Çankaya’dan çıkıyorsunuz, 38 kilometre sonra Çayyolu’na varıyorsunuz- şimdi
boğulmamak için sığ sulara çekilmeye çalışıyor. 38 kilometre ilerideki vatan toprağını
koruyamayacaksın sen, bunu da “kahramanlık” diye bu millete satacaksın, pazarlayacaksın!
Bunu Goebbels bile düşünmemişti. Senin stratejik derinliğin de yeni Osmanlıcılığın da
YPG’lilerin yardımıyla, hatta IŞİD’cilerin yardımıyla Suriye’nin Eşme köyüne gömülmüştür.
Bununla kalsa iyi -Genel Başkanımız diyordu “Tarihin gördüğü en çapsız Hariciye Nazırı.” diye,
şimdi icazetli olarak Başbakanlık yapıyor- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez toprak kaybı
yaşatarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yıldır sürdürdüğü onurlu dış politikasını da Suriye’nin
Eşme köyüne gömdünüz. Kahramanlık bunun neresinde? Bakın, arkadaşlar, İngilizler tam 12
bin kilometre ötede bulunan Falkland denilen bir kara parçasını işgalci Arjantin’e bırakmadı.
Sen neden bahsediyorsun, neyin kahramanlığından? 38 kilometre ilerideki vatan toprağını
terk ettin gittin, sen ya” (sf. 379)."
[Data_2014-2015]

264.!!!!
"Aykut Erdoğdu: Şimdi, Sayın Bostancı’nın bu sözleri yani devletin şiddet temelli olduğu,
şiddetin devletin temeli olduğu ve hak olduğu yaklaşımı yarın öbür gün sokaklarda çok yanlış
bir anlayışa gidebilir. Oysa devlet bir ortak yaşama iradesidir. Devlet şefkat devletidir, hizmet
anlayışlı bir devlettir, hizmetkâr devlettir. Eğer biz, bu özgürlük anlayışını Parlamentoda
hepimiz dile getirirsek sokaklarda şiddet olmaz, polisler adam vurmaz, Maliye zorla vergi
almaz, vergi gönüllüğü, birlikte yaşama da şiddet olmadan olur. Sayın Bostancı Hobbes’un
fikirlerini çok iyi bilir. İngiltere’de, güvenlik tehdidi altında yaşadığı… sözü kesiliyor.."
[Data_2014-2015]

265.!!!!
"Adil Zozani: Sayın Bakan bir televizyon programında dedi ki: “İngiltere’de, efendim, 3 PKK’li
militan molotofla yakalandı, on dört yıl ceza aldı.” Sayın Bakan açıklamasını verdi. Ya, Sayın
Bakan, molotofla ilgili, molotofa verilen cezalarla ilgili olarak ta Londra’ya kadar gitmenize
gerek yok; Ankara’daki dosyalara bakın, yirmi sekiz yıl ceza verilmiş. İhtiyaç yok ki. Ayrıca,
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Yargıtay molotofu silah saymış mı, ateşli silah saymış mı? Saymış. Niye bu düzenlemeyi
getiriyorsunuz? HDP bunu sorguluyor."
[Data_2014-2015]

266.!!!!
"Erol Dora: “Değerli milletvekilleri, topluma ve yurttaşlara karşı mevcut fiilî ve hukuki şiddet
bir üst seviyeye taşınarak yeniden kuruluyor ve haklar ve özgürlükler düzenini yeniden
belirleyerek bir yeni iktidar inşasının yolu açılıyor. Halka karşı devlet şiddetini
derinleştirmenin yasal zemini hazırlanıyor. Tasarıda dikkat çeken noktalardan biri, polise
herhangi bir yargı işlemine gerek kalmaksızın kırk sekiz saate kadar gözaltı kararı verilmesi
yetkisidir ki bu durum, idareyi yargı benzeri bir kurum olarak yeniden yapılandırma sonucunu
doğuracaktır. Türkiye’de yargı zaten idare benzeri bir kurumken daha da ileriye gidilerek idare
yargılaşıyor. Benzer bir yöntemi İngiltere, Kuzey İrlanda nezdinde 10 no.lu Kararname’yle
1970’lerin başında uygulamaya koymuş ve toplum için tehlike oluşturan kişileri fişleme ve
toplama kampı kurma çabası içine girmişti. Aynen 1970’lerin İngiltere’si gibi bu yasa tasarısı
da ülkedeki herkesi çıplak şiddetin konusu hâline getiriyor ve yurttaşların muhalefetini
bastırmak için her türlü gayrihukuki yöntemi mubah sayıyor."
[Data_2014-2015]

267.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Değerli milletvekilleri, bu, cumhuriyet tarihinde ya da ondan öncesi yaşanan
tarihsel olaylarla ilgili bilgi ve belgelerin açıklanmasına hiçbir itirazımız olamaz. Yine, arşivler
açılsın, buna itirazımız olamaz ancak cumhuriyetin ilan edilmesinin ve cumhuriyetin başlangıç
döneminin karanlık bir dönem olarak ilan edilmesine itirazımız vardır. Cumhuriyet aydınlık bir
dönemin başlangıcıdır ve her doğumda sancılar vardır, sancısız doğum olmaz; cumhuriyetin
kuruluşunu da kendi koşulları içerisinde değerlendirmek lazım, mutlak doğru ya da mutlak
yanlış diye bir olgu yoktur. İstiklal mahkemelerini, ortaya çıkan süreci incelemek lazım.
Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde, Anadolu’nun Fetret Devri günlerini hatırlatacak
şekilde içine düştüğü anarşi ve başıboşluk ortamında, böyle bir ortamda Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılması, faaliyet göstermesi ve İstanbul hükûmeti ile İngilizlerin iş birliği yaparak
emperyalizme karşı verdikleri Kurtuluş Savaşı’na ve millî harekete karşı hareketleri daha ağır,
daha şiddetli hissedilmişti. O günlerde kimi bu bağımsızlık hareketini engellemeye çalışıyordu,
kimi bunu engellemek üzere propaganda yapıyordu, yabancıların ajanlığını yapıyordu,
askerden kaçıyorlardı, firar yapıyorlardı. Böyle bir ortamda ilk mahkemeler 1920 yılında
kuruldu. İkinci dönem istiklal mahkemeleri ise 30 Temmuz 1921’de kuruldu. Bu istiklal
mahkemeleri de Atatürk’e suikast ve Kubilay olaylarına ilişkindir” (sf. 496)."
[Data_2014-2015]

268.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Diğer taraftan, istiklal mahkemeleri gerçekten başlangıçta tamamen
casusluk faaliyetleri, asker ailelerine saldırı, Tekâlif-i Milliye’den yoksun bırakılma gibi
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meseleler için kurulmuş bir mahkemedir. Burada bir tane de örnek vereyim. Hint asıllı İngiliz
ajanı olan Mustafa Sagir -“sagir” küçük demek, küçük Mustafa anlamında- yakalanmıştı ve
istiklal mahkemesine çıkarıldı. Ergün Aybars’ın kitabında da yaptığı gibi -en kapsamlı
araştırmayı o yapmıştır bu konuda- 1.630 kişi… 1920 ila 1927 yılları arasındadır istiklal
mahkemeleri. En son istiklal mahkemesi Ankara İstiklal Mahkemesidir, diğerleri kapanmıştır.
1926’da, 1927’de Ankara İstiklal Mahkemesi kalmıştır. Bütün yargılanıp idam edilenlerin sayısı
1.630’dur, o tarihten o tarihe kadar. Dolayısıyla yanlışlar yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır?
Arkadaşlar, hangi devlet olursa olsun bütün devletlerin mahkemelerinde şöyle veya böyle
yanlışlar yapılmıştır ama buradaki kuruluş felsefesi kesinlikle Damat Ferit Hükûmeti ve İngiliz
ajanlarına, İngilizlerle iş birliği yapan Damat Ferit Hükûmetine karşı cumhuriyetin korunması
ve buradaki birtakım meselelerdir. Yani düşmanla iş birliği yapan, düşmana yardım eden,
bunlar hep görülmüştür, 1915’te de vardır, yeni değil. Yanlışlar, dediğim gibi, yapılmış olabilir
ama bunu abartıp bir şekle sokmamak lazım. Mesela 400 bin kişinin katledildiğini,
öldürüldüğünü söylediniz, 1921 ila 1938 arasında. Ya doğru değil bu. Kim, nerede öldürmüş?
Bakın, Dersim hadisesinde bile, Dersim’in 1935 nüfus sayımına göre nüfusu 107 bindir.
Dersim’in 1940 nüfusu 94 bindir. Yani 1927’de, biliyorsunuz, Tunceli vilayeti kurulduğu için,
“Dersim” dediğimiz genel anlamda, Osmanlı Devleti zamanındaki Dersim değil” (sf. 504)."
[Data_2014-2015]

269.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şimdi, Dışişleri Bakanlığının ellerine tutuşturdukları bir yazıyı veriyorlar
ama bakın, Savunma Bakanlığı “Hiçbir sorun yok.” derken Dışişleri Bakanlığı da adalarla ilgili
bazı sorunlar olduğunu belirtiyor yazılı soru önergelerinde. Şu an İngilizler tarafından
yayınlanan iki tane harita var elimde. Birisi 16 adanın işgalinden öncesi, birisi de işgalden
sonrası. Uluslararası denizlere açılışımızı birincisinde sağlıyoruz ama ikincisinde işgal edilmiş
olan haritada maalesef bunlar kapanmış durumda. Siz burada bu konunun ciddi olarak ele
alınmasını sağlamanız gerekirken geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Bakın, bu, siyasi nitelikte olan
bir mesele değil, siyaset üstü olan bir konudur” (sf. 526)."
[Data_2014-2015]

270.!!!!
"BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Şimdi, benim AKP’li yetkililerde gözlemlediğim şu: Aynen Sayın
Naci Bostancı’nın yaptığı gibi, sessiz sakin bir şekilde, sanki böyle çok mantıklı
konuşuyorlarmış gibi sözler sarf edip aslında geçirmek istedikleri meseleyi veya yönetmek
istedikleri meseleyi çarpıtıyorlar. Şimdi, Naci Bey de bir İngiliz lordundan örnek verdi,
efendim, insanlar tembelmiş, çalışmak istemezlermiş. Bir kere, insanların neden diğer
hayvanlardan farklı olduğuna dair yazılmış çok şey vardır, Naci Bey de onları pekâlâ bilir.
Onları değil de ismi bile bilinmeyen bir lordu örnek göstererek burada herkese hakaret
ediyor, sabahlara kadar, sekiz buçuklara kadar…"
[Data_2014-2015]
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271.!!!!
"ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben burada bir resim ortaya
koydum ve bu resmin her tarafı kamuoyu tarafından biliniyor. Şimdi Sayın Bostancı dedi ki:
“Siyaset para etmiyor yani bu tür bir siyaset para etmiyor.” Siyaseti parayla eğer siz
özdeşleştirirseniz paganist ve materyalist bir noktaya gelmiş olursunuz. Bu noktaya nasıl
geldiğinizi de ben çok merak ediyorum doğrusu. Halk barış ve çözüm istiyor, bu tamamen
doğrudur. Halk hiçbir zaman savaş istemedi ki. Halk “PKK önünde, katiller önünde diz çök.”
demiyor size. Mondros’ta yapılan gibi diz çökmeyeceksiniz, Sevr’de yapılan gibi aynı şekilde
diz çökmeyeceksiniz. Halk sizden… Onurlu Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin davranması gibi
davranacaksınız. 10 madde size dayatılırken, Sayın Önder orada bu metni okurken sizin kuzu
kuzu Başbakan Yardımcınız onu dinliyordu. Orada ha Sırrı Süreyya Önder ha Agamemnon
zırhlısındaki İngiliz Amiral Calthorpe; arasındaki fark nedir, bana bir açıklayabilir misiniz?
Hapishaneden bir metin gelmiş, birileri tarafından dayatılıyor ve siz de onu dinliyorsunuz ve
bunu da millete gösteriyorsunuz. Bu resim, resim değildir, ben onu söyledim."
[Data_2014-2015]

272.!!!!
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Yeniçeri İngiliz amirale benzetti beni. Milliyetçilikle
uzak, yakın hiçbir sevgi ilişkim yok benim. Hangi ulus adına yapılırsa yapılsın yapıldığı
coğrafyalara kan, gözyaşı ve zulümden başka bir şey götürmemiştir. Ama kendisi bir bilim
insanıdır. Bu topraklarda da dünyanın bütün geri bıraktırılmış bölgelerinde de özellikle İngiliz
emperyalizminin başını çektiği bütün espiyonaj örgütleri, bütün istihbarat örgütleri, başta
Türk milliyetçiler olmak üzere, altını kazıdığınızda arkasında hep İngiliz amiraller çıkmıştır.
Öncelikle “milliyetçilik” dediğin de daima emperyalizmin tezgâhladığı bir entrikalar silsilesi
olarak ortaya çıkar. Bunu Sayın Yeniçeri’ye aynen iade ediyorum. İngiliz…"
[Data_2014-2015]

273.!!!!
"ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Milliyetçilerin veya milliyetçiliğin aslında kazıldığı zaman
arkasından İngiliz çıkacağını söylüyor. Son derece yanlış ve vahim bir hata. Biliyorsunuz,
Mustafa Kemal Atatürk’ü Sivas Kongresi sırasında tutuklamaya gelenlerin arkasında Binbaşı
Noel ve Bedirhan vardı. Seyit Rıza aynı zamanda bir İngiliz ajanlığı sürecini yürütmüştür. Şeyh
Sait de oradan destekli olarak hareket etmiştir. Herhâlde arkadaş karıştırdı. Türkiye
Cumhuriyeti’ni Türk milliyetçileri kurmuştur. Milliyetçilik, bağımsızlığı, egemenliği ve millet
sevgisini esas alan bir değerler sistemi ve manzumesidir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi milliyetçi
olmayan kimse yoktur, milliyetçi olduğunun farkında olamayanlar vardır, tıpkı Sırrı
Süreyya’nın olduğu gibi."
[Data_2014-2015]
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274.!!!!
"Naci Bostancı: Değerli arkadaşlar, tarih böyle klişe anlatımlar üzerine yürümez. Tarih o kadar
derin ayrıntılarla oluşur ki… İngiliz tarihçi Carr vardır, “What is History?”, tarihin ne olduğunu
orada çok detaylı bir şekilde ifade eder. Ayrıntılar…"
[Data_2014-2015]

275.!!!!
"Bu arada, Balıkesir Havranlı Koca Seyit’ten de bahsetmek gerekir. İngilizlere ait Ocean isimli
zırhlı gemi, mayınlardan kurtuluyor, Boğaz’ı ateşe vererek İstanbul’a doğru seyrediyordu."
[Data_2014-2015]

276.!!!!
"Churchill şöyle diyor: “Tophaneli Hakkı’nın yaptığını dört yüz yıldan beri hiç kimse
yapmamıştır. Nusret Mayın Gemisi’nin bu kahraman subayı, bir gecede Çanakkale Boğazı’nı
mayınlamış, yenilmez addedilen İngiliz donanmasının üçte 1’ini kullanılmaz hâle getirmiştir.”
Churchill, yargılanması esnasında da şöyle diyor: “Ben Çanakkale’de Türklerle savaşmadım,
Allah’la savaştım.”"
[Data_2014-2015]

277.!!!!
"Böylece, büyük devletlerin Türk boğazları üzerindeki tarihî emellerini ortaya koyarken, bu
devletlerden İngiltere’nin bu cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını da
belirtmek doğru olur. Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churchill, cephenin açılmasında büyük
çaba göstermiş ve etkili olmuştur. Gerçekten o, bu cephenin açılmasının baş mimarı olmuş,
Türklerin askerî gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi
olarak görmüştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlılarının boğazda
görünüvermesiyle Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz, bu, büyük bir
yanılgıydı. İngilizler, Çanakkale’deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel
ölçülere vurup onun yüksek manevi gücünü görmezlikten gelerek büyük bir hesap hatasına
düştüler ve sonunda önce denizde, sonra da karada hiç beklemedikleri amansız cevabı aldılar.
Böylece onlar, zaferi boğazda Türk top ve mayınlarına, karada Türk süngüsüne bırakarak
çekilip gittiler."
[Data_2014-2015]

278.!!!!
"Çanakkale Zaferi’nin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir
borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Nitekim kazanılan zafer hakkında devrin
önemli liderleri şunları söylediler: Mesela Churchill “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en
ileri tekniğine sahip güçler karşısında âdeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” diyor; Sör Kombet ise
“Çanakkale’de her şeyimiz kusursuzdu fakat başarılı olmadık. Zira Türkler yuvalarına girilmiş
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aslanların hiddet, cesaret ve kahramanlığıyla savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.”
diyor."
[Data_2014-2015]

279.!!!!
"Dünyanın en büyük deniz gücüne sahip İngiltere’nin görkemli filosunun Boğaz
Muharebesi’nde düştüğü aczi, yarınların vatan savunucuları hiçbir zaman hatırlarından
çıkarmamalıdır. Burada, Türk askerinin dünyanın en güçlü zırhlıları ve en modern harp silah,
araç gereç ve bol cephanesiyle donatılmış deniz ve kara ordularına karşı sergilediği, başka
ulusların askerleriyle kıyas götürmez direnç, azim ve ruh, Türk İstiklal Savaşı’mızın Kuvayı
millîye ruhuyla eş değer bir anlam taşıması açısından da ayrıca tarihsel bir değere sahiptir."
[Data_2014-2015]

280.!!!!
"Erkan Akçay: “Değerli milletvekilleri “Bu konuşma nerede, hangi tarihte, kim tarafından
yapılmış olabilir?” diye sormuştum. Cevabını da veriyorum: Bu konuşma, tam iki yüz kırk yıl
evvel, 1775’te İngiltere Parlamentosunda bir parlamenter tarafından dile getiriliyor. Bu
getirilen torba kanunlar ve İngiltere Parlamentosundan size aktardığım iki yüz kırk yıl evvelki
bu konuşma bana neyi hatırlattı, biliyor musunuz? 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da
meydana gelen maden faciasında da dönemin Başbakanı ne demişti? “Efendim, bu kazalar bu
işin fıtratında var, 1850’lerde İngiltere’de de böyle kazalar oluyordu.” Demek ki sizin kanun
çıkarma fıtratınızda da bu var ki 1775’lerde İngiltere’de kanun çıkarma yöntemlerini, usulünü
uyguladığınız ortaya çıkıyor. Temel kanunlar, bu torba düzenlemeler nedeniyle yamasından
aslı belli olmayan elbiseye döndü."
[Data_2014-2015]

281.!!!!
"Madde metnindeki “yönetici şirket” tanımının da bir İngiliz sigorta şirketinin talebiyle
eklendiği Komisyonda öğrenilmiştir. Bu düzenleme sonrasında Türkiye piyasasına girmesi
beklenen İngiliz sigorta şirketi Türk piyasasını tamamen kontrol edecektir. Sigortacılık
sektörünün mevcut durumda yüzde 70’inden fazlasının yabancı sermayenin elinde olduğunu
dikkate aldığımızda, bu düzenlemeden sonra bu İngiliz şirketinin Türk piyasasına girmesiyle,
yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'deki sigorta sektörüne tamamen hâkim hâle gelecektir.” (sf.
654)."
[Data_2014-2015]

282.!!!!
"Çok açık söylüyorum, o kadar zeytin ağacıyla ilgili, Gediz Deltası’nda 2 milyon ağacın
kesilmesiyle ilgili İngiliz şirketleri için… Ya, sizin şirketleriniz gidip İngiltere’de 10 tane ağaç
kesebilir mi? Bana bir babayiğit şirket gösterin, Türkiye’den gitsin, Londra’da, İskoçya’da,
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Galler’de, İrlanda’da 5 tane ağaç kesebilsin 3 kuruş, 3 cent para kazanmak için. “Onurumuz”
diyorsunuz, millî onur, bağımsızlık, bilmem ne, hikâye ya, hikâye! Çıkın, gidin, yapın orada.
(HDP sıralarından alkışlar) Ama onlar geliyor, Gediz Deltası’nı perişan ediyor; İzmir’i, Gediz’i,
Manisa’yı, Turgutlu’yu perişan ediyor. Bu ne özgürlük ya, bu ne özgürlük! Hani, karşılıklılık
ilkesi vardı dış ilişkilerde? Maalesef yok."
[Data_2014-2015]

283.!!!!
"Aklıma şu geliyor: Bir tarihte Galatasaray’ın İngiltere’de maçı var. Maç devam ederken bir
seyirci bölücü pankartla sahaya girdi. İngiliz takımının kaptanı o pankartı aldı elinden, sahanın
dışına attı. Kaptanı tenkit ettiler: “Sen niye bunu aldın? Başına bela aldın, husumet çektin.”
İngiliz kaptan dedi ki: “Ben bu takımın kaptanıyım. Hakem kadar, sahada olacaklardan ben de
sorumluyum ve o risk neyse ben üzerime alıyorum.” dedi. Onun için, buradaki grup başkan
vekili arkadaşlarımız –bu dönem için demiyorum, inşallah ileriye dönük- yeni grup başkan
vekilliği görevini yapacak arkadaşlarımız Meclisin hukukunu, Meclisin saygınlığını, Meclisin
içtihatlarını koruma konusunda inşallah hassas olurlar, sadece kendi gruplarının haklarını
korumakla yetinmezler diye düşünüyorum. Şi"
[Data_2014-2015]

284.!!!!
"İsmet Yılmaz: Sayın milletvekilleri, Türkiye, sorunlarına rağmen ateş çemberine dönmüş bir
coğrafyada güçlü demokrasisi ve güçlü ekonomisiyle bölgenin huzur adası durumundadır. 28
Avrupa Birliği ülkesi 120 bin sığınmacıyı nasıl paylaşacağını tartışırken, İngiltere 20 bin
sığınmacıyı beş yılda kabul edebileceğini açıklamışken Türkiye 2 milyondan fazla sığınmacıyı
kabul ederek 7,5 milyar doların üzerinde bir harcama gerçekleştiren ülkedir. Millî gelirine
oranla dünyada en fazla yardım eden ülke de Türkiye’dir."
[Data_2014-2015]

285.!!!!
"Mesela bu üniversitelerden bir tanesi, vermiş olduğumuz kanun tekliflerinden bir tanesi:
Şırnak’taki üniversiteye Anadolu’da yaşamış, Anadolu tarihinin, Mezopotamya tarihinin en
büyük din bilim adamı olan İsmail El Cezeri’nin isminin verilmesini önermişiz. Bin yıl önce
sibernetik bilimini keşfetmiş, robot icat etmiş kimdi derseniz, İngiltere’deki büyük müzede
Cezeri’nin mekanik sisteminin onlara, dünyadan giden bütün turistlere nasıl sergilendiğine
tanıklık edersiniz. Ama bu şahsa ilişkin olarak Türkiye’de herhangi bir işlem yapılmaz. İsmail El
Cezeri’nin isminin bir üniversiteye verilmesini teklif etmiştik. Ne zaman? 5 Haziran 2013’te.
Birleştirilmesi gerekiyordu, birleştirilmemiş olması İç Tüzük’ün 35’inci maddesine aykırıdır. (s.
977)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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286.!!!!
"1845 yılında, İrlanda’daki o açlık yıllarını belki tarih okuyan arkadaşlarımız bilecektir, o
yıllarda 1 milyon İrlandalı açlıktan vefat ediyor, 2 milyon İrlandalı ise göçmen durumuna
düşüyor. Osmanlı’nın zor, borçlu yılları. Bunu haber alan Sultan Abdülmecit, bir rivayete göre
3 gemi, bir rivayete göre 5 gemiyi gıda yükleyerek İrlanda’ya gönderiyor. Bu gemiler Dublin
limanlarına yaklaştığında -İrlanda o yıllarda bir İngiliz sömürgesi- İngilizler tarafından haber
alınınca gemilerimiz buraya yaklaştırılmıyor. Gizlice gemilerimiz sahil şeridini izleyerek
Drogheda kentine yüklerini boşaltıyorlar ve o gıdayla İrlanda halkı rahat bir nefes alıyor. 1845
yılından bu yana, bu kentin kent amblemi hilal ve yıldızdan oluşuyor."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

287.!!!!
"ÖMER FARUK ÖZ: Kanuni Sultan Süleyman devrinde 50 bin şehitle vatan topraklarına
kattığımız Kıbrıs, üç asır Osmanlı idaresinde kalmış, 1878 yılında hükümranlık hakkı saklı
tutularak İngilizlerin idaresine devredilmiştir, bilahare de buranın yönetimi İngilizlere
bırakılmıştır.
İngilizlerin Ada’yı 1960 yılında Rumların ve Türklerin ortak yönetimine terk etmesiyle bağımsız
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Türk ve Rumlara eşit hak ve yetki temelinde hassas bir
denge üzerine kurulan yeni devletin kuruluş anlaşmasına Türkiye ve Yunanistan garantör
devlet olmuşlardır. Ama ne yazık ki, gelişen süreç içerisinde Rumların Enosis’i gerçekleştirme
ve Kıbrıs’ın tümünü Rumlaştırma noktasındaki mücadeleleri sebebiyle bu uzun vadeli
olamamıştır. (s. 166)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

288.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI: Şeyh Sait’in, bir tarafıyla, Türkiye’nin yaşadığı cumhuriyet, işte,
ulus devlet, İslami hassasiyetlere ilişkin egemen iradenin davranışlarına bir itiraz olarak
ayaklandığı; bir başka yoruma göre, güney sınırı henüz çizilmediği için İngilizlerle bağlantılı bir
arka planı olduğu. Bunlar hep konuşuldu, tartışıldı.
Tabii, tarihî hakikat nedir? Bizim işimiz değil, tarihçiler de bu işin altından kalkabilmiş değiller.
İşin tarihî tarafını bugünün gündemine getirmeyi çok doğru da bulmam çünkü daha yakın
dönemlerde yaşanmış birtakım trajedileri halletme konusunda zorluklar yaşayan bir ülkede
yetmiş beş yıl öncesinin problemlerini “Hadi gelin, halledelim.” demek bence doğru, mantıklı
ve Türkiye’nin yürümekte olduğu şu barış ve çözüm ortamına katkı sağlayıcı bir yaklaşım
değildir. (s. 592).
….
Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin problemlerden bahsettim. Siz de Türkiye’nin bir parçasısınız,
bu işlerin nasıl telaffuz edildiğini bilirsiniz. Bakın, Şeyh Sait’le ilgili toplumsal algıdaki
farklılıklardan bahsettim. Onlardan birisi de Öcalan’dır. İmralı tutanaklarını okursanız
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“Atatürk, demokrasiyi getirecekti ama Şeyh Sait, İngilizlerle iş birliği etti, isyan çıkardı,
getirmedi.” der.(s. 596)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

289.!!!!
"İDRİS BALUKEN: Sayın Konuşmacının, Sayın Öcalan’ın Şeyh Sait Efendi’nin İngiliz iş birlikçisi
olduğunu ifade eden bir belirlemesi oldu. Bu tespit tamamen yanlış bir tespittir. Hiçbir
görüşme tutanağında böyle bir ifade yoktur. Sayın Öcalan’ın belirtmiş olduğu şey şudur: Şeyh
Sait Efendi öncülüğündeki direniş hareketi belli bir olgunlaşma yaşamadan, İngilizlerin
parmağıyla Piran’da ilk kurşunun atılmasıyla ilgili bir provokasyondan bahseder. Şeyh Sait
Efendi’nin Kürt halkının tarihindeki yerini, kahramanlığını Sayın Öcalan açık bir şekilde belirtir.
Kendisiyle yapılan son görüşmede de bulunduğum için, kendisi şu anda İslam’ı iktidarlaşma
aracından kurtarmak için bir demokratik İslam konferansı öneriyor. Bu demokratik İslam
konferansının da Şeyh Sait Efendi’nin mücadele ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini
öneriyor. Bunların tutanağa geçmesini istiyorum. (s. 597)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

290.!!!!
"Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde de kamu binalarında gösteri yapmak yasaktır. Yine,
avukatların bilecekleri meşhur bir dava var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
“Appleby/İngiltere Davası” diye geçer. İngiltere’de, bir alışveriş merkezinde bir grup eylem
yapar, davalık olur, suçlu bulundukları için AİHM’e giderler; AİHM de “AVM’nin müdüründen,
sahibinden izin alınmaksızın yapılan bir gösteri yanlış olmuştur.” diye karar verir. Kaldı ki, biz
bir AVM’den bahsetmiyoruz; duruşmaların devam ettiği, mahkemelerin, işlemlerin devam
ettiği bir adliyeden bahsediyoruz."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

291.!!!!
"Biz bunu Hindistan’da gördük, İngilizler ilk girdiklerinde onların dilini yasakladılar, kültürlerini
yasakladılar, akabinde tarihlerini sildiler."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

292.!!!!
"Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1920’de kuruldu, cumhuriyetimizden üç yaş
daha büyük. Savaş zamanı çok yerinde oluşturulan bir kurum çünkü Anadolu’da o savaşı
yürütürken hem içeriye hem dışarıya neler olup bittiğini iletmek lazım. Çünkü yeni bir
dünyayla iç içeyiz, bu dünyada her nerede ne yaşanıyorsa dünyanın kalan tarafıyla da ilgili
sonuçları oluyor. O bakımdan, bu tür kurumları 20’nci yüzyılın başından itibaren -19’uncu
yüzyılda da var- oluşturmak her devlet için gerekli hâle gelmiştir. 19’uncu yüzyılın başlarında
bir İngiliz başbakanı -1800’lerin ilk başlarıdiyor ki Avam Kamarasında yapmış olduğu bir
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konuşmada: “Beyler, artık iktidarda yeni bir ortağımız var. Bu ortağımız kamuoyudur.” Bu
İngiliz başbakanı 1800’lerin başında bunu içerideki kamuoyu için söylüyor ama bugün
yaşadığımız dünyada dünya kamuoyu diye bir şey var. O yüzden burada her ne yaşanıyorsa
Amerika’da, Rusya’da, Çin’de dünya kamuoyu her yerde yaşananla ilişkili, ilgili; ülkeler,
insanlar hem içeriye hem dışarıya konuşma lüzumunu hissediyorlar. İletişim çağında kitle
iletişim araçlarının rolü de bir bakıma bu iletişimi sağlamak, haberdarlığı sağlamak. Ancak,
kitle iletişim araçları masum değil arkadaşlar."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

293.!!!!
"Şimdi, bunun ötesinde bir de hem Dışişlerini de ilgilendiren önemli bir vakıf meselesi daha
var. Bu da Kıbrıs’taki mesela, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı veya Gümrükçü
Osman Vakfı gibi mülhak vakıflardır bunlar, kişilere aittir. Bu vakıflar 1913 yılında İngilizler
tarafından ki 1878’de Kıbrıs’ı İngilizlerin işgaliyle birlikte buradaki bu vakıflar İngilizler
tarafından 1913 yılında oradaki Rumlara peşkeş çekilmiş ve onlara verilmiştir. Bununla ilgili de
bir defter Gazimağusa’da bir otelin bodrumunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bu mülhak
vakıflarla ilgili mahkeme safahatının başlatılması ve 1913’ten beri işletilmekte olan bu vakıf
mallarına ait tazminatın alınmasıyla ilgili girişimlerin yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum.
Nitekim, mesela, bugün Rumların kullandığı su kaynakları bile Abdullah Paşa Vakfına aittir.
İngilizlerin Ağrotur ve Dikelya üsleri de Abdullah Paşa Vakfına ait arazilerdir. Bunları özellikle
belirtmek istiyorum. Yine On Ada’da aynı şekilde mülhak vakıflarımız vardır. Batı Trakya’da
yine mülhak vakıflar vardır ve bugün askerî kesim tarafından Yunanistan’da bu vakıflara el
konulmaktadır. Bunlarla muhakkak ilgilenilmesi gerekir. (s. 239)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

294.!!!!
"Burada da bir karar vermemiz gerekiyordu, o karar şuydu: Ya bırakacaktık demir yollarını ya
da ayağa kaldıracaktık. Tabii ki ayağa kaldıracağız çünkü demir yolları bizim en önemli
varlığımız. Sultan Abdülhamit 1905 yılıyla 1909 yılı arası 1.700 kilometre demir yolu yaptı; 1
kuruş Batılılardan, tefecilerden para almadan yaptı. Ve o demir yolu, Hicaz Demir Yolu Sultan
Abdülhamit’in sonunu hazırladı çünkü İngilizler başta olmak üzere Batılı ülkeler bunu
hazmedemediler. “Nasıl Osmanlı bizden bağımsız demir yolu yapar?” ve ondan sonraki süreci
biliyorsunuz. (s. 532)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

295.!!!!
"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ÖMER ÇELİK: Altan Bey çok önemli restorasyonlara ve bugün
yürütülen çalışmalara değindi. Kendisine tek tek o konularla ilgili bilgileri göndereceğim fakat
şu önemlidir: Çözüm sürecinin getirdiği noktada, Güneydoğu Anadolu’ya ve Doğu Anadolu’ya
çok büyük bir ilgi vardır. Biz özellikle tur operatörleriyle konuşarak buralara dönük olarak
yabancıların turistik ziyaretlerinin artması, buraya dönük yatırımların artması konusunda özel
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bir perspektif geliştiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi, Kuzey Van Gölü Selçuklu Turizm Merkezi, Doğu Karadeniz Projesi, Çoruh
Vadisi Projesi gibi projelere fevkalade önem veriyoruz. Buraya dönük olarak tabii ki kamu
kaynakları kısıtlı fakat geçenlerde bu işlerin başındaki bir şahısla konuşmamızda, kendisine
bugün İngiltere’de restorasyon için ne kadara ihtiyaç duyduklarını sordum, sadece kraliyetle
ilgili binalar için 50 milyon sterline ihtiyaç duyulduğu söylendi. Yani, bu, dünyanın hiçbir
yerinde yetmiyor. Türkiye gibi, Anadolu gibi medeniyetler havzası olan bir ülkede de buraya
ayrılacak her türlü kaynak kuşkusuz yetersiz hâle gelecektir. (s. 666)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

296.!!!!
"İBRAHİM BİNİCİ: Esasen, başta petrol olmak üzere fosil yakıtların uluslararası siyaset
üzerindeki ağırlığı, 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar dayanmaktadır. Emperyalist ülkeler, bu
tarihlerden itibaren dünya siyasetini, petrol ve enerji kaynaklarını esas alarak belirlemeye
başlamışlardır. Kısa sürede sanayi koluna dönüşen petrole olan bağımlılık arttıkça, dünya
yüzeyinde tespit edilen petrol bölgelerine yöneliş de ivme kazanmıştır. Bu yöneliş sonucunda
patlak veren birinci paylaşım savaşlarıyla Orta Doğu ve Afrika’nın kuzeyindeki petrol
kaynaklarının, ikinci paylaşım savaşlarıyla da Kafkasya bölgesindeki petrol kaynaklarının ele
geçirilmesi hedeflenmiştir.
Petrolün yanı sıra doğal gazın da emperyal güçler tarafından ele geçirilme çabaları, dünyamızı
savaşlar, isyanlar, askerî darbeler ve katliamlarla karşı karşıya bırakmaktadır. İnsanlık dışı bir
değerlendirme olmakla birlikte “Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir.” diyen
dönemin İngiltere Başkanı Winston Churchill, insanlığın petrol yüzünden yaşadığı mücadeleyi
en dramatik biçimde özetlemiştir. (s. 728)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

297.!!!!
"S. NEVZAT KORKMAZ: Bakın, Sayın Maliye Bakanının bir Avrupa geçmişi var yani asla bir
imada bulunmak istemiyorum, İngiltere’de yaşamış. Yani, parlamenter sistemin ocağı…
Parlamenter sistemlerde Sayın Bakan, bu hükûmetin denetlenmesi görevini parlamentolarda
kim yapar? Kesin hesap komisyonu yapar. Kesin hesap komisyonu İngiltere’de kime teslim
edilmiş? Muhalefete teslim edilmiş. Niye bu gerçeği bugüne kadar hiç dillendirmeniz? İç
Tüzük çalışmalarında biz bunu -Sayın Elitaş, siz de oradaydınız- defalarca dile getirdiğimizde
neden umacı görmüş gibi saçlarınız diken diken oldu? Bakın, her tarafta yapılan doğrular,
işinize gelmediği zaman görmüyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz. Ama sizin bu metal
körlüğünüz millete çok şey kaybettiriyor, bunun hesabını kim verecek? (s. 907)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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298.!!!!
"ADİL ZOZANİ: Ayrıca, 44’üncü maddeye askerî ve güvenlik harcamalarının mutlak surette
denetim altına alınacağı bir ifadenin, bir fıkranın eklenmesi gerekecek. Bunun için bir
düzenlemeye ihtiyaç var, yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Hazır bir komisyon kurulmuşken bu
komisyon bu alanda da bir çalışma yapmak durumundadır.
Ayrıca, mevcut hâliyle Sayıştay raporlarını Plan ve Bütçe Komisyonunda sağlıklı değerlendirme
olanağı yoktur. Dünyadaki diğer örneklerini inceleme, yerinde görme fırsatımız oldu. Mesela
İngiltere’de bu iş nasıl işliyor? Sayıştay raporlarını, devletin harcamalarını kontrol eden ayrı
bir komisyon var ve o komisyonun başkanlığını da iktidar partisi mensubu bir milletvekili
yapmıyor, muhalefet partisi mensubu bir milletvekili yapıyor. Bizim de burada benzer bir
düzenlemeye ihtiyacımız vardır. Ya Plan ve Bütçe Komisyonunun içerisinde -bir alt komisyon
marifetiyle- Sayıştay raporlarını değerlendirecek yeni bir komisyon kurulacak ya da ayrıca bir
ihtisas komisyonuna ihtiyaç vardır. Sayıştay raporlarının Meclise sunulma süresini geriye
çekmek durumundayız. Bütçeyle birlikte Sayıştay raporlarını aynı komisyonda değerlendirme
olanağı mevcut değildir. (s. 181)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

299.!!!!
"Birleşmiş Milletler ve İngiliz Stern Komisyonu'nun hazırladığı raporlar; dünyanın felakete
gittiğini göstermiştir. Daha önce bu çağrıya burun kıvıran ülkeler şimdi küresel ısınmayla
mücadele için program açıklamaktadırlar. BM tarafından hazırlanan iklim raporları felaketin
boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yeryüzündeki canlı türlerinin yüzde 50'sinin yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olması hükümetleri harekete geçmek zorunda bırakmıştır. İngiliz
insani yardım kuruluşu Christina Ait, yayımladığı raporda, 2050 yılına kadar en az 1 milyar
insanın küresel ısınmanın sonuçları yüzünden göç edeceği uyarısında bulunmuştur."
[Data_2011-2013]

300.!!!!
"METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün Süveyş Kanalı’nın açılış yıl dönümü. Doğu
Akdeniz son yıllarda gündemin sıcak konularından birisi durumuna yükselmiştir. Antik
Çağ’dan bugüne dünya ticaretinin kilit su yollarından birisi olan Doğu Akdeniz, Asya’yla Batı
dünyasını birbirine bağlamasının yanı sıra enerji rezervlerinin hemen yanı başında ve üstünde
olmasıyla jeostratejik ve ekopolitik çerçevede önemi haizdir. Osmanlı tarafından planlanan
ancak tamamlanması İngilizlerce gerçekleştirilen Süveyş Kanalı’nın 16 Kasım 1869 tarihindeki
açılışı Doğu Akdeniz’in az önce saydığımız konumunu güçlendirmiş ve elbette bu bölgedeki
küresel rekabeti sertleştirmiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz üstündeki hakları saklıdır ve
uluslararası hukukun kendisine sunduğu tüm hakları Doğu Akdeniz’de sefer serbestiyetini
sağlamak başta olmak üzere kullanmaya hazırdır. Çin ve Hindistan gibi süper güçlerin hızla
yükseldiği bu yüzyılda petrol, doğal gaz gibi… (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
(s.581)"
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[Data_2011-2013]

301.!!!!
"Ümit Özgümüş: “Buralarda yabancıların niye toprak aldığını önümüzdeki süreçte eğer
oralarda maden çıkarsa hep birlikte göreceğiz. Öncelikle topraklarımıza sahip çıkmamız
gerekir. Şimdi, bir bakanımız var -biraz önce buradaydı- halk arasında “İngiliz Mehmet” ya da
“Sör Mehmet” diye bilinen. Neden İngiliz Mehmet? Çünkü daha önce, buraya gelmeden önce,
İngiltere’de pasaport alabilmek için kraliçeye sadakat yemini etmiş, İngiltere’nin çıkarlarını
savunmak üzere şeref, namus yemini etmiş, sonra gelip benim bulunduğum bu kürsüde bir
kez de Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını korumak üzerine şeref, namus yemini etmiş bir
bakanımızdır. Bulunduğu makam dolayısıyla, verdiği kararlar dolayısıyla hem Türkiye’nin hem
İngiltere’nin çıkarlarını koruyamaz. Sonuç olarak ikisinden bir tanesinde şeref ve namus
yeminini yemek zorundadır. Diyor ki: “Havaalanında evini sırtına yüklemiş ülkeden çıkanı hiç
görmedim.” Yani şimdi buna gülecek miyiz, espri mi bu yani? İngiltere kültüründe bir espri
midir? Evet, doğrudur, topraklarımızı kimse alıp sırtına götüremez ama önümüzdeki süreçte
petrolden daha öne çıkan bir kavram var ki gıda arzı güvenliği” (sf. 733-734)."
[Data_2011-2013]

302.!!!!
"BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Bitiyorum Sayın Başkanım.
Son olarak şunu söylüyorum: Denizcilik anlaşmasıyla ilgili konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar,
bugün 17 Kasım. Bugün son Padişah Vahdettin’in deniz yoluyla Türkiye’den kaçtığı gün,
İngiliz’lere sığındığı gün ve her ne hikmetse Abdülmecid’in 150’nci ölüm yıl dönümünü
kutladığınız 17 Kasım Abdülmecid’in
ne doğduğu gün ne öldüğü gün. Anlaşılan o ki saltanat sevdası devam ediyor, saltanat
kayığına binme hevesiniz devam ediyor ama şunu unutmayın: Saltanat kayığı her daim su
üstünde yüzmez. (sf. 760)"
[Data_2011-2013]

303.!!!!
"Oktay Ekşi: “Sevgili arkadaşlarım, parlamentonun itibarını parlamento korur. Parlamentoyu
itibarlı hâle getirmenin en iyi örneğini verenlerden biri ve parlamento tarihinin ilk kurumu
olan İngiliz Parlamentosu, 1542’den itibaren, bir milletvekilinin haksız yere tutuklu olmasına
itiraz edilmesinden itibaren milletvekillerini hapse göndermekten alıkoyabilmiştir” (sf. 560)."
[Data_2011-2013]

304.!!!!
"Ramazan Can: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda Hükûmeti ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmeti arasında 4 Mart 2010 tarihinde imzalanan bu sözleşme ile kanun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yeni Zelanda ile Türkiye arasında doğrudan uçuş, olmazsa
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dolaylı uçuş imkânı sağlanacak. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Yeni Zelanda ile
Türkiye arasında tarihî ilişkiler, biliyorsunuz, 1915 yılında, devlerin savaşı Çanakkale’de iki
millet karşı karşıya geldi. Maalesef o zamanki “Anzaklar” diye adlandırılan orduda Yeni
Zelanda birlikleri ve Avustralya birlikleri vardı. Bunlar ulus devlet olma yolunda kendi adlarına
millî bir mücadele içerisine girmişlerdi. Ancak tabii bunlar İngiliz sömürüsüydü. Osmanlı
İmparatorluğu’nun askerleri ile Anzaklar karşı karşıya geldiler Çanakkale Harbi’nde. Öyle bir
savaştı ki bu savaşın eşiğinde, bir savaştan öte bir kardeşlik, bir dostluk ilişkisi ilk defa bu
devlerin savaşında ortaya atıldı."
[Data_2011-2013]

305.!!!!
"Atilla Kaya: Değerli milletvekilleri, “Dindar Cumhurbaşkanı” nidalarıyla ve Sayın Erdoğan’ın
takdiriyle göreve gelen Sayın Cumhurbaşkanı Türk siyasi hayatında görece uzun zamandır yer
işgal eden bir figürdür. Bununla birlikte siyaset hafızasında iki resim olarak saklanmaktadır ve
öyle de olacaktır. Bu resimlerden biri şimdi yerinde yeller esen bir bedevi çadırında
çekilmiştir, diğeri ise görmemiş bir krala tahsis edilmiş bir otel odasında. Hatırlarsınız, 2007
yılında Türkiye’ye gelmeden birkaç gün önce İngiltere’de bulunan ve Londra Belediye
Başkanıyla görüşmek için onun ayağına giden Suudi Arabistan Kralı Abdullah dokuz uçağı
dolduran görmemişliğiyle ve altın tahtıyla birlikte Türkiye’ye gelmişti. Otel odasına tahtını
kurdurtan ve bayrağını astırtan Kral, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ayağına çağırmıştı
ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bir otel odasında altın tahtında oturan Kralın huzuruna
çıkmıştır."
[Data_2011-2013]

306.!!!!
"Sırrı Sakık: Mesela, 1920’lerde Dersim’den 6 tane mebus var, bunlardan biri Hasan Hayri.
Hasan Hayri Parlamentoda, Mustafa Kemal’le de iyi görüşen biri. İsmet Paşa Lozan’a gidiyor.
Lozan’daki görüşmeleri sürdürürken İngilizler hemen karşısına Kürt sorununu ve azınlıklar
sorununu koyuyor. İsmet Paşa dönüyor, Mustafa Kemal’i arıyor: “Eğer siz Kürtlerden onay
almazsanız, Kürt milletvekilleri bizi desteklemezse Lozan’da işimiz yaş.”"
[Data_2011-2013]

307.!!!!
"Sayın Cumhurbaşkanı, 15 Ekimde Genelkurmay Başkanıyla birlikte Van ve Hakkâri’de askerî
birliklerimizi ziyaret etti. Bu ziyaret medyadan ve kamuoyundan habersiz gerçekleşti. Türkiye
Cumhuriyeti’nin başı ve başkomutanının kendi vatan topraklarındaki bu ziyaret neden gizli
tutulmuştur? Yine, Sayın Cumhurbaşkanı, İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanını neden
makamına giderek ziyaret etmiştir? Yine, Sayın Cumhurbaşkanı, hâlen Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’nde oturmamaktadır. Ancak Çankaya Köşkü’ne dört yıldır masraf yapılmaya devam
edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda ikamet etmeyi düşünüyor
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mu? Ayrıca Dışişleri Bakanı için de aylığı 39 bin lira konut kiralanması yapılmıştır. Bu israf değil
midir?"
[Data_2011-2013]

308.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Geçmiş dönemde Kurumda yapılan Kıbrıs'la ilgili araştırmalar bile
kamuoyuna yansıtılmamıştır. Bugün Kıbrıs'ta Rumların bıraktığı mallar konusu Türkiye'nin
büyük tazminatlar ödemesine sebep olmaktadır. Oysaki Kıbrıs'ta 700 civarında vakıf olduğu
ve bu vakıflardan özellikle Lala Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa vakıflarının arazilerinin 1913
yılından 1930 yılına kadar İngilizler tarafından Rumlara mülk olarak verildiği, dolayısıyla Rum
malları gibi görünen mülklerin asıl vakıf mülkü olduğu ve tazminat ödemek yerine onlardan
bedel talep edileceğinin ortaya konulması gerekirdi."
[Data_2011-2013]

309.!!!!
"Celal Dinçer: Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Gazi Mustafa Kemal’in karargâhında kurtuluş
mücadelemizi izleyen gazetecilere İngiliz gizli servisi soruyor: “Türkiye’yi bir daha nasıl
sömürge yaparız? Bize bir rapor yazın.” Yazdıkları rapor şu: “Anadolu’da dini siyasete alet
etmeyi amaç edinen, dinî ögeleri kullanan fakat şahsi menfaatlerini…(mikrofon kapatılıyor,
(sf. 389)"
[Data_2011-2013]

310.!!!!
"Aytun Çıray: Değerli arkadaşlar, bu performans sisteminin, dediğim gibi, savunulacak hiçbir
tarafı yoktur, Türk milletine çok pahalıya patlamıştır. Bugün, İngilizlerin yaptığı araştırmalara
göre yaklaşık 50 milyar dolar civarındadır Türkiye’deki toplam sağlık harcamaları. Eğer bunlar
yerli yerine harcanmış olsaydı bugün Türkiye'nin dış borcu daha az olurdu. (sf. 716)"
[Data_2011-2013]

311.!!!!
"Nazmi Gür: Turancı, ümmetçi ve Osmanlıcılığın Türkiye dış politikasına yansıdığı bir diğer
coğrafya ise Kıbrıs’tır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “yavru vatan” edebiyatı ile Kuzey Kıbrıs’ın
Türkiye’nin Lefkoşa’daki elçiliğinden yönetildiğini hepimiz biliyoruz ve dolayısıyla Kıbrıs’ın
demografik yapısına bakıldığında ise Türkiye’nin ekonomik ve siyasal açıdan kısıtlayıcı
politikaları nedeniyle Kuzey Kıbrıslı gençlerin başta İngiltere olmak üzere yurt dışına göç
ettikleri ve yerlerine de Türkiye’deki ucuz iş gücünün yerleştirildiği de aşikârdır. (sf. 85)"
[Data_2011-2013]
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312.!!!!
"Mehmet Ali Ediboğlu: Suriye’yle ilişkilerin bozulmasından sonra sınır illerimizde ekonomi
hızla kötüleşiyor. Özellikle Hatay, Gaziantep, Kilis ve Urfa’dan gelen feryatları Hükûmet
duymazlıktan geliyor. Artık sınır illerimizde işsizlik ve kaçakçılığın arttığını gözlemliyoruz. Daha
dün bir İngiliz gazetesi, Hatay’dan
Suriye’ye kaçakçıların günde 3 kez, külliyetli miktarda sınırdan silah geçirdiğini yazdı.
Gaziantep Belediye Başkanının Akşam gazetesine düşen açıklaması, Hatay’daki iş adamlarının
ve bavul ticareti yapan halkın ve Kilis Ticaret Odası Başkanının feryatları var. Bunlara daha ne
kadar kulak tıkayacaksınız? (sf. 158)"
[Data_2011-2013]

313.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Yine sorulan sorulardan bir tanesi, masum insanların yani uzun süreli
olarak gözaltında tutulmasıyla ilgilidir. Biz hiçbir vatandaşımızın, yani masum vatandaşımızın
bir gün dahi tutulmasını tasvip etmiyoruz ama şu anda tabii ki bir süreç yaşanıyor. Bu süreç
kısmen yargılamanın hızlandırılmasıyla ilgilidir. Tabii ki bütün ülkelerde… Mesela ben
İngiltere’yi çok iyi biliyorum. Bırakın bir savcı, bir hâkim kararı bile olmadan polis çok uzun
süreli olarak gözaltına alabiliyor. Yani Türkiye’deki uygulamalar Avrupa müktesebatından da
çok farklı değil ama ben yine söylüyorum: Masum vatandaşlarımızın bir gün dahi -eğer
masumlarsa- tutulmasını biz tasvip etmiyoruz” (sf. 522)."
[Data_2011-2013]

314.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Değerli arkadaşlar, bakın, İngiltere’de şu son birkaç aydır, takip
ediyorsunuz, 18 tane gazeteci gözaltına alındı, evet, İngiltere’de. İngiltere’de demokrasi yok
mu? Var ama suç işleyen gazeteci de olsa, başkası da olsa” (sf. 657)."
[Data_2011-2013]

315.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Sayın Bakan demin söyledi, İngiltere’de 18 tane gazeteci tutuklanmış.
Değerli arkadaşlarım, işte, o 18 tane tutuklanan gazetecilerin tutuklanmasının nedeni, polise
rüşvet vererek, para vererek, gayri yasal, gayriahlaki, gayri hukuki dinlettirme
yaptırmalarından dolayı tutuklanıyor. Bizim ülkemizde ise yasa dışı dinleme yapanlar
tutuklattırılmıyor, yasa dışı dinlemeye bakan hâkim ve savcılar görevden alınıyor Sayın Bakan.
Arada böyle bir fark var, bunu niye açıklamıyorsunuz burada. (sf. 663)"
[Data_2011-2013]

874

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

316.!!!!
"Oktay Vural: “Asgari ücretler… Yani, asgari ücretler dünyada şudur budur diyerek benzinle
ilgili birtakım mukayeseleri veriyorsunuz. Bakın, ben size vereyim Sayın Bakan: Asgari ücretli
bir kimse İngiltere’de bir asgari ücretle 214 kilogram peynir alabiliyorken Türkiye’de 54
kilogram alabiliyor. Tereyağı: İngiltere’de 210 kilogram alırken Türkiye’de 33 kilogram alıyor.
Pirinç: İngiltere’de 1.031 kilo alıyor, Türkiye’de 286 kilo alıyor” (sf. 970)."
[Data_2011-2013]

317.!!!!
"Bu bağlamda, Kıbrıs’ın stratejik önemini vurgulayan tarihî bir olayı burada hatırlatmak yararlı
olacaktır. Zamanın İngiltere Başbakanı Anthony Eden, 1956 Süveyş operasyonunda
İngiltere’nin başarısız olma nedenlerinden birisini, Kıbrıs yerine Süveyş’e bin mil uzaklıktaki
Malta’dan deniz desteği sağlamak zorunda kalınması olarak ifade etmiş ve açıklamıştır.
Küresel güçler için Orta Doğu’ya etkinlik ve nüfuz aktarmanın önemli bir merkezidir Kıbrıs...."
[Data_2011-2013]

318.!!!!
"Avrupa Birliği, sorunun çözümlenmesi süreci bağlamında aşama aşama konuya müdahale
ederek âdeta dördüncü garantör ülke konumuna gelmiştir. 1995 yılında Türkiye’yle Avrupa
Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması da bu anlaşmalardan birisidir. Nitekim
zamanın İngiltere Dışişleri Bakanı Cook “Türkiye Kıbrıs ile müzakerelerin açılmasını 1995’te
kabullendi, Gümrük Birliği de bu bağlamda gerçekleşti.” demiş"
[Data_2011-2013]

319.!!!!
"Ertuğruk Kürkçü: Ben kendi payıma özellikle seçim döneminde Mersin’in işte ücra
semtlerinde, taşrasında, dışarısında yer alan tarım işletmeleri ve lojistik ambalajlama
tesislerinin mümkün olduğu kadarını gezmeye çalıştım. Burada gördüğüm tablo şudur:
Dışarıdan bakıldığında gerçekten Amerika Birleşik Devletlerinin bu entegre üretim tesislerini
andıran parlaklıkta, modernlikte, yüksek teknolojili lojistik tesislerin içinde aslında üretim
araçları, altlarına kıvırdıkları kendi ayaklarından başka bir şey olmayan şalvarlı genç kız ve
kadınların, yaşları on beş ila yirmi beş arasındaki insanların aşağı yukarı günde en az on iki
saat, çoğu zaman bundan daha fazla çalışarak, sadece ellerini kullanarak, bu, işte, hepimizin
afiyetle yediği ve dışarıya da ihraç edilen meyveleri, sebzeleri paketlemeye çalıştıkları fakat
kendi ücretlerinin o meyvelerden satın almak için aslında son derece yetersiz olduğu ve
büyük zıtlıklar içerisinde, sanki hepimizin işte, 19’uncu yüzyıl edebiyatında daha çok Batı’da
İngiltere’yi anlatan romanlarda, Charles Dickens’ın romanlarında gördüğümüze benzer
tabloların her gün o fabrikalarda, o entegre tesislerde yeniden ve yeniden ve yeniden
üretildiğini aklımızda tutmalıyız. Yediğimiz her dilim mandalinada, portakalda karşılığı
ödenmemiş emeğin sahibi binlerce, on binlerce genç kadın, çocuk işçilerin emeğinin olduğunu
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aklımızda tutmalıyız. O yüzden, sektörü korurken sektörün neyin üzerinde yükseldiğini de
görmemiz gerekir. Evet, sektör bu sene zarar etmiş olabilir ama onlarca yıldır birikmiş olan
zenginlik, aslında, bu işçilerin ödenmemiş emeği üzerine kuruludur ve yeni düzenlemelerin bu
işçilere güvence, sigorta, uygun koşullarda çalışma, sağlıklı yaşam olarak geri dönmesini
beklemek hepimizin hakkıdır."
[Data_2011-2013]

320.!!!!
"Aytuğ Atıcı: “Şimdi, bilim alanında bize dünya nasıl bakıyor? Küçük bir anı anlatacağım size,
yakın bir anı, hepinizin de malumu: Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte
İngiltere’ye bir çalışma gezisi yapmış idik. Sayın Cumhurbaşkanı, İngiltere’de “Royal Society”
denilen, Türkiye’deki karşılığı Türkiye Bilimler Akademisi olan kuruluşta bir konuşma yaptı ve
bu konuşmada İngiltere’nin çok saygın bilim adamları vardı. Belki de Türkiye’yi hiç tanımayan,
Türkiye’deki siyasi çekişmeleri hiç bilmeyen bir bilim insanı konuşmanın sonunda söz istedi ve
Cumhurbaşkanımıza doğrudan şu soruyu sordu, dedi ki: “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye
Bilimler Akademisine niçin siyaset bulaştırıyorsunuz?” Aynen soru bu. Bakın, İngiltere nere,
Türkiye nere! Ama bilim insanı -bilim evrensel bir konudur- dünyanın neresinde olursa olsun
bilime yapılan bir saldırıya derhâl direnir ve karşı koyar” (sf. 45)."
[Data_2011-2013]

321.!!!!
"Seyit Serçelik: Değerli milletvekilleri, ne yazık ki dünya kamuoyu Hocalı katliamına duyarsız
kalmıştır. Olaydan sonra birkaç insan hakları örgütünün tespitleri, bazı basın yayın
organlarının verdikleri katliam haberleri dışında Hocalı katliamı uluslararası seviyede ciddi
olarak ele alınmamıştır. İnsanın yaşamını ve onurunu
en büyük değer sayan dünya kamuoyu modern çağda yaşanan bu katliamdan bihaberdir.
Oysa olayın failleri bile yaptıkları katliamı itiraf etmişler, hatta bu yaptıklarını bir övünç
kaynağı olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin, İngiliz gazetecisi Thomas de Waal o dönemde
Ermeni birliklerine komuta eden Serj Sarkisyan ile yaptığı bir görüşmede Hocalı katliamını
sormuştur. Bu İngiliz gazetecinin “Black Garden” adlı kitabında yer verilen görüşmede
Sarkisyan’ın cevabı ibret vericidir. Bakın, şöyle diyor Sarkisyan: “Biz bu konuda yüksek sesle
konuşmak istemiyoruz. Hocalı’ya kadar Azerbaycan bizim sivillere saldıramayacağımızı
düşünüyordu. Fakat Hocalı’da biz bu klişeyi kırdık ve olay işte bu. Ayrıca, Hocalı’ya saldıran
birliklerimizin Bakû ve Sumgayıt’tan kaçan Ermenilerden oluştuğu gerçeğini de kabul etmemiz
gerekiyor.” Sanırım bu ifadeler Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliama dair en iyi kanıttır.(sf
55)"
[Data_2011-2013]
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322.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Dolayısıyla, Sarkisyan, bugün Cumhurbaşkanı olsa bile savaş suçlusudur ve
soykırımcıdır. Bütün yabancı gazeteler, özellikle de İngiliz gazeteleri bunu belirtmektedir.
Dolayısıyla, özellikle Thomas Wall tarafından yazılan “Karabağ: Savaşta ve Barışta Ermenistan
ve Azerbaycan” kitabında bizzat bunların ifadeleri, Sarkisyan’ın ifadeleri yer almaktadır ve
savaş suçlusu olduğunu kendisi de bilmektedir. (s57)"
[Data_2011-2013]

323.!!!!
"Altan Tan: Dün çok talihsiz bir konuşma oldu burada. Bir arkadaşımız, rahmetli İskilipli Atıf
Hoca’yı İngiliz ajanlığıyla ve benzeri, vatan hainliği gibi suçlamalarla tanımlamaya kalktı. Bunu
da esefle kınıyorum. İskilipli Atıf Hoca mazlum ve mağdur bir Müslüman’dır. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) Kemalist diktatörlüğün katlettiği on binlerce insandan sadece biridir.
Onun da anısı önünde rahmetle, bütün mazlumların anısı önünde rahmetle eğildiğim gibi
eğiliyorum, Allah’tan rahmet diliyorum. Sevgili arkadaşlar, Kemalist diktatörlüğünün bir huyu
var; öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da… …ondan sonra da “İngiliz ajanı”
diyor.... Siz bunları anlatın, bunları. İngilizlerle ne yaptınız siz anlatın. (sf 223) .... – İngilizlerle
ne yaptınız, açıklayın! İstanbul’dan nasıl çıktılar? (sf 225)"
[Data_2011-2013]

324.!!!!
"EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - Değerli Milletvekili, beni dinleyin öncelikle.
Şimdi bakın, burada “Kemalist diktatörlük” söylemi, korkunç bir söylemdir. Bu söylem, sadece
bir talihsizlik değil benim kanaatimce, kesinlikle bir talihsizlik değil, bir tahriktir. Bu tahriki
yapmayın, bunu yapmayın BDP’liler! Bunu yapmayın, sizi uyarıyorum. Emperyalizmle
mücadeleyi…(228) …hiç hazmetmediğini de biliyoruz; “İngiliz muhipleri” benzetmesinden de
niye hassasiyet duyduğunuzu gayet iyi biliyoruz. (229)"
[Data_2011-2013]

325.!!!!
"Oktay Vural: O bakımdan, bugün geldiğimiz bu noktada, maalesef, millî Kurtuluş Savaşı’mıza
bile dil uzatılma cüretkârlığını gördük. Siz kimsiniz yahu? Yedi düveli geldi, iş birlikçileri,
mandacıları geldi, İngiliz muhipleri geldi; doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hepsini
tarihin karanlığına gömdük. Gerekirse yine de gömeriz. (MHP sıralarından alkışlar) Herkes
haddini bilsin! Bu kürsüye çıkıyorsanız bu millete saygı göstereceksiniz, tarihine saygı
göstereceksiniz. Elinize alıp kara bir fırçayla bu milletin tarihî şahsiyetlerini kötülemek için bu
kürsüyü araç olarak kullanmanıza izin vermeyiz. O bakımdan, herkes
haddini bilsin. (229)"
[Data_2011-2013]
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326.!!!!
"Muharrem İnce: “ – Herkes burada haddini bilecek. Burada, Atatürk bu Meclisi
kurmasaydı siz milletvekili mi olurdunuz? İngilizlerin gölgesinde sığır çobanı olurduk hepimiz.
(CHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar) Bir insan bunu nasıl yapabilir? Birinci Meclisteki
milletvekillerinin kemikleri sızlar. Değerli AKP milletvekilleri, gerçekten büyük bir sınavla karşı
karşıyasınız siz de. Bu, siyasetin ötesinde bir şey. Bu, kurucu iradeye, kurucu felsefeye,
atalarımıza, cumhuriyetin kurucularına çok büyük saygısızlık. Lafa bakın, lafa: “Kemalist
diktatörlüğün bir huyu var; öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da… -devam
ediyor- …‘İngiliz ajanı’ diyor.” Devam ediyor: “İngilizler İstanbul’u işgal ettiler. Bir kurşun
atmadan İstanbul’dan çıktılar ve Ankara Hükûmetine İstanbul’u teslim ettiler.” diyor. Be
vicdansız! Be insafsız! Be tarih bilmez! Nerede okudun sen bunu! İngiliz kitaplarında mı
okudun sen bunu!” ... "Hangi ajanlar verdi sana bunu! Sana bu kitabı hangi İngiliz verdi!" (sf.
236)."
[Data_2011-2013]

327.!!!!
"Hasip Kaplan: “Bakın, kimse bizi sopayla terbiye etmeye kalkmasın, cumhuriyet tarihi
boyunca bunu yüz yıldır gördük, yüz yıldır Dersim’de gördük. Dersimli milletvekilleriniz var,
içinize oturuyor. Katliamları da gördük, sorgulamayalım mı, konuşmayalım mı? İskilipli Hoca’yı
üç günde nasıl astıklarını konuşmayalım mı? Yapmayın, İngilizlere karşı bir tek Kürt halkı
direndi. İngilizler Kürt halkının direnmesi karşısında” (sf. 239)."
[Data_2011-2013]

328.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi burada herhâlde
tarih konuşuluyor, önce benim konuşmam gerekiyor. Şimdi, her şeyden önce, Atatürk
Samsun’a nasıl çıkmıştır? Orada neler yapmıştır? Samsun’a ilk çıktığı tarih -hepinizin bildiği
gibi- 19 Mayıs saat altıdır, sabah altıdır. Çıktığı günün ertesi günü İngilizler tarafından
Padişaha “Bu adamı buraya gönderdiniz.” diye tekrardan geri alınması için yazı yazılmıştır.
Atatürk buna karşılık -hepinizin bildiği gibi yine- bir hafta sonra askerlik rütbelerini terk
ederek, sivil bir kişi olarak millî mücadeleye devam etmiştir. Atatürk’e gönderdiği telgraf 8
Temmuz 1919’dur, saat on ikide yazdığı telgraftır. Bunların hepsi Osmanlı arşivlerinde
mevcuttur.
Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz taraftarı olması gibi bir iddia tamamen saçmadır çünkü
Atatürk’ün en çok mücadele ettiği devlet İngilizlerdir. Musul’da da mücadele edilmiştir Birinci
Dünya Savaşı sonrasında. (244)"
[Data_2011-2013]
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329.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Çok değerli arkadaşlarım, hepimiz böyle çok içimize sinmeyen, ne olduğunu
çok iyi kavrayamadığımız bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Genelden bahsediyorum; hem
ekonomik sistemi kastediyorum hem de genel olarak dünyadaki sistemden bahsediyorum.
Sistemi kuran biz değiliz ama sistemi sorgulamak zorundayız. Sistemin sıkıntıları var. Bunların
nasıl giderileceğiyle ilgili bir şeyler yapmak zorundayız. İngiliz toplum bilimci -yaşayan bir
toplum bilimci var- Anthony Giddens diyor ki: “Mevcut sistem, özellikle ekonomik sistem dört
tür sıkıntı üretiyor, zaaf üretiyor. Bunlardan bir tanesi şiddet üretiyor. Ekonomi zayıfladığı
zaman, sıkıntıya girdiği zaman toplumlar, insanlar, bireyler şiddete
başvuruyorlar. İkincisi, çevre sorunları doğuruyor, insanların daha fazla kazanma arzusu,
yatırım yapmaları çevre sorunları doğuruyor. Üçüncüsü, sistem baskıcı bir rejim doğuruyor
zamanla çünkü işsizlik arttığı zaman, ekonomiyle ilgili problemler büyüdüğü zaman baskıcı bir
rejim oluşuyor. Dördüncüsü de sosyal riskler oluşturuyor ekonomik sistem.” Ben bunlara bir
de yolsuzluk ve ahlaksızlığı
da ilave etmek istiyorum. Beş tür sosyal risk oluşturuyor ekonomik sistemimiz fakat sistemin
bu beş zaafıyla ilgili olarak sosyal güvenlik sistemi denen bir müessesse var. Sosyal güvenlik
sistemi iyi çalışırsa bu 5 zaafın en az 3’üyle ilgili olarak çok iyi bir işlev görür, en az 3’ünü
önler. Böyle bir görüş de var. Sistem iyi çalışırsa sosyal riskleri önemli ölçüde önler, şiddeti
önemli ölçüde önler ve özellikle yolsuzluk ve ahlaksızlıkla ilgili olarak çözümler getirir. Bunu
dikkate almak zorundayız. (s332)

Demir Çelik: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası literatürde sağlık, bireyin,
bireyin olduğu kadar toplumun bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal anlamda iyilik hâlidir. Bu,
bizim için, Fransız için, İngiliz için, Amerikalı için de genelgeçer bir kaidedir. Bu yönüyle
yapılacak olan yasal değişikliklere, bu iyilik hâlinin sağlanmasına dönük radikal ve uzun soluklu
çözüm projeleri ve perspektifiyle yaklaşılmalıydı. Palyatif, günü ve günceli kurtaran dönemsel
çözümler, 30 milyonu aşkın vatandaşımızın temel problemi olmaya başlayan, kanayan bir
sosyal travma olan sağlığı iyileştirmeyecektir, çözüme kavuşturmayacaktır, yeni ve üstesinden
gelemeyeceğimiz sorun ve problemlerle bizi karşı karşıya bıraktıracaktır” (sf. 344)."
[Data_2011-2013]

330.!!!!
"Mahmut Tanal: “Madde, tasarrufun kısıtlanması… Tabii, madde, okuduğumuz zaman, tüm
yetkileri TOKİ’ye ve Bakanlığa vermiş durumda ancak ben söze, Anadolu’da çok güzel bir söz
var, “Mal canın yongasıdır.” diye… Burada Ceza Kanunu’yla halkı sindirmek, korkutmak
amacıyla evinden çıkarılması… Gerçekten TBMM bu söz tam cevap veriyor. Aynı zamanda bir
İngiltere eski başbakanının söylediği bir söz var: “En fakir adam kendi küçük evinde Kraliyetin
bütün kuvvetlerine meydan okuyabilir. Bu küçük ev sallanıyordur, çatısı akıyordur, rüzgâr
içinden geçiyordur, yağmur girebilir, fırtına girebilir ancak İngiltere Kralı giremez, bütün
kuvvetleri o harabe küçük evin eşiğinden girmeye cesaret edemez.” Ve bu sözden sonra bu
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tasarıya baktığımız zaman, gerçekten tüm yetkiler hem Bakanlıkta hem TOKİ’de bütünleşmiş
durumda, TOKİ bununla birlikte mülkiyet hakkını sona erdirmiş durumda” (sf. 455-456)."
[Data_2011-2013]

331.!!!!
"Zelanda"
[Data_2011-2013]

332.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli arkadaşlarım, Deniz Feneri olayı bizim hukuk tarihimizde çok ciddi bir
hadisedir ve bu ciddi hadisenin örnek alınması gereken ve dijital delil üretmeyle de ilişkisi
bulunan bir olaydan bahsedeceğim. İngiltere’de böyle bir olay olmuştu. 1987 yılında bu olay
çözülmüştü. “Birmingham Six” denilen davada IRA savaşçısı zannıyla 6 İrlandalı öldürülmüştü
ve bunun faili olarak da bir pub’da görev yapan 6 kişiye polis sahte delil uydurmuştu. O sahte
delil uydurma işini İngiliz adaleti önünde sonunda ortaya çıkardı ve bu işi kökten çözebilecek
yasal tedbirleri aldı, bugün İngiltere’de böyle bir olay görülmüyor. Şimdi, bin altı yüz tane
sahte delil üretiliyor ve bin altı yüz sahte delil dijital ortamda belirli mahkemelerde
kullanılıyor ve bu insanlar çaresiz bir şekilde etrafa bakıyorlar. Ellerinden tutacak ne bir devlet
organı ne bir yargı makamı kalmış ve mektup yazıyorlar. Sayın Engin Alan’ın yazdığı mektup
burada, üç sayfadan ibaret. Okuduğumda yüreğime kızgın bir yağ damlası gibi içimde
hissettirdiği duygular yapıştı. “Arkadaşlar” adına yazıyor. “365 tane general, amiral, subay,
bunun 250’si tutuklu vesaire.” diyor. “Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum.” diyor,
“Kendim için hiçbir talebim yok.” diyor, “Çünkü ben Başbakanın Çanakkale’deki töreninde
ayağa kalkmadığım için oraya gönderilenim.” Diyor” (sf. 107-108)."
[Data_2011-2013]

333.!!!!
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Suriye meselesine
geçmeden önce, kırk yıl önce bugün, bu ülkenin, Türkiye halklarının en güzel 10 evladı,
Kızıldere’de hayatlarının en cevahir zamanlarında ölümün koynuna girdiler. Bu sömürü, bu
zulüm, bu bezirgânlık bu topraklarda hayatiyet bulmasın diye, bu toprakların çok da alışkın
olmadığı bir cesareti sergilemişlerdi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 12 Mart
faşist rejimi tarafından idam edilmesini engellemek amacıyla bir yolculuğa çıktılar ve
kontrgerillanın bugün hayasızca hâlen ortalıkta cirit atan eli kanlı temsilcileri tarafından imha
edildiler. Çok değil, bundan bir iki yıl önce İngiliz gizli servis belgeleri açıklandı, top atışıyla
öldürüldüklerini söylüyordu. (sf. 26)"
[Data_2011-2013]
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334.!!!!
"Ali Uzunırmak: İşte bugün, şike soruşturmasından başka alanlara varıncaya kadar hâlen
daha sorumsuzluk devam ediyor ve Türk sporunu katletmeye devam ediyor Hükûmet. Sayın
Başbakanın bir açıklaması var, “Gerekirse beş yıl Avrupa’ya gitmeyelim İngiltere’de olduğu
gibi.” diye. Yanlış örneklemelerle, yanlış birtakım tavırlarla Türk sporunun ocağına incir
dikilmeye devam ediliyor. Bir İngiltere örneklemesi Türkiye’ye uymayan bir örneklemedir.
Orada, Heysel faciasından sonra taraftar cezalandırılmıştır. Oysa burada, farklı bir konumda
olay gelişmiştir. (752)"
[Data_2011-2013]

335.!!!!
"Yani bugün, ileri demokrasiye geçmiş olan ülkemizde maalesef herkes suç işlemeyeceğine
garanti verebilse de tutuklanmayacağını ve terörist eylemlerden dolayı yargılanmayacağını
garanti edemez. İngiliz Başbakanı Churchill’den esinlenerek söyleyeyim. “Hiç kimse sabah
kapıyı çalanın sütçü olacağını garanti edemez.” (753)"
[Data_2011-2013]

336.!!!!
"Sadullah Ergin: Türkiye’de tutukluluk, uzun tutukluluk vesaire, bu tartışmalara çok fazla
girmek istemiyorum ancak sizlere bir şey önereceğim, o da Türkiye’de cezaevlerindeki
tutuklu, hükümlü sayıları, tutuklu, hükümlü oranları, doluluk oranları: Bunlara ilişkin olarak,
İngiltere’de Essex Üniversitesinde kurulmuş bir merkez uzunca bir süredir çalışmalar yapıyor,
Türkiye ve Avrupa ülkelerini değerlendiren çalışmalar var."
[Data_2011-2013]

337.!!!!
"Levent Tüzel: “Daha da vahimi, önceki gün yine -Vatan gazetesinde bir haber olan ve İngiliz
Times gazetesinden yapılan bir alıntı- Türkiye'nin sınırında, Asi Nehri’nin bu tarafında, Kızılay
çadırları içerisinde, adı “Özgür Suriye Ordusu” olan birtakım gruplarla, halkın desteğini alıp
almadığı belli olmayan ve her an için karışıklık ve müdahale niyetleri besleyen bu gruplarla
yapılan röportajlar, çekilen görüntüler ve bunların ateşkes kararına kafası bozularak gidip
Suriye’de sınır karakollarına ateş açtıkları bilgileri gazeteye yansımıştır ve Türkiye devleti,
Hükûmeti bu şekilde, Suriye muhaliflerine destek olmak adına böylesi tehlikeli, emperyalist
diplomasiyi çağrıştıran ama uluslararası hukukla da bağdaşmayacak çok açık bir uluslararası
suç teşkil eden bir siyaset tarzı izlemektedir. Ne adına? Bölge devleti olmak adına, büyük
devlet olmak adına. Biz artık butik devlet olmayacakmışız, her yerde namımız, adımız
yürüyecekmiş” (sf. 579)."
[Data_2011-2013]
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338.!!!!
"Recep Akdağ: “Değerli milletvekilleri, dünyayla ilgili olarak Türkiye’yle kıyaslayabileceğimiz
bir ülkeden örnek vermek isterim. İngiltere, özellikle bu konuda son yıllarda, son on yılda
ciddi çalışmalar yapmış, bunun sonuçlarını yayınlamış ve tedbirler almış bir ülke. İngiltere’de
1998 yılında sağlık çalışanlarına karşı 65 bin sözel ve fiilî saldırı olmuş durumda. Aynı ülkede
2001 yılında tekrarlanan bir çalışmada da bu olay sayısının yılda 84 bin olduğunu görüyoruz.
Şimdi, Türkiye’de artan şiddetten bahseden sivil meslek örgütleri ya da başka arkadaşlarımız
var, nitekim araştırma önergelerimizi veren değerli milletvekillerimizin, teklifleri veren değerli
milletvekillerimizin gerekçelerinde de bunlar var ama işin aslı Türkiye’deki kayıtlı vakalar bize
gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla “Şiddet arttı.”, “azaldı” ya da “aynı kaldı” tartışması üzerinde
durmayı ben bugünkü görüşmelerde doğrusu çok da yararlı bulmuyorum. Çünkü tek bir sağlık
çalışanı dahi şiddete maruz kalsın istemiyoruz, bunu kabul etmiyoruz. O zaman birlikte
tedbirlerimizi nasıl kuvvetlendireceğiz, bunları tartışmamız gerekiyor, bunların üzerinde
konuşmamız gerekiyor. Tekrar ifade ediyorum, İngiltere’de bir yılda, 2001 yılında 84 bin
vakadan bahsediliyor. Özellikle hemşirelerde bunun, bütün dünyada şiddetin biraz daha
yaygın olduğunu görüyoruz ve toplam şiddet muamelesinin üçte 1’inin de maalesef fiilî
şiddete vardığını görüyoruz” (sf. 1008)."
[Data_2011-2013]

339.!!!!
"Recep Akdağ: “İngiltere’deki sistemi biz mi kurduk? Dünyanın en sosyal sistemlerinden biri
olarak kabul ediliyor. Sayın milletvekilimiz belki burada yoktu ben anlattığımda; yılda 85 bin
sözlü ve fiilî şiddet vakası oluyor İngiltere’de. İngilizlerin kendi yaptıkları araştırma. Onun için,
bu konuda istirham ediyorum değerli milletvekillerimize, polemiği ve siyasi kazanımı bir
tarafa bırakalım. Şiddet nereden gelirse gelsin, değerli milletvekilimizin söylediği gibi buna
karşı duralım. Birlikte nasıl mücadele edeceğimizi bu araştırma komisyonları vasıtasıyla tespit
edelim. Bizim mücadele usullerimize de komisyonlar baksın ve bunları geliştirelim” (sf.
1028)."
[Data_2011-2013]

340.!!!!
"....İngiltere’de gerçekten çok önemli çalışmalar yapılmış. Biraz önce Sayın Bakanımız
konuşmasında, alınacak birtakım ek tedbirlerden bahsetti. Bunların yapılmasının, sağlık
alanında yaşanan, istenmeden de olsa yaşanan bazı hadiselerin önüne geçeceğini
düşünüyorum. (sf. 1038)"
[Data_2011-2013]

341.!!!!
"Haluk Ayhan: Şimdi, hizmeti satmak için gayret ediyor. Âdeta orası ihaleye verildi. Batı
ülkelerinde, İngiltere’de vesairede bu sistem uygulanıyor ama sistemin kendine göre neleri

882

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
var? Aşama aşama onları geçerken bir eleme yapıyor. O sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Ben
bunun tahsilini yaparken gidip bir de operasyon
geçirmiş bir arkadaşınızım. Yani bu, sizin söylediğiniz anlamda, meseleyi çözmüş değilsiniz. (sf.
1045)."
[Data_2011-2013]

342.!!!!
"Özgür Özel: “Sayın Bakan “Şiddeti mazur göstermeyin.” diyor -birtakım eleştiri- son derece
haklı. Ama şiddeti mazur göstermenin bir yöntemi de tam tersinden baktığınızda şudur:
“İngiltere’de de bu var.” demek aslında aynı şekilde şiddeti mazur göstermektir ve o kadar
yanlış bir meseledir ki. Oradaki hak arama bilincinden, hak aramanın önündeki engellerden,
suçun gizlenmemesi konusundaki toplumsal duyarlılıktan, geri bildirim mekanizmasının
etkinliğinden falan elbette bahsedeceğiz ama bir de suçun tanımından bahsetmek lazım.
Evrensel anlamda şiddet, dünyanın anladığı, İngiltere’nin anladığı anlamda “duygu ve
davranıştaki aşırılık” demek. İngiltere’de bir sağlık çalışanı, bir kişi kendisine sesini
yükselttiğinde oradan bir form çıkarıyor, “F7” denen formu ve orayı dolduruyor, hastanın
ismini, kendi ismini ve onu gönderiyor. Bu bir şiddet vakası olarak kayıtlara geçiyor. Oysa
bizde doktor kaçıyor, elinde sopayla kovalıyor, jandarma gidiyor, polis gidiyor, zor alıyor
elinden ama tutanaklara, kayıtlara geçmiyor. Sayın Bakanın bugünkü konuşmasında bu
gizleme vakalarının üzerine gidileceğini söylemesi belki de en önemli ve destek olmamız
gereken en önemli kısım. Bizde, karnına bıçağı yemeden, kafada bir şey kırılmadan doktor
şiddet görmüş sayılmıyor. Sadece doktorlar değil sağlık alanındaki tüm çalışanlar, ambulansın
şoförüne kadar, Türkiye’de küfür yiyor, şiddet görüyor, bütün sağlık çalışanları” (sf. 1047)."
[Data_2011-2013]

343.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: “Değerli milletvekilleri, yabancılara toprak satışının tarihsel sürecine
baktığımızda, yabancıların ülkemizde taşınmaz edinmeleri konusuna ilk kez Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerileme döneminde yabancıların dayatmasıyla çıkarılan Islahat
Fermanı’nda değinildiğini ve yine yabancıların dayatmasıyla 1868 yılında yabancı gerçek
kişilerin ülkemizde mülk edinmelerine olanak tanındığını görüyoruz. Osmanlı Devleti ilk kez
1854 yılında dış borçlanmalara başlamış ve 1874 yılına kadar tam 15 kez dış borçlanma
gerçekleştirmiştir. İngiltere Hükûmeti, o dönemde, borçların ödenmesi görüşmeleri sırasında
Osmanlı Devleti’ne yabancılara mülk satışının önündeki tüm engellerin kaldırılması
konusunda dayatmalarda bulunmuştur. Bu baskıların ve dayatmaların sonucu olarak, ilk kez
1868 yılında yabancı gerçek kişilere Osmanlı topraklarında mülk edinme hakkı tanınmıştır.
Ancak, yabancılara mülk satışı Osmanlı maliyesinin toparlanmasını sağlamamış, Avrupa
devletlerinin Osmanlı hazinesine el koymasını yani Düyunu Umumiye İdaresi’nin kurulmasını
engelleyememiştir. Bu tarihsel süreci, ders almamız gereken bu tarihsel süreci öncelikle Genel
Kurulun dikkatine sunuyorum” (sf. 251)."
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[Data_2011-2013]

344.!!!!
"Haydar Akar: “Arkadaşlar, kimse kimseyi kandırmasın. Dünya lideri olmak, Almanya’daki
vatandaşların, dünyanın her tarafındaki Türk vatandaşlarının problemlerini çözmekle gerçek
bir hâle gelir. Eğer bu problemleri çözemiyorsa ve bunları halledemiyorsa dünya liderliği
vasfından da söz etmek mümkün değil. Sadece bununla da bitmiyor. Bakın, vize problemleri…
Hangi Avrupa ülkesiyle vizeyi çözdünüz? Bir tanesini örnek verebilir misiniz? Ama geçen gün,
Sayın Bakan Egemen Bağış övgüyle bahsediyordu, Brunei Sultanlığı herhâlde vizeyi kaldırmış
bizden, hepimiz oraya seyahat edebiliriz ama İngiltere’ye gitmek için diplomatik
pasaportunuzun olması bile yetmiyor, değil mi?” (sf. 928)."
[Data_2011-2013]

345.!!!!
"“Ülkemizde bir çok kaçakçılık türüne rastlanmaktadır. Uyuşturucu, akaryakıt, sigara, alkol vb.
yapılan kaçakçılık türlerinden sağlık, çevre ve ekonomik alanlarda öne çıkan ve büyük
ekonomik getirisi olan kaçakçılık türü sigara kaçakçılığıdır. Kaçak sigaralar ülke dışında resmi
olarak faaliyet göstermeyen işletmeler tarafından üretilmekte ve ülkemize yasal olmayan
yollarla sokulmaktadır. Sigaranın sağlığa zararları bilinmektedir. İngiltere’de yapılan
araştırmaya göre yakalanan kaçak sigaralarda kadmiyum beş kez, arsenik altı kez yüksek
bulunmuş; katran oranın % 160, nikotin oranının % 80, karbon monoksit oranının % 133 daha
fazla olduğu saptanmıştır” (sf. 677)."
[Data_2011-2013]

346.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: Geçtiğimiz günlerde, Burma’da büyükelçilik açtık. Burma Büyükelçimiz,
gitmeden önce talimatımı sordu, dedim ki: “Tek bir talebim var, gidiniz, Birinci Dünya
Savaşı’nda İngilizlerin esir alarak götürdüğü ve Arakan’da şehit düşmüş olan şehitlerimizin
mezarını ziyaret ediniz ve onlardan izin alınız, destur alınız ve deyiniz ki ‘Biz buradayız, buraya,
sizin uğrunda şehit düştüğünüz bayrağı getirdik ve ebediyete kadar burada
dalgalandıracağız.’” (sf. 1033)"
[Data_2011-2013]

347.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: Hiçbir zaman Orta Asya’daki kardeşlerimizi de terk etmedik, Orta
Doğu’daki, Balkanlardaki kardeşlerimizi de. Ve Dışişleri Bakanlığı süresince belki de en büyük
onurla yaptığım hizmetlerden birisi olarak şunu hatırlarım bir ilim adamı, bir akademisyen, bir
aydın olarak da: Sayın Cengiz Dağcı’nın “Yurdunu Kaybeden Adam” kitabının, muhteşem
klasik kitabın yazarı Sayın

884

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
Cengiz Dağcı sahipsiz bir şekilde İngiltere’de yad ellere gömülecekken, bir gece içinde onun
cenazesini alıp kaybettiği yurduna iade eden, oraya gidip onun cenaze namazına katılan da
benim ve bundan da büyük onur duydum. (sf. 1036)"
[Data_2011-2013]

348.!!!!
"Turgut Dibek: “Şunu gördük: Hiç de öyle değil. Ben İngiltere ayağını gördüm. İngiltere’de
1990’lı yıllarda bu iş başlamış, 2000 yılında kanunu çıkmış. 99’da, 2000’de bizzat yasal
düzenlemesi yapılmış, biz şu anda çıkarıyoruz 2012’de. Yüzde 3, yüzde 2… Soruyoruz yani,
dört gün kaldık orada, birçok ziyaretler yaptık, şunu diyor ilgililer: “Ya vatandaşın haberi yok.”
İngiltere’de ara buluculuk diye bir kurum var, alternatif çözüm üreten bir kurum var ama
bundan vatandaşların haberi yok, kimse bilmiyor, insanlar bu kuruma başvurmuyor.
İngiltere’den bahsediyorum. Bu Amerika’da da böyle, sanıyorum yüzde 3’ler, 2’ler civarında,
ama burada ballandıra ballandıra, işte dostane çözüm önerisi olarak da niteleniyor, alternatif
çözüm önerisi” (sf. 1102)."
[Data_2011-2013]

349.!!!!
"urgut Dibek: Şimdi, tabii burada ne kadar iyi niyet var? Avrupa’da –işte, arkadaşlarımız,
İngiltere’de gördükdenetimi kim yapıyor, eğitimi kimler veriyor, hükûmet, bakanlık ne kadar
işin içerisinde? Tamamen bağımsız bir hâle gelmiş ama bizde tamamen Bakanlığın vesayeti
içerisinde…(sf. 1119)."
[Data_2011-2013]

350.!!!!
"Erol Dora: “Bu ülke özgürlükler ve temel haklar konusunda 12 Eylül Anayasası’ndan çok
çekmiştir, Anayasa’dan kaynaklı mağduriyetler hâlâ devam etmektedir. Özgürlükleri sonuna
kadar savunan “ancak” bağlacıyla bir önceki cümlede söylenen özgürlüklerin hepsini geri alan
bir anayasa bizim anayasamız olmamalı. Anayasa tartışmalarında gözden kaçırılmaması
gereken en önemli husus anayasanın sihirli bir değnek olmadığını idrak etmekten
geçmektedir. Burada önemli olan zihinlerin değişimidir. Devlet zihinsel dönüşümlerde
demokratik bir hukuk devletine yaraşır bir şekilde rol almasını bilmelidir. Hepimizin bildiği
gibi, örneğin İngiltere’nin yazılı bir anayasası yoktur ancak ileri bir demokrasiyle yönetilmekte,
temel hak ve özgürlükler konusunda çağdaş kriterlere uygun davranmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında aynı zamanda bir zihniyet devrimi içermesi beklenen anayasa yazım çalışmaları
önündeki bütün engeller kaldırılmalı ve özgürlüklerin önü açılmalıdır” (sf. 1167)."
[Data_2011-2013]
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351.!!!!
"Mahmut Tanal: Biraz önce kürsüde konuşan hatiplerden Sebahat Tuncel örneği ortada ve
ayrıca gerekçelerine ben geleceğim, eğer çok bir sıkıntı oluyorsa, Şike Yasası kadar önemli
değil mi? MİT Yasası kadar önemli değil mi? İngiliz viski firmalarının aflarıyla ilgili, af getirdiniz,
kanuni düzenleme yaptınız, onun kadar
önemli değil mi? Ne yapılabilirdi? Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 108’inci maddesinin son
fıkrasına “Soruşturması ve kovuşturması devam edenler milletvekili seçildiğinde serbest
bırakılır.” Tek cümlelik bir olaydı, ama ne yapıldı? Maalesef bu konuda herhangi bir yaklaşım
gösterilmedi, millî irade bugüne
kadar ayaklar altına alındı.(sf. 66)"
[Data_2011-2013]

352.!!!!
"Müslim Sarı: “Bildiğiniz üzere, 2000’lerin ortalarından itibaren, daha doğrusu 2001 yılındaki
programdan itibaren enflasyon oranlarında ciddi düşmeler yaşanmaya başlandı ve en
nihayetinde enflasyon tek haneli rakamlara kadar indi. Hatta hatırlayınız, 2011 yılının
ortalarında yüzde 3,9 oldu enflasyon oranı ve İngiltere gibi gelişmiş bir ülkenin bile altında
enflasyon oranlarını gördü bu ülke” (sf. 143)."
[Data_2011-2013]

353.!!!!
"Levent Tüzel: “AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in bugünkü açıklamasına değinmek istiyorum. BDP
ve blok güçlerini “Kürtçü ırkçılar” olarak nitelendirmesini kınıyorum. Kürt sorununa ilişkin
CHP-AKP görüşmesinden rahatsızlık duyulmamıştır, aksine olumlu bulunmuştur. Ancak
Kürtlerin kendi vatanlarında yabancı muamelesi görmesinden rahatsızlık duyulabilir.
İngiltere’de yaşayan Pakistanlılara ana dillerinin seçmeli ders verilmesi örneğini vererek
Kürtlerle kıyaslamak ne insani ne vicdani ne de pedagojiktir. Yanlışlık, BDP’yi muhatap
almayıp makul davranmaya çağırmak yanında her gün tutuklamalara devam etme
ikiyüzlülüğüdür. Diğer yanlışlıksa “Terör ve Kürt sorununu ayrı ele aldık.” deyip halka
zulmetmeyi sürdürmektir. AKP, Kürtleri kendi hakları üzerinde söz söyleyebilen bir halk olarak
görmüyor, aslında yok sayıyor. On yıl önce olanlar-olmayanlarla bugünü açıklamak, “olumlu
adım” diye nitelendirmek, “Ben verirsem alırsınız.” tutumudur. İşte, çıkmaz siyaset ve yol
budur” (sf. 479)."
[Data_2011-2013]

354.!!!!
"Sırrı Sakık: “Şimdi, dönün deyin ki: “Evet, bizim ülkemizde yargı bağımsızdır.” Buna kimse
inanmaz. Yargının gerçekten bağımsız olması için bu özel yetkili mahkemelerin ortadan
kaldırılması gerekir. Hele hele 12 Eylülün ürünü olan devlet güvenlik mahkemelerinin yerine
görev inşa eden yargının bağımsız olduğunu söylemek, 12 Eylülün ürünü olan o

886

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
mahkemelerin mantığıyla hareket etmekle eş değerdedir. Bakın, sevgili arkadaşlar, İngiltere,
demokrasinin beşiği diye bilinir. Orada dün bir olay gerçekleşti. Yıllar önce orada bizim gibi
sorunları olan bir İngiltere, IRA vardı. IRA militanı Martin denilen biri, bugün orada yerel
yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısıdır ve onlar da otuz yıl kavga ettiler ve bu bir gerilla
komutanıydı, kavgada bulundu ve dün el sıkıştılar. Kiminle? Kraliçeyle el sıkışıyor ve Kraliçenin
kuzeni o savaşta yaşamını yitiriyor ve dönün bakın, işte dün İngiltere’de bu gerçekleşiyor.
Burada otuz yıllık bir gerilla komutanı ile Kraliçe çok rahatlıkla el tutuşabiliyorlar. Şimdi,
bunun elinde silah, bunun elinde otuz yıllık bir mücadelenin ürünü olan kanlı bir dönemden
geliyor ama İngiltere’de… Ve açıklamasında şöyle diyor: “Biz bu dönemi geride bıraktık.
İngiltere’de acı dolu yıllar yaşandı, kan ve gözyaşıyla karşılaştık ama bugün artık onları çok
geride bıraktık, hep birlikte, geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz.” Şimdi, bunu söylüyor ve
bizim ülkemizde belediye başkanlarımızın elinde bir silah yok. Bunlar, yerel yönetimlerde halk
tarafından görev verilmiş ve belediye başkanıdırlar yani siz, biz ne kadar iradeysek, halkın
iradesiysek, bunlar da bir o kadar, bizden daha fazla oy alarak belediye başkanı seçilmişlerdir
ve bunlar içeridedirler. Zaten adil, adaletli bir dağılım yok. Hiç olmazsa bunların çıkıp, bir an
önce, bir an önce çıkıp halkın iradesini orada inşa etmeleri gerekir. Eğer bunları yapabilirsek
gerçekten biz geleceğimizi birlikte inşa edebiliriz ama bunları yapamazsak yani İngiltere’deki
bu tabloyu bu ülkede gerçekleştiremezsek ve biz bu hoşgörü kültürünü burada birbirimize
gösteremezsek ve bu ülkede emrinizde olan özel güvenlik yargıç sistemini devreye sokup
muhaliflerinizi susturursanız bu ülkede barış sağlanmaz. Bizim yapacağımız tek şey, hoşgörü
kültürünü bu Parlamentodan başlatıp Türkiye’nin dört bir tarafına yaymamız gerekir” (sf.
222)."
[Data_2011-2013]

355.!!!!
"Tuğrul Türkeş: Buradan çok açık ve şeffaf biçimde ifade ediyoruz: Suriye’nin, keşif uçuşu
yapan silahsız bir uçağımızı düşürmesi tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kendisini ilgilendirmektedir. Yine, Kandil’den aşıp gelen terör saldırıları da bu çerçevede ele
alınmalıdır. Söz konusu taarruzlar, dün bir İngiliz gazetesinde yayımlanan makalenin de dolaylı
yoldan ortaya koyduğu gibi, Türkiye'nin siyasi
ve diplomatik bağımsızlığına karşı yapılmıştır ve burada kimse Milliyetçi Hareket Partisinin
sessizliğe bürünmesini bekleyemez; bu çok açık (sf. 441)."
[Data_2011-2013]

356.!!!!
"Nazmi Gür: Buraya kadar her şey normal ama bundan sonrasını biraz değerlendirmeye tabi
tutmamız lazım, biraz konuşmamız gerekir, o da Hükûmetin sürdürdüğü Orta Doğu
politikasıdır. Orta Doğu, yaklaşık yüz, yüz elli yıl önce İngilizlerin, o günkü egemen güçlerin
biçimlendirdiği bir statükoya sahip ve bu statüko günümüze kadar sürdü, devam ediyor, ama
artık bu statüko egemen
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güçlerin politikalarını, çıkarlarını koruyacak bir durumda değil, olmadığı için de hem işgal
ettiği yer hem yer altı zenginlikleri, petrol ve özellikle su konusunda dünyanın en problematik
alanı olan Orta Doğu’da artık taşlar yerinden oynuyor (sf. 447)"
[Data_2011-2013]

357.!!!!
"Sırrı Sakık: …İran militanının Kraliçe’yle nasıl resminin çekildiğini ve nasıl barış
için el uzattıklarını… …hep birlikte gördük, İngiltere’de bunlar oldu ama burada dönüp sadece
hakaretle bu iş olmaz. (sf. 86)"
[Data_2011-2013]

358.!!!!
"Özcan Yeniçeri: “Montesquieu diyor ki: “İngiltere’de bir insanın saçının sayısı kadar düşmanı
olsa, onun herhangi bir haksızlığa uğrama ihtimali yoktur.” Ben bunu bugünün Türkiye’sine
endeksleyerek söylersem, bugün Türkiye’de suçsuz bir kişi iktidarın hıncını üzerine çekmişse,
başındaki saçının sayısı kadar avukatı olsa haksızlıktan kurtulma ihtimali yoktur. Maalesef
durum buraya gelmiştir” (sf. 166)."
[Data_2011-2013]

359.!!!!
"Vural Kavuncu: “Gene tasarımızda çok önemli bir konu, sağlık mensuplarına karşı şiddetle
ilgili düzenlemeler var. Bildiğiniz üzere zaman zaman toplum vicdanını inciten üzücü olaylarla
karşılaşabiliyoruz. Bunlar toplumsal şiddetin de bir parçasıdır. Günlük yaşamda çocuğunu
döven, sudan sebeplerle yaralamalı, ölümlü kavgalar oluşturabilen bazı insanların hastaneye
girince de sağlık personeline şiddet uygulama potansiyelleri var. Bu sorun tüm dünyada da
mevcut. İngiltere’de sağlık çalışanlarına bir yıl içerisinde 85 bin sözlü ya da fiilî saldırı
gerçekleşmiş. Sağlık Bakanlığı olarak sağlıkta şiddete sıfır tolerans hedefiyle Sağlık Bakanlığı
bünyesinde kurulan "113 ihbar hattı” bu noktada en kısa sürede önlem alınmasına ve
müdahale edilmesine imkân tanımaktadır. Bu tasarı ile bu konudaki duyarlılığımız bir kez
daha ortaya konulmakta, sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık personeline karşı işlenen
suçlarda yapılacak hukuki yardım için personelin talebinin olması ve vekâlet ibraz etmesi şartı
ise kaldırılmaktadır” (sf. 192)."
[Data_2011-2013]

360.!!!!
"Hülya Güven: “İktidar partisi olarak neler yapıyorsunuz? Üniversite öğrencilerini ele alalım.
Yurt ve burs koşulları nasıl, inceleyeniz. Nisan ayında tıp fakülteleri son sınıf öğrencilerine,
internlere en az asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması için kanun teklifi vermiştik. Neden
biliyor musunuz? Artık başka Gülenay Aydın ölümlerini yaşamayalım diye. Gülenay, 19 Mart
2011’de Ankara Mamak’ta bodrum katında çok kötü koşullarda yaşadığı için karbonmonoksit
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zehirlenmesi nedeniyle öldü. Üniversite öğrencilerimiz beslenme ve barınma sorunlarıyla
birlikte okuyup doktor olma, mühendis olma ya da bir meslek sahibi olma çabası içine
girmektedirler. Bugün İngiltere’de yıllık yaklaşık 22 bin sterlin alan bir intern hekime sizler
asgari ücretin altında bir maaşı layık görüyorsunuz” (sf. 254)."
[Data_2011-2013]

361.!!!!
"Recep Akdağ: “Değerli milletvekilleri, bu anlamda “Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans”
afişleri ve benzeri materyallerini hazırlayarak bütün Türkiye’de bunları hastanelerimize,
vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız. Ayrıca, Nisan 2011 tarihinde hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanmasına dair bir yönetmelik yaptık, ilgili bütün kurumlarımızda çalışan güvenliği
komiteleri kurulmasını sağladık. Sağlık kuruluşlarında şiddet, maalesef, dünya genelinde
karşılaşılan durumdur. Bu hususta İngiltere örneğini vermek isterim size. Neden İngiltere
örneği? Çünkü dünyada kapsamlı çalışmalar yapılmış ülke sayısı, maalesef, azdır. İngiltere’de
yapılan araştırmalar, yılda -2000’li yılların başında yapılan araştırmalar- 80 bini aşkın şiddet
davranışını işaret etmektedir. Bu 80 bini aşkın şiddet davranışının yaklaşık üçte 1’inde fiilî
şiddet olduğu bilinmektedir” (sf. 143)."
[Data_2011-2013]

362.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi değerli arkadaşlar, mavi hastalık, mavi dil hastalığı. Mavi dil hastalığı
Sakarya’ya gelen hayvanlarda çıktı, 20 tane hayvanda. Ben gittim, Pendik laboratuvarından
testlerini aldım, “Evet, burada virüs çıktı, mavi dil hastalığı var.” dediler. “Bu mavi dil hastalığı
nedir, ben bilmiyorum.” dedim, dediler ki: “Mavi dil hastalığı çok ölümcül bir hastalıktır, sinek
yoluyla bulaşır. Sinek gelir hayvanı ısırır, gider insana konduğu zaman insana geçer ve ölür.”
Ve bunu bir türlü aydınlığa çıkartamadılar. Dediler ki: “Efendim, Pendik laboratuvarı yanlış
yapmış, İngiltere’ye göndereceğiz, testler oradan gelecek.” Yahu nasıl oluyor yani teknoloji o
kadar zayıf mı bizde? Samimi söylüyorum, bu belgelerle var. Değerli arkadaşlar, ithal
hayvanlardan sakatat…"
[Data_2011-2013]

363.!!!!
"Şimdi arkadaşlar, eğer bir hayvanın iç organları hastalıklıysa, deli dana içeriyorsa, e, eti ne
olur? Eti de aynı olmaz mı arkadaşlar? Bakın, 1986’da İngiltere’de deli dana hastalığı çıktı. On
dört yıl sonra, 2000 tarihinde, on dört yaşında bir çocuk deli dana hastalığından öldü. Şimdi,
sıkı durun ve kendinizi kontrol edin, deli dana hastalığı ne zaman belli olurmuş biliyor
musunuz? Kuluçka dönemi iki yılla on yıl arasındaymış. Bize ithal mal ne zaman geldi?
2010’da, iki yıl olmuş değil mi? Bu sekiz yıl içerisinde eğer hastalanırsa buradaki insanlar,
Sayın Bakanım, bunun vebali ve günahı sizin boynunuzadır."
[Data_2011-2013]
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364.!!!!
"Yunus Kılıç: Mavi dil hastalığı, bizim Avusturya’dan getirilen hayvanlarımızda çıkmamıştır.
Bakın, net olarak söylüyorum. Bu hayvanların birkaç tanesi ölünce tetkikler yapılmış, Pendik
Veteriner Araştırma Enstitüsü bu hastalıktan şüphe etmiştir. Pozitif dememiştir bakın, şüphe
etmiştir, farklıdır, sağlıkla alakalı olanlar bunu bilirler. Daha sonra, Etlik Veteriner Araştırma
Enstitüsüne bir üst kurum olarak getirilmiştir. Burada negatif olarak değerlendirilmiştir,
hastalık açısından. Yetinmemiştir Tarım Bakanlığı, akredite olmuş dünyada İngiltere’deki
Pirbright Laboratuvarına göndermiştir ve orası da negatif olarak teyit etmiştir. (sf. 134)"
[Data_2011-2013]

365.!!!!
"Ahmet Türk: “Şimdi, Sayın Başbakan tutarsızlık içinde. Bir tarafta ölüm oruçlarının müsebbibi
olarak bizleri gösteriyor, diğer tarafta bunların, işte yiyip içtiklerini böyle bir durumlarının
olmadığını, açlık grevinin de olmadığını söylüyor. Şimdi burada şüpheye düşüyorum, Sayın
Başbakanın acaba ruh hâli nedir? Bilirsiniz, lll. George, İngiltere’de, delirdiği zaman, yine
bürokrasiye, bakanlarına talimatlar veriyordu. Hyde Park’ta bir ağaca Prusya Başkanı olarak
sarıldığı zaman, o zaman da bunun ruh hâlinin bozuk olduğunu ve görevden alındı. Şimdi,
Sayın Başbakan zalim bir insan değil, dindar bir insan. Bu nedenle, onun bir zalim olduğuna
inanmıyorum ama ruh hâli bozuk” (sf. 190)."
[Data_2011-2013]

366.!!!!
"Muzaffer Yurttaş: “Şimdi, Sayın Konuşmacı üzümün fiyatını bilerek ya da daha önceki
fiyatları söyledi. Şu anda, 9 numara üzüm 3.100 liradır, 10 numara üzüm ise 3.250 liradan alıcı
bulmaktadır. Şimdi, sadece, biz üzümün fiyatını… Evet, üzümlü ekmek projesi benim
projemdir, çayın yanında üzüm yemek de benim projemdir. Bu, insanların üzüm yemesini
artırmaktır. Türk insanı ortalama 250 gram üzüm tüketirken İngiltere’de 1,8 kilo üzüm
tüketilmektedir. Evet, Türk insanının üzüm tüketiminin artırılması gereklidir” (sf. 734)."
[Data_2011-2013]

367.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Değerli milletvekilleri, tarihsel süreç olarak ilk kez Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerileme döneminde yabancı gerçek kişilerin ülkemizde mülk
edinmelerine olanak tanınmıştır. 1854 yılında dış borçlanmalara başlayan ve 1874 yılına kadar
15 kez dış borçlanma gerçekleştiren Osmanlı Devleti, borçların ödenme görüşmeleri sırasında
İngiltere’nin dayatmasıyla 1868 yılında yabancı gerçek kişilere Osmanlı topraklarında mülk
edinme hakkı tanımıştır. Ancak, yabancılara mülk satışı
Osmanlı maliyesinin toparlanmasını sağlamamış ve yine Avrupa devletleri tarafından Osmanlı
hazinesine el konulmasını, Düyun-ı Umumiye idaresinin kurulmasını engelleyememiştir.
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Osmanlının geçirdiği bu tarihsel süreci, yabancılara mülk satışı konusunda özellikle ders almak
amacıyla Genel Kurulun dikkatine sunuyorum. (sf 59"
[Data_2011-2013]

368.!!!!
"Necdet Ünüvar: “Peki, niye bu çalışmalar çok fazla makûs bulmuyor? Şöyle basit bir eksik
var, o eksiği de Meclisimizin gidermesinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum: İngiltere’de çok
güzel bir örnek var, araştırma komisyonları çalışıyor -aynı Türkiye’de olduğu gibi- ve Avam
Kamarasına teslim ediyorlar, sonra Hükûmete gönderiyorlar. Hükûmet altmış gün içinde bir
memorandum veya görüş yayınlıyor, bildiriyor ve bu İnternet ortamında da hem de
parlamenterlere bildiriliyor. Ama Türkiye’de, çalışma yapıldıktan sonra Meclis Başkanlığına
veriliyor, yayınlanıyor, ilgili kurumlara gönderiliyor ama ilgili kurumlar herhangi bir şey
yapmakla veya bilgilendirmekle yükümlü değil. Esasında, bu basit ayrıntıyı biz giderirsek -Yani
Türkiye’de ne olabilir?- makul bir süre, altı ay içerisinde, her altı ayda bir Hükûmet veya ilgili
kurum Parlamentoyu veya Meclis Başkanlığımızı bilgilendirse… Ki birtakım çalışmalar da
yapılıyor gerçekten. Mesela bu şeyle ilgili size arz etmek isterim: Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından… Ki Bakan Hanım beni çağırdı -iki saatlik brifing verdim- ve şöyle bir yol haritası
belirlemiş yani hem önleme ve sosyal hizmet, tedavi ve rehabilitasyon ve arzla mücadele
konusunda bir yol haritası belirlemiş ama bu yol haritasından Parlamentonun haberi yok.
Hâlbuki Parlamento bundan haberdar edilse belki de böyle tekrar çalışılmış bir konuda
mükerrer yeni bir komisyonun kurulma zarureti olmaz” (sf. 387)."
[Data_2011-2013]

369.!!!!
"Birgül Ayman Güler: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizi “İçişleri Bakanı
yürütür” diye verdik, çünkü tartışmalardan hatırlayacaksınız, il özel idarelerinin kaldırıldığı 29
ilde mal varlığını, görevlerini, personelini, neyi var neyi yoksa kimlere verileceği konusunu
“İçişleri Bakanlığı kararlaştırsın” hükmü vardı. Bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söylemiştik
ama ne İçişleri Komisyonu ne de Genel Kurulunuz dikkate aldı. Ne yazık ki bir yerel idareden
görevlerin, kaynakların, personelin, hazineye, diğer bakanlıklara, merkezî idarede pek çok
kuruluşa, diğer yerel yönetimlere devrine İçişleri Bakanlığı bürokrasisinin karar vermesi uygun
görüldü. Efendim, çalışmanın sonuna geldik. Hemen şunu hatırlatmakta yarar var: Bu
tasarıyla yaptığınız şey, 1974 yılında İngiltere’nin yaptığı bir şeydi. İngiltere, mülki büyükşehri
9 ilinde kurmuştu ve 80’li yılların sonunda kaldırdı çok çeşitli zararlarını gördüğü gerekçesiyle
kaldırmıştı. Başka ülkelerin deneyiminden yararlanarak bir hatadan kendimizi korumak
mümkündü. Bu tasarıyla beraber, 29 ilin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından
yüzde 6 paylar kesildikten sonra, Ankara’nın kasasındaki paydan pay alacak diğer 52 il, yani
Türkiye’nin yoksul 52 ili, zengin 29 ilini finanse edecek. Bu tasarıyla beraber, Türkiye’deki
bölgesel dengesizliklerin artmasından gerçekten çok endişeliyiz” (sf. 799)."
[Data_2011-2013]

891

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

370.!!!!
"Aykan Erdemir: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan on dört yıl önce yine bir kasım
günü Birleşik Krallık idam cezasını kaldırmış ve İngiliz ulusunu bu ayıptan kurtarmıştır. Türkiye
ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin idam cezasının barış zamanında kaldırılmasını
öngören 6’ncı Ek Protokolü’nü 2003 yılında, savaş ve savaş tehlikesi zamanında kaldırılmasını
öngören 13’üncü Ek Protokolü’nü ise 2006 yılında onaylamıştır. Ne acıdır ki bugün, kendi
sözünü ve imzasını reddederek idam cezasını hortlatma niyetinde olan bir Başbakanla karşı
karşıyayız. Erdoğan, Bali Demokrasi Forumu’nda “Kendimizi “check” etmemiz lazım.
Kendimizi tekrar adalet terazisine iyice yatırmamız lazım. Yatırmamız lazım ki bu insanlık
barışı, huzuru bulabilsin. Demiştir” (sf. 34)."
[Data_2011-2013]

371.!!!!
""İngiltere'de en iyi sporcu ödülünü bir jokeyin alabildiği düşünülürse ülkemizde jokeylerin
içinde bulunduğu durum daha net anlaşılacaktır. Yarış esnasında attan düşmeleri durumunda,
yaşamlarının geri kalan kısmını felç ya da vücutlarının her yerinde platinle geçirmek zorunda
kalan jokeylerin "Jokey Kaza ve Yardım Sandığı" bu anlamda özel bir önem taşımaktadır.
Ancak; bu sandıkta biriken
yaklaşık 270 milyon Lira'nın Bakanlık bünyesine geçirilmesi, jokeyler arasında büyük
tartışmalara neden olmuştur." (sf 38)"
[Data_2011-2013]

372.!!!!
"AYTUN ÇIRAY (Devamla) - Oslo görüşmelerini artık biliyor, ister inanın ister inanmayın.
Okuma yazmanız yoksa söyleyecek bir lafım yok. Delik kapta su durmaz ya, Sayın Arınç, Oslo
görüşmelerini meşrulaştırmak için 12 Eylül 2010 tarihinde ağzından kaçırıverdi. Dinimize göre,
tarafların arasını bulmak için yalan söylemek caizmiş! Doğru mu? Doğru. Doğru da, taraflar
kim? Biri vatana ihanet eden PKK, diğeri Başbakanın özel temsilcisi. Tarafların arasını bulmak
isteyen kim? İngiliz. Bu durumda yalan söylemek ara bulucuya caizse, size ne düşüyor Sayın
Bakan? Ya, ne diyeyim, beyefendiler din adına ne yaparsa caiz; yağmur yağarsa onlardan, sel
basarsa Cumhuriyet Halk Partisinden. Beyefendiler, ikiyüzlü, kirli hesapları ve iş birliklerini
ortaya serenler Silivrilik değil mi şu anda? (sf 102)"
[Data_2011-2013]

373.!!!!
"Çok açık ve net söylüyorum, Hükûmetimiz ve Bakanlık ilgili firmaya karşı bir sindirme
politikası yapmıştır, yani bunları bezdirerek, bıraktırarak bu işten vazgeçirme konusunda bir
politika yaptı.” Yani Bakanlık buradaki işletmenin araziye zarar vereceğini biliyor, zarar
vereceğini bildiğinden dolayı da şirkete baskı yapıyor. İkinci bölümde devam ediyor,
konuşmalarının devamında “Sayın Bakan beni çağırdı...” Ben bu anlatılanları Sayın Bakanın
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ağzıyla anlatıyorum, “Başkan dedi ki: ‘Biz sıkıştık, maalesef kendi kazdığımız kuyuya kendimiz
düştük. Hem şirket hem İngiliz Büyükelçiliği hem de İngiltere Hükûmeti tarafından
sıkıştırılmaya başlandık, maalesef kazdığımız kuyuya kendimiz düştük, ruhsatı vermek
durumundayız” (sf. 253-254)...."
[Data_2011-2013]

374.!!!!
"Değerli arkadaşlar, şimdi böyle bir gayriciddi soru önergesi cevabı olur mu? Ben sizin bunu
söylediğinize inanıyorum. “Niye?” der iseniz inandığımın da altyapısının olması gerekli. Sizden
önce Sayın Bakan Osman Pepe değil miydi? Bu Osman Pepe döneminden beri buradaki İngiliz
Büyükelçisi, Türkiye İngiliz Büyükelçisi David Logan bu konuda Osman Pepe’ye de, daha üst
noktalarda da herkese baskı yaparak Osman Pepe’den bu ruhsatı istediler. Niye vermedi
Osman Pepe? Çıktı, NTV’de yayında ne söyledi? “Ben Çal Dağı’na gittim. Çal Dağı’nda bu
ruhsatı vermek bir caniliktir. Çal Dağı’nda bu ruhsatı verdiğinizde Türkiye'nin 1’inci sınıf
topraklarını yok edersiniz. Onun için, benim bileğimi bükemediler, başkasının bileğini büktü.”
dediler. NTV’de hâlâ kasedi duruyor, CD’si duruyor.(sf. 253-254)"
[Data_2011-2013]

375.!!!!
"Sayın Bakanım, eğer Belediye Başkanı söylediyse Belediye Başkanına gerekli işlemi yapın
ama Belediye Başkanının söyledikleri doğru ise, siz gerçekten İngiliz Hükûmetinin baskısı
altında bu ruhsatı vermişseniz, bu da Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanına yakışmaz.
Gensoruyu beklemeden istifa edin. (sf 256)"
[Data_2011-2013]

376.!!!!
"Ümit Özgümüş: “2008 krizi geldiğinde, 2008 krizinin Türkiye’ye belki de en hayırlı
yönlerinden bir tanesi, satılmaya hazır hâle getirilen Halk Bankasının satılamaması diye
düşünürken, birkaç gün önce Halk Bankasının yüzde 25 hissesi daha satıldı ve bu satılan
hissenin ağırlıklı olarak İngiliz sermayesi olmak üzere, büyük bir kısmı, yine yüzde 80’i
yabancılara satıldı ve buradan 4,5 milyar lira gelir elde edildi... . Doğrudan yabancı sermaye
kavramı, Türkiye’de portföye yapılan yatırımdır, bu da övünülecek bir şey değildir. Bankanızın
hissesini sattığınız zaman, fabrikaların hissesini sattığınız zaman bundan övünülecek bir şey
çıkarmak çok doğru değildir, hatta üzülünmesi gerekir.” (sf. 789)."
[Data_2011-2013]

377.!!!!
"Engin Altay: “Arkadaşlar, eğitimin odağı, öğretmendir. Eğitim, moral ve motivasyondur.
Nitelikli eğitim, büyüme ve kalkınmanın altın anahtarıdır. Bakın ben size bir örnek vereyim:
İngiltere’de Başbakana soruyorlar “Sayın Bakan, öğretmenler haftada on beş saat çalışıyor
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fakat doktorlarla aynı maaşı alıyorlar.” diye. Bakan bilimsel bir araştırma yaptırıyor ve sonuç
şu: Öğretmenin sınıftaki bir saatlik dersi diğer çalışanların üç saatlik çalışmasına bedel. Bunu
niye dikkate almıyorsunuz? OECD ortalamasında en çok çalışan Türkiye öğretmenleridir ama
siz öğretmen sendikasını terörist ilan ederek işin içinden çıkıveriyorsunuz” (sf. 31)."
[Data_2011-2013]

378.!!!!
"Zaten olmadığı için İngiltere’de bir üniversite -kısaltılmışını söylüyorum- GaWC diyor ki,
finans sektörüyle ilgili bir kıyaslama yapıyor ve global finans merkezlerinin kategorisini
koyuyor"
[Data_2011-2013]

379.!!!!
"Oğuz Oyan: “Dünyada 1980 sonrası, Türkiye’de 86 sonrası, özelleştirmeler aracılığıyla da
borsaların sermaye derinliğinin sağlanacağı iddia edildi ve bu anlamda da İngiltere örneği
ilginçtir, gerçekten çok sayıda paydaş yaratıldı. Türkiye örneğine baktığınız zaman şunu
görüyorsunuz: 46 milyar dolarlık bir özelleştirme yapıldı 86’dan bu yana. Sadece yüzde 3’ü
bunun İMKB’de işlem gördü, satıldı, yüzde 16’sı halka arz olarak işlem gördü yani büyük
bölümü blok satış ve benzeri yöntemlerle değerlendirildi."
[Data_2011-2013]

380.!!!!
"Atilla Kart: “Kraliçe II. Elizabeth’ten Mayıs 2008’de Büyük Şövalye Nişanı’nı Dolmabahçe
önünde demirleyen İngiliz uçak gemisinde alıyorsunuz. Olabilir. Bunun anlamını ayrıca
sorgulamıyoruz. Bu nişanı alırken Türkiye Cumhuriyeti kara sularında bulunan bir uçak
gemisinde Türk Bayrağı'nın bulunmamasından Cumhurbaşkanı nasıl rahatsız olmaz?
Cumhurbaşkanı için bu sembollerin, bu jestlerin, bu kavramların, bu değerlerin bir anlamı yok
mudur? Cumhurbaşkanı, 2010 “Chatham House” ödülünü 9 Kasım tarihinde alırken, yine
Kraliçe’den alırken, bu tarihin 1918 yılında İngilizlerin Çanakkale Boğazı’nı işgal ve İskenderun,
Antakya’ya asker çıkardığı tarih olduğunu bilmez mi? Cumhurbaşkanı, siyasal bilinçten, siyasal
duyarlılıktan bu kadar yoksun olabilir mi ya da bu değerlerin Cumhurbaşkanı için bir önemi
yok mudur?” (sf. 24)."
[Data_2011-2013]

381.!!!!
"Gürkut Acar: İngiltere Başbakanı Lloyd George 1922’de diyor ki: “Yüz yıllar nadir olarak dahi
yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu.” Ben de
doksan yıl sonra diyorum ki: Şu talihsizliğimize bakın ki bugün Türkiye’yi yönetenler, büyük
dahinin adını, anlamını silmek için uğraşıyor. Evet, Türkiye böyle bir talihsizliği yaşıyor.
Atatürk’ün kurdurduğu ve
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mirasından pay ayırdığı kurumlardan birinden Atatürk’ün adı siliniyor. Bunu anlamak
mümkün değil. Bu, talihsizlik değilse nedir? (sf. 116)"
[Data_2011-2013]

382.!!!!
"Ertuğrul Günay: Mesela, bizim bütçe sunumu kitabımızın kapağında bir levha var, bir çini
levha. Bu, Bursa Yenişehir Sinan Paşa Camisi kapısından çalınarak İngiltere’ye götürülmüş
bulunan dört yüz elli yıllık bir müstesna İznik çinisi, gerçek,
müstesna bir İznik çinisi. Bunu, arkadaşlarımızın gayretleriyle, bunu ve buna benzer birçok
örneği…(588)"
[Data_2011-2013]

383.!!!!
"Recep Akdağ: Değerli milletvekilleri, bu kürsüden, Dünya Bankasının bunu bu şekilde
söylediği ifade edildi ama bu yanlış bir bilgiye dayanıyordu. 2008 yılında OECD’nin yayınladığı
bir raporda aynen bu ifadeler yer almaktadır. Ve daha sonra, 2011 yılının Mart ayında
dünyanın en saygın tıp dergilerinden -İngilizce
ismiyle söyleyelim- British Medical Journal’da bir makale yayınlandı. Herkes bilir ki, bu
konuları iyi takip eden herkes bilir ki ilgili dergi dünyanın en saygın, hakemli dergilerinden
birisidir ve bu dergiler, değerli milletvekilleri, hatır, gönül için hiçbirşeyi basmazlar, hiçbirşeyi
yayınlamazlar. Dergide, yazıyı bu dergiye götürenlerin kimliklerinden daha önemli olan, bu
dergilerin hakemli dergiler olmaları ve bu hakemlerin verdikleri kararlarla bu yayınları
yapmalarıdır. Bu dergide, British Medical Journal’da şu ifade ediliyor, deniyor ki… Bir defa
başlığı çok enteresan: “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Geri Kalmışlıktan Liderliğe” Ve metinde
de şu ifade edilmektedir: “Sıkça duymaya alıştığımız başarısızlıkların aksine Türkiye, orta gelir
düzeyindeki ülkelerde eşi görülmemiş hız ve düzeyde sağlık çıktılarını iyileştiren ve Binyıl
Kalkınma Hedefleri’ni 2015’ten önce yakalayan bir başarı örneğidir.” (sf. 826)"
[Data_2011-2013]

384.!!!!
"Ayşe Gülin Bilgehan: AB neden bu ödülü aldı? 60’ıncı yılında Avrupa Birliği, İkinci Dünya
Savaşı felaketinden sonra “Bir daha asla.” sloganıyla kuruldu. Avrupa’da 1939-1945 yılları
arasında 50 milyon insan öldü. Bizde de büyük sıkıntılar çekildi, ama kimse ölmedi. Sonradan
gelişseler de insan kaybı gayrisafi millî hasıla artışıyla telafi edilemiyor. Almanya ve Fransa bu
gerçeği anlayarak AB’ye destek olmaya devam ediyorlar. Törende yan yanaydılar, ama
krizden dolayı, örneğin İngiltere törene katılmadı. Bir büyük eksik daha vardı, kıdemli aday
ülke Türkiye. (sf. 97)"
[Data_2011-2013]
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385.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Değerli arkadaşlar, bütün dünyada, çalıştığınız zaman daha yüksek maaş
alıyorsunuz, emekli olduğunuzda daha düşük alıyorsunuz. Mesela İngiltere’de –ben, devlet
emeklilik sisteminden bahsediyorum- eğer çalışırken 100 lira alıyorsanız, emekli olduğunuzda
devletin verdiği 25 liradır fakat Türkiye’de durum; çok farklı, hatta OECD ülkeleri arasında
çalıştığı dönemde aldığı paraya oranla emeklilikte alınan para en yüksek olan ülkedir. Yani
Türkiye, çalışma döneminde aldığı maaşa oranla emeklilik maaşını en yüksek veren ülke
konumundadır. Zaten ondan dolayı da bu sene bütçeden sosyal güvenlik sistemine 73
katrilyon -yani eski parayla- para aktarmış olacağız. Türkiye’nin toplam yatırım bütçesi 39-40
milyar lira, sosyal güvenlik sistemine Maliye Bakanlığının vereceği para yaklaşık 73 milyar lira.
Dolayısıyla, bunu daha da artırmanın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum” (sf. 816)."
[Data_2011-2013]

386.!!!!
"MEHMET METİNER (Devamla) – Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu kürsüde Dersim İsyanı’nı
diline dolayan, Şeyh Sait İsyanı’nı diline dolayanlara Öcalan’ın bir sözünü ithaf ediyorum. (CHP
sıralarından “Ooo!” sesleri) “Atatürk, demokrasiye geçmek istiyordu ama İngilizler, Şeyh Sait’i
ve Seyit Rıza’yı kullanarak Atatürk’ün demokrasiye geçişini engellediler.” diyor. Şeyh Sait’i,
Seyit
Rıza’yı, Şeyh Sait İsyanı’yla Dersim İsyanı’nı İngiliz iş birlikçiliği olarak suçlayan Öcalan’ın
kendisidir ama burada birileri kalkıp Şeyh Sait edebiyatı yapıyor, Dersim edebiyatı yapıyorsa
bunun ilkeyle, samimiyetle bir alakası yok. İstismara gerek yok. (sf 893)"
[Data_2011-2013]

387.!!!!
"Özcan Yeniçeri: 30 Ağustos 1918’de “Agamemnon” adlı bir İngiliz zırhlısında Amiral
Galtrop’la Osmanlı delegasyonu Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştı. Osmanlı, Birinci Dünya
Savaşı’nı kaybettiği için Mondros’u imzalamak zorunda kalmıştı. 2013 yılı itibarıyla Başbakan
Erdoğan’ın talimatıyla İmralı’da kitle katliamcısı Öcalan ile gemide değil ama bu defa da İmralı
Adası’nda teröristbaşı
Öcalan ile görüşmeler sürdürülüyor. Hükûmete soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti savaş mı
kaybetti ki bunun sonucunda terör örgütünün hükümlü lideriyle görüşmek zorunda kalmıştır?
(1004)"
[Data_2011-2013]

388.!!!!
"Recai Berber: “Değerli milletvekilleri, özel sektörün santrallerinin üretimdeki payı on yıl önce
sadece yüzde 24 idi, 2015 yılına kadar, Enerji Bakanlığımız, yapılan bu çalışmalarla yüzde
75’lere kadar çıkarmak hedefindedir. Bunun için, bu husustaki geçiş süreci, özellikle bu geçiş
sürecinde yapılan düzenlemeler son derece önemlidir. Bu geçiş sürecinde, İngiltere’de, enerji
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piyasasıyla ilgili kanunda 9 kez değişiklik yapılmıştır. Öte yandan, enerji üretim, dağıtım ve
pazarlama şirketlerinin, özel sektörün başarılı girişimleriyle maliyetlerin daha da aşağıya
çekilmesine ve gerçek anlamda rekabete dayalı ve verimli bir serbest piyasaya
dönüştürülmesine katkı sağlanmış olacak. Alternatif enerjiye ilişkin, Bakanlığımız her türlü
desteği, özellikle yenilenebilir enerjideki satın alma garantileriyle ve fiyatlarıyla vermektedir.
Rüzgârda, güneşte, jeotermalde on yıla varan geri alım garantileri söz konusudur” (sf. 996)."
[Data_2011-2013]

389.!!!!
"“Türkiye'de sağlık alanında hızla yaygınlaştırılan ve çok büyük miktarda kamu kaynağının özel
şirketlere aktarılmasını sağlayan "Kamu Özel Ortaklığı" İngiltere'den model olarak alınmış,
ancak İngiltere Parlamentosu, yolsuzluk, hatalı muhasebeleştirme, kamu maliyesi açısından
ciddi risk oluşturması, kamu yararına aykırı uygulamalar konusunda yoğun şikâyetlerin olması
nedeniyle KÖO uygulamasına yönelik bir "Araştırma Komitesi" kurulmasını kararlaştırarak,
daha sonra kira ödemelerinin neden olduğu mali güçlükleri aşmak için birçok önlemler
almaya başlamıştır” (sf. 788)."
[Data_2011-2013]

390.!!!!
"Alaattin Yüksel: Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri Hükûmetin her türlü ayrımcı
yaklaşımına, ötekileştirmesine rağmen, her türlü engellemesine rağmen elini bağlasanız
koluyla, kolunu bağlasanız beyniyle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam etmektedirler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yerelde kalkınma modeliyle dünyada örnek olmuştur. Geçen ay
İngiltere’de yapılan araştırmada ayın belediye başkanı seçilmiştir. Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanımız, yarattığı güzel kentle bütün Türkiye’de yerli ve yabancı…"
[Data_2011-2013]

391.!!!!
"Mehmet Şandır: “Bugün bölgemizde uygulanan Büyük Ortadoğu Projesi’nin eğer toplumsal
psikolojisinin altlarını incelerseniz Hıttin Savaşı sendromu yatar. Hristiyanlık için çok önemli
olan Kudüs’ün Müslümanların eline geçmesi, Hristiyanlar açısından asla kabul edilebilir bir şey
değildir. 1917’nin 11 Aralığında İngiliz General Edmund Allenby’nin Kudüs’e gelip, kırk günlük
bir kuşatmadan sonra, Kudüs’ü Türklerden aldıktan sonraki beyanı bugünlerimize ışık
tutmaktadır. Yaptığımız işin önemini ifade etmek açısından bunu kısaca hatırlatmakta fayda
vardır. Mısır seferi kuvvetleri komutanı olarak İngiliz General Edmund Allenby’nin kırk günlük
bir kuşatmadan sonra Kudüs’ü teslim aldığında -yani oranın mutasarrıfı, valisi, belediye
başkanı, Türk yöneticileri şehri terk edip, bunlara bıraktığında- söylediği söz bugün bizim için
önemlidir, demiştir ki tarihçilerin yazdığına göre: “Kalk Selahaddin, kalk! Gör bakayım, Kudüs
şimdi kimin elindedir.” diye, bugün bazı tarihlerde çok acı hikâyeleri olan bir süreç
yaşanmıştır” (sf. 88)."
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[Data_2011-2013]

392.!!!!
"Dolayısıyla, bugün Türkiye’mizin, Türk milletinin muhatap olduğu tüm bu politikaların
kaynağında Hıttin Savaşı sendromu ve 1917’de General Edmund Allenby’nin sözleri yatar. İşte
bugün -çok geç kalmış olmasına rağmen- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, devleti, Meclisi
Selahaddin Eyyubi ismini unutmadı ama bir üniversiteye vererek bir anlamda işte yaklaşık yüz
yıl sonra, bu İngiliz Generalin, Türk milletine meydan okuyan bu şımarıklığına bir cevap
veriyoruz. İnşallah, aynı üniversite Kudüs’te de kurulur. (88)"
[Data_2011-2013]

393.!!!!
"Altan Tan: “Bakınız, kurucu iradeyle ilgili yalanları ben sıralamaya başlıyorum: 1) Kurucu
irade kimdir? Kurucu irade, bana göre, bize göre 23 Nisan 1920 Cuma günü Türkiye Büyük
Millet Meclisini Ankara’da açan zatların, muhterem şahısların tamamının iradesidir. Bunların
bir kısmı -biliyorsunuz- son Osmanlı Meclisi Mebusanını İngilizlerin basması üzerine Ankara’ya
gelen milletvekilleridir, geri kalan yarısı da eksiklerin tamamlanarak seçilmesi ile Ankara’ya
gelen muhterem milletvekilleridir. Peki, diğer yarısına ne olmuştur? İngilizler Meclisi basmıştır
ve yakaladıkları milletvekillerini Malta Adası’na sürgün etmişlerdir. İşte, 23 Nisan 1920’de
bulunan zatlar bu kişilerdir, Malta’ya götürülemeyen, o gün Mecliste hazır olmayan ve bir
şekilde Ankara’ya gelen ve ondan sonra da Malta’ya gidenlerin yerine seçilen milletvekilleri.
2) Bu Meclis nasıl açılmıştır? Yine 23 Nisan 1920 günü Hacı Bayram Camisi’nde namaz
kılındıktan, mevlütler okunduktan sonra, tekbirler, salavatlar ve dualarla Ulus’a kadar
yüründükten sonra açılan Meclistir. 3) Bu Mecliste Türklük, Kürtlük, bir mezhep ayrımı var
mıdır? Hayır, onda da kesinlikle yok ve ondan sonra bu Meclisin 1921 yılında kabul ettiği bir
Teşkilatı Esasiye Kanunu vardır, bizim ilk Anayasa’mız kabul edilir. Bu Anayasa’da neler
vardır? Size bazı maddelerini okuyacağım” (sf. 269)."
[Data_2011-2013]

394.!!!!
"Alaattin Yüksel: “Dünyada tarım sektörünün stratejik önemi hızla artarken AKP döneminde,
son on yılda, çiftçimiz, üreticimiz 3 milyon hektar alanda tarım yapmaktan vazgeçmiştir.
2012’de pamuk ekim alanları yüzde 35 azalmıştır. Geçen yıla göre incir ve üzüm fiyatları yarı
yarıya düşmüştür. Üzüm üreticisi 2011 yılında 4,20 TL’ye sattığı 9 numara bandırmalık kuru
üzüme bu yıl hâlen 2,60 TL’ye alıcı bulmakta zorlanmaktadır. Manisa Ziraat Odası verilerine
göre, 1 kilogram çekirdeksiz kuru üzümün maliyeti 3,56 Türk lirasıdır. Şu anda 2,60 TL’ye
üzümünü satan üretici bu işin altından nasıl kalkacaktır. Daha şimdiden, çiftçilerimiz
bankalardan yüksek faizlerle kredi alarak önümüzdeki yıl üreteceği mahsulünü
harcamaktadır, bu koşullarda yeniden üretim gerçekleştirmesi oldukça zor görünmektedir. Bu
durama seyirci bölgemiz AKP milletvekilleri “Ekmeğe üzüm katın.” demekten başka çare
gösterememektedirler, İngiltere kraliçesinin tarihte yoksullara “Ekmek bulamıyorlarsa pasta
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yesinler.” dediği gibi. Beş altı gün önce, AKP milletvekillerinin ekmeğe üzüm katılması
kampanyasını başlattığı sıralarda, Manisa’da benim de köyüm olan Köseali köyünde naturel
kuru üzüm 3,80 TL’ye satılıyordu. Bu kampanya başladıktan üç gün sonra, naturel kuru üzüme
şu anda alıcı bulamamaktadır çiftçiler, köylüler. Sayın vekilim âdeta tüccara “Üreticinin elinde
çok üzüm var, vurun beline.” diye mesaj vermiştir” (sf. 303)."
[Data_2011-2013]

395.!!!!
"Mehmet Günal: Yapılıyor zaten, bakın, burada, 88 tane tesis yapılıyor, birim maliyetleri belli.
Dünyada birçok ülkede, maalesef birim maliyetlerine baktığımız zaman yüzde 24 civarında İngiltere’de araştırma yapmışlar- fazla, borçlanma maliyetiyse hazinenin normal yoldan
borçlanma maliyetinin yüzde 83 üzerindeymiş. Şimdi, peki, biz o zaman buradan ne
kazanacağız? Yani “Bunu yaparken, bu modeli överken bunun avantajı nedir?” diyoruz, o da
yok. Dolayısıyla, yeniden YPK’dan onay alınması gerekiyor. Bir çok ülkede üçlü, dörtlü
sistemler var; kabine, ilgili bakan, YPK, hatta cumhurbaşkanları bu projeleri yeniden
kesinleşme aşamasında da onaylıyor değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; lütfen bunları dikkate
alalım. (508)"
[Data_2011-2013]

396.!!!!
"Hilmi Bilgin: Değerli milletvekilleri “Cezaevi Çalışmaları Merkezi” adı altında, İngiltere’de
Essex Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir merkez vardır. Bu merkez 1997 yılında
kurulmuştur. Merkez, uluslararası anlamda cezaevi verilerini derleyen, buna ilişkin raporlar
yayınlayan, akademik araştırmalar yapan ve faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu kuruluşun
verileri İnternet sitesinde herkese açıktır. Bu veriler incelendiği zaman, AB ülkelerindeki
ortalama tutukluluk oranı yüzde 25,2 iken Türkiye’de 23,3’tür. Biz bu değerlendirmeyi
yaparken var olan verileri olumlu yönde görmek açısından değil, tartışmalı bir alana ışık
tutmak ve tartışmayı doğru veriler üzerinden sürdürmek istiyoruz.(870)"
[Data_2011-2013]

397.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti neden kamu-özel ortaklığı modelini
uygulamak istiyor, bizce merak konusu. Bunca özel hastane varken devlet hastanelerini
neden özelleştirmeye çalışıyor? Her fırsatta övünen Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti TOKİ
eliyle inşaat yapamıyor mu? Erzurum’da devlet eliyle yapılan hastane çok daha ucuza yapıldığı
hâlde neden aynı yöntemler her yerde uygulanmıyor? İhaleyi alan şirket her şeye rağmen
batarsa ne olacak? Bu hastanelere yaklaşık 5 milyar Türk lirası harcayarak tamamına sahip
olmak varken yaklaşık 50 milyar lira kira ödemek neden? Bazı bakanların “Bu borcu
torunlarımız bile ödeyemez.” diyerek karşı çıktığı iddia ediliyor bu projeye. Niye inatla devam
ediyorsunuz? Kamu-özel ortaklığı sistemini deneyen ve yirmi yıl sonra, pişman olarak,
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kamuyu zarara uğrattığı için araştırma komisyonu kurduran İngiltere örneği varken bu hatada
neden ısrar ediliyor, hâlâ bilemiyoruz."
[Data_2011-2013]

398.!!!!
"Liberallerin bile hayallerinin ötesinde yer alan ve İngiliz hazinesi raporunda “Kapitalizmin
kabul edilmez yüzü bu sözleşmelerle ortaya çıkmıştır.” denilen bu sistemi sizlere kim
dayatmaktadır? Bu yöntemin kapitülasyonlardan farkı nedir? Sağlık stratejik bir konu mudur?
Eğer öyleyse yabancılara nasıl ihale edeceksiniz?” (sf. 911)."
[Data_2011-2013]

399.!!!!
"Mehmet Şükrü Erdinç: “Değerli milletvekilleri, kamu-özel iş birliği modeli, kamu ve özel
sektörün altyapı ve hizmet sunumunda ortak yatırım yapmasını sağlayan, yatırım ve
hizmetlerin maliyet, risk ve kazanımlarının kamu ve özel sektör arasında paylaşılmasını
hedefleyen bir modeldir. Tasarıda esas alınan kamu özel iş birliği modeli idarenin ihtiyaç
duyduğu tesisin özel sektör tarafından finanse edilerek tasarlanması, yapılması, belli bir süre
için idarenin kullanımına bırakılması ve tesis üzerindeki bazı hizmetlerin yüklenici tarafından
verilebilmesi, sözleşme süresi sonunda tüm tesislerin idareye devri esasına dayanmaktadır.
Bu model ile yaptırılan tesislerdeki sağlık hizmetleri kamu tarafından sunulmaya devam
edilecektir. Kamu-özel iş birliği modeli başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde
sağlık, eğitim ve ulaştırma alanında uygulanmaktadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu’ndaki kamu-özel ortaklığı ile ilgili düzenlemelerin yetersiz kalmasından dolayı kamu
özel iş birliği modeli müstakil bir kanun hâlinde daha kapsamlı ve ihtiyaca cevap verecek
şekilde yeniden düzenlenmiştir” (sf. 51)."
[Data_2011-2013]

400.!!!!
"AHMET TOPTAŞ (Devamla) – Bizim geleneğimizde, “Ebediyete intikal etmiş birisine kötü söz
söylemek ölü eti yemektir.” diye anlattılar. Biz, dolayısıyla, Ali Çetinkaya’nın yargıladığı
şahıslarla ilgili, şu şahıs şunu yapmış, bu şahıs bunu yapmış diye bir nitelendirmede
bulunmayacağız. Şunu söyleyebilirim ki istiklal mahkemeleri hata da yapmış olabilir. Ancak,
yaptığı yargılamada yargılanan şahıslar İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesidir.... Aynen
söylüyorum, casusluk yapanlardır.... Ulusal Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkıp ihanet edenlerdir,
cumhuriyete ihanet edenlerdir. (65)"
[Data_2011-2013]

401.!!!!
"Erkan Akçay: Kamu-özel ortaklığı sağlık alanında hizmetlerin kısılması sonucunu ortaya
çıkarmış, sağlık hizmetlerinde kamu yararından ziyade özel sektör kârlılığı

900

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
öne çıkmıştır. Sadece kârı gözetmek, değerli arkadaşlar, hiç kimse kusura bakmasın ama
tüccarlıktan öte bezirgânlıktır. İngiltere’deki bazı hastanelerde 1 milyon pound koyanlar, üç
yılda 34 milyon pound gelir elde etmiştir. Tam bir finansal skandal olan bu sistemin bir kamu
politikası olarak uygulanmasını fevkalade sakıncalı görüyoruz. (84)"
[Data_2011-2013]

402.!!!!
"Muharrem Işık: Özellikle Dünya Sağlık Örgütü, Britanya Tıp Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve
diğer tüm sağlık kurumları bu modelin çok kötü olduğunu anlatıyorlar. İngiltere’deki başarısız
kamu-özel ortaklığıyla ilgili olarak orada yapılan açıklamalar var. Orada ne kadar başarısız
olduğunu zaten açıklıyorlar ama
biz anlayamıyoruz (87)."
[Data_2011-2013]

403.!!!!
"Orhan Düzgün: Bugün gündem dışı konuşmalarda Sayın Ahmet Toptaş, Afyon Milletvekili
konuşurken, bir sayın milletvekili Ali Çetinkaya için “katil” dedi. Savunduğu kişi, İskilipli Atıf
Hoca’ymış... Aynı kişi diyor ki: “İslam kilidinin anahtarını İngiltere’nin güvenilir ellerine teslim
etmekte İslam âlemi için hiçbir tehlike yoktur.”.... İslam’ın kilidini İngiltere’ye teslim etmekte
hiçbir sakınca görmüyor musunuz sayın milletvekilleri? .....Bu adamın adını bir hastaneye
verdiniz.... Aynı bakan üst düzey bürokratlarını, devletin müsteşarlarını, genel müdürlerini,
daire başkanlarını, bu memlekette emeğiyle, alın teriyle çalışan doktorların, hemşirelerin
döner sermayelerini iç etmek için hastanelere görevlendirdi. (103)"
[Data_2011-2013]

404.!!!!
"Nevzat Korkmaz: “Değerli milletvekilleri, AKP-PKK pazarlıkları sürerken bazı görevlendirilmiş
yazarçizer takımı da İngiliz yardakçısı Ali Kemal’i aratmayacak yazılar yazıyorlar, Milliyetçi
Hareket Partisini suçluyorlar, Türk milliyetçilerine hakaret edip ayaklarının altına alıyorlar."
[Data_2011-2013]

405.!!!!
"Taner Yıldız: “Türkiye’nin iletim ve dağıtım hatları Avrupa Birliği üyesi ülkelerle
karşılaştırdığımızda en uzun 2’nci, hatta bir kısım açıdan baktığımızda da 3’üncü büyük
şebekedir. Doğusuyla batısı arasında 76 dakika fark bulunan bir ülkedeyiz biz. O yüzden,
iletim hatlarındaki kayıplar, dağıtım hatlarındaki kayıplar ve ortalama kaçaklara baktığımızda,
bu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yüzde 10’dur. Dediğim gibi, iki bölgeyi çıkardığımızda yüzde
9,4 gibi bir rakamdan bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden, bu rakamları mutlaka 2015 yılının
sonuna kadar makul hâllere çekeceğimizi bir kez daha ben bu vesileyle belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, bu dönüşüm İngiltere’de 9 tane kanun değişikliğiyle beraber devam etti.
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Türkiye büyürken değişen, tam tersi ifadeyle, değişirken de aynı zamanda büyüyen bir
ülkedir. Bütün bunların yönetimi çok daha farklı dikkatler istiyor."
[Data_2011-2013]

406.!!!!
"Reşat Doğru: “Bakınız, son zamanlarda İngiltere’de ve birçok Avrupa ülkesinde büyük rüzgâr
türbinlerinin yaratmış olduğu çevre sorunları nedeniyle çok ciddi bazı önlemler alınmaya ve millî park alanlarının sınırları içinde ve çok yakın şekilde kurulması da maalesef- bunlar
tarafından yasaklanmaya başlanmıştır” (sf. 437)."
[Data_2011-2013]

407.!!!!
"Oktay Vural: Ayrıca, millî hakemimiz Cüneyt Çakır çok değerli bir temsil görevini başarıyla
yapmaktadır, yapmıştır, önemli bir değerdir. Manchester United ve Real Madrid arasında
yapılan Şampiyonlar Ligi maçı yönetimiyle ilgili İngiliz gazetelerinin attığı başlıklar hadsizliktir,
terbiyesizliktir. Cüneyt Çakır nezdinde Türk milletine hakaret dolu bu ırkçı anlayışı kınadığımı
ve Sayın Cüneyt Çakır’a da
bundan sonraki görevlerinde başarılar dilediğimi ifade etmek istiyorum. (s 562)"
[Data_2011-2013]

408.!!!!
"Alaattin Yüksel: Bu durama seyirci bölgemiz AKP milletvekilleri “Ekmeğe üzüm katın.”
demekten başka çare gösterememektedirler, İngiltere kraliçesinin tarihte yoksullara “Ekmek
bulamıyorlarsa pasta yesinler.” dediği gibi. Beş altı gün önce, AKP milletvekillerinin ekmeğe
üzüm katılması kampanyasını başlattığı sıralarda, Manisa’da benim de köyüm olan Köseali
köyünde naturel kuru üzüm 3,80 TL’ye satılıyordu.
Bu kampanya başladıktan üç gün sonra, naturel kuru üzüme şu anda alıcı bulamamaktadır
çiftçiler, köylüler. Sayın vekilim âdeta tüccara “Üreticinin elinde çok üzüm var, vurun beline.”
diye mesaj vermişti. (303)"
[Data_2011-2013]

409.!!!!
"Ali Uzunırmak: “Değerli milletvekilleri, tarihten, Osmanlının son zamanlarından bugünkü,
işte bu iyi niyet görüşmeleri, işte akil adamlar komisyonu ve birtakım, Sayın Başbakanın
milletvekillerini toplayıp bölgelerine gitmeleri, ikna etmeleri için onları elçi olarak kullanması
gibi, değerlendirmemiz gereken konular var. Bunlara benzeyen tarihte ne var? Tarihte
bunlara benzeyen Türkiye işgal edildiğinde sadaret makamının, sultanlığın çeşitli görevlerinde
bulunan kişiler var ve bu kişilerin uyguladıkları, yapmak istedikleri, yaptıkları eylemler var ve
bunların sonu var. Bakın, bunlardan birkaç tanesini size sayayım: Şeyhülislam Mustafa Sabri
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Efendi var, Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir var, İngiliz Muhipler Cemiyetinin
casusu Sait Molla var, İngilizlerin maaşa bağladığı Miralay Sadık var, Ali Kemal var, Rıza Tevfik
var, Konyalı Zeynel Abidin var. Bunların buluşma yeri neresi olmuş ve bunlar ne yapmış,
yaptıkları eylemin sonucunda nerede buluşmuşlar biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bunlar,
13 Kasım 1922’de İstanbul’u terk etmek, İngilizlere sığınmak için İngiliz gemisinde
bulunmuşlar. Peki, bunlar ne gibi işlemler yapmışlar, ne gibi işlemlere önayak olmuşlar?
Bakın, Kuvayımilliye’den rahatsız olan Mustafa Sabri, Şeyhülislamlık makamında ve Damat
Ferit hükûmetlerinde görev yapmış, Mustafa Kemal’i görevden aldırmak için yaptığı
müdahaleden dolayı teşekkür eden İngiliz Askerî Ataşesi Deeds’e teşekkür eden Mustafa
Sabri, Kuvayımilliye önderlerini katletmeye çağıran Teali-i İslam Cemiyetinin bildirisini yazan
adamdır. Yani, Mustafa Sabri’ye göre Kuvayımilliye bir sergüzeştçinin sarhoşlukla ilan ettiği bir
fitnedir ve bu bildiri, Mustafa Sabri’nin kaleme aldığı bu bildiri Yunan uçaklarından Türk
halkına atılmıştır. Peki, bu bildiriyi Mustafa Sabri yazmış, o İngiliz gemisinde buluşan
Dürrizade Abdullah Efendi kimdir? Dürrizade Abdullah Efendi, o zamanki şeyhülislamdır ve bu
bildiriyi Kuvayimilliye karşı yayımlayan şeyhülislamdır, Damat Ferit Hükûmetinin
şeyhülislamıdır. Ne olmuş neticesi? İngiliz gemisine sığınmış” (sf. 581)....Hafız vaazında diyor
ki: “Kuvayımilliye yalandır, maskedir. Buna katiyen inanmayın. Bu
heriflere inanmak cinnettir. Bunların hepsi yağmacı güruhudur. Mustafa Kemal dedikleri
padişahın tardettiği ve idama mahkûm eylediği birisidir.” İşte, bunların buluşma yeri İngiliz
gemisi olmuştur. Değerli milletvekilleri, bugün de efsunlu kelimelere, “çözüm”, “silahların
bırakılması”, “barış” gibi birtakım kelimelere Sayın Başbakanın ne kadar inandığını ben merak
ediyorum. Bir yandan barıştan bahsediliyor bir yandan baldıran zehri içmekten bahsediyor
Sayın Başbakan. E, Sayın Başbakan, bu ne yaman bir çelişkidir! Eğer, barış ve çözüm varsa niye
baldıran zehrinden bahsediyorsun? İşte, bütün bunlar doğru değerlendirilmelidir. (582)"
[Data_2011-2013]

410.!!!!
"Afif Demirkıran: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak’ta, 2011 yılı sonu itibarıyla -biraz
önce de ifade edildi 143 milyar varil petrol rezervi bulunmaktadır, bu da dünya petrolünün
yüzde 9’u civarındadır. Kuzey Irak bölgesinin petrol rezervinin de 45 milyar varil olduğu
bilinmektedir. BP’nin 2012 Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, Irak’ın doğal gaz
rezervinin de yine 2011 yılı sonu itibarıyla 3,6 trilyon metreküp olduğu ifade edilmektedir.
Ancak, gerek Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami’ye göre
gerek buralarda aramalar yapan İngiliz Heritage Oil şirketine göre Kuzey Irak’ta 3 ila 6 -ki bu
minimum rakamlardır- trilyon metreküp doğal gaz mevcuttur. Pek tabidir ki biz Türkiye olarak
Irak’ın tamamında enerji kaynaklarıyla ilgili arama, üretim ve pazarlama konusunda yerimizi
almalıyız."
[Data_2011-2013]
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411.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Şimdi, bütün bunlarla ilgili, o tarihteki gazetelerde ciddi makaleler
yayınlanmıştır ve bu makaleler bu çerçeve içerisinde kurulan bu heyetin hangi görevleri
yerine getireceğini ve başarıp başaramayacağını ifade etmiştir. Ancak, ilginçtir ki bu heyet
Anadolu’ya gittiğinde… -Ki şunu da özellikle ifade edeyim: Özellikle o tarihte, bu heyetin
kuruluşu sırasında, Damat Ferid Paşa o sıradaki İngiliz sorumlusu General Webb’den de bu
heyete üye vermelerini istemiş olmasına rağmen İngilizler bu heyete herhangi bir üye
veremeyeceklerini özellikle belirtmişlerdir. Bu tarihlerde, biliyorsunuz ki, 21 Aralık 1918’de
Meclisi Mebusan kapatılmıştır ve bu heyetin faaliyet gösterdiği tarih ise 16 Nisanla 18 Mayıs
1919 tarihleri arasındadır. Bu heyet Anadolu’ya gitmiştir, Anadolu’da değişik yerlerde
görüşmeler yapmıştır ama bu görüşmelerin eğer tümünü gözden geçirecek olursanız, aslında
Anadolu’daki halkın bir şekilde işgal kuvvetlerine karşı, işgale karşı bir direnç göstermesinin
önüne geçmeyi hedeflemektedir.” (sf. 225)."
[Data_2011-2013]

412.!!!!
"Faruk Bal: – Şimdi, daha sonra Taşnak cemiyetiyle Hınçak örgütü terör uyguladı.
İngilizlerin baskısıyla… Siz, o örgütle mücadele etmiş olan Boğazlayan Kaymakamının idamıyla
ilgili hükmü okumalısınız Sayın Bakan. İdam edileceği zaman Boğazlayan Kaymakamı Kemal
Bey “Ben halis bir vatanseverim, hiçbir suçum yoktur. Canım milletime feda olsun.” demiştir.
Şimdi, sizin PKK terör örgütüyle mücadele edenleri, şimdi, sizin PKK terör örgütüne karşı
göğsünü siper edenleri gönderdiğiniz yer belli. Onlar da eminim ki Boğazlayan Kaymakamı
Kemal Bey gibi düşünmektedirler. (588)"
[Data_2011-2013]

413.!!!!
"Metin Lütfü Baydar: Bu yollardan birinin seçimi yapılacaktır. Bu düşünce, Sevr
Anlaşması’ndan itibaren bu ülkenin parçalanması için her saniye uğraşanların düşüncesidir.
Eğer böyle bir düşünce olmasa, yeni devletlerin kurumsallaşması
için çalışan İngiltere’deki Westminster Demokrasi Vakfı en fazla yardımı niçin Barzani’den
alsın? Beklentisi ne? Demokrasinin gelişmesi mi, ayrı bir devlet mi?
Değerli milletvekilleri, soru kısa ve basittir. Açılım sonucu geleceğini iddia ettiğiniz barış için
şart olan, İmralı’daki idama mahkûm kişinin özgür kalması mıdır? Açılım sonucu geleceğini
iddia ettiğiniz barış için Türk milletinden vazgeçilecek midir, vazgeçilmeyecek midir? Sizlerin
bu iki kısa soruya vereceğiniz cevap, biraz önce bahsetmiş olduğum yollardan birine gitmemizi
sağlayacaktır. (832)"
[Data_2011-2013]
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414.!!!!
"Erol Dora: “Değerli milletvekilleri, Osmanlı Devleti döneminde çeşitli yabancı şirketler
tarafından inşa edilerek işletilen demir yollarının 4 bin kilometreye yakın bir bölümü
cumhuriyetin ilanı ile çizilen ulusal sınırlar içerisinde kalır. Türkiye sınırları içinde inşa edilen
ilk demir yolu, 23 Eylül 1856 tarihinde bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 1866 yılında
tamamlanan 130 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın hattıdır."
[Data_2011-2013]

415.!!!!
"Demir yollarının kâr marjı en düşük sektörlerden biri olduğu doğrudur. Ancak bununla
beraber ekonomik ve sosyal hayatın motor gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Yasa
tasarısının gerekçesinde “Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici olan demir
yollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için serbest,
rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği mevzuatı ile de
uyumlu bir demir yolu sektörünün oluşturulmasına ihtiyaç vardır.” denilmiştir. Ancak, taslakta
özel sektörün altyapı ve tren işletmecisi olması amaçlanmaktadır. Oysa İngiltere’nin yıllar
sonra altyapı ve tren trafiğini devlet tekeline alması gerçeği vardır. Bu yasa tasarısında AB
kriterleri bahane edilerek bir kısım şirketlere sertifika verme amacı güdülmektedir” (sf. 238)."
[Data_2011-2013]

416.!!!!
"Kadir Gökmen Öğüt: Demir yollarında özelleştirme bugüne değin birçok ülkede denenmiş
ancak başarılı olunamamıştır. İngiltere bunun en son örneklerinden biridir. İngiliz demir
yolları büyük bir çöküş yaşamaktadır, sık sık kazalar meydana gelmektedir, ücretlerin yüksek
olduğu en sık dile getirilen şikâyetler arasındadır.(275)"
[Data_2011-2013]

417.!!!!
"Doğan Şafak: “Değerli arkadaşlar, Hindistan’ın demir yollarını yapan İngilizler, yerli sanayinin
gelişmesini teşvik edeceğini görünce bu gelişmeyi engellemek amacı ile farklı iki strateji
izlemişlerdir. Limanlar ile üretim ve yerleşme merkezleri arasında taşınan mallardan daha az
taşıma ücreti alınırken ülkenin kendi ürünlerini merkezler arasında taşıyan demir yollarında
çok yüksek ücretler uygulamışlardır. Limanları ham madde kaynaklarına bağlayan ana demir
yollarının standart genişlikte olmasına karşılık, iç ulaşımı sağlayan ikinci yolları çeşitli
genişlikte yaparak ekonomilerini nasıl sömürdüklerine tarih tanıklık etmiştir” (sf. 585)."
[Data_2011-2013]

418.!!!!
"İbrahim Binici: “Tasarının gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının
tekelciliğine atıfta bulunularak tekelcilikten kurtulma, birçok firmanın olaya dâhil olmasıyla
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rekabet ve bu rekabetle daha ucuz ve daha kaliteli bir demir yolu hizmeti sunulacağından
bahsedilmiş. Sanırım, tekelciliğe negatif atıfta bulunularak yeni bir tekelciliğin yolunu açmak
bu şekilde olsa gerek. Zira on yıllık iktidarı döneminde yaşadığımız deneyimlerden ve daha
evvel İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde denenmiş ve fiyaskoyla sonuçlanmış örneklerden yola
çıkarak bu düzenlemenin, tam tersi bir biçimde, tekelleşmeyi artıracağını; ayrıca, hizmetlerin
ticarileştirilmesiyle birlikte bilet fiyatlarında dengesiz bir artışın olacağını öngörmek zor
olmasa gerek. Üstelik bu önemli hizmetlerin maliyetleri de düşürülerek kâr amacı güden
şirketlere devri, can taşıyacak demir yollarının güvenilirliğini de tartışmaya açacaktır” (sf.
588)."
[Data_2011-2013]

419.!!!!
"Arif Bulut: Bu yasa taslağının ruhuna baktığımızda, 19’uncu yüzyılda Avrupalılar demir yolu
imtiyazını alabilmek için Osmanlı üzerinde baskı kuruyorlardı. “Kilometre garantisi” adı
altında şirketlerin kârları Osmanlı Devleti’nce garanti altına alınıyordu. Başrolde İngilizler
vardı. Bugün de yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. AKP’nin Osmanlıya olan hayranlığı
katlanarak artmaya devam etmektedir. Belki görünen bir başrol oyuncusu yok ama oyun aynı
oyun, oyuncular değişiyor ama karakterler aynı karakter. Bugün hâlâ özelleştirme gelirlerinin
nasıl değerlendirildiği konusunda güvenilir ve şeffaf bir açıklama yoktur. Bu taslak
hazırlanırken diğer ülkelerdeki uygulamalar ve bunların sonuçlarının hiç dikkate alınmadığı
anlaşılmaktadır. (604)"
[Data_2011-2013]

420.!!!!
"Musa Çam: Dünyada örneğine rastlamadığımız bir biçimde özel sektörün altyapı ve tren
işletmecisi olarak rol alması öngörülüyor. İngiltere, yıllar önce başlattığı benzeri uygulamayı
kaldırmak için altyapıyı yeniden devlet tekeline sokmaya çalışmaktadır. (621)"
[Data_2011-2013]

421.!!!!
"Ali Sarıbaş: “Değerli milletvekilleri, posta, telgraf, koli ve kargo taşımacılığı ile bankacılık
faaliyetlerini yürütmekte olan PTT’nin Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’ndaki önemini
vurgulayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
İstanbul ve Anadolu işgal edildi. İstanbul’da bulunan telgraf merkezi de İngilizlerin eline
geçmişti. Mustafa Kemal Paşa tarafından Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık
Savaşı’nın başarısı için yeni bir haberleşme örgütünün kurulması zorunlu kılındı.
Haberleşmesiz bir millî direnişin başarılı olmasının mümkün olmaması nedeniyle başına
Müfettiş Edip Bey getirilerek merkezi Ankara'da bulunan Posta ve Telgraf Bürosu kurularak
posta hatları oluşturuldu, Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin izniyle İçişleri
Bakanlığına bağlandı. Haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi, işgal altında olan vatan
topraklarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla ilk postane Türkiye Büyük Millet Meclisinin
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bahçesinde kurulan bir çadır içinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Posta ve Telgraf
Merkezi" adıyla açıldı ve bu ibareyle ilk posta damgası kullanıldı” (sf. 820)."
[Data_2011-2013]

422.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Şu anda geçmiş dönemlere göre özel sektörün borçları çok çok arttı, özel
sektör, maalesef, çok borçlu, tehlike çanları çalacak kadar borçlu bir vaziyette. Hatta, biz
geçenlerde Plan ve Bütçe Komisyonu olarak İngiltere’ye gitmiştik… Dışişleri Komisyonu
Başkanı Ottaway’di galiba. Onun bile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, İngiltere’nin
Türkiye ekonomisiyle ilgili nasıl bilgisi olacak? Ama uyarılarından birisi maalesef bu oldu: “Çok
borçlanıyorsunuz, ekonominiz kötüye doğru gidiyor.” dedi.(87)"
[Data_2011-2013]

423.!!!!
"Erol Dora: “Sürdürülebilir kalkınma, iki yüz yıllık ilerleme miti ve kapitalizmin başat rol
oynadığı toplumsal ve iktisadi ilişkiler yumağından ibaret olmuştur. Sanayi Devrimi’nin ve
kapitalizmin başat iktisadi yapı olmaya başlamasıyla ilk olarak İngiltere ve Avrupa’da başlayan
kalkınmanın sosyal inşası, politik bir plana bağlı kalmıştır. Bu politik inşanın temelinde,
ekonomik alanı toplumsal ve kültürel özelliklerden azade ve özerk, her türlü sorgulamanın
ötesinde kendinden menkul bir alan olarak kabul eden iktisadi ideoloji yatmaktadır."
[Data_2011-2013]

424.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Unutmuş değiliz değerli milletvekilleri, bir önceki dönemdeydi, ülkeye farklı
faturalar düzenleyerek içki sokan İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon doları bulan vergi
cezalarını, dönemin Başbakanı Tony Blair, Sayın Erdoğan’a gönderdiği “Af getirin.”
mektubundan sonra affeden AKP’nin bu vebali hem dinî hem de millî vebal değil de nedir?
Bunu yaptıktan sonra bu konudaki samimiyetinize nasıl inanacağız? “Alkol haramdır.” diyen
yüce dinimiz bütün haşmetiyle ortada dururken bu affa parmak kaldıran siz AKP’li
milletvekilleri bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız? Kendi içinde ayrı, vatandaşa ayrı lisan
kullanan AKP’nin hayır hasenat ile anılmasını bu yüzden mümkün görmediğimizi ifade ediyor,
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.(1137)"
[Data_2011-2013]

425.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum Sayın Bakanım: İngiltere’yle imzalanan
1926 Ankara Anlaşması ile Musul ve Kerkük petrollerinin, Irak petrollerinin yüzde 10’u yirmi
beş yıl müddetle Türkiye’ye verilmişti. Türkiye bunun 3,5 milyon sterlinlik bölümünü aldı, 2
milyon sterlinlik bölümü kaldı. O petrolün bugünkü değeri 60 milyar dolar yapmaktadır, bunu
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da hatırlatayım. Turgut Özal zamanında bütçeden çıkarılmıştı, bunun üzerinde tekrar
durulmasında fayda görüyorum.(179)"
[Data_2011-2013]

426.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Biz, bundan yüz sene önce, dünyada bilinen petrol yataklarının yüzde
70’ine sahip bir ülkeydik, yüz yıl önce, Osmanlının son dönemlerinde dünyada bilinen petrol
yataklarının yüzde 70’i bizdeydi. Savaşı kaybettiğimizde hiç petrol yatağımız kalmamıştı.
Savaşın sebebini ya da Osmanlının çöküşünü etnik sebeplere, dinî sebeplere bağladık. Bunlar
da önemliydi ama asıl sebep petroldü, çok önemliydi, bu önemi görmedik biz. Petrolün özel
sektörde veya kamuda olması da değildi konu, petrolün önemini anlamakta o tarihlerde
güçlük çektik. Hâlbuki o tarihlerde… Bana çok ilginç geldi, sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski
bakanlarımızdan Sayın Hikmet Uluğbay’ın derlediği bir çalışmadan okuyacağım müsaadenizle.
Bakın, 1903 yılında, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Lansdowne Mayıs 1903’te Lordlar
Kamarasında yaptığı bir konuşmada çok önemli bir politik görüşü şöyle dile getiriyor, yıl 1903,
dikkatinizi çekiyorum, 1903: “İngiltere Hükûmeti İran Körfezi’nde kendisinden başka hiçbir
gücün denizde üs kurmasına veya berkitilmiş liman kurmasına müsaade edemez ve böyle bir
olguyu kendi çıkarlarına yöneltilmiş menfur bir hareket sayar. Bu itibarla bu tür bir girişime
ellerindeki tüm imkânları seferber ederek mâni olacaktır.” diyor. 1903’te bu sözleri
söyleyebiliyorlar, bu görüşü ortaya koyabiliyorlar. Bizde o tarihte katiyen böyle bir görüş derç
edilmemiş. Yine, İngiltere’nin Donanma Haber Alma İdaresinin Genel Müdürü 1916’da, bakın
şunu söylüyor: “Hiçbir koşul altında İngiltere’nin kontrolü altında bulunan petrollü topraklar
bir yabancı devletin veya yabancı ortaklığın eline geçmemelidir.” Biz o tarihlerde petrolün ne
olduğunu bile bilmiyoruz. Bizim kitaplarımızda ya da bizim konularımız arasında petrol yok
maalesef” (sf. 183)."
[Data_2011-2013]

427.!!!!
"9.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TPAO’nun bir İngiliz şirketi tarafından sözleşmeye
uyulmayarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/21955)"
[Data_2011-2013]

428.!!!!
"Cevap uzun, özetle BP ile TPAO arasındaki iş birliğinin iyi olduğunu anlatıyor."
[Data_2011-2013]

429.!!!!
"Ankara’da müdahale edilmiş olmasaydı gene olay çıkmayacaktı. İnsanlar gelip Meclisin
önünde sloganlarını atsınlar, gitsinler. Dünyanın en büyük, en köklü meclislerinden birine
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sahip olan İngiltere’de, insanlar gelip bağırsınlar diye Meclisin önünde yer açmışlar. Gelişkin
demokratik ülkelerin çoğuna bakın, aynı şekildedir. Siz vatandaşı baskılayarak ve vatandaşın
sorunlarını görmezden gelerek, kabadayılık ederek bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Eğer
Hükûmetseniz halkın eleştirisine de kulak vereceksiniz. “Yok, biz Hükûmet değil, biz bu
kabiliyete sahip değiliz.” diyorsanız, kimse sizi eleştirmesin ama “Hükûmetiz, iddiamız var,
çözeceğimiz sorunlar var, bu konuda programımız var.” diyorsanız eleştirilere de kulak
asacaksınız” (sf. 62)."
[Data_2011-2013]

430.!!!!
"Nevzat Korkmaz: Sizi iktidar yapan çevrelere ve yandaşlarınıza
aktardığınız, bu milletin katrilyonlarca lira kaynağından bahsediyoruz. Onları sıralamaya
kalkarsak şurada zamanımız yetmez. Sadece bir örnek vereyim: “Alkol tüketimine denetim
getiriyoruz.” diye yola çıkıyorsunuz ama daha iki üç yıl önce İngiliz viski şirketlerinin 500
milyon dolarlık vergi borçlarını affeden sizsiniz. Sadece bu kadarcık para bile onların önemli
bir derdine derman olmaz mı?
Mesela, viski şirketlerine çektiğiniz o kıyak para, emeklilerden kestiğiniz sosyal güvenlik
destek primi toplamından da fazla değil mi? Senelerce bankalar “kart parası”, “işletim parası”
gibi uydurma isimler altında vatandaşlarımızı soyarken ses çıkarma ama ayağına basılınca
bankalara husumet ilan et. Bunlar samimi ve dürüstçe bir tavır değil Sayın Başbakan.(716)"
[Data_2011-2013]

431.!!!!
"Muharrem İnce: “Bir başkası; eğer siz İngiltere’yi örnek alıyorsanız, İngiltere’de bir asker öldü
diye İngiliz Başbakanı tatilini yarıda kesti gitti memleketine, bizim Başbakan Türkiye'den kaçtı
gitti. “Talebiniz ne?” Talebimizi söyleyeyim: Talebimiz demokrasi. Bülent kardeş, kapalı grup
toplantısında TRT 3’ün açılmasını söylüyorsun ama bu kürsüden söyleyemiyorsun. Bak ben
buradan söylüyorum: Meclis televizyonu açılmalıdır. Talebimiz demokrasi” (sf. 755)."
[Data_2011-2013]

432.!!!!
"Akif Hamzaçebi: “Hareket, Taksim Gezi Meydanı’ndaki bu hareket Sayın Başbakan ile Gezi
Platformunun ve daha sonra Taksim Dayanışmasının yapmış olduğu görüşmeler sonrasında
belli bir istikamete doğru yönleniyordu, gidiyordu. Gezi Meydanı’nda bir büyük çadır
kurulacak ve o hareketin içinde bulunanlar o meydanda, Gezi Meydanı’nda protesto
eylemlerine devam edeceklerdi. Bundan neden rahatsızlık duyuluyor? İngiltere’de,
Parlamento binasının yanında yıllardır bir insan bir çadır kurmuştur, bir protesto eylemini
gerçekleştiriyor. Hiçbir İngiliz güvenlik görevlisinin, İçişleri Bakanının aklına da o çadırı oradan
kaldırıp o vatandaşı oradan atmak şeklinde bir düşünce gelmiyor. Ama Taksim Gezi Meydanı
bu şekilde, demokratik bir şekilde ve bütün kitlelerin desteğini alabilecek bir şekilde bir yöne
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doğru giderken, bir gecede o çadırlar, o meydan yerle bir edildi. Yetmedi, Sayın Başbakan
daha sonraki konuşmalarıyla, mitingleriyle Türkiye’yi yerle bir etmeye devam ediyor. Bakın,
Sayın Başbakanın mitingleri bu milleti bölecektir, istediğiniz kadar “Biz seçim mitingi
yapıyoruz.” deyin. Taksim’e karşı, Türkiye'nin bütün illerinde -neredeyse bütün illerindemeydana gelen bu harekete karşı bir Başbakanın miting organize etmesi milleti bölmekten
başka bir şey değildir” (sf. 960)."
[Data_2011-2013]

433.!!!!
"Ali Halaman: Yani insanların alın terini soyup soğana çeviren ama insan olarak merdiven
dibinde yapanlara “tefeci” denir ama bu bankaların yapmış olduğu faizciliğe de “Bunların
hakkı var, bunların hakkı” diyerek bir bankacılık anlayışını da Avrupa Birliği dedikleri veya
Avrupa ülkeleri dedikleri, özellikle İngiltere’den kaynaklanan, finans kurumu diyerek birazcık
da böyle Vernel hâle getirilen, yumuşatılan ve paradan para kazanmayı amaçlayan, bunun için
de Avrupa Birliğinin müktesebatı denilerek, bunu teknik olarak daha çok faiz almayı
kolaylaştıran bir kanun taslağı. Bu kanuna ben hem şahsen hem Milliyetçi Hareket Partisi
olarak bu bankacılık, sermayeden ve kapitalist anlayıştan kaynaklandığı için daha çok kârı,
daha çok, paradan para kazanmayı amaçladığı için ben şahsen de karşıyım, Milliyetçi Hareket
Partisi olarak da karşıyız.(110)"
[Data_2011-2013]

434.!!!!
"Faik Öztırak: Değerli milletvekilleri, bugün bu ülkenin en önemli kırılganlığı giderek
otoriterleşen Başbakanıdır. Başbakan, iktidarda 10’uncu yıl hastalığı olarak da bilinen hubris
sendromuna yakalanmıştır. İktidarda uzun süre kalan liderin artan kibri, yani hubrisi liderin
sağlıklı karar almasını engeller. Bu hastalığa yakalanan lider eleştiriyi kabul etmez, en yakın
arkadaşlarını bile dinlemez.
Liderin yaşadığı bu güç kirlenmesine hubris sendromu denir. Bu hastalığa yakalanan lider
örneklerini dünyada görmek mümkün değerli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde oğul
Bush, İngiltere’de geçenlerde vefat eden Margaret Thatcher buna örnek olarak verilebilir.
Thatcher, 1979’dan 1990’a kadar on bir yıl iktidarda kalmış, bu dönem zarfında seçim
kaybetmemiş ancak yakalandığı bu illet Başbakan Thatcher’i koltuğundan etmiş. Kendisine en
yakın olan arkadaşları kibirli liderin yanından yavaş yavaş uzaklaşmış, partisinin karşı
çıkmasına karşın
kelle vergisinde ısrar edince de partisi koltuğu Thatcher’dan almış. Ne de olsa gerçek
demokrasilerde kişiler değil kurumlar önemlidir; gerçek demokrasilerde kişiler yolcu,
kurumlar hancıdır. Değerli milletvekilleri, bir liderin bu illete yakalanıp yakalanmadığını bazı
bulgulara bakarak teşhis etmek mümkündür. Birkaçını paylaşayım, takdiri sizlere ve millete
bırakayım: (1105)... Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin pek çok kırılganlığı vardır, ancak en
önemli kırılganlığı hubris hastalığına yakalanmış bir Başbakan tarafından yönetilmesidir. Böyle
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bir Başbakan idaresinde seçimlere kadar geçecek birkaç yılda Türkiye ciddi bedeller ödeme
riskiyle karşı karşıyadır. AKP’nin ülkeye yapacağı en büyük iyilik, İngiliz Muhafazakâr Partisinin
Thatcher’a tanıdığı onurlu çıkış imkânını kendi liderine tanıyarak Başbakanın çıktığı yaz tatilini
rahatça sürdürmesine imkân sağlamasıdır. (1106)"
[Data_2011-2013]

435.!!!!
"Özgür Özel: “Bir kanun çıkarsaydık, o kürsüye de dokunulmazlık verseydik aynı İngiltere’deki
gibi ve biz o kürsüyü bir özgürlük, bir demokrasi ve bu toplumun birbiriyle kaynaşması
kürsüsü hâline getirebilseydik. O parkın açılışına, İstanbul Valisinin, dünyanın ilk tutuklanan,
gözaltına alınan piyanosunu ve o piyanonun sahibi David Martello’yu davet etmesini
beklerdik. David Martello Türk Marşı’nı çalsaydı da Vali ve direnişçiler orada gerçekten o
marşı dinleyerek birlikte helalleşebilselerdi. Bizim hayalimizdeki Gezi Parkı, bizim
hayalimizdeki özgürlük alanı, bizim hayalimizdeki özgürlük ve demokrasi kürsüsü Gezi
Parkı’nın oraya konmalıydı. Bugün koyamadınız” (sf. 196)."
[Data_2011-2013]

WITH!OTHER!GLOBAL!CASES!
1.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, korku şu: Irak’ta bir
Kürdistan devleti kurulursa bu, Suriye’nin de bir kısmını içine alır, bir müddet sonra da Türkiye
bölünür. Yani işin özetinin özeti bu. Biz de Türkiye’de aklı başında bütün Türkler ve aklı
başında bütün Kürtler feryat ederek şunu söylüyoruz: “Kardeşim, böyle bir korku yersiz.” Yani
yemin, nikâh, talak, söz, tarih, coğrafya neyi ortaya koyarsak koyalım maalesef bu algı
değişmiyor. Peki, bu bin yıllık süre boyunca –bin yıllık tarihten bahsediyoruz- ne zaman Kürt
bu coğrafyanın aleyhine bir tavır koydu, topyekûn halkı söylüyorum yani Malazgirt’ten tutun
Kurtuluş Savaşı’na kadar, Sevr’e kadar? “Sevr’i yırttık.” diyorsunuz. Arkadaşlar, Sevr’i Kürtler
yırttı yani kimse kendine başka bir paye almasın. Kim yırttı? Seyit Abdülkadir yırttı,
Bediüzzaman Saidi Nursi (Kürdî) yırttı ve Şeyh Sait Efendi yırttı ama bu Sevr Anlaşması’nı
yırtanlar 1925’te Diyarbakır Meydanı’nda idam edildiler, karşılığı bu oldu. Yani eğer tarihle,
belgelerle, evrakla konuşacaksak buyurun bunların tamamını konuşalım. “Ya, bu Kürtler iyi,
hoş, tamam, bölünmek istemiyorlar, 10 milyonu batıda yaşıyor –İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Mersin Bursa- 2,5 milyon-3 milyon Kürt-Türk evliliği var –ben de dâhil, benim annem
Türk, babaannem Arap, iki damadımdan biri Kastamonulu Türk, bütün aileler böyle- ama ya,
bu Kürt çok iyi ama bunun aklına girerler, İngiltere, Almanya, Amerika, İran, İsrail gelir bunu
kandırır, bu yine yarın bölünür.” Ya, Kürt bu kadar ahmak mı? Hakaret ediyorsunuz, fakında
değilsiniz. Halka güvenmiyorsunuz. Peki, güvenmediğiniz Kürtler size niye güvensin, niçin
güvensin o zaman yani?"
[Data_2017_2018]
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2.!!!!
"OĞUZ KAAN SALICI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu son özellikle vize krizinde şöyle bir
tehlikeyle karşı karşıyayız:
Bakın, ben, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra darbe girişimini anlatmak için
Amerika’ya giden, Almanya’ya giden ve İngiltere’ye giden heyetin içindeydim. Şöyle doğru bir
iş yapıldı: Muhalefet partileri ile iktidar partisi beraberce bir heyet oluşturdu, o heyet yurt
dışına bu hain darbe girişimini anlatmak üzere gitti. Gittiğimiz her yerde de şununla
karşılaştık, bize şunu söylediler, dediler ki: “Sizin ağzınızdan çıkacak şeylerden daha kıymetli
olanı sizlerin farklı partilerden darbeye karşı çıkmış insanlar olarak aynı masa etrafında
oturmuş olmanızdır.” dediler. Yani “Vermiş olduğunuz, ortaya konmuş olan kompozisyonun
vermiş olduğu mesaj sizin ağzınızdan çıkacaklardan belki de daha kıymetlidir.” dediler.
(Konuşmanın devamı Amerika ile ilişkiler)."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"CHP GRUBU ADINA KADİM DURMAZ (Tokat) – Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı yanlış
politikalarla Türk lirasına cumhuriyet tarihinin en büyük itibar kaybını yaşatmıştır. Kıt kanaat
geçinen yoksulun sofrasında ekmek bile azalmıştır. 3 Kasım 2002’de sosyal yardım alan insan
sayısı bu ülkede 2 milyon 850 binken buna milyonları ilave ettiniz. Yani, her yıl artan
yoksulluk, insanları yardımlara muhtaç hâle getirmiştir. Son on beş yılda 125 büyük
özelleştirme yaptınız, doksan yıllık cumhuriyet eserlerini yok ettiniz ama buna rağmen açığı
kapatamadınız; hazıra dağlar dayanmaz. Bilesiniz, bu ülke size miras değil, vicdanı olana
emanettir. (CHP sıralarından alkışlar) Bin bir zenginliğe sahip ülkemizde bu yoksulluğu on beş
yıldır yanlış politikalarla sizler yarattınız. Bu ülkede TÜPRAŞ’ı İsrail’e, PETKİM’i Azerilere, TÜRK
TELEKOM’u Araplara, Wodafone’ı İngilizlere, TEKEL’i Amerikalılara sattınız. Yine elimde
burada uzunca bir listesi var bu sattıklarınızın. Ama diyoruz ki kısacası, bu aziz milleti
Hükûmet eliyle yoksulluğa ittiniz. Biz, Victor Hugo’nun dediği gibi “Siz yardım edilmiş
yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış bir yoksulluğun peşindeyiz.” diyor yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)"
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"DİLEK ÖCALAN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 1 Kasım dünya Kobani günü. ...
Kobani zaferiyle birlikte Rojava’da başlayan toplumsal dönüşüm halkların özgür ve
demokratik bir gelecek inşa etmeleri için de bir milattır. 1 Kasım tüm dünyada, Almanya’dan
Fransa’ya; İtalya’dan İskandinav ülkelerine; İngiltere’den Yunanistan’a, İspanya’ya;
Kanada’dan Avustralya’ya, Hindistan’a; Hindistan’dan Ekvador’a, Amerika Birleşik
Devletleri’ne kadar dünyanın her köşesinde “Kobani günü” adıyla demokrasi mücadelesinin
zaferi olarak kutlanıyorsa şüphesiz bunun en temel yaratıcısı yine kadınlardır."
[Data_2017_2018]
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5.!!!!
"Bakınız değerli milletvekilleri, Rusya, Almanya, Fransa, Ukrayna’dan buğday, İngiltere ve
Hırvatistan’dan arpa, Gürcistan’dan saman, Türkmenistan ve Hindistan’dan pamuk, Arjantin
ve Brezilya’dan mısır, Vietnam, Tayland’dan çelik ve pirinç, Mısır ve Çin’den kuru fasulye,
Kanada’dan nohut ve yeşil mercimek, Ukrayna ve Kanada’dan bezelye, Bulgaristan’dan
kurbanlık koyun, Şili, Uruguay ve Fransa’dan büyükbaş hayvan, Sırbistan’dan lop et ithal
ediliyor. Peki, ihracat için HAK yeterli mi?"
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"Teknoloji değişiyor, özellikle sosyal medya ve iletişim alanında çok şey değişiyor. Bu
değişiklik -işte, olayları görüyorsunuz- Suudi Arabistan’dan Lübnan’a, Amerika Birleşik
Devletleri’nden İngiltere’ye birçok terör faaliyeti, sıkıntılar, hükûmetlerin sıkıntıları, farklı bir
sıcak savaş, vekâlet savaşı da değil; çok daha farklı bir boyutta gelişmeler ortaya koyuyor."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Biz sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını isteyen İngiltere,
Almanya, Hindistan, vergi kaçıran varlıkların peşine düştüler, soruşturma başlatacaklarını
duyurdular. Arkadaşlar, ne eksiğimiz var? Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanının çocuklarının
offshore hesaplarında vergi kaçırmakla ilgili -kaçınmakla ilgili demiyorum, kaçırmakla ilgili- adı
geçiyorsa şöyle bir şey deyip de biz bundan kendimizi kurtarabilir miyiz: “Ya, bu bir yasal
düzenlemedir, böyle bir yasal düzenlemede… E, benim çocuklarım da ticaret yapıyorlar, bu
yasal düzenleme adı altında vergilerini Türkiye’de değil de vergi oranı düşük başka ülkelerde
değerlendiriyorlar, orada ticaretlerini yapıyorlar.” (s. 348)."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"İngiliz Başbakanı Attlee da demokrasinin ruhu olan tartışma kültürüne karşı çok mesafelidir.
“Demokrasi, tartışarak yönetmektir ama ancak insanların konuşması önlenirse etkili olur.”
sözünü söylemiştir."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"Şimdi, bu noktada, gerçekten, iyice, sanki tamamen siyasal erkin güdümünde bir vakıfmış
gibi algı yaratırız. Değerli milletvekilleri, bu, gerçekten, amaca matuf birtakım faaliyetlerimizi
engeller. Goethe Enstitüsünün faaliyetinde böyle bir yapı yoktur. İngiliz Kültürde, Amerikan
Kültürde ya da Rockefeller Vakfında böyle bir yapılanma yoktur. Elbette ki devletimizin
yöneticilerinin de söz hakkı sahibi olması gerekir ama faaliyet nedir? Faaliyet, kültürel ve
dilsel değerlerimizin dünyaya tanıtılması, taşınması. O zaman, demezler mi: “Sizin şu şu şu
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yetkili kurullarınız var, onlar niye bu vakıf içerisinde yok?” İnandırıcılığımızı yitiririz. Ne
sakıncası var? Türk Dil Kurumu mutlaka karar alma noktasında bulunsun, Tarih Kurumu
bulunsun, TÜBA ya da YÖK’ü temsilen birileri bulunsun. (s. 552)."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"Bu alt komisyon çalışmalarına katılmış birisi olarak şu tedbirlerin alınmasını o zaman
düşünmüş ve karara bağlamıştık. Ve burada geçen rapordan aynen okuyorum: “Millî kültürün
yurt dışında tanıtılması ve yayılması bir eğitim ve de teşkilatlanma meselesidir. Hâlen Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak ve değişik
isimler ve unvanlar altında yürütülen dış kültür münasebetlerimiz eksik ve yetersizdir.” Bunu
1982’de söylüyoruz. “Söz konusu münasebetleri yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
ortak bir kültür politikası olmadığı, haberleşme ve iş birliği eksikliği olduğu bir gerçektir. Bu
durumun kaynak artırmak, personel takviyesi yapmak suretiyle düzeltilmesi mümkün değildir.
Bu sebeple millî kültürün yurt dışında tanıtılması ve yayılması için sırf dış dünyaya dönük bir
teşkilatlanmaya gidilmelidir. Bu konuda İngilizlerin, Amerika Birleşik Devletleri’nin,
Fransızların, Almanların ve Doğu Bloku ülkelerinin -o zaman “Doğu Bloku” diye bir şey vardı,
gençler bilmeyebilirler- bu ülkelerdeki kültür kuruluşlarını örnek alarak yenisini kurmak lazım.
Türkiye’nin kültür varlıkları açısından dışarıda tanıtılması faaliyetlerinin Türkiye’de kurulacak
üst düzey bir birimin yetki ve sorumluluğu altında, tek elden yürütülmesi gerekmektedir.” Bu
Komisyonda 1982 senesinde söylemiş ve karara bağlamıştım. (s. 788)."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"Bugün yeniden onu anarken onun şu sözlerini sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum, tabii
konjonktür değişince, İkinci Dünya Savaşı sırasında böyle bir tutuklama dalgası Türkçülerle
ilgili başlayınca Türkeş de o şekliyle davaya çıkarılmış ve diyor ki burada: “Diğer sanıklar gibi
bana da vatan hainliği isnat edilmiştir, bunu şiddetle reddederim. Ben yeryüzünde her şeyden
çok milletimi ve vatanımı severim.” Ve 1990’lı yıllara ışık tutarcasına Sovyetler Birliği’nin
dağılabileceğini, Turancılık hareketlerinin de hızlanabileceğini, Rus ve İngiliz işgali altındaki
Türk topraklarının esaretten kurtulabileceğini şöyle söylüyor: “Efendim, mesela 1917’de
olduğu gibi, 1965’te veya 1989’da Rusya’da bir ihtilal zuhur edebilir. O zamana kadar Türkiye
harp endüstrisi bakımından da ilim ve irfan bakımından da ilerlemiş bulunur ve Türkiye
müzaheretiyle bu birliğe doğru yürünebilir. İşte, bu, bir fırsattır.” Ta o günden yapmış olduğu
öngörü 1991’e geldiğimizde gerçekleşmiş oldu. (s. 566)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU – Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan askerî okulaskerî akademi ayrımı neden kaldırılmıştır? Bunun yerine bir çatı yapı olan Millî Savunma
Üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversitemizin başarılı olmasını temenni ediyoruz. İhtiyaç
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duyulan personeli yetiştireceğine olan inancımı ifade etmek isterim ancak dünyadaki
örneklerine bakacak olursak mesela Fransa’da Ecole Militaire-Academie Militaire var yani
okul ile akademi birbirinden farklı. (s. 572).
İngiltere’de, Amerika’da askerî kolej var, askerî akademi var. Dünyanın bütün gelişmiş
ülkelerinde var, bizde de Osmanlı’dan, III. Selim’den bu yana bu gelenek var. Yani Kuleli Askerî
Mektebini falan kapatmak niye? Bilmiyorum yani duvarlar darbe yapmaz, personel yapar,
insanlar yapar. O insanları da o şeyin içerisin (s. 573)."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Yaklaşık iki ay önce kurulan ve şahsımın
da Başkanlığını yaptığı Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu çalışmalarında daha çok Kültür
ve Turizm Bakanlığıyla iş birliği yapılmaktadır. 2003-2017 yılları arasında yurt dışından iadesi
sağlanan kültür varlıklarımızın sayısı toplam 4.272’ye ulaşmıştır. Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İskoçya,
İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya olmak üzere toplam 54
dosyayla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Komisyon olarak, belirlediğimiz ülkelere
önümüzdeki günlerde ziyaretler yapacağız; orada bu topraklara, bu medeniyete ait olan
eserleri ülkemize geri kazandırmak için girişimlerde bulunacağız. (s. 904)."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Devamla) – Yine, esas itibarıyla burada sizinle
paylaşmak isterdim; bir taraftan, dünyanın yeni normalinin ne olduğunu, niçin İngiltere’de
Londra’da ağır makineli özel harekât polislerinin ana caddelerde gezdiğini, niçin Fransa’da
Paris’te gezdiğini, niçin Hamburg’da gezdiğini, niçin Amerika’da Las Vegas’ta gezdiğini. Acaba,
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, sırf İkinci Dünya Savaşı’nın
etkilerini ortadan kaldırabilmek için oluşturulan Avrupa Birliğinin ve bir taraftan da Doğu
Blokunun o duvarlarının yıkılmasının aslında hiçbir işe yaramadığını; 21’inci yüzyılın
hiçbirimizin ama hiçbirimizin tahmin etmediği gibi bir tabloyla karşılaştığını, vekâlet
savaşlarının ne olduğunu; bir taraftan DEAŞ’in nasıl üretildiğini ve aslında Suriye’de, Irak’ta
neler yapılması lazımgeldiğini ve bizim ülkemizin hangi tedbirleri alması lazımgeldiğini; kendi
güvenlik bağlamımızda bu yeni normalin güvenlik açısından, ekonomi açısından, demokrasi
açısından, uluslararası ilişkiler açısından bize neyi oluşturmaya çalıştığını, bu yeni normali iyi
anlamamız lazımgeldiğini ve bütün dünyada bu yeni normali anlayanların ancak başarılı
olabileceğini sizinle paylaşmak isterdim. (s. 1043)."
[Data_2017_2018]
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15.!!!!
"“Dünya 5’ten büyüktür.” söylemine gelelim. Güzel bir söylem, gerçekten bir partinin,
herhangi bir hareketin liderinin, işte, kendine büyük idealler, hedefler koyması güzeldir ama
bakın, bu “Dünya 5’tir” dedikleri, işte, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya. Rusya’da tutuklu
milletvekili var mı, Amerika’da var mı, tutuklu gazeteciler, tutuklu belediye başkanları, içeride
süt emen 700 bebek var mı, bu 5 büyük ülkede var mı acaba? Yok. Nerede var? Mısır ve
İsrail’de var. O zaman ya söylemlerinizi değiştirin yani kimi örnek alıyorsanız demokrasi, hak,
hukuk yolunda o yoldan ilerleyin, eyvallah, biz de sizi alkışlayacağız ama yok öyle bir şey."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"ağlıkla ilgili bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi amacıyla Amerika Birleşik
Devletleri’nde National Institutes of Health, İngiltere'de Medical Research Council ve National
Institute for Health Research, Fransa'da Inserm ve Almanya'da Max Planck Enstitüleri gibi
teşkilatların kuruluşları doksan yıl öncesine dayanıyor. Bizler özellikle 8-14’üncü yüzyıllar
arasında bilim dünyasına çok orijinal ve yeni bilgiler, buluşlar sunan bir medeniyetin bugünkü
temsilcileriyiz ama şunu kabul edelim ki: Bugün için biz sağlıkta tüketici durumundayız;
çoğunlukla, gelişmiş ülkelerin ürettikleri bilimi, araç ve gereci ve ilaçları kullanıyoruz. Bu
nedenle ülkemizdeki bilim insanlarına önemli görevler düşüyor.
Enstitünün Kurucu Başkanı olan Fahrettin Keleştemur Hocamız, görev aldığı günden beri
özveriyle görev yapıyor. Kendisine ve Enstitü hocalarımıza teşekkür ediyorum."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"Fakat benim söylemek istediğim başka bir şey var: Şimdi, bu Orta Doğu’da hiçbir zaman
huzur olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü müesses bir nizam, bir güç dengesi yok. Osmanlı
bitti yüz sene önce, İngilizler, Fransızlar geldi, Sykes-Picot haritası çizildi, “Şurası senin, burası
benim.” ve onların arasındaki denge, Fransa-İngiltere arasındaki denge İkinci Dünya
Savaşı’nda başladı, ondan sonra Amerikalılar girdi, İngilizler çekildi, Fransa da daha önce
çekildi, Amerikalılar Orta Doğu’yu hallaç pamuğu gibi attılar -işte, Irak’taki yaptıkları, burada
yaptıkları- ve bugün Rusya yeniden girdi, üsler kurdu. Neden? Çünkü güç boşluğu var, “power
vacuum”u var. Şimdi burada “power vacuum”unu yani güç boşluğunu doldurmak için Orta
Doğu’da yeni bir nizamın kurulması lazım. Bu yeni nizam nasıl kurulur? Bu nizamı iyi
düşünmek lazım ve öncülüğünü yapmak lazım. Ben bir Türk vatandaşı olarak, İslam İşbirliği
Teşkilatı eski Genel Sekreteri olarak şunu görüyorum ve iddia ediyorum ki bunu ancak bu
bölgenin içinden Türkiye yapabilir."
[Data_2017_2018]
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18.!!!!
"Öğrenci sayısı öğretmen kadar mı arttı? Hayır. Eskiden kaliteli eğitim vermek için aranan
unsurlardan birisi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Biz geldiğimizde her bir öğretmene
28 öğrenci düşerken şimdi 17 öğrenci düşmeye başladı. Bununla da hem Japonya’daki hem
Kore’deki hem de İngiltere’deki değerlerle yakın birbirine. Oysa Türkiye’de çağdaş eğitim için
ne gerekiyorsa, gerek öğretmen başına düşen öğrenciyle gerek derslik başına düşen öğrenci
sayısıyla yakaladık ama şimdi “Öğretmene ödenen ücret yatırım harcaması mı, cari harcama
mı?” temelinde yer alan bir kriter var. Oradaki ölçüyü şöyle esas almak lazım. (s. 377)."
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"Mehmet Türker -belki bunu hatırlarsınız- şu anda 27 yaşında; kolu olmayan engelliler için
elektronik olarak baş hareketleriyle komuta edilen gözlük üretti ama yine TÜBİTAK tarafından
reddedildi. İngiltere ve Amerika gibi 13 ülkedeki engelli dernekleri tarafından proje
sahiplenildi, Çin’de bu proje ürünü üretilmeye başlandı. (s. 758)."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – OECD, yapmış olduğu çalışmada tabii ki sadece
Türkiye’yi değerlendirmedi, OECD üyesi bütün ülkelerin gelir dağılımındaki değişimi inceledi
ve bu çalışmada, birçok OECD üyesi ülkede, özellikle 2000’li yıllardan sonra gelir dağılımında
önemli bozulmalar meydana geldi. Bu ülkeler içerisinde Danimarka, Norveç, Finlandiye, İsveç,
Macaristan, İtalya, Japonya, İngiltere, İsrail, ABD…
……….
MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Yani bakın, bu OECD ülkelerinde, 2000’li yıllar
sonrası dönemde gelir dağılımda bozulma yaşanırken son on beş yılda AK PARTİ hükûmetleri,
ülkemizde gelir dağılımını 1990’lı yılların çok ötesine, 1980’li yıllardan da daha iyi bir noktaya
getirmiş oldu. (s. 955)."
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"Sayın Cumhurbaşkanına şunu sormak istiyorum: Yani Suudi Arabistan’da, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde demokrasi mi vardı da Suriye’ye demokrasi getirmek için, Irak’a demokrasi
getirmek için, Libya’ya demokrasi getirmek için biz Amerikalılarla, İngilizlerle, Fransızlarla iş
birliği yaptık? Bunu sormak lazım ama geç de olsa bu noktaya gelmiş olmasından dolayı
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Buradan kendisine selam ve saygılarımı
gönderiyorum. (s. 137)."
[Data_2017_2018]
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22.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bilinen bir hakikat ki maalesef, bazılarına göre
“Aidiyeti tartışmalı.” denilen ama bize göre ve kanaatimize göre aslında tartışmalı olmayan ve
Türkiye’ye ait olması gereken bu ada ve adacıklarda Yunan yetkililerin, Başbakanın, Millî
Savunma Bakanının, askerlerinin papazlarla haç ve çiçek atma şeklinde törenler yaparak
Türkiye’yi ve Türk milletini de tahrik edici tutum ve davranışlar içerisinde olduklarını biliyoruz.
Bu, Ege Denizi’ndeki adaların statüsü Lozan Barış Anlaşması ve Paris Barış Anlaşması’nda
belirlenmiş ve ayrıca, İngiltere’nin, İtalya’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nin -çünkü bunlar
birtakım anlaşmalara taraf ülkelerdir- kendi resmî haritalarında bunların Türkiye sınırları
içerisinde mevcut olduğu, hatta pek çok adanın adının Türkçe yazıldığını da biliyoruz. Bu,
mutlaka çözüme kavuşturulması gereken bir husustur ve eninde sonunda mutlaka çözüme
kavuşturulacaktır. (s. 992)."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"SAMİ DEDEOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yeni dünya düzeninin
kurulması adına savaş ortamının hazırlığını yapan ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerdir. Geniş
çapta bir savaş çıkması için Orta Doğu’da kaybettiği kontrolü İslam dünyası üzerinden kanlı ve
alçakça oynadığı oyunlarla çıkarmak istiyor. Orta Doğu’da başlattığı kanlı oyunun asıl hedefi
ülkemizdir. Demokrasi ve insan hakları bayrağının altına sığınan bu sinsi ülkeler Türkiye’nin
büyüklüğünü hâlâ anlayamamışlardır. Bugün İdlip’te, Afrin’de yaptığımız misak, milletimize
sahip çıkmaktır. Gereğini gerektiği şekilde yapma zorunluluğumuz vardır. Başta FETÖ, PKK,
YPG gibi dış kaynaklı ne kadar terör örgütü varsa birer birer dağıtacağız. Bizler milletimizin her
ferdini ayırt etmeden muhtarından valisine, çaycısından genel müdürüne her birine güzel
ülkemiz için 7/24 saat çalışmaktayız. Açtığımız hizmetler, yapılan projeler tüm dünyanın
dilinde olup bu duygularla yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (s. 213)."
[Data_2017_2018]

24.!!!!
"Bir Allah’ın belası DAEŞ… Bakın, hepimiz aynı yanlışa düşüyoruz; “Cihadist” “cihatçı” “cihat”
kavramlarının ne olduğunu tam bilmeden, tam kavramadan, cihadın ne olduğunu, Kur’an’da,
İslam’da, Müslümanlıkta cihattan neyin kastedildiğini tam bilmeden, bu “cihadist” kavramı
üzerinden yanlış bir algı operasyonuna, Batılının yaptığı, yapmak istediği bu hizmete maalesef
biz de yardımcı oluyoruz.
Şimdi, DAEŞ’in durumu… Dünyanın birçok yerinden, ta Avustralya’dan buraya gelip işte o
“kokteyl örgüt” dediğiniz DAEŞ burada İslamiyet’i karalamaktan, İslam inancını ve
Müslümanları zora sokmaktan başka hiçbir işe yaramıyor ve bunları kullananlar için, onların
babaları için, ağababaları için son derece fizibil bir örgüt. Bu, işin DAEŞ boyutu, amaçları belli.
Batılı ülkelere sorduğumuzda, işte, neden peki… YPG boyutu var bir de, o da aynı şekilde
kokteyl örgüt. YPG’nin yapısına da baktığımızda, dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa’dan
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gelen, burada savaşan insanlar var. Avrupalının, İngiliz’in, Amerikalının, Alman’ın burada ne işi
var? Bunu da sorgulamak lazım tabii. (S. 144)."
[Data_2017_2018]

25.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Siyasal bilgiler fakültelerinde bir ders okutulur.
Dünyadaki devletler tasnif edilir, kabaca bir tasnifi vardır. Bir: Oyunbozan ve oyun kuran
ülkeler. Yani bir operasyona girdiği vakit Orta Doğu’da, Orta Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da,
dünyanın neresinde olursa olsun önce mevcut statükoyu bozan sonra da kendine göre yeni
bir düzen kuran ülkeler. Tarihte de bu ülkeler vardı, bugün de var. Mesela bir İngiltere,
Amerika, Rusya, bu birinci kategorideki ülkeler. Tarihte Osmanlı İmparatorluğu da böyle bir
devletti, hem oyunbozan hem de oyun kurabilen bir yeteneği vardı. İkinci sınıftaki ülkeler ise
ne oyun bozabilen ne de oyun kurabilen ülkeler. Yani Afrika’da, Asya’da hatta Avrupa’da
onlarca böyle ülke var. Mesela Avrupa’da da var mı derseniz? Bir Macaristan var, Bulgaristan
var, Norveç var. Ama bir de üçüncü kategori var, oyun bozma gücü olan ülkeler. Şimdi,
Türkiye oyun kurma iddiasından bugün oyun bozma seviyesine geldi maalesef. Tamam, Orta
Doğu’da Türkiye’nin kabullenmediği, Türkiye’ye rağmen Türkiye’ye tehdit oluşturabilecek bazı
girişimleri Türkiye engelleyebiliyor. (S. 198).
Neyle engelleyebiliyor? Siyasi gücüyle engelleyebiliyor, askerî gücüyle engelleyebiliyor,
diplomatik temaslarıyla engelleyebiliyor. Oyun bozma yeteneği hâlen var ama maalesef
değerli arkadaşlar, oyun kurma yeteneği yok (S. 199)."
[Data_2017_2018]

26.!!!!
"Demokrasinin geliştiği ülkelerde darbeden, darbe teşebbüsünden, muhtıradan
bahsedemezsiniz. Son elli, yüz yıla baktığınızda Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, ABD’de,
İsveç’te, Norveç’te, Finlandiya’da, Hollanda’da, Belçika’da, İtalya’da, İsviçre’de, Japonya’da
darbenin ne olduğunu bilen (s. 539) nesil yok denecek kadar azdır. Google’a girip “darbe
ülkeleri” yazınca karşınıza Afrika ülkeleri, bazı Orta Doğu ülkeleri, bazı Asya ülkeleri
çıkmaktadır. Bunların çoğu da geri kalmış, sömürgeden yeni kurtulmuş, en fazla da gelişmekte
olan ülkelerdir. Ülkemizi 1923’ten günümüze kazanımları itibarıyla bu ülkelerle asla mukayese
edecek değiliz ancak ortalama on yılda bir darbe veya teşebbüsü yapılan bir ülke konumuna
düşmek de hoş değildir diyorum. Yakışmayan bu imajı silmek boynumuzun borcudur. (s.
540)."
[Data_2017_2018]

27.!!!!
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2008 yılında özellikle konuyu doğrudan ele alan 5 karar
kabul etmiştir. Bu kararları temel alarak Avrupa Birliği 8 Aralık 2008 tarihinde bölgede
“Atlanta” adı altında bir deniz operasyonu başlatmıştır. Bu operasyona İngiltere, Fransa,

919

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
Yunanistan, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç ve İspanya iştirak etmiştir. Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin son kararı, imkân sahibi olan ülkeleri bölgede askerî gemi ve
uçaklar konuşlandırarak deniz haydutluğu ve silahlı soygun çeteleriyle mücadele etmeye sevk
etmiştir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk
Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’ya ait askerî gemiler de burada
bulunarak münferiden operasyonlar icra etmişlerdir. Ayrıca, aynı yıl Amerika Birleşik
Devletleri öncülüğünde müşterek görev gücü kurulması kararlaştırılmıştır. Ülkemiz, Amerika
Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde kurulan bu güce kurucu üye olarak katılmıştır. Söz konusu
bölgede deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetleri hâlihazırda NATO’nun Okyanus Kalkanı
Harekâtı, Avrupa Birliğinin Atlanta Harekâtı, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Birleşik
Deniz Kuvvetleri ve millî kontroldeki gemiler vasıtasıyla dört ayrı çerçevede yürütülmektedir.
Ülkemiz, 17 Şubat 2009 tarihinden itibaren Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan
Birleşik Görev Kuvveti ve NATO’nun Okyanus Kalkanı Harekâtı emrinde dönüşümlü olarak
görevlendirdiği bir fırkateynle uluslararası toplumun deniz haydutluğuna karşı mücadelesine
aktif katkı sağlamaktadır. Ülkemiz zaman zaman bu harekâtın komutanlığını da üstlenmiştir.
2009 yılından bu yana Mecliste bu konuyla ilgili görüştüğümüz tüm tezkerelere Milliyetçi
Hareket Partisi olarak destek vermiş bulunuyoruz."
[Data_2017_2018]

28.!!!!
"AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Şimdi, sayın grup başkan vekilimizin söylediklerinin bir
kısmı doğru, ancak şunu düşünmek gerekir: Amerika Birleşik Devletleri kaç bin kilometreden
geliyor, buraya müdahale ediyor; Fransa’sı, İngiltere’si, Avrupa ülkeleri buraya geliyor,
müdahale ediyor. Sizin Suriye’yle 911 kilometre sınırınız var. Dolayısıyla, Amerika veya bu
Avrupa ülkelerine bir şey demiyorsunuz, burada Türkiye’nin yaptıklarını söylüyorsunuz. Bakın,
diplomasi bu harekât sırasında aktif olarak kullanılmıştır. (s. 215)."
[Data_2017_2018]

29.!!!!
"İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Vefatının 100’üncü yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamit
Han’ı rahmetle anıyorum. Bir şeyi istemek, onun rüyasıyla yaşamak demek değildir. Bilmek
başka, istemek başka şeydir. Bir insan hiçbir şey yoktur ki arzu etsin ve yapamasın. Kişiler
çoğu kez “Elimden geleni yaptım.” diyerek yaptıklarını yeterli bulur. Aslında bir kaçıştır bu.
İnsan tüm mazeret kapılarını kapadığı zaman aksiyona yönelir. Öyle bir an gelir ki istemenin
anlamı gemileri yakmaktır. Nitekim, Siracusa Tiranı Agathokles Afrika sahilinde, Bizans
İmparatoru Julian İran Hükümdarı Şapur’a karşı, Guillaume İngiltere sahiline çıkarken, Tarık
Biz Ziyad Afrika’dan İspanya’ya çıkınca Vizigotlara karşı gemileri yakarak zafer kazanmışlardır.
II. Mehmet de tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra “Ya Bizans beni alır, ya ben Bizans’ı.”
diyerek İstanbul’un fethini gerçekleştirip “Fatih” unvanını almıştır. Sebat, güçlükleri yenen
silahların en büyüğüdür. (s. 246)."
[Data_2017_2018]
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30.!!!!
"Bakın, bir araştırma yapalım. Bunun kamu tarafından yapılması lazım. Yatırımcıların çoğu
Romanya’ya, İngiltere’ye, Yunanistan’a, Bulgaristan’a, hatta Mısır’a yatırım yapıyorlar son
yıllarda. Bunları hep beraber aşmamız lazım. Bu sadece, bu kanun tasarısında olduğu gibi,
518’de olduğu gibi bazı işlemleri kolaylaştırmak bürokrasiyi azaltmakla olmaz; bir hukuk
devrimi de yapmamız lazım, korkutmamamız lazım, güven vermemiz lazım, adalet olması
lazım, insanların mahkemeye gidebilmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, 2016’da, 2017’de biz
27 bine yakın şirkete el koyduk ve bunların çoğu mahkemeye gidip hakkını, hukukunu
arayamadılar. (s. 286)."
[Data_2017_2018]

31.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) –Sayın Başkan, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27’nci günündeyiz.
Türkiye’nin ağır tehditler karşısında takındığı meşru, hukuki ve haklı mücadelesi devam
etmektedir. Suriye’nin kuzeyine yuvalanan teröristler bulundukları her yerden
temizlenmektedir. Çünkü Türkiye terör örgütleriyle mücadele ediyor, egemenlik haklarımızı
ve varlığımızı savunuyor. Bu çerçevede, terör örgütünün bölgede dağ ve tepelerdeki
etkinliğini sona erdirecek olan harekâtın önemli, stratejik hedefleri de bir bir terör
örgütünden temizleniyor. Mehmetçik’imizin bu bölgeyi terörden temizlemesi temennisiyle
bölgedeki askerlerimize tekraren başarı dileklerimizi iletiyorum.
Zeytin Dalı Harekâtı bir taraftan uluslararası kamuoyunu hareketlendirirken diğer taraftan da
bölge dinamiklerini etkilemektedir. Örneğin, İngiltere, Bağdat’ın Irak’ın kuzeyindeki bölgesel
(s. 340) yönetime uyguladığı uçuş yasağının kaldırılmasını istedi, Fransa Dışişleri Bakanı
Erbil’deydi, Almanya peşmergeyi eğitmeye devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel
yönetim teröristlere destek için Afrin’dedir. Bir diğer önemli husus şudur: ABD’nin silah ve
mühimmat yardımı yaptığı, tırlar IKBY plakalarıyla Afrin’e gitmektedir. (s. 341)."
[Data_2017_2018]

32.!!!!
"Önce, Sayın Cumhurbaşkanına bu kürsüden yüksek sesle yanıt verelim. Yardımcı doçentlik
bir akademik kadrodur; bu akademik kadronun temel koşulu doktora yapmış olmaktır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde evet bu kadro var ama bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde,
Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, İtalya’da, bakın Çin’de, Rusya’da, Japonya’da,
Pakistan’da, Kanada’da, Suudi Arabistan’da, İran’da, Mısır’da, Malezya’da, daha birçok
ülkede, üniversitelerde yardımcı doçent kadrosu var. “Hani nerede var? Nereden çıktı?”
demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı, onun için söylüyorum.
Üniversitelere ayrılan kaynağı artırmazsanız, her yıl üniversitelere alınacak öğrenci sayılarının
belirlenmesinde bölümlerin öğretim elemanı sayısını, dersliklerin kapasitesini ve diğer
imkânları dikkate alarak objektif kriterler belirlemezseniz öğretim elemanlarının çalışma
koşullarını iyileştiremezsiniz. Onların kendilerini akademik bakımdan geliştirmelerini
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sağlayacak olanakları iyileştirmezseniz bu kanun teklifinde belirttiğiniz gerekçelerin hiçbirini
gerçekleştiremezsiniz. (s. 571)."
[Data_2017_2018]

33.!!!!
"HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) –– Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii,
Suriye politikasıyla ilgili çok şey söylendi ama, galiba, bu sürecin her aşamasında söylenecek
yine çok şey olacak. İstiklal Marşı şairi meşhur sözünde “Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar
ama ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?” diye soruyor.
Tam yüz yıl önceki senaryoyu âdeta bir kez daha yaşıyoruz. Türkiye, tıpkı o zaman Fransa’yla,
Rusya’yla, İngiltere’yle çeşitli arayışlara girip başarısız olunca, Almanların ucuz, hayatını kolay
feda edebilir asker olarak Osmanlı toplumunu görmesi, Osmanlı askerini görüyor olması,
Türkiye’yi de başka hiçbir ittifak kalmadığı için Almanların safında yer almaya itmişti ve ne
yazık ki o günkü tartışmalara baktığımızda, aslında Osmanlı’nın o pozisyonu almasının
Osmanlı’nın çıkarına olmadığını, büyük güçlerin Osmanlı’yı paylaşım savaşında rol almanın
bedelini, faturasını sonunda en ağır biçimde Osmanlı’nın ödeyeceğini en azından Meclis-i
Mebusan’da çok daha ciddi tartışmışlar, bizim bugün Suriye politikasını tartışmamızdan daha
ciddi, daha esastan, daha keskin sözlerle tartışılmış. O gün savaşa karşı çıkanları, bu pozisyon
alışı eleştirenleri, tarih nasıl onları hain kategorisine sokmuyorsa, aynı şekilde o gün savaşı
isteyenleri de, o maceraya Osmanlı askerlerini, Osmanlı toplumunu itenleri de ne yazık ki
kahraman olarak yazmadı ve Anadolu’nun her köşesinden insanlar yetim çocuklarını, Yemen
türkülerini ağıt olarak, ninni gibi dinleterek büyüttüler. (s. 44)."
[Data_2017_2018]

34.!!!!
"Şimdi şunu da ifade etmek istiyorum: Bu kavram dünyada o kadar yaygınlaştı ki Amerika
Birleşik Devletlerindeki kullanımı, artık dünyada, İngiltere, Fransa, Almanya, hatta Suudi
Arabistan, İran, Japonya, Çin, Rusya, bütün bu ülkelerde de bu kavram gene kullanılıyor bir
aşama olarak. Dolayısıyla ben hiç anlamış değilim, bu kavramı biz niye kaldırmaya
çalışıyoruz."
[Data_2017_2018]

35.!!!!
"MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) –Değerli milletvekilleri, 4’üncü madde de yardımcı
doçentliğin yerine doktor öğretim üyeliğinin ikame edilmesiyle ilgilidir. Teklifin gerekçe
kısmında her ne kadar yardımcı doçentliğin kaldırıldığı ifade edilse de özünde yardımcı
doçentliğe denk geldiği, statünün kaldırılmadığı ve sadece bir isim değişikliğine gidildiği
ortadadır. Öğretim üyeliğine ilişkin diğer ülke örnekleri incelendiği zaman, ikili sistemde,
professor, associate professor veya associate lecturer veya üçlü sistemde professor, associate
professor veya associate lecturer, assistant professor hiyerarşik yapısıyla sıklıkla
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karşılaşılmaktadır. Türkiye’deki profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim görevlisi ve
araştırma görevlisi şeklindeki akademik yapılanma Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Hollanda ve Almanya’yla benzerlik göstermektedir. Türkiye’de öğretim üyeliğinde üçlü kariyer
basamağı sistemi olmakla birlikte mevzuat doktora sonrası doğrudan doçentlik unvanı almaya
imkân sağlamaktadır. Bu anlamda, esnek bir yapı söz konusudur fakat pratikte ise üçlü yapı
işlemektedir. Yardımcı doçentlik sözleşmeli ve güvencesiz bir istihdam statüsüne sahip olup
bir geçiş adımı olarak sistemde yer alırken doçentlik ve profesörlük daimî kadrolu ve
güvenceli istihdam statülerine sahiptir. Öğretim üyeliğinde daimî kadrolu ve güvenceli
istihdam statülü daha az hiyerarşik bir yapı içerisinde ikili sisteme geçiş yapılabilir. Fakat bu
teklifte yardımcı doçentliğin kaldırılmadığı ve ilk basamağında güvencesiz sözleşmeli
istihdamın yer aldığı üçlü hiyerarşik yapının korunduğu görülmektedir."
[Data_2017_2018]

36.!!!!
"Değerli milletvekilleri, 2006’dan sonra, her ile bir üniversite politikasının yarattığı bir kısır
döngü söz konusudur. Öyle ki her açılan yeni üniversite öğrenci sayısını da hızlı artırmakta ve
yetişmiş akademisyen ihtiyacı da sürekli büyümektedir. YÖK’ün 2016 verilerine göre, son on
dört yılda akademisyen sayısı yüzde 100’den fazla artmıştır. Ancak kendi içimizdeki bu
rakamlara bakıp kendimizle övünmeyi bir kenara bırakarak dünyanın geri kalanında ne olup
bittiğine bakmamız gerekir. Örneğin, ABD’de her yıl 61 bin, Rusya’da 27 bin, Almanya’da 25
bin, Japonya ve İngiltere’de ise 17 bin doktora öğrencisi mezun olurken Türkiye’de bu rakam
sadece 4.500’dür ve asıl ihtiyacı karşılayabilmesi için bu rakamın en az 3 katına çıkarılması
gerekmektedir."
[Data_2017_2018]

37.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Suriye’de Şam rejiminin kimyasal silah kullanmasıyla başlayan
tartışmalar Suriye’yi küresel güçlerin bir çatışma alanına sürüklemektedir. ABD başta olmak
üzere, İngiltere, Almanya ve Fransa, Akdeniz üzerinden Suriye istikametinde yol alırken Rusya
ve İran da terazinin diğer ucunda görünmektedir. Kimyasal silah iddiasıyla bölgede varlığını
devam ettirmek isteyen ABD, PKK/PYD terör örgütünün işgali altındaki alanlardaki varlığını
Akdeniz’deki savaş gemilerinin de desteğiyle sürdürmek istemektedir.
Son gelişmelerin, özellikle 4 Nisanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Rusya ve İran devlet
başkanlarıyla bir araya gelmesinden sonra hızlanması da ayrıca dikkat çekicidir.
Aynı derecede önemli bir diğer gelişme de son bir haftada Türk lirasının yanı sıra, Rus ve İran
millî paralarında da benzer kayıpların yaşanmasıdır."
[Data_2017_2018]
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38.!!!!
"MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – …bunların 7 bininin lisansüstü, 4 bininin ise
lisans öğrencisi olduğunu anlattı. Yine, Amerika’daki Harvard Üniversitesinin öğrenci sayısının
22 bin dolayında olduğunu, bunun 17 bininin lisansüstü, 5 bininin ise lisans öğrencisi
olduğunun altını çizen Akbulut: “Harvard ve MIT’nin öğrenci sayısına ve dünya
sıralamalarında üst sıralarda yer almasına bakılırsa bunun bir anlamı var. Dünya genelindeki
trend de üniversitelerin çok büyümesine izin verilmemesi yönünde. Fransa’da da büyük
üniversiteler bölündü.” Akbulut “Üniversitelerin bölünmesini destekliyorum.” diyor,
“Dünyadaki örneklerini incelediğimizde, üniversitelerin yönetilmesinde ideal öğrenci sayısının
20-25 bin olduğunu düşünüyorum. Bir üniversite öğrencisi 50 bin, 100 bin gibi rakamlara
ulaşmışsa bu üniversitenin yönetiminin oldukça zor olduğu ortadadır. Bu yönetmek değil,
kendi hâline bırakmaktır. Üniversitelerimiz, dinamik olmak, dünyayla yarışa girip iyi yerlere
ulaşmak ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki makul oranda küçülmeleri lazım, daha
doğrusu bu kadar da büyütülmemeleri gerekir.” diye de not koyuyor…. Bakın, önümde Oxford
Üniversitesi var, 1096’da kurulmuş, öğrenci sayısı 23.195. Cambridge Üniversitesi 1209’da
kurulmuş, öğrenci sayısı 18.389. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 1921’de kurulmuş, 2.209
öğrencisi var…. Stanford Üniversitesi 1891’de kurulmuş, 15.845 öğrencisi var. MIT 1861’de
kurulmuş, 11.177 öğrencisi var.... Harvard... Princeton Üniversitesi 1746’da kurulmuş, 7.955
öğrencisi var; Imperial College of London, Birleşik Krallık’ta, 1822’de kurulmuş, 15.857
öğrenci; Chicago Üniversitesi, 1890’da kurulmuş, 13.525 öğrenci; Zürih Federal Teknoloji
Üniversitesi, 1855’te, 19.800 öğrenci..."
[Data_2017_2018]

39.!!!!
"Başta Gazze olmak üzere Filistin kentleri yoğun abluka altında tutulmakta, Filistin halkı kendi
topraklarından göçe zorlanmaktadır ve bu durum halklar arası barış zeminini
zorlaştırmaktadır; ayrıca, İsrail Hükûmetinin de işine yarayacak şekilde Filistin’de radikalizmi
yaygınlaştırmakta, her iki kesimden de sivil kayıplara neden olmaktadır. İsrail Hükûmeti başta
bölge hükûmetleri olmak üzere ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi hükûmetler tarafından
desteklenerek, İsrail hükûmetlerinin siyonist yayılmacı politikalarına destek sunulmuştur."
[Data_2017_2018]

40.!!!!
"CHP GRUBU ADINA SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Türkiye, bildiğimiz gibi, bir açık hava
müzesi, çok sayıda medeniyete yurtluk yapmış bir toprağın üzerinde yaşıyoruz ve bu konuda,
kültürel varlıklar konusunda Türkiye’yi süper güç olarak görebiliriz. Türkiye bir açık hava
müzesi.
Şimdi, bu konuda dünyada iki tarz ülke var; bir kısmı kaynak ülkeler, bir kısmı pazar ülkeler.
İşte, kaynak ülkeler, Türkiye gibi, Yunanistan gibi, Suriye, Irak gibi, Mısır gibi, İran gibi, Çin gibi
ülkeler; bunların pazarlandığı ülkeler de Batı ülkeleri, genellikle işte Almanya, Fransa,
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İngiltere, Amerika, Danimarka gibi ülkeler yani gelişmiş ve maddi imkânları yüksek ülkeler.
Tabii, bu konuda bizim bir kısım tedbirler almamız lazım. Neden? Kaynak ülke olduğumuz için
bu ülkelere bizden kaçırılan eserler yıllardır, yüzyılları aşan süredir kaçırılıyor ve oralarda
pazarlanıyor. Tabii, bizim de bu konularda bir kısım tedbirler almamız gerekiyor. Bunların bir
kısmı, yasal düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Burada Hükûmetin yapacağı işler var,
Bakanlığın takip edeceği konular var, bunun dışında takip edilmesi gereken yabancı müzeler
var çünkü netice itibarıyla yabancı müzeler ve koleksiyonerler tarafından bunlar alınıyor.
Başka? Ayrıca müzayedecilerin, müzayede salonlarının takip edilmesi gerekiyor, katalogların
ve sergilerin takip edilmesi gerekiyor, tabii, ilgili basının takip edilmesi gerekiyor. Bunlar da
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa yapacağı işler."
[Data_2017_2018]

41.!!!!
"İslam İşbirliği Teşkilatı toplanırken, yine, dünya milletleri bu konuyla ilgili meseleleri
gündeme getirmeye çalışırken; İngiltere’si, Fransa’sı, Avrupa Birliği ülkelerinin, Amerika
Birleşik Devletleri’nin Kudüs kararını ve İsrail’in -sesli olarak yapmasalar bile içlerinden- bu
katliamını, bu zalimce davranışını telin etmeleri önemli bir gelişmedir. Biz Milletler Topluluğu
çerçevesinde bir araya gelerek değerlendirip onların taraftar bulmasıyla ortaya çıkarmamız
gereken, atmamız gereken adımlara gayret etmeye çalışıyoruz. Türk milletinin Yenikapı’da
toplanması, milyonların orada; HDP’lilerin, MHP’lilerin, CHP’lilerin, AK PARTİ’lilerin, bütün
sivil toplum örgütlerinin, 81 milyonun ruhunun -kalbi Kudüs’teki mazlumlar için çarpan kim
varsa- orada toplanması dünya milletlerine önemli bir mesaj olacaktır."
[Data_2017_2018]

42.!!!!
"BÜLENT TURAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, MİT tırlarıyla ilgili mesele bir gazetecilik
faaliyeti değildir, ısrarla söylüyorum değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bavul ticareti,
bavul haberciliğidir. Eğer gazetecilikse şunu sormak istiyorum size: Neden 500 kilometre yol
gitti o tırlar sonra durduruldu? ... Neden durdurulduğu anda kameralar ve malum kameralar
oradaydı? Neden durdurulduktan sonra bunlar haber yapılmadı da seçime bir hafta kala, tam
bir buçuk yıl sonra bu haber yapıldı? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bir zamanlar -taşeron
gazeteciler vardıbavullar içerisinde onlara verilirdi, bugün başkalarına veriliyor. Ama Mustafa
Kemal’in kurduğu partiye… Öyle bir örgütün yanında olmak, altında, üstünde, yanında olmak,
inanın, beni üzüyor... Bir daha söylüyorum: Mustafa Kemal’in partisi, doksan yıllık CHP’nin
paralel örgütle yan yana anılmaya başlanmış olması benim değil, sizin sorununuz. Bunu
çözecek olan sizsiniz. (CHP sıralarından gürültüler)... Bir şey daha söyleyeyim: Bu kadar
samimiyseniz… Bakınız, Güneş gazetesi haber yapmış, diyor ki: “Aydın Doğan’ın onursal
başkanı olduğuyla ilgili fotoğrafın başındaki kepten dolayı on iki yıl dava açıldı, on iki yıl.
Ağzınızı açtınız mı? ... İngiltere, Amerika, Almanya …hepsinin örneği var. Her ülkede casusluk,
vatana ihanet suçtur, suçtur, suçtur! Size rağmen suçtur. Ne derseniz deyin... Bunun dışında,
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aynı şey Almanya’da oldu. Vaktim yok, ayrıntıya girmeyeceğim. Almanya’da da casusluk
faaliyetleri için gazeteciler ceza aldı, Amerika’da da aldı, İngiltere’de de aldı. (sf. 157)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır): 64’üncü Hükûmet Programı’nı “eğitim”
başlığı açısından incelediğimizde ise eğitimde özelleştirmelerin, piyasacı uygulamaların,
eğitimin ticarileştirilmesinin hız kesmeden devam edeceğini açıkça görüyoruz. ... kısacası
eğitimin temel ve kronik sorunlarından hiçbirinin çözümüne ilişkin tek bir paragrafın yer
almadığını görüyoruz. Net bir şekilde ifade edebiliriz ki bu sorunların başlıcası cumhuriyetin
kuruluşundan beri yok sayılan ana dilde eğitim hakkıdır. Günümüzde dünya ülkeleri
incelendiği zaman Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin
olduğu; İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Almanya, Çin, Hindistan, Rusya gibi birçok ülkede ana
dilde eğitim ve öğretim yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise ana dilde eğitim hâlâ yasaktır.
Türkiye, ana dilde eğitimin bir hak olduğunu savunan uluslararası metinlerin birçoğunda ana
dilde eğitimle ilgili maddelere ya çekince koymuştur ya da bu metinler hiç imzalanmamıştır.
Hükûmet programında, temel bir insan hakkı olan ana dilde eğitim hakkını yok sayan AKP
iktidarı bugüne kadar yaptığı uygulamalar ile halkın talebini seçmeli ders ya da özel liselerde
birkaç dersin ana dilde verilmesi aldatmacası ile ötelemeye çalışmaktadır. Bunu özellikle
Kürtler için, Kürtlerin kendi ana dili taleplerini reddeden bir yaklaşım olarak ele alıyoruz (s.
184-185)."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"EREN ERDEM–Siz bir korku imparatorluğu yaratmak istiyorsunuz. Biz de diyoruz ki
arkadaşlar, yanlış yapıyorsunuz, gelin beraber doğrusunu yapalım. İftira kampanyaları
üzerinden insanları tanımlamak istiyorsunuz; gazetecileri cezaevine dolduruyorsunuz, parti
mensuplarını gazeteci yapıyorsunuz ve parti bülteni mahiyetinde gazeteler çıkarttırıyorsunuz.
Bir gazete benim için şunu söylemiş, sayıyorum: “Amerikan ajanı, İngiliz ajanı, Rus ajanı, İran
ajanı, bilmem ne ajanı…” (AK PARTİ sıralarından “Maşallah, maşallah” sesleri) 20 tane ülkenin
ajanı yaptınız beni. (s. 606)."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"Değerli arkadaşlar, yüz yıl evvel imparatorluğumuz, hepimizin imparatorluğu, Osmanlı
İmparatorluğu Kürt’üyle, Türk’üyle, Arap’ıyla, Ermeni’siyle, Ezidi’siyle, Süryani’siyle,
Müslim’iyle, gayrimüslimiyle, Sünni’siyle, Alevi’siyle bizim irademiz dışında parçalandı. Nasıl
oldu, niye oldu, bizim hiçbir hatamız yok muydu, İttihat Terakki ne yaptı, bu yanlış politikalar
nerede başladı, nereye geldi, bu başka bir konu ama bizim evimiz yıkıldı ve bu evimizin yerine
o günkü dünyanın patronları yeni sınırlar çizdiler. Araplara 22 devlet çıktı; Kürtler dört
parçaya bölündü, bir kulübe de çıkmadı; Türkler Anadolu’da küçücük bir yere hapsedildi.
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Sykes-Picot Anlaşması yapıldı 1916’da; bu tescillendi, mühürlendi, imzalandı. 100’üncü yılı,
önümüzdeki on beş yirmi gün sonra 100’üncü yılı; yüz yıl bitti. Yüz yıl bu coğrafya Türk’üyle,
Kürt’üyle, Arap’ıyla, Sünni’siyle, Alevi’siyle acı ve gözyaşından başka bir şey görmedi. Arap az
ağladı, Kürt çok ağladı; Türk az ezildi, Süryani çok ezildi; bu tartışmalara da girmiyoruz. Ama
şu an yeni bir Orta Doğu kuruluyor, şu an. Şu an o yüz yıl önce bölgede olanlar tekrar var. İşte,
Antep’in kurtuluş günü bugün konuşuldu; İngiliz’i, Fransız’ı, Alman’ı, Rus’u herkes bu
coğrafyada yine var. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir makro planı var
mı? Osmanlı döneminde, üç yüz küsur yıl sorunsuz devam eden Kürtlerle olan o özerklik
anlaşması, Yavuz Sultan Selim ile İdrisi Bitlisî’nin yaptığı bugün nasıl tartışılır, nasıl konuşulur?
Kürtlersiz bir Orta Doğu mümkün mü? Yeni bir Orta Doğu kurulmadan, bunların cevapları
verilmeden inan edin hiçbir şeyi çözemeyeceğiz. (s. 413)."
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU– Bir başka çocuğun ifadesi şöyle: “Sokağa çıkma yasağı var, okulumuza
gidemiyoruz. Okulumuzda bir şey yok, öğretmenlerimiz gitti. Biz öğretmenlerimizi çok
özlüyoruz. Onlar hep rüyalarımıza giriyor. Canım çok sıkılıyor. Öğretmenimiz bize ders
anlatırdı. Bize biber gazı sıkmasınlar, gözlerimiz çok acıyor. Şimdi de silahlar atılıyor,
uyuyamıyoruz. Küçük kardeşim geceleri çok ağlıyor, 4 yaşında, annem susturamıyor. Sokağa
çıkmamayı kaldırsınlar. Okuluma gitmek istiyorum, sokaklarda top oynamak istiyorum,
korkmak istemiyorum.” 8 yaşında bir çocuk söylüyor bunları. Siz, otuz beş yıldır çözülmemiş
bir sorunu, İspanya, İngiltere, Filipinler nasıl çözdüyse öyle çözeceksiniz. Bunun başka bir yolu
yok. (s. 631)."
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"CHP GRUBU ADINA AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Telekomünikasyon en stratejik
sektörlerimizden biri. Hepimiz cep telefonlarına, ev telefonlarına, İnternet’e fatura ödüyoruz.
Değerli arkadaşlar, neredeyse tamamı yabancıların eline geçti. Bakın, 3 tane temel cep
telefonu şirketi var: Birisi Vodafone, İngilizlerde; ikincisi Telekom, Avea, Araplarda; üçüncüsü
Turkcell, Ruslarda mı, Finlerde mi, onu dahi bilmiyoruz. 3 şirketimiz ağırlıklı yabancıların eline
geçmiştir değerli arkadaşlar. Perakendecilik sektörü; bütün halkın gidip alışveriş yaptığı,
üreticiden çok ucuza alıp halka pahalıya satan temel sektör perakendecilik. Migros İngilizlerin,
CarrefourSA Fransız, Metro Grup Alman, Tesco Kipa İngiliz. Bütün halkımız parasını
yabancılara kaptırmaktadır bu varlık satışı yüzünden, bu vatan satışı yüzünden. Değerli
arkadaşlar, en yürek yakıcı şey bankalar. Bir ekonominin diferansiyeli -gücünü tekerleklere
aktaran- bankalar. Halkımıza verdiği tüketici kredisinden, konut kredisinden faizle,
enflasyonun çok üzerinde, tefeci faizi alan, dosya parasıyla halkımızı sömüren bu bankalar
ağırlıklı yabancıların eline geçti değerli arkadaşlar. Halkımız artık yabancılara faiz
ödemektedir. Garanti Bankası İspanyollarda, Yapı Kredi İtalyanlarda. Finansbank Yunan’dı -
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yabancıdan yabancıya satış başladı artık, alacak Türkiyeli kalmadı- Katarlılara geçti, Denizbank
Belçika’daydı Rus oldu. Şekerbank Kazak, ING Bank Hollandalı, HSBC Bank İngiliz."
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"Trakya’da, Ege’de, İç Anadolu’da en verimli tarım topraklarımız, çiftçimizin alın teri, İsrail’e,
İngiltere’ye, Hollanda’ya, Fransa’ya satılmaktadır değerli arkadaşlar."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"DRİS BALUKEN – İspanya’da 17 özerk bölge var. İran 30 “…”a(x) ayrılmış, 30 eyalet var ve bu
eyaletlerden birinin adı da Kürdistan Eyaleti. İsviçre Konfederasyonu 26 bölgesel yönetimden,
kantondan oluşuyor. İşte, üniter modeli örnek aldığımız Fransa’da bölgesel yerel yönetimlere
muazzam yetkiler tanındı, o bölgesel yerel yönetimlere karşı da il özel yönetimlerine ve
belediye yerel yönetimlerine muazzam yetkiler verildi. İtalya 20 adet idari bölgeye ayrılmış.
Kazakistan’da 14 ayrı eyalet ve özel statüye sahip 2 şehir var. Kırgızistan 7 idari bölgeye
ayrılmış. Farklı kıtalardan örnek veriyorum ki bu taleplerin korkunç olmadığını her birimiz
görebilelim. Pakistan 5 eyalet ve 17 ilden oluşmuş. Romanya’da eyaletler, kentler ve
komünler biçiminde 41 eyalet ve işte, sayıları muhtelif olan birtakım yerel örgütlenme
modelleri var. Rusya da 85 federal birimden oluşuyor ki bu federal birimlerin içerisinde de
cumhuriyetten tutalım, federal şehirlerden özerk “…”(x) kadar çok değişik yönetim modelleri
var. Tacikistan idari açıdan yine 4 ayrı otonom bölgeye sahip. Yani örnekleri çoğaltabiliriz,
Finlandiya’da, Danimarka’da, İsveç’te, Kanada’da, Birleşik Krallık’ta, bütün bu saydığım
ülkelerin birçoğunun da gerek kişi başına düşen millî gelir gerek kalkınma ve refah seviyesi
açısından Türkiye’yle mevcut olan pozisyonlarını da her birinizin mutlaka gözden geçirmesi
gerektiği kanaatindeyiz.(s. 789)."
[Data_2015-2017]

50.!!!!
"İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demin de herhangi bir
sataşmaya mahal vermeden meseleyi aktarmaya çalıştım. Meselenin adı “Kürt meselesi”dir.
Bu sorunu kabul etmeden, bu sorunun çözüm yöntemiyle ilgili bir netleşmeye varmadan
sorunu çözmek mümkün değildir. 1925 yılından, Şeyh Sait önceliğindeki itirazdan başlayarak
Ağrı, Zilan, Dersim, Diyarbakır Cezaevinden Roboski’ye kadar bu ülkede yaşanan bütün
katliam tarihlerinin ve bütün itiraz süreçlerinin sebebi çözülmeyen Kürt sorunudur; PKK de bu
çözülmeyen Kürt sorununun bir sonucudur. Bu Kürt meselesini çözmeden 10 defa PKK’yi
bitirseniz, 11’inci defa yeniden bir halk isyanıyla karşılaşırsınız. Bütün dünyada bu meseleler
nasıl çözülmüşse bu ülke de bu meselelerini öyle çözmek zorundadır. İspanya ETA örneğine
bakın, İngiltere IRA örneğine bakın, Filipinler Moro örneğine bakın, Kolombiya FARC örneğine
bakın; sayısız örnekleri burada verebiliriz. Dünyada son isyancıyı öldürünceye kadar, imha
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edinceye kadar halka mal olmuş bir isyan sürecini tamamen bitirmek, tamamen o sorunu
çözmek gibi akıl dışı bir yöntemle sonuca gidildiği görülmemiştir."
[Data_2015-2017]

51.!!!!
"Türkiye’ye özgü bir durum değil, bütün dünyada böyle olduğu için tekrar bu rasyonel akla
gitmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bakın, İspanya ETA, İrlanda-İngiltere IRA, Filipinler Moro,
Güney Afrika ANC… Yani dünyanın neresine bakarsanız bu tarz meseleler konuşarak, diyalogla
masada çözülür, bizim söylediğimiz şey budur. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz.
Bütün dünyada dört aşamalı yol haritası izleniyor."
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"Ben bu ülkenin bir gazetecisi, bu ülkenin bir evladı olarak dünya ölçeğinde gazeteciliğin
düştüğü durum açısından gerçekten üzülüyorum. Almanya’ya gittiğimde, İngiltere’ye
gittiğimde, Avustralya’ya gidip konferans verdiğimde Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü
açısından sıralamasını söylemek gerçekten beni çok üzüyor. Çünkü biz bu ülkede beraber
yaşıyoruz ve bu ülkede sorunları beraber çözeceğiz. (s. 239)."
[Data_2015-2017]

53.!!!!
"İngiltere, efendim, Romalılardan başlayarak Norman istilası da görmüş, Roma istilası da
görmüş, Cermen istilalarını da görmüştür ama hiçbiri etkili olamamış. Cermen
kabilelerinden… “Anglosakson” dememizin nedeni de o. Bakın, Angluslar, Saksonlar, Juteslar geçen gün bir iki tanesini saydım, 20’nin üzerinde sayabilirim- bunlar bir araya gelip içinde
merkez güç olan Anglosaksonlar etrafında birleşerek bugünkü İngiltere’yi kurmuşlardır yani
“England” demişlerdir, aslında “Cermen”dir. Yani, England “Land of Anglus” demek, tamam
mı? Buradaki İngiltere böyle oluşmuştur, yoksa tek bir soya, tek bir etnik gruba bağlı değildir.
(S. 316)."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"Efendim, Sokrat bir entelektüeldir. Niye? Çünkü bedel ödemiştir; doğruyu, hakkı her yerde
söylemiştir. Darağacına gideceğini bile bile demiştir ki: “Ben insanlara düşünmeyi
öğreteceğim.” Galileo bir entelektüeldir ama aynı zamanda fizikçidir. Niye? Çünkü her türlü
baskıya, her türlü diretmeye rağmen hak bildiğini, doğru bildiğini söylemiştir. Erasmus bir
entelektüeldir, Thomas More bir entelektüeldir.
Efendim, bize geldiğimizde, bizim en büyük aydın simgemiz Hazreti Peygamber’dir. Hakkı ve
hakikati, hiçbir güç karşısında eğip bükmeden çok rahat bir şekilde haykırmış, söylemiştir.
Efendim, İmamı Azam bir entelektüeldir. Böyle ikili söylüyorum ki mukayese etme imkânınız
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olsun. Mehmet Akif bir entelektüeldir. Cemil Meriç bir entelektüeldir. Niye? Bir aydındır.
Kendi kültürümüzde de öyledir çünkü bedel ödemişlerdir. Doğruyu, hakkı, egemen bir yapının
korkusundan, iktidar endişesinden, maddi manevi herhangi bir endişe taşımaksızın söylemiş
insanlardır aydınlarımız. Thomas More’e İngiliz kralı diyor ki: “Benim için bir fetva ver, seni
affedelim. Sen benim dostumsun.” Aynı teklif İmamı Azam için yapılmıştır. Biri Batı’dan örnek,
biri Doğu’dan örnek. Aynı teklif İmamı Azam’a da yapılmıştır ama o hak bildiğini her yerde
söylemiştir. Sonucu ne olmuştur? Sonucu, efendim (buraya kadar s. 913) çile olmuştur,
işkence olmuştur, azap olmuştur ama onlar bizim tarihimize, belleğimize büyük Türk aydınları,
büyük dünya aydınları olarak isim bırakmışlardır. Mehmet Akif de onlardan biridir. Yokluk,
sefalet içinde yaşamıştır ama hak bildiğini her zaman haykırmıştır. İşte, bizim eksiğimiz hak
bildiğini, doğru bildiğini hiçbir silahlı güç, illegal güç etkisinde kalmadan, can güvenliği
endişesi taşımadan haykırandır diyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) (s.
914)."
[Data_2015-2017]

55.!!!!
"Bütün dünya örneklerine bakılabilir. Klasik terörle mücadele söylemleriyle, savaş
yöntemleriyle bu meselelerin çözüldüğü görülmemiştir. İsrail-Filistin Kurtuluş Örgütü,
İspanya-ETA, İngiltere-IRA, Filipinler-Moro, sayısız örnekleri çoğaltabiliriz. Bütün bu süreçlerin
tamamından edinilen deneyimlerle yürütülen bir süreç dışında bu meseleleri çözmenin başka
bir mümkünatı yoktur. Yöntemle ilgili, metodojiyle ilgili eleştiriler olabilir, süreçte AKP, HDP
dışında Meclisin müdahil olması gerektiği, diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle,
kanaat önderleriyle paylaşılması gerektiğiyle ilgili eleştiriler yapılabilir. Bunların tamamını
anlayışla karşılıyoruz ama bu ülkede bugün yaşadığımız bu büyük yangısal sürecinde çözüm
sürecinin tekrar canlandırılması dışında herhangi bir çözüm seçeneğinin olmadığını ifade
etmek istiyoruz. Burada, çözüm süreciyle ilgili konuşan herkes, o dönemdeki yöntemlerle ilgili
var olan eksiklikleri, yetersizlikleri giderecek şekilde yapıcı öneriler sunarsa, bunun bütün ülke
açısından, bütün halklarımızın demokratik geleceği açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. (s.
85)"
[Data_2015-2017]

56.!!!!
"Şimdi, sizin davet ettiğiniz ve bizim de sizden milletvekilleriyle beraber ziyaret ettiğimiz
İrlanda’da, İngiltere’de, Güney Afrika’da birçok örneğe gittik, yurt dışına yakında
arkadaşlarınız da gitti, bizler de gittik, görüştük"
[Data_2015-2017]

57.!!!!
"Şimdi, nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri’nin Parlamentosunda kürsüye çıkılınca, bizim
amiyane ifade ettiğimiz 72 millet, her biri bir milleti vurgulayarak mı başlıyor konuşmasına?
Hayır. Amerika Birleşik Devletleri’nin âli menfaatleri ve Amerikalı olmanın onuruyla
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kendilerini ifade ediyorlar. Bu, Almanya Parlamentosunda da böyle; aşağı Bavyeralı olarak,
yukarı Bavyeralı olarak bir ifade şekli yok. Bu, İngiltere Parlamentosunda da öyle; “Ben
Normanlar adına, ben Vikingler adına konuşuyorum.” diye bir ifade tarzı yok ama her ülkenin
âli menfaatlerini koruyan, kollayan anayasal birtakım ilkeler vardır, bunlar teminat altına
alınmıştır bizdeki gibi."
[Data_2015-2017]

58.!!!!
"ma zamanımız çok sınırlı olduğu için birkaç, devlet-siyaset, devlet-şiddet ilişkisine dair kelamı
olmuş aydından, filozoftan söz edeceğim.
İbn-i Haldun’dan İmam Gazali’ye, Foucault’tan, Heidegger’den, Nietzsche’den, Althusser’den
Diderot’a kadar; bugün yaşayan filozoflardan Judith Butler’dan, Immanuel Wallerstein’dan
Noam Chomsky’e kadar birçok kişi mutlak iktidar hırsıyla bürünmüş olan devletin her türlü
suçu, günahı işleyebileceğini tarihin çok farklı kesitlerinde ortaya koymuşlardır.
Buradan bakıldığında, devlet dünyanın çok farklı coğrafyasında -sadece Türkiye Cumhuriyeti
devletine indirgeyerek söylemiyorum- devlet dünyanın birçok farklı mekânında insanların
kitlesel ölümlerine neden olmuştur. Özellikle İngiliz siyaset felsefecisi Lord Acton “İktidar
yozlaştırır, mutlak iktidar ise mutlak bir şekilde yozlaştırır.” diyor. (s. 167)."
[Data_2015-2017]

59.!!!!
"FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere Türk Silahlı
Kuvvetleri deniz unsurları Aden Körfezi’nde korsanlara karşı yürütülen uluslararası bir
mücadeleye destek vermektedir. Bu desteğin bir yıl daha uzatılmasını içeren Başbakanlık
tezkeresi hakkında şahsi görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Aden Körfezi’nde, Somali kara sularında ve açıklarında, Hint Okyanusu’nda seyreden ticari
gemilere yönelik deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri önceki yıllara oranla sayıca
azalmış olsa da bir uluslararası güvenlik meselesi olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Söz
konusu bölgede deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetleri hâlihazırda NATO’nun Okyanus
Kalkanı Harekâtı, Avrupa Birliğinin Atlanta Harekâtı, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki
Birleşik Deniz Kuvvetleri ve millî kontroldeki gemiler vasıtasıyla olmak üzere 4 ayrı çerçevede
yürütülmektedir. Bugün Aden Körfezi’nde Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya gibi NATO
ülkelerinin yanı sıra Çin, Rusya, Japonya gibi diğer küresel güce sahip ülkeler de görev
yapmaktadır."
[Data_2015-2017]

60.!!!!
"Yine bir başka kardeşimiz bir suçlama getirdi. Biz hiçbir yerde Kürt kardeşlerimize karşı
değiliz. Kürtlerin statüsüyle Türkiye’nin bir kaygısı söz konusu değildir. Kuzey Irak Kürtlerinin
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de Kuzey Irak Yönetimi’nin de dostu Türkiye’dir. Suriye’de Kürtleri tek başına PYD temsil
etmiyor. Suriye Ulusal Kürt Koalisyonu, muhalefetin müzakere heyeti içinde yer almaktadır ve
DEAŞ’a karşı koalisyonun içinde 65 ülke var. Bu 65 ülkenin içerisinde Suudi Arabistan da var.
Bizim İncirlik’te İngiltere’nin, Amerika’nın ve Almanya’nın da uçakları var. Bu koalisyona dâhil
olan Suudi Arabistan’ın da uçakları DEAŞ’a karşı mücadele için gelecekler. DEAŞ’a karşı verilen
mücadelede biz de aktif katkı sağlıyoruz."
[Data_2015-2017]

61.!!!!
"ÜMİT ÖZDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben PYD’nin yol kılavuzluğu
yaptığını söylemiştim. Sayın Bakan, bunun böyle olmadığını, bütün taraflara bilgi verildiğini
söyledi. Bütün taraflar Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve İngiltere değil, PYD ve IŞİD
muhtemelen. Demek ki bütün taraflar deyince terör örgütleriyle haberleştiğinizi de kendiniz
ifade etmiş oldunuz Sayın Bakan. (s. 591)."
[Data_2015-2017]

62.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) –Değerli milletvekilleri, bakınız, bu ortamların, Suriye’de,
Irak’ta ortaya çıkan ortamın bir sonucu terör örgütlerinin artık ittifak ve iş birliği yapabiliyor
olmasıdır. Bunun etkisini sadece Türkiye’de görmüyoruz, bunun etkisini Fransa’da görüyoruz,
bunun etkisini İngiltere’de görüyoruz, bunun etkisini Amerika Birleşik Devletleri’nde
görüyoruz, bunun etkisini dünyanın çeşitli yerlerinde görüyoruz. O nedenle, bu, iştahları -bu
ortamdan dolayı- kabaran terör örgütlerine yönelik hem küresel ölçekte hem ülke genelinde,
ülke ölçeğinde ciddi bir yeknesaklığa ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Dikkat ederseniz, gelişmiş
ülkelerde bir terör olayı ortaya çıktığı zaman, meydana geldiği zaman o ülkelerdeki kamu
sektörü, özel sektör, sivil toplum, bütün siyasi mekanizmalar yekvücut oluyor, tek vücut
oluyor ve ona karşı çıkıyor, siyasi rekabet anlayışlarını ve politik farklılıklarını başka
zeminlerde gündeme getiriyorlar ve orada kıyasıya mücadele ediyorlar. Ama, terör söz
konusuysa burada “ama”sız, “fakat”sız, “ancak”sız bir duruş var, bu duruşu bizim milletimiz
fazlasıyla hak ediyor (s. 1216)."
[Data_2015-2017]

63.!!!!
"ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi
elbette terör sorunu. Şu anda bazı illerimizin bazı ilçelerinde bölücü terör örgütü teröristleri
tarafından hendekler kazılmış, barikatlar kurulmuş, bombalı düzenekler kurulmuş, elinde silah
bulunan teröristler buradan askere, polise, kamu binalarına ve sivil vatandaşlara karşı
otomatik silahlarla, roketatarlarla, el yapımı bombalarla saldırı düzenliyor, saldırılar yapıyor.
İşte, ambulans çağrıldığında, bakıyorsunuz, ambulans şoförü veya oradaki ebe, hemşire
öldürülüyor, infazlar yapılıyor. Dünyanın demokratik, hukuk devleti olan hangi ülkesi bir
mahallesinde gayrimeşru, gayrihukuki bir biçimde teröristlerin hendek kazması ve orayı

932

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
kurtarılmış bölge ilan etmesini görür, buna ses çıkarmaz. Bir tane demokratik, hukuk devleti
gösterin ki böyle bir minvalde, böyle bir durumda sessiz kalsın. Bütün egemen devletler,
bütün hukuk devletleri hukuk içinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Amerika da,
Almanya da, İngiltere de ülkemizin bazı yerleşim yerlerinde olduğu gibi terör eylemleri ve
bununla alakalı çalışmalar olduğunda hangi tutumu onlar sergilerse Türkiye de aynı tutumu
sergiliyor. Şu anda şiddeti yapan kim? Kanı akıtan kim? Şimdi, burada durup dururken bu kan
akıyor mu? Şimdi, şu anda baktığınızda, diyelim ki terör saldırıları yok, sanki Türk Silahlı
Kuvvetleri veya güvenlik güçleri, hiç kimse yok, kendi kendine bir tarafa doğru kurşun atıyor,
oralara operasyon düzenliyor. Peki, bu kadar asker, polis niye şehit oluyor?"
[Data_2015-2017]

64.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MEVLÜT KARAKAYA (Adana): Değerli milletvekilleri, ülke Bangladeş, bu
vesileyle bir iki konuyu da hatırlara getirmek istiyorum. Bangladeş dost ve bir kardeş ülkemiz.
Türk ve Bengal halklarının sekiz asırlık bir dostluğu söz konusudur. Beş yüz yıl süreyle Türk ve
Moğol hâkimiyetinde kalan, 1757 yılında İngiliz, 1947 yılından sonra da Pakistan egemenliğine
girmiş olan bir ülke. 1971 yılında bağımsızlığını kazandı, 1974 yılında Türkiye, bağımsız bir ülke
olarak Bangladeş’i tanıdı, 1976 yılında Dakka’da Türkiye Büyükelçiliğini açtık, yine 1981 yılında
da Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği açıldı. (s. 259)."
[Data_2015-2017]

65.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üretim maliyetlerini
azaltarak ekonominin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
desteklemek amacıyla önemli girdi niteliği taşıyan bir kısım yatırım ve ara mallarının vadeli
ithalatı üzerindeki fon yükünü kaldırdık. İmalat sanayi makine ve teçhizat yatırımlarının
finansmanında kullanılan kredilerde banka sigorta muameleleri vergisi istisnası getirdik.
Yaptığımız vergisel düzenlemelerle Türkiye vergisel açıdan dünyadaki en rekabetçi ülkelerden
birisi hâline gelmiştir. Ülkelerin vergi rekabetini ve tarafsızlığını ölçen Uluslararası Vergi
Rekabeti Endeksi’ne göre Türkiye 2015 yılında 34 ülke arasında en rekabetçi 9’uncu ülke
olmuştur. Söz konusu endekste gelişmiş ülkeler arasında yer alan İngiltere 11, Almanya 17,
ABD ise 32’nci sıradadır (s. 58)."
[Data_2015-2017]

66.!!!!
"EDİP SEMİH YALÇIN: Sizlerin de yakinen bildiği gibi, AK PARTİ, 2002 ve 2007 seçim
bildirgelerinde parlamenter sistemin devamından yana olduğunu ilan ederken, sonradan
başkanlık sistemini tartışmaya açmıştır. (s. 123). ... Değerli arkadaşlar, dünyada pek çok
başkanlık sistemi örneği -sizlerin de yakinen bildiği gibi mevcuttur. Afganistan’dan Sudan’a,
İran’dan Brezilya’ya, Uganda’dan Arjantin’e kadar elli civarında ülke başkanlık sistemiyle
yönetilmektedir. Latin Amerika’daki başkanlık sistemleriyse diktatöryal özellikleriyle,
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maalesef, öne çıkmaktadır. Yine, dünyada parlamenter modelle yönetilen demokratik ülke
sayısı başkanlıkla yönetilenden daha çoktur. İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Hindistan,
Avustralya gibi ülkeler parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkelerdir. Ayrıca, herhangi bir
ülkedeki demokrasinin seviyesi ile başkanlık sistemi arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu
gösteren hiçbir delil, hiçbir bilimsel veri yoktur. (s. 124)."
[Data_2015-2017]

67.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZKAN YALIM (Uşak) – Evet, Sayın Ulaştırma Bakanım, benim sorularım
sizlere olacak. ilk önce sizleri tebrik ediyorum, neden? Birkaç dalda şampiyonluk ödülü
alacaksınız yakında. Bunlar nedir? Birincisi: İlk önce tebrik ederim, İzmit Körfez Geçiş
Köprüsü’nü bitirmek üzeresiniz, bitirdiniz ve de altı yıl önceden fiyatını belirlediniz. Fiyatı tam
tamına 35 dolar artı KDV yani 41 dolar, bugünün parasıyla 120 TL. Bakın, buna örnek olarak,
dünyada 6-7 tane ülkede yaklaşık aynı uzunluktaki köprülerin fiyatları: Türkiye’de İzmit
Köprüsü 2.682 metre. Bakın, Danimarka’da 6.790 metre var, ücreti 35 dolar; Norveç’te 1.380
metre var, 25 dolar; Japonya’da 3.911 metre var, 20 dolar; İngiltere’de var, 7 dolar;
İngiltere’de 1 tane daha var, aynı şekilde 7 dolar vesaire gidiyor; hatta 2 ülkede de ücretsiz;
İsveç’te 1.687 metre var, ücretsiz ve de Güney Kore’de 2.260 metre var, o da ücretsiz.
Bundan dolayı, dünyanın en pahalı köprü geçişi ücretinden dolayı sizi tebrik ediyorum. 41
dolarla yani 120 TL’yle şu anda dünyanın en pahalı köprü geçiş ücretinden dolayı şampiyon
oldunuz; bunu özellikle belirtiyorum. (s. 454)."
[Data_2015-2017]

68.!!!!
"CHP GRUBU ADINA CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Millî otomobil gibi her şeyin millîsine
pek hevesli görünen AKP iktidara geldiğinde 3 tane millî telekomünikasyon şirketimiz vardı,
hepsi yerliydi. Peki, bugün? Telsim’i Vodafone’a verdiler, yüzde 100 İngiliz; Telekom’un yüzde
55’i Oger yani Arap; Turkcell’de Türk ortağı payı yüzde 65’ten yüzde 13’e düştü. Anlaşılan o ki
“Her şeyin millîsi.” diyen bu iktidara göre telekomünikasyon gibi stratejik öneme sahip bu
sektör önemli değil. Şimdi, deve kuşu, iş yük taşımaya gelince “Kuşum.”, uçmaya gelince
“Deveyim.” dermiş. AKP’nin işleri de böyle, telekomünikasyona gelince serbest, otomobile
gelince millî. (s. 456)."
[Data_2015-2017]

69.!!!!
"Demir yollarında bir yandan hatları yenilerken, yeni hatları yaparken bir yandan da yerli
demir yolu sanayisini geliştirmek için adımlar attık. Millî tren projemizin çalışmaları devam
ediyor. Millî metro, tramvay setlerinin tamamen kendi mühendisimizin el emeğiyle göz
nuruyla yapılması için TÜBİTAK’la birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Artık rayımızı kendimiz
yapıyoruz, artık bağlantı elemanlarımızı kendimiz yapıyoruz, artık birçok parçayı kendimiz
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yapıyoruz. Yaptığımız lokomotifleri, trenleri İngiltere’ye, Amerika’ya, Pakistan’a, Irak’a,
dünyanın birçok yerine ihraç eder hâle geldik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) (s. 539)."
[Data_2015-2017]

70.!!!!
"Yani diğer taraftan, belirtmiş olduğunuz bu silahların bırakılması meselesi… Keşke elimizde
olsa da hemen bugün bıraktırsak ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bunun dünyada bir
yol yöntemi var. Bakın, Türkiye Filipinler-Moro sürecinde üçüncü gözdü, ara bulucuydu. Ben
size öneriyorum, orada izlenen yolu getirin buraya, birlikte hayata geçirelim. Hiç kimse buna
karşı çıkmaz. Bu bütün dünyada nasıl yapılmışsa, Kolombiya’da, İngiltere’de, İspanya’da,
dünyanın farklı ülkelerinde, öyle yapalım. Ama hadi silahları bırakın dediğimiz anda ya da siz
dediğiniz anda bırakılma koşulu olmuş olsa zaten bunları konuşmak zorunda kalmayacağız. (s.
907)."
[Data_2015-2017]

71.!!!!
"CHP GRUBU ADINA GÜRSEL EROL (Tunceli) – Bakın, sayın milletvekilleri, eğer terör sorununa
yalnızca Hükûmetin sorunu olarak bakarsak ve yaklaşırsak ve yalnızca Hükûmet politikası
olarak bu sorunu görürsek bu soruna çözüm üretme şansımız çok zayıf ve bu sorunla ilgili
kaygılarımız, endişelerimiz devam etmeye başlar. Bu mesele bir Hükûmet sorunu değildir. Bu
sorun, adını ne koyarsak koyalım, terör sorunu, Kürt meselesi, Kürt sorunu, adını ne
koyarsanız koyun, bu sorun ulusal bir sorundur ve büyük devletlerin yaşadıkları ve
önemsedikleri siyasetle ilgili ulusal politikaları vardır. Mesela Almanya’da, iktidar kim olursa
olsun endüstri politikası değişmez, İngiltere’nin yurttaşlık politikası ve hukuka olan bağlılık
politikası asla değişmez, Hollanda’nın tarım politikası değişmez, bunun gibi, Japonya’nın
eğitim politikası değişmez. Yani bizim terör meselesine bakış açımız, yalnızca bir siyasi
partinin bakış açısıyla veya bir hükûmetin bakış açısıyla yorumlanarak çözüm getirilme arzusu
ve isteği son derece yanlıştır. Bu mesele, bir ulusal meseledir ve biz, bu meseleye ulusal bir
değer yargısıyla ve açısıyla bakmak zorundayız. Sorunun temel çözümü de budur. Bu sorunun
çözüleceği yer de Parlamentodur yani kuruluş değerlerimiz ve üniter devlet yapımız asla ve
asla tartışılmadan, Parlamentoda her şeyi konuşabilmeliyiz, her şeyi tartışabilmeliyiz. (s.
915)."
[Data_2015-2017]

72.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA: Değerli milletvekilleri, şehir ve ilçe merkezlerine yuvalanan
teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi, patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların
kaldırılması, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için topyekûn mücadele
etmekteyiz ve bu mücadelede, değerli arkadaşlar, bütün siyasi partileri de yanımızda görmek
arzusundayız. Nasıl ki Avrupa’da, Fransa’da bir saldırı olduğunda, İngiltere’de saldırı
olduğunda, Amerika’da saldırı olduğunda “ama”sız, “fakat”sız, “ancak”sız bütün siyasi
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partiler, siyasi anlayışlar topyekûn, sivil toplum örgütleri, bütün ulus bir arada oluyor ve
dimdik karşı duruyorsa bu konuda Türkiye’de milletimiz bunu fazlasıyla hak etmektedir, böyle
yapmayanlara da hesabını milletimiz sandıkta elbette sormaktadır, hukukun soracağı ayrı
tabii. (s. 994)."
[Data_2015-2017]

73.!!!!
"ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) – Onun dışında, nükleer
santraller hemen soruldu. Bugün 100’den fazla inşaat hâlinde nükleer santral var. İngiltere
dâhil, Avrupa’nın birçok ülkesi dâhil, kendi ülkelerinde, topraklarında nükleer santral inşa
ediyorlar. Bugün deniyor ki Fukuşima… Evet, Fukuşima’da kaza oldu. Sonra? Japonya bütün
santralleri kapadı.... Aralık ayı itibarıyla durdurduğu santrallerin hepsini tekrar faaliyete
geçirip elektrik üretimine devam ediyor....Bugün, Norveç, İsveç, Finlandiya, Baltık ülkeleri
dahi… Bakın, İsveç elektrik ihtiyacının yüzde 40’tan fazlasını nükleerden, Finlandiya yüzde
35’ten fazlasını nükleerden, Fransa yüzde 70’ten fazlasını nükleerden karşılamaktadır. (s.
181)."
[Data_2015-2017]

74.!!!!
"LEVENT GÖK (Ankara) – Dünyanın pek çok yerinde Türkiye’deki soruna benzer çok ciddi
çatışmasızlık ortamları yaşanmıştır ve bu sorunların çözümünde diğer ülkelerdeki liderler,
muhalefet partilerini, toplumu bilgilendirmek ve meşru ortamlarda bu sorunu çözmek
açısından gayret sarf etmiştir. Örneğin İngiltere’deki IRA sorunu böyle çözülmüştür, Güney
Afrika’da Mandela’nın tekrar hapishaneden çıkıp Cumhurbaşkanı seçilmesi böyle bir süreçten
sonra olmuştur. Şimdi, böyle bir sorunu çözmeye kalkan bir parti öncelikle samimi olacaktır,
gerçekçi olacaktır ve giremeyeceği angajmanlarda bulunmayacaktır. Böyle bir devasa sorun ki ülkemizdeki Kürt sorunundan bahsediyorum- bir siyasi partinin kendi kişisel, siyasal
konjonktürüne göre bir gün bu tarafa evrildiği, yarın öbür tarafa evrildiği bir çözümle
çözülebilecek boyutta değildir yani bu bir siyasi partinin boyutunu aşar ve bir siyasi partinin
de kişisel ikbali uğruna ne harcanacak sorundur ne de bu işe başlanıldığı zaman geri
dönülecek bir sorundur. Böyle bir süreç başladığı zaman “Çözüm süreci başladı, anaların
gözyaşı dindi.” gibi iddialı söz söyleyen iktidar partisinin bugünlerde herhâlde halka
söyleyeceği bir şeyler olmalı. (s. 283)."
[Data_2015-2017]

75.!!!!
"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Tarihin büyük kırılma
noktalarında büyük salgın hastalıklar veya önemli devlet adamları kadar karasaban, tekerlek,
üzengi, pusula, barut, matbaa, teleskop, lokomotif veya bilgisayar gibi ürünlerin icadı da yer
alıyor. Hemen her dönemde bilim ve teknolojide liderliği üstlenen toplumlar diğer toplumlara
galebe çalıyor, üstünlük sağlıyor. Mısırlıların tarımsal refahlarını artırmalarının, Yunanlıların
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zeytinyağı ticaretinden büyük gelir elde etmelerinin, Osmanlıların Balkanları hâkimiyet altına
almalarının ve nihayetinde İstanbul’u fethetmelerinin veya İngilizlerin Sanayi Devrimi’yle
birlikte ciddi bir arz fazlası oluşturmalarının arka planında bilim ve teknoloji alanındaki
üstünlükler yatmakta. Sayılarını daha da artırabileceğimiz bütün bu örnekler bize şunu
gösteriyor. Bilim ve teknoloji alanında lider bir ülke hâline gelmeden dünyanın önde gelen
ülkelerinden biri olmak muhaldir, mantık dışıdır. Unutmayalım (buraya kadar s. 366) ki
bundan yüz yıl sonra tarih sayfalarında nasıl yer alacağımızı bugün attığımız adımlar tayin
edecektir. Bu açıdan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesini görüşürken aynı
zamanda tarihî bir sorumluluğu da yerine getirdiğimize inanıyorum. Zira, Bakanlığımızın
çalışmaları sadece bugünü değil yarını da yakından ilgilendiriyor. Daha fazla bilgi üretmemiz
ve ürettiğimiz bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürecek mekanizmaları kurmamız
Türkiye’nin tarih sahnesinde yeniden zirveye yükselmesi anlamına gelmektedir. (s. 367)."
[Data_2015-2017]

76.!!!!
"MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Son bir cümle daha söylemek isterim. Beni
gerçekten birçok –Bakanlığımıza bağlı olduğu içinşehit ve gazi yakınlarına ilişkin dernekler
ziyaret ediyor, onlardan birisine şunu söyledim, dedim ki: “Bizim şehitlerimiz var ancak
Amerika’nın Afganistan’da, Fransa’nın Mali’de yani her ülkenin bir başka ülkede ölen askerleri
olabilir. Dolayısıyla, onlara hangi hakları sağlıyorlarsa lütfen bir çizelgesini çıkarın da ‘Ya, bu
talep yerinde, doğrudur. Bunu Fransa, İngiltere veya Amerika sağlıyor ama biz ihmal etmişiz.’
diye bir çizelge çıkarın da kendimizi görelim.” dediğimde bana verdikleri cevap şuydu: “Şehit
ve gazilere tanınan haklar bütün bu Batı ülkelerinden daha fazla Türkiye tarafından
sağlanıyor.” dedi. (s. 385)."
[Data_2015-2017]

77.!!!!
"Değerli milletvekilleri, AKP döneminde yapılan ilkesiz ve hesapsız önemli özelleştirmelerden
birkaç örnek vermek istiyorum. 2004 yılında 2,5 milyar kâr etmiş; 1,1 milyar lira kurumlar
vergisi ödemiş olan TÜRK TELEKOM’un yüzde 55’i, blok olarak, dört yıllık kârına Öger
liderliğindeki Arapİngiliz-İtalyan sermayesine 6,5 milyar dolara satılmış; 6 milyar dolar
değerindeki AVEA da satışın yanında hediye edilmiştir. Baştan sona hukuki eksikliklerle dolu
ve özel ilişkilere dayalı bu satış işlemi TELEKOM’u süresiz olarak satabilmek amacıyla
başlatılmış, çok şükür ki Danıştay bu satışı yirmi bir yılla sınırlandırmıştır. (s. 827)."
[Data_2015-2017]

78.!!!!
"ERKAN AKÇAY– Bu kürsüde Türk milletinin birliği, bekası ve menfaatleri aleyhine
konuşulamaz, karar çıkartılamaz. Burası saray bahçesi, Kubbealtı, Divan-ı Hümayun değildir,
burası saltanat kayığı değildir, burası entel kafeteryası da değildir, burası terörist hücresi hiç
değildir. Burası Türk milletinin kürsüsüdür. Millî hâkimiyet bu kürsüde tecelli eder, demokrasi
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memlekete buradan gider, hukuk, töre burada kurulur ve Türk milleti bütçe hakkını burada
kullanır. Bu hak İngiltere’de altı yüz yılda, Fransa ve Rusya’da kanlı devrimlerle alındı. Bizde
ise ehliyetle ve marifetle üç buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
onun silah arkadaşları ve Gazi Meclis tarafından hayata geçirildi. Bütün bu kazanımları göz
ardı ederek, doksan yıllık enkaz iftirasıyla nankörlük ederek burada millî bütçeyi
görüşemezsiniz. Burası millî bir çatıdır, milliyetçilik çatısıdır. Milliyetçiliği ayaklar altına
alırsanız, (buraya kadar s. 445) Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını etnik çamura bulaştırırsanız
millî olamazsınız. Etnik ve ayrıştırıcı söylemlere meşruiyet kazandırıp özerklik isteyenlere
tavan yaptırırsanız millî olamazsınız. Siz eğer millilikten yoksunsanız kumpasa da düşersiniz,
kandırılırsınız da, aldatılırsınız da. Millî olamadığınız için yerli ve millî olmayan odakların Türk
ordusuna kumpas kurmasına göz yumarsınız. (s. 446)."
[Data_2015-2017]

79.!!!!
"GARO PAYLAN: Bakın, Sırrı Süreyya Önder bir film çekse mesela Mandela’nın isyanıyla ilgili,
Arafat’ın isyanıyla ilgili, İngiltere’deki, İrlanda’daki IRA’nın isyanıyla ilgili veya Bosna’yla ilgili,
biz hep mağdur tarafta dururuz, gadre uğrayan tarafta dururuz. Oysa bugün Cizre’de,
Silopi’de, Sur’da da filmler çekiliyor arkadaşlar, insanlarımızı kaybediyoruz. Oysa biz, orada
insanlarımızı yakan, top atışında bulunan insanlara “hain” diyoruz. (s. 463)."
[Data_2015-2017]

80.!!!!
"HAYDAR AKAR (Kocaeli) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kişisel verileri koruma kanunu
üzerinde görüşüyoruz. ...Yani, kısacası şunu söylemeye çalışıyorum: Siz bu verileri nasıl
koruyacaksınız? 17’nci maddesinde insanın yaşam hakkı güvence altına alınmış olan
Anayasa’yla siz insanın yaşam hakkını koruyamıyorsunuz, İnsanların verilerini nasıl
koruyacaksınız diye soruyorum. Niye soruyorum? Bakın, “siber güvenlik” diye bir olay var,
sadece bunu kanunlaştırmaya çalışıyoruz, verileri korumaya çalışıyoruz, kanunlarla korumaya
çalışıyoruz ama arkada başka bir dünya var. Siber güvenlik, bir sanal ortam var. Bu sanal
ortamdaki problemleri çözmeden, siber güvenlikle ilgili tedbirleri almadan sizin bu kanunu
çıkarmanız hiçbir şey ifade etmez. Niye etmez? Geçen gün Emniyet Genel Müdürlüğündeki
veriler çalındı; onunla ilgili de açıklama yaptılar, “Eski veriler.” dediler. Ya, verinin eskisi, yenisi
olmaz, veri veridir. Eskisi de benim bütün bilgilerimi muhafaza ediyor, yenisi de bütün
bilgilerimi muhafaza ediyor. Bunun altında yatan temel gerçek, devlet kurumlarında hatta
özel sektörde de siber güvenlikle ilgili yeterli önlemlerin alınmamış olması. Gelişmiş ülkelerde,
Amerika’da bu işe 1999 yılında başlanmış, yine İngiltere’de 2003 yılında başlanmış, İtalya’da
2002 yılında başlanmış, siber güvenlik kurulları kurulmuş ve yılda en kötü 2 toplantı
yapıyorlar. Bizde bu olay -tarihini yanlış söylemeyeyim2013’te başlamış ilk kez, siber
güvenlikle ilgili 75 maddeli bir taslak hazırlanmış, 7 ana başlık altında toplanmış, 95 tane alt
başlığı var; hiçbiri yerine getirilmemiş bir iki kalem dışında. Şimdi, bununla ilgili tatbikatlar da

938

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
yapılması da gerekiyor. Sadece 2011 yılında 1 tatbikat yapılmış, 20 tane devlet kurumu bu
tatbikata alınmış, 16 tanesi tatbikattan geçememiş. (s. 585)."
[Data_2015-2017]

81.!!!!
"GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Kıymetli arkadaşlar, Antalya’ya gelecek olursak, tabii,
EXPO 2016 bizim yüz akımız bir proje olacak. 22 Nisanda Sayın Cumhurbaşkanımızın
katılımıyla inşallah bunun da açılışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 8,5 milyona yakın bir turist
beklentimiz var.
BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) – İnşallah.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Bu arada, krizler fırsatları da doğurur. Bu anlamda da
sadece Rusya ve Almanya üçgenine bağlı kalmaktansa -tabii, batı bölgelerde belki İngiliz turist
sayısı daha fazla- Orta Doğu ve Amerika gibi elimizin uzanabileceği farklı ülkelere de
destinasyon programları yapmamız gerektiğini düşünüyorum.(s. 362)."
[Data_2015-2017]

82.!!!!
"ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Sadece deniz, kum, güneşle -biraz önce vekilimiz de
söyledi- turizmi sürdürebilmenizin imkânı yok. Ağzımızı açtığımız zaman deriz ki: “Türkiye açık
hava müzesi.” Türkiye’nin her yerinde inanılmaz zenginliklerimiz var, tarih zenginliğimiz var,
doğa zenginliğimiz var, yayla zenginliğimiz var, her şeyimiz var. Ee, o zaman turizm niye bu
hâlde? İki pazara dayandırıyorsunuz; iki pazardan bir tanesi Rusya, diğeri de Almanya.
Özellikle sahil turizmi yapılan bölgelerde bu iki pazardan turist alıyoruz, İngiltere daha sonra
geliyor, Hollanda daha sonra geliyor. Pazarlardan biri çökünce bugün, turizminiz çöküyor. (s.
365)."
[Data_2015-2017]

83.!!!!
"CELAL DOĞAN -değerli milletvekilleri, Urfa’nın kurtuluşunda 1916’lara baktığımızda, daha
doğrusu 1919’a geldiğimizde tıpkı bugün Orta Doğu’da tezahür eden manzaranın aynısı o
günlerde cereyan etmektedir. Yani, yine o gün orada sahada başta İngilizler, Fransızlar var,
yine yandaş Rusya var, yine dışarıdan sonradan takılan Amerika Birleşik Devletleri var. Sykes
Picot Anlaşması’yla çizilen sınırların içerisinde kalan bu illerimizin ben bugün akıbeti
konusunda aslında gerçekten merak ediyorum, siyasi iktidarın bu konuda kafasında ne var, ne
düşünüyor, ne söyleyebilir? Bir Sykes Picot Anlaşması’nın tekrar gündeme gelip gelmediği,
yeniden tezahür edecek şartlarda bölgenin dizayn edileceği var mıdır, yok mudur,
gördüklerim kadarıyla siyasi iktidarın da bu konudaki bir açılımı söz konusu değildir. Örneğin,
özellikle PYD ve YPG’ye bakışı şans olan bir komşunun düşman ilan edilmesi bizim başımızı
başka belalara düçar etmektedir."
[Data_2015-2017]
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84.!!!!
"İlk, sigortayla ilgili düzenleme yapıyor. Sigorta melaneti nedir? Sigorta melaneti şudur:
Değerli arkadaşlar, bu ülkenin sigorta şirketlerinin yüzde 90’ı yabancıların elinde; İngilizlerin
elinde, Fransızların elinde, Japonların elinde, bunları da sattılar. Bunların zamanında çoğu
yabancıların eline geçti. Sigorta şirketi ile halkın arasındaki ilişki ne? Halk, evini, arabasını
sigortalatıyor; sağlığını, emekliliğini sigortalatıyor, bu yabancı şirketlere prim ödüyor. Başına
bir şey gelince de sigorta şirketinin para vermesi gerekiyor. Tam o para verdiğinde sigorta
şirketleri bu halka para vermediği için bu yargı organlarında halkın lehine kararlar çıkıyor. O
halkın lehinde kararlar niye çıkıyor? Zorunlu Trafik Sigortası Kanunu ve Borçlar Kanunu’na
göre. Şimdi, şeytani bir hüküm koymuşlar, diyorlar ki: Sigorta genel şartları… Sigorta genel
şartları ne? Hazine Müsteşarlığının çıkardığı tebliğ. Borçlar Kanunu uygulanırsa halkın lehine
oluyor ama sigorta genel şartları yani yürütmenin bir tebliği çıkarsa şirketin lehine oluyor. Bir
madde koymuşlar, Hazine Müsteşarlığının tebliğini yüce Meclisin iradesini, halkın iradesinin
önüne geçirmişler. Borçlar Kanunu’ndan önce o uygulanacak, vatandaş yargıya gidecek, beş
kuruş para alamayacak bu sigorta şirketlerinden; oğlu ölürse, kızı ölürse, arabası pert olursa,
hastalanırsa beş kuruş para alamayacaklar, işte bu hızlı yönetilecek Türkiye’ye koyulan bir
mayınlı maddeyle. (s. 882)."
[Data_2015-2017]

85.!!!!
"CELAL DOĞAN (Devamla) – Fırtına obüslerimiz. “Fırtına obüslerimiz fırtına gibi estiler, 362
kişiyi imha ettiler.” Cenaze levazım birliğimiz yok orada bizim. Bir saat sonra bu açıklamalar
yapılıyor. Sadece Fırtına obüslerinin gelen mermilere atışla cevap vermesi dışında yaptığımız
tek bir şey yok. Bir uçağımız, Sovyetlerin uçağını düşürdükten sonra bir uçağımız, bir kuşumuz
o bölgede uçabiliyor mu? Biz de bu koalisyonun ortağıyız. Biz bu koalisyonda problem
görüyorsak, müdahilsek niye orada değiliz biz? Bir başka yerde de yokuz; masada da yokuz
yani barış görüşmelerinde, orada da (buraya kadar s. 218) yokuz. Bu nedenle geldiğimiz
konumu bir düşünün. Bir ülke, siyasette en iddialı olduğu… Komşusunda alevler gökyüzüne
çıkıyor, dünyada neredeyse kıyametin koptuğu bir noktada, maalesef, bakıyoruz ki ortada biz
yokuz, daha doğrusu bizi takan yok, bizi anan yok.
Bu nedenle, Sayın Bakanım, 1916 yılındaki manzara neyse, 2016’daki manzara aynıdır.
1916’daki aktörlere bakıyorum, önde İngilizler vardı, yandaşları Fransızlardı, takviye gücü
Amerika’ydı, pay almaya çalışan Rusya vardı. Şimdi yine aynı aktörler var ama bu sefer önde
Sovyetler var."
[Data_2015-2017]

86.!!!!
"MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Ya da işte, Avrupa’nın başından defetmek için Irak’a,
Suriye’ye gönderdiği IŞİD militanlarının ne kadarını, bu kanunla birlikte tutukladığınız,
yargıladığınız adamın ne kadarını Avrupa ülkelerine geri gönderebileceksiniz? Yarın bu IŞİD

940

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
militanları, geçmişte başka terör örgütlerinin yaptığı gibi, bizim cezaevlerini kendilerine bir
eğitim alanı hâline getirirse ne yapacaksınız? Adalet Bakanlığının bununla ilgili bir hazırlığı, bir
çalışması var mı? Böyle ciddi bir kanun görüşülürken Adalet Bakanı buradan çıkıp gidiyor; bari
Orman Bakanını koysaydınız, hiç olmazsa orman hukukuna göre bunları görüşürdük. Yani
bunları arkadaşlar, aklıselimle değerlendirin. Yine, başta ABD, İngiltere, İsrail ve Almanya
olmak üzere o sizin iş birliği yaptığınız birçok ülke, ülkemizi güvenliksiz ilan etti ve ülkemizdeki
kendi vatandaşlarının geri dönmesi ve kendi ülkelerinden başka vatandaşlarının da Türkiye’ye
gelmemesi konusunda telkinde bulundu. Bu telkinde bulunan, Türkiye’yi bu kadar sıkıntıya
sokan ülkelerle siz bu iş birliğini nasıl yapacaksınız Sayın Bakan? Bunu yapabileceğinize
inanıyor musunuz? Bu kanun çıkınca Türkiye’nin bu alandaki hangi sıkıntısı çözülecek? Ben bu
duygularla gecenin bu saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah hayırlı olur. (MHP
sıralarından alkışlar) (s. 502)."
[Data_2015-2017]

87.!!!!
"Öyle bir liderdir ki, savaşırken karşısında öldürmek zorunda olduğu yabancı ülkelerin
vatandaşlarının hayranlığını kazanan tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çanakkale
savaşlarında, hatırlayınız Mustafa Kemal Atatürk’ün o büyük söylevini: “Uzak diyarlardan
gelen Anzaklar, Yeni Zelandalılar, İngilizler -onların analarına seslenmiştir- sizler geldiniz, bu
diyarda savaştınız, hayatınızı kaybettiniz. Analar, sizler orada ağlamayınız. Biliniz ki artık bu
çocuklar bundan sonra bizim çocuklarımız.” diyen tek lider dünyada Mustafa Kemal
Atatürk’tür. (CHP sıralarından alkışlar) (s. 238)."
[Data_2015-2017]

88.!!!!
"HDP GRUBU ADINA ALTAN TAN (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, Türkiye, 1950’lerden sonra
şekillenen yeni dünyada, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyasında Batı bloğu içerisinde yer aldı.
Bunun parametreleri, NATO, Amerika Birleşik Devletleri’yle kurulan ilişkiler, İngiltere’nin
öncülük ettiği RCD, Bağdat Paktı gibi kuruluşlarla bu süreç devam etti ve Türkiye, 2002’den
sonra iş başına gelen AKP iktidarı ile de kararlı bir şekilde Avrupa Birliğine girme iradesinin
olduğunu beyan etti. Bu noktada, yeni bir Türkiye, demokratik bir Türkiye inşa edeceğini
söyledi."
[Data_2015-2017]

89.!!!!
"Sonra, yüce Meclisimize şunu söylemek isterim: Bu öyle büyük bir devrim falan değildir, bu
öyle büyük bir işsizlik ve kölelik getirecek bir hadisenin adı falan da değildir, çok net
söylüyorum. Bunun Avrupa’da ortalaması 1,6’dır yani kayıtlı istihdamın 1,6’sıdır, Amerika’da
2,1’idir, Japonya’da yine yüzde 2 oranındadır; en fazla, hiçbir kısıt gelmeyen -yani 4+4 gibi,
bizim gibi- iş hacminin artmasında herhangi bir kısıt gelmeyen İngiltere’de, herhangi bir kısıt
olmayan, tamamen serbest bir anlayış içerisinde geçen İngiltere’de ancak yüzde 3,9’dur. Şunu
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ifade etmek istiyorum ki: Bir taraftan her birimiz bunun sorumluluğunu yaşıyoruz. Tarım
işçileriyle ilgili yani tarımla ilgili, kasa üzerinde giden, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan,
akşam hastalanan çocuğunu hastaneye bile getiremeyen bir insana burada bir derman
buluyoruz. (s. 820)."
[Data_2015-2017]

90.!!!!
"Yurt dışında durum: Almanya’da kiralık işçi statüsünde çalışanlar emsal çalışanlara göre
yüzde 30, Kanada’da yüzde 40 daha az ücret almaktalar;. sendikalaşma oranları yok denilecek
kadar azdır. Fransa’da kiralık işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 1’in altında, İtalya’da yüzde
1,7; Hollanda’da yüzde 7; Lüksemburg’da yüzde 5’tir. Özel istihdam bürolarıyla işsizliğin
azalacağı yönünde bir algı da yaratılmaya çalışılmaktadır. 2004 ile 2014 yılları arası Avrupa
Birliği işsizlik verilerine bakıldığı zaman hiçbir ilerleme olmadığı gözlemlenmiştir. 2004 yılında
Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 9,3 olan işsizlik oranı 2014 yılında yüzde 10,2’ye yükselmiş,
Amerika’da yüzde 5,5’ten yüzde 6,2’ye, İngiltere’de ise yüzde 4,7’den yüzde 6,2’ye
yükselmiştir. Yurt dışı örneklerine bakıldığı zaman, kiralık işçi sektöründe ciddi bir tekelleşme
vardır. Dünyada 260 bine yakın özel istihdam bürosu olmasına karşın piyasanın yüzde 45’i
aralarında Adecco, Randstad, Manpower’ın olduğu 10 büyük şirketin elindedir. (s. 183)."
[Data_2015-2017]

91.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) – Bunu kınadığımızı her seferinde söyledik ama
dediğim gibi, sesimizi duyurmak mümkün olmadı kınadığımız şiddete karşı. Bugün bir kez
daha söylüyorum: Evet, her türlü şiddete karşıyım ama sadece bu naif söylemle savaşı
durdurmak mümkün değil. Kırk yıldır bu savaşı sadece terör diyerek kimse durduramamış;
İngiltere’de de durdurulamamış, Portekiz’de de durdurulamamış, İspanya’da da
durdurulamamış, ara buluculuk için gittiğiniz (buraya kadar s. 848) Filipinler’de
durdurulamamış. Türkiye’de de bunun yolu müzakeredir; bütün halk, o “iradesi” dediğiniz
halk bunu istiyor çünkü iki buçuk yıllık o sessizlik ve insanların gerçekten barış içinde yaşadığı
döneme geri dönmek istiyor. (s. 849)."
[Data_2015-2017]

92.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bizler tükettiğimiz enerjiye ne kadar ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz.
Ancak enerjide dışa bağımlı olmaktan da kurtulmak istiyoruz. Bizler “İstemezuk”çu değiliz.
Bizler üretim sevdalısı sanayici iş adamlarıyız, halka hizmet için buradayız. Teknoloji olarak
bizden çok ileride olan Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin
nükleer enerji konusunda payını son yirmi yılda giderek düşürdüklerine dikkatinizi çekmek
istiyorum. (s. 346)."
[Data_2015-2017]
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93.!!!!
"ERKAN HABERAL (Ankara) – Dünya kurulduğundan bu tarihe değin Türk milleti ne soykırım
yapmış ne de soykırımsal davranışlar içinde bulunmuştur. Türkler Almanların 1891 yılında
Güney Afrika Namibya’da yaptıkları soykırımı, 1940’lı yıllarda 21 milyon Yahudi’ye ve
Çingenlere yaptıkları soykırımı asla unutmamıştır. Dahası Türk milleti, İngilizlerin
Avustralya’da yerlilere, İspanyol ve Amerikalıların 8 milyon yerliye yaptıkları soykırımı da
unutmamıştır; İtalyanların ve Fransızların Cezayir’de Müslümanlara yaptıkları soykırımları da
unutmamıştır. Türkler, Rumların Kıbrıs’ta yaptıklarını da unutmamıştır, Yunanlıların Batı
Trakya’daki Türk kardeşlerimize yaptıklarını da unutmamıştır, Bulgarların Türklere yaptıklarını
da unutmamıştır, Amerikalıların Kuzey Irak’ta milyonlarca Müslüman’a yaptığı soykırımı da
asla unutmamıştır. (s. 428)."
[Data_2015-2017]

94.!!!!
"TACETTİN BAYIR: Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifinde içimizi belki en çok yaralayacak
olan, bu nükleer tesislerin kurulmasında kıyı ve sahillere, zeytinlik sahalara girilmesinin önünü
maalesef sonuna kadar açıyor bu yasa. Nükleer enerji tesislerinin yükseleceği bölgelerde haklı
direnişi ve yerinde uyarıları hiç dikkate almıyorsunuz, tıpkı Çeşme Ovacık’ta RES’ler için
kesilen ağaçlara ve köylülerin yaptıkları eylemlere (s. 566) kulağınızı tıkadığınız gibi
kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Teknoloji olarak bizden çok daha ileride olan Amerika, Almanya,
Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkeler nükleer enerjinin toplam enerji kaynakları
içerisindeki payını son yirmi yıldır giderek düşürmüşlerdir. Japonya 2023 yılının sonuna kadar
tüm nükleerlerini kapatmayı planlamaktadır. Biz ise dünyayı sanki yeniden keşfetmişiz gibi
nükleer enerjiyi bir popüler enerji kaynağı gibi topluma sunmaya çalışıyoruz (s. 567)."
[Data_2015-2017]

95.!!!!
"KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) – Dün İstanbul’da, bugün Mardin’de düzenlenen alçak
terör saldırılarını nefretle kınadığımı bildirmek istiyorum. Allah’tan şehitlerimize rahmet,
kederli ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Terörün ırkı, kökeni olmadığı gibi, dininin ve
değerinin de olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu bir PKK terörüdür. Mukaddes
günlerimizi kana bulayan bu saldırılar terörün gerçek ve dinsiz yüzünün acı birer
yansımalarıdır.
Değerli milletvekilleri, henüz bir asır önce rakiplerimiz Britanya, Çarlık Rusyası, Fransa ve
benzeri dünya ülkeleriydi. “Hasta adam” dedikleri Osmanlı tüm bu saydığım devletlerin en
büyük dertleriydi. Ancak yüz yıl içerisinde Ermeniler, Kürtler ve çeşitli toplumsal dinamikler ile
devletin arasına sistematik bir şekilde ihtilaflar sokuldu. Yüzyıllarca bir tek valiyle yönettiğimiz
Yunanistan, bir dönem Türkiye’nin en azılı rakibi gibi gösterildi çünkü bize biçilen misyon,
kendi toplumumuzla mücadele edecek kadar niteliksiz ve basiretsizdi. Kendi söz hakkı
olmayan Türkiye kimse için tehlike arz etmiyordu. Türkiye’nin kendi söz hakkını ilelebet elde
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edememesi için de toplumsal iç karışıklıklar sürekli olarak örselenmeye devam ediyordu. (s.
42)."
[Data_2015-2017]

96.!!!!
"Peki, dünya biriktirirken bizler neler yaptık? Bizler, Osmanlı Dönemi’nde özellikle, bu kadar
araziye rağmen buğdayı Rusya’dan, pirinci Mısır’dan, şekeri İngiltere’den, Fransa’dan
alıyorduk. Şeker fabrikamız yok idi. Şekeri bize pahalı bir şekilde yedirmek için, bize şekeri
dünyanın en pahalı ürünü olarak yedirmek için Fransız, İngiliz gemileri limana yanaştıkları
zaman kapaklarını açmıyorlardı. Ta (s. 247) ki şeker bitsin, karaborsaya düşsün, karaborsa
fiyatından satış başladığı anda gemiler kapaklarını açıp şeker sevkiyatı yapmaya başlıyorlardı.
Bunun önüne biz nasıl geçtik? 1926’da ilk defa şeker fabrikasını kurarak, pancar üretimini
çiftçimize öğreterek ama ondan önce de çiftçimizi topraklandırarak bu işlere başladık."
[Data_2015-2017]

97.!!!!
"Dünyadaki büyük ve güçlü ülkelerin yaptığı işlerin başında, başka ülkelerde yaptıkları eğitim
yatırımlarını görüyoruz. İspanyolların Cervantes Enstitüsü, Almanların Goethe Enstitüsü,
İngilizlerin British Council Enstitüsü, Amerikalıların yine yıllardan beri ülkemizde de hizmet
verdiği Robert (s. 319) Kolejleri bunun örnekleri arasında. Yıllardır bu enstitüler aracılığıyla
kendi devletlerinin desteğinde kendi kültürlerini öğretiyorlar. Güçlü ülkelerin aynı zamanda
diğer toplumlarla ve ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek için kullandıkları en önemli diplomasi dışı
alan eğitim ve kültür alanında görülmekte. İşte, Maarif Vakfımız da dilimizi, kültürümüzü,
ayrıca sahip olduğumuz kadim insani değerleri dünyanın her coğrafyasına taşıyacak olan bir
kurum olarak yurt dışında hizmet verecektir. (s. 320)."
[Data_2015-2017]

98.!!!!
"Şimdi, efendim, diğer önemli bir husus da, gerekçe hazırlanırken yine bizi endişelendiren
örnekler yazılmış. Çok çalakalem, ön hazırlıksız, hep beraber istişare sonucu hazırlamadığımız
için, maalesef konu uzmanlarına hiçbir şey sorulmadığı için Batı’dan birtakım örnekler
gerekçeye yazılmış. Ne? Amerikan kültürü, İngiliz kültürü, Fransız kültürü gibi birtakım
örneklerden yola çıkarak. Bunlar, hakikaten kurumların, resmî kurumların gölgesinde açılan
uluslararası, efendim, bilgiyi, kültürü, sanatı, edebiyatı yayan kurumlardır ama bunlar
devletinden, devletin âli menfaatlerinden kopuk değildir. Şimdi, biz de bunu hazırlarken,
efendim dün, geneli üzerinde konuşurken iktidar partisi adına konuşan değerli milletvekili
ilginç şeyler söyledi.
Şimdi, saydım size “İngiliz Kültürü, Fransız Kültürü, Amerikan Kültürü dernekleri var, vakıfları
var; biz de buna benzer bir yapı içerisinde olacağız.” denildi ama sayın konuşmacı inanın,
sürekli, mütemadiyen Türkiyelilerin kültürünü, değerini bir yerlere götürecek… Şimdi, ama
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karşılığında örnek olarak verdiğiniz vakıfların adı, efendim, Amerikalıların vakfı, Almanyalıların
vakfı, Fransalıların vakfı değil ki, İngiliz Kültür, Amerikan Kültür, Fransız Kültür vakıfları. Bari
adını doğru koyun. Yani, “maarif” -Allah aşkına- neyi hatırlatıyor bize? Mademki bu yurt içi ve
yurt dışında soy ve akraba topluluklarını da içine alacaksa niye “Türk eğitim”, “Türk kültür”
diye bir üst başlık kullanamadık? Daha önceleri yapamadıklarınız gibi… Efendim, bir içeriğin
parçası olan Mevlâna, Yunus Emre diyoruz ama Mevlâna, Yunus Emre ve Farabi’nin olduğu
büyük havuzun genel adı “Türk kültürü”dür. Dolayısıyla, biz eğer üzüm yemeyi amaçlamışsak
soydaşlarımızla, akraba topluluklarla etkinlik coğrafyamızda, medeniyet iklimimizde neden
böyle çok spesifik, basit, herkesin itiraz etmeyeceği evrensel bir söylem arkasına
düşmüyoruz? Bakın, “British Council” demişler, “Amerikan Kültür” demişler değil mi? Niye biz
“Türk kültür” demiyoruz? “Türk eğitim kurumu” ya da “vakfı” demiyoruz? Bunu bu şekilde
yapmakta fayda var. Ama, bugüne kadar bunu TİKA üzerinden yapamadık ki, Mevlâna
üzerinden yapamadık ki şimdi bu Maarif Vakfı üzerinden yapalım (s. 430)."
[Data_2015-2017]

99.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, maalesef, biraz evvelki önergeyi yine, Sayın Bakan
bakımından çok talihsiz olarak değerlendiriyorum. Sayın Bakan, Sayın Komisyon eğer
Komisyon raporunu da okursa Komisyon raporunda verilen referanslar… Burada, Fransız
Saint-Josephlerin Türkiye’de faaliyet gösterdiğinden, British Councillerin, İngiliz Kültür,
Amerikan Kültür şeklinde kuruluşların olduğunu zaten Komisyon raporu da hatırlatıyor ama
bize maalesef, TÜRGEV’i hatırlattı. Sayın Bakan bakımından talihsiz olan şu: Sayın Bakan Millî
Savunma Bakanıyken bundan üç dört yıl evvel Askerlik Kanunu’ndan da “Türklük” kavramı
çıkarılmıştı. Yani bunu nasıl yorumlayacağız? Bu gerçekten bir talihsizliktir. Yani ağır da
konuşmak istemiyorum ama Sayın Bakanın böyle bir misyonu üstlenmesini son derece yanlış
buluyorum. Yapılan bu yanlışlık mutlaka düzeltilmelidir. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. (s.
452)."
[Data_2015-2017]

100.!!!!
"Yani bu ülkede hâlâ Kürtçe ana dilde eğitim hakkının olmaması, Kürtçe dışında Çerkezce,
Arapça, işte Rumca, Ermenice, diğer bütün dillerde ana dilde eğitim hakkının olmaması,
büyük bir utanç kaynağıdır. Yani dünyanın bütün devletlerine baktığımız zaman, bakın, sadece
Birleşmiş Milletlerdeki 194 ülkeden 113 ülkenin tamamında, birden fazla resmî dil gerçekliği
var. İspanya, İngiltere, İsveç, Almanya, Çin, Hindistan, Güney Afrika, hangi kıtaya ve hangi
ülkeye bakarsanız bakın, bu ana dilde eğitimin önündeki engelin ne kadar çağ dışı olduğu
anlayışı önünüze çıkar. Demin Millî Eğitim Bakanı sorulara cevap verirken “Biz seçmeli ders
hakkını getirdik.” diyor. Bu, özrü kabahatinden beter bir açıklama. Bir halka “Kendi ana
dilinde seçmeli ders eğitim hakkını tanıdık.” demek yapılabilecek en büyük hakarettir. “Siz ne
hakla yasaklıyorsunuz? Ne hakla o yasakları bir an önce kaldırıp anayasal güvence altına
almıyorsunuz?”a cevap vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla, bu yaklaşım terk edilmeden, ana dille
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ilgili söylemiş olduğunuz hususların hiçbir inandırıcılığı olmadığını burada ifade etmek
istiyorum."
[Data_2015-2017]

101.!!!!
"MHP GRUBU ADINA BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Dünyanın bütün büyük devletleri, dışarıda
kurmuş oldukları, eğitim faaliyetlerini yürüten vakıf ve derneklere kendi adlarını vermektedir;
Tarsus Amerikan Koleji, İngiliz Kültür, Amerikan Kültür, Alman Lisesi gibi. “Maarif Vakfı”
dediğimiz zaman Türkiye’de bile birçok insan maarifin ne demek olduğunu anlamakta
zorlanıyor. Yurt dışında Maarif Vakfının kime ait olduğunu insanlara anlatmakta güçlük
çekeceğimiz açık ve nettir. (s. 520)."
[Data_2015-2017]

102.!!!!
"NİHAT YEŞİL (Ankara) – Değerli milletvekilleri, ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde ise, öğrencilerin öğrenim süresi
boyunca burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla normal öğretim süresi
boyunca burs verileceği açıkça ifade edilmektedir. Millî Eğitim Temel Kanunu’nda okul öncesi
eğitim, öğretim, ortaöğretim okullarının kurulması ve okul binalarının yapımı, araç ve
gereçlerinin teminiyle müfredatının hazırlanması, yükseköğretim kurumlarına ilişkin
kurumların kendi özel kanunlarıyla belirlenmiştir. Burs, kredi, yatılılık ve benzeri imkanların
sağlanması, uzman ve usta öğrencilerin yetiştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında öğrenim
imkânlarının sağlanması gibi esaslar, ilgili maddelerde açıkça ortaya konulmaktadır. Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
Almanya’da 14, Amerika Birleşik Devletleri’nde 5, Fransa’da 3, aralarında İngiltere,
Avusturalya, İsviçre’nin bulunduğu 21 ülkede 1’er tane olmak üzere eğitim ateşeliklerimiz
bulunmaktadır. (s. 667)."
[Data_2015-2017]

103.!!!!
"Şimdi, Global Research’ün, Gulf Daily News’te yayımlanan bir makaleye dayanarak yaptığı bir
açıklamadan bir pasaj okumak istiyorum: “Amerika’daki Ulusal Güvenlik Ajansı eski
çalışanlarından Edward Snowden’ın ortaya attığı bir iddiaya göre İngiliz, Amerikan ve İsrail
istihbarat örgütleri Irak-Suriye İslam Devleti yani IŞİD’in oluşmasında birlikte çalıştıklarını
belirtmektedirler. Snowden tarafından sızdırılan belgelere göre, bölgedeki Yahudi devletinin
korunmasının tek yolu sınırlarına yakın bir yerde bir düşman yaratmaktır.” Yine, bu belgelere
göre IŞİD’in lideri ve imamı Ebu Bekir El Bağdadi’ye bir yıl boyunca yoğun bir askerî eğitim bu
üçleme tarafından verilmiş, hatta özellikle hitabetle ve hutbelerle ilgili de bir eğitimden
geçirilmiştir. Sayın milletvekilleri, böyle bir bilgi notuyla neden başladım? Uluslararası
rekabette artık açıktan ve doğrudan savaşlar söz konusu değildir, bunun yerine taşeron olarak
terör örgütleri kullanılmaktadır. Özellikle büyük güçler arasındaki rekabette bu çok açıkça
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görülmektedir. ... Saygıdeğer milletvekilleri, Orta Doğu, Asya ve Avrupa’nın kesiştiği ve
binlerce yıldır her anlamda merkez olma özelliği taşıyan bir coğrafyada var olmak, ayakta
kalmak karşılığında ya doğrudan savaşlara ya da terörist birtakım kalkışmalara maruz
kalırsınız. Son yüzyılda, rekabet hâlinde olduğumuz devletler muhtelif vesilelerle savaşlarla
elde edemediklerini başkaldırılar, ayaklanmalar ve terörist girişimlerle denemektedirler. Bu
amaçlar doğrultusunda, ülkemize özellikle 1984 yılından bu yana ayrılıkçı bir terörist örgütü
musallat edilmiştir. (s. 853)."
[Data_2015-2017]

104.!!!!
"Paris’teki, Belçika’daki, 2014’te İngiltere’deki olaylar, bütün bunlar demokratik ülkelerin
gerekli görmesi hâlinde, kamu güvenliğini tehdit altında görmesi hâlinde askerlerini,
ordularını nasıl göreve davet ettiğini hepimize gösterdi. Ben başka örnekler de verebilirim.
Mesela, Amerika’da Ferguson olaylarında ulusal muhafızlar göreve çağrıldı. Yani bir polis 18
yaşındaki bir genci öldürmüş, olay da bu. Buna karşı bir tepki var toplumda, ulusal muhafızlar
göreve çağrıldı ve olağanüstü hâl ilan edildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ondan daha önce
2011 yılına gittiğimiz zaman Wall Street’i işgal eylemi vardı."
[Data_2015-2017]

105.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Turist sayısındaki azalmadan kaynaklı bir sorundan bahsedilmekle
birlikte aslında Türkiye’de turist sayısının görece yüksek olduğu 2013 yılında yabancı turist
başına harcama yıllık 749 dolardır. Oysa bu rakam Avustralya’da 5 bin, ABD’de 1.881,
Almanya’da 1.267, İtalya’da 872, İngiltere’de 1.241 dolardır. Türk turizmindeki sorunlar turist
sayısıyla ölçülemeyecek kadar derindir. Bugün yaşadıklarımız ilk rüzgârda çatırdayan bir
yapıdır. Türkiye turizmde daha fazla zaman kaybetmeden bir dönüşüm sürecine girmelidir;
büyük şehirlerde ve benzeri merkezlerde kongre, sergi ve toplantı turizmine, kırsal alanlarda
kırsal turizme, sağlık merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde sağlık turizmine, tıp turizmi ve
termal turizme yönelmelidir diyor, teşekkür ediyorum. (s. 28)."
[Data_2015-2017]

106.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA: Değerli milletvekilleri, dünyada da -bu ulus- küresel teröre karşı
en fazla mücadele eden ve çok ciddi bir biçimde yansımaları ortaya çıkaran, sonuçları ortaya
çıkaran bir ülkedir Türkiye. Dünden itibaren bütün Amerika Birleşik Devletleri’nden
İngiltere’ye kadar, Almanya’dan Hollanda’ya kadar, Fransa’ya kadar içişleri bakanları,
yetkilileri, üst düzey güvenlik biriminden yetkili olanlar gerek telefon ederek gerek mesaj
göndererek bu acıyı, bu sıkıntıyı bizlerle paylaşmışlardır, benimle de paylaşmışlardır ve
kendilerine -ben de- artık biz sürekli söylüyorduk bu sıkıntıyı."
[Data_2015-2017]
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107.!!!!
"ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Değerli milletvekilleri, ülkemizde taş kömürü, Uzun Mehmet
tarafından 8 Kasım 1829 tarihinde Karadeniz Ereğli’nin Neyren Deresi’nde bulundu. O günden
bugüne kadar binlerce maden işçisi, gece demeden gündüz demeden ağır sanayinin
vazgeçilmezi olan taş kömürünü çıkarmaya çalıştılar. Osmanlı döneminde İngiliz, Fransız, Rus
şirketler, Osmanlı yönetiminden elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde taş kömürü üretimini
yapmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Mustafa Kemal (s. 1140) Atatürk, taş
kömürünün stratejik önemi nedeniyle, Zonguldak’ı, 1 Nisan 1924 tarihinde cumhuriyetin ilk ili
ilan etmiştir, taş kömürü madenlerini de millileştirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,
Zonguldak’a verdiği önemi ve değeri şu veciz sözüyle anlatmıştır: “Zonguldak’ın derin
toprakları altındaki servetimadeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o
kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir.” (s. 1141)."
[Data_2015-2017]

108.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Biz biliyoruz ki birçok medeni ülke benzer
düzenlemeleri geçmişte, yakın zamanda da yapmıştır; Türkiye de diğer ülkelerin yaptığı
uygulamalara benzer bir uygulamayı yapmaktadır. Baktığımız zaman, yakın zamanda İtalya,
Yunanistan, İngiltere, İspanya, Endonezya, Rusya, Belçika, Almanya gibi ülkeler bu tür
düzenlemeleri yaptılar; yurt dışındaki vatandaşlarına ait varlıkların ülkelerine getirilmesini
sağlayacak paketler düzenlediler. Ayrıca, tekrar tekrar vurgulamak gerekirse, diğer
vekillerimizin sorularında da işaret edildi, “Bu şekilde, yurt dışındaki varlığını getiren kişilere
hiçbir sorgu ve sual yok, mutlak manada bir koruma sağlanıyor.” şeklindeki değerlendirmeler
de doğruyu yansıtmamaktadır. Tekrar tekrar, üstüne basa basa söylüyorum, açıkça madde
okunursa maddede çok net bir şekilde görülecektir ki burada yapılan düzenleme şunu ifade
ediyor: Herhangi bir kişi, yurt dışından getirmiş olduğu varlık nedeniyle veya bu varlığı
getirmiş olmaktan dolayı yapacağı bildirimden dolayı herhangi bir soruşturmaya ve
kovuşturmaya tabi olmayacak. Bu kişiyle ilgili ulusal mevzuatımızda veya uluslararası
mevzuatta öngörülen başka bir nedenden kaynaklanan bir bilgi, bulgu, emare, soruşturma
yapılması gereken bir durum varsa hiçbir şekilde bu düzenleme onun önünde bir engel
oluşturmamaktadır (s. 102)."
[Data_2015-2017]

109.!!!!
"Diğer bir konu da: Dün Başbakanın BBC’ye verdiği bir röportajı izledik. Zeinab Badawi’yle
yaptığı röportajda, yine dış işleriyle ilgili, çok da uzman olmadığı bir alanla ilgili, efendim, har
vurup harman savruldu yine. Daha önceleri de bunları mütemadiyen yaşadık. “Ey İsrail”, “Ey
Amerika”, “Ey Fransa”, “Ey Rusya”ya, bir de şimdi, sanki “Ey İngiltere” gibi bir şey ekleniyor.
“Efendim, biz Suriye’de barışı istiyoruz ama hem Esed’e hem IŞİD’e, ikisine aynı derecede
karşıyız. Esed’i de istemiyoruz, IŞİD’i de istemiyoruz.” Şimdi, böyle uluslararası bir bakış
olabilir mi? (s. 178)."
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110.!!!!
"FAHRETTİN OĞUZ TOR: Bununla beraber, ülkemize olan güven en üst seviyede sağlanmalıdır.
Güven sağlayamaz isek yabancı bilim ve sanat adamını, yatırımcıyı çekemezsiniz, hatta
kaçırırsınız. Nitekim, gelinen noktada birçok yabancı yatırımcı Türkiye’yi terk etmeye
başlamıştır. Değerli milletvekilleri, bakınız, 2015 yılında yurt dışı yatırımcılar 7,6 milyar dolar
Türk varlığı satmıştır. HSBC yirmi beş yıl önce yatırım yaptığı Türkiye’deki varlığını satma
kararı almıştır. Alman Limango Türkiye’deki faaliyetine son vermiştir. Bankpozitif gibi firmalar
benzer hazırlıklar içinde olan yabancılardır. Citigroup, Akbanktaki hisselerini satmıştır. Fransız
petrol şirketi Total hisselerini satmıştır. 2006 yılında Petrol Ofisini 3 milyar dolara satın alan
Avusturyalı şirket dağıtımdan çıkma kararı almıştır. Norveçli Statkraft Türkiye’den çıkma
kararı almıştır. Topshop Türkiye’deki 10 mağazasını kapatmıştır. İngiliz perakende devi Tesco
Türkiye’yi terk etmiştir."
[Data_2015-2017]

111.!!!!
"28 Şubata gelindi. Necmettin Erbakan’ın o dönemde sıkıştırılmasının ve iktidarı hileyle,
cebren elinden alınarak bir köşeye itilmesinin veya yasaklanmasının esas sebebi az veya çok
namaz kılması veya özel hayatı değildi. O dönemde, yine, bugünkü gibi, dünya siyasetini
yöneten güçler, çevreler bir hesaplaşma içerisindeydi ve Erbakan’ın D8’lerle kurduğu bu
ilişkiler, Almanya, İran ve diğer ülkelerle kurduğu diyaloglar bugün “Batı Bloku” olarak
nitelendirdiğimiz Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve İsrail’i ciddi şekilde rahatsız etti. Ondan
sonra, biliyorsunuz, parti kapatıldı, yeni bir süreç başladı ve daha sonra Adalet ve Kalkınma
Partisi kuruldu."
[Data_2015-2017]

112.!!!!
"Adalet ve Kalkınma Partisi ilk dönemlerde ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den, dünyadaki
Yahudi Kongresinden, küresel sermayeden, bütün bu güçlerden ciddi bir destek aldı. Bunun
gizlisi saklısı, öylesi böylesi yok. Ondan sonra Avrupa Birliği sürecinde Türkiye çok ciddi
adımlarla düzenlemeler yapmaya koyuldu; 2010 yılına kadar, 2011 yılına kadar, tabiri caizse
bu balayı devam etti."
[Data_2015-2017]

113.!!!!
"Yüz yıldır Körfez’de olan İngiltere, ABD -önce İngiltere, sonra ABD- Kuveyt’ten, Bahreyn’den,
Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Dubai’den, Abu Dabi’den, Suudi Arabistan’dan bir günde nasıl
çekip gidecek? Bütün bir Afrika sömürge hâline gelmişken Sierra Leone’den, Gambiya’dan,
Senegal’den Somali’ye kadar, İngilizler, Fransızlar, Portekizliler, İspanyollar bir günde nasıl
bavulunu alıp gidecek?"
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114.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu işin cemaziyelevvelinden başlamak niyetinde değilim kalan dokuz
dakikada ama 2002’den başlayalım. 2002 senesinde ne oldu? AK PARTİ iktidara geldi ve
iktidara gelirken denildi ki: “Necmettin Erbakan’ın dış politikası yanlıştı; ABD’ye, İngiltere’ye,
İsrail’e, küresel sermayeye karşı çıkan duruşu millî görüş gömleğiydi, biz bu millî görüş
gömleğini çıkardık, üç talakla boşandık ve yeni bir dünyaya yelken açtık.” Bu yeni dünya da
bütün gücüyle yeni iktidarı destekledi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan henüz Başbakan
olmamışken, olamamışken -o dönemdeki ayak oyunlarıyla ve Seçim Kanunu’ndaki
engellerden dolayı- Amerikan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti, o masaya da o tarih
itibarıyla yanında götürdüğü, milletvekili olmayan arkadaşları da kabul edilmişti ve bu
fotoğraflar bütün Türkiye’ye çok büyük bir başarı olarak takdim edilmişti. (s. 659)."
[Data_2015-2017]

115.!!!!
"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda Türkiye’de toplam 18 bireysel emeklilik şirketi
var arkadaşlar. Bunlardan 14’ü yabancı, 14 yabancı yani 45 yaşın altında bulunan bütün
çalışanların zorunlu olarak işverenler tarafından götürülüp sokulacağı bireysel emeklilik
sigorta şirketlerinin 18’inden 14’ü yabancı arkadaşlar. Bu yabancı şirketlere yatırılan paralar
yarın öbür gün Amerika’da, İngiltere’de, Şili’de olduğu gibi, çok uluslu şirketlere yatırılacak,
oradan nemalandırılmak istenecek; “O nemalandırmadan bizler pay alacağız.” denilecek
işçilere, çalışanlara, emeklilere ama bir süre sonra o yatırılan… Amerika’daki Enron,
İngiltere’deki BP, Şili’deki başka şirketler nasıl iflas etti, paralar kaçırıldıysa tekrar Türkiye’de
de olacak olan, bu toplanan fonların yok edilmesi, hiç edilmesi olacaktır ve emekli
maaşlarından 50 lira, 100 lira ödeyen o çalışanların, o emekçi kardeşlerin paraları, tasarrufları
böylelikle yok edilecektir. (s. 688)."
[Data_2015-2017]

116.!!!!
"MEHMET GÜNAL: Sayın milletvekilleri, Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye’nin güvenliği ve
Suriye’nin huzura kavuşması için yürütülen bir operasyon olmakla birlikte, söz konusu
girişimin uluslararası topluma iyi anlatılması gerekmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, İran, Suudi
Arabistan ve Avrupa Birliği ülkeleri burada bir emperyal hâkimiyet mücadelesi verirken
Türkiye’nin hem kendi güvenliğini tesis etmek hem de Suriye’deki insanların huzurunu temin
etmek gayesiyle hareket etmekte olduğu bütün uluslararası kamuoyuna iyi anlatılmalıdır.
Türkiye’nin terör yuvalarını temizlemek, güvenli bir bölgenin ihdas edilmesi ve insani dramın
azaltılması için yüklendiği misyona uluslararası bir koalisyonun desteğinin temini için
çalışılmalıdır. (s. 65)."
[Data_2015-2017]
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117.!!!!
"Bugün, Irak ve Suriye’de Amerika, Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bölge dışı birçok
ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda yoğun faaliyetleri devam ederken, bu iki ülkeyi kendi
çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışırlarken ve Türkiye olarak biz, bütün bunlardan
büyük ölçekli olarak etkilenirken, risk ve tehditlerle karşı karşıya kalırken hiç kimsenin bizden
kendi kabuğumuza çekilmemizi veya dayattıkları politikalara tabi olmamızı beklemeleri
gerçekçi değildir. Sınırlarımızın hemen ötesinde, bazı müttefiklerimizin destekledikleri taşeron
terör örgütleri kukla devlet kurmaya çalışacak, biz de buna sessiz kalacağız. Kimse kusura
bakmasın, güney sınırlarımızın altında, ister Fırat’ın batısında, ister doğusunda kötü niyetli
hiçbir harekete göz yummayacağız, terörist örgütlerin buralarda yuvalanmasına ve Türkiye’ye
saldırılar düzenlemesine fırsat vermeyeceğiz. (s. 77)."
[Data_2015-2017]

118.!!!!
"AYDIN ÜNAL (Devamla) - Avrupa şunu demiş, PKK bunu demiş, yok efendim, Avrupalı basın
örgütleri Türkiye’ye şu eleştiriyi yapmış, bu sıralamayı yapmış… Bunların hiçbiri umurumuzda
değil. Biz, terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bunu Fransa yapıyor, Almanya yapıyor, bunu
İngiltere yapıyor, bunu Amerika Birleşik Devletleri acımasızca yapıyor. Biz de terörle
mücadelemizi bu şekilde, kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Basın özgürlüğüne “evet” ama
teröre destek veren, şiddeti öven ve hatta terörün içinde yer alan birtakım basın organı
görünümündeki kuruluşlara da asla taviz vermeyeceğiz. (s. 664)."
[Data_2015-2017]

119.!!!!
"Fahrettin Oğuz Tor: Değerli milletvekilleri, adalete en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde tam
da konumuzla ilgili olması bakımından ülkemizde ve dünya ülkelerinde adaletle ilgili bazı
sözlerden, atasözlerinden bahsederek konuşmama başlamak istiyorum. Bizden bir atasözü:
“Rüşvet kapıdan girince adalet pencereden kaçar.” Yine bizden bir atasözü: “Zulümle abat
olanın ahiri berbat olur.” “Adalet ile zulüm bir yerde durmaz.” Tıpkı samimi, gerçek
Müslümanla haksızlığın bir yerde duramayacağı gibi. Latin atasözü: “Cezalandırmazsanız siz
de adaletsizlikten suçlu olursunuz.” Çok güzel bir Latin atasözü: “Adalet erdemlerin
kraliçesidir.” “Bir memleket yalnız adaletle ebedileşir, adaletsizlikle yıkılır.” diyor Almanlar.
Japonlar “Cömert olmadan evvel adaletli olun.” diyor. Çin atasözü: “Size yapılan kötülüğü
adaletle, size yapılan iyiliği ise iyilikle mükâfatlandırın.” İngiliz atasözü: “Adalet Tanrı’yı da
insanları da memnun eder.” Macarlar “Geciken adalet adaletsizlik getirir.” demişler. Latin
atasözü: “Adalet bilenmiş kılıçtan daha keskindir.” Arap atasözü: “Adaletsiz bir memleket
güneşsiz bir dünyaya benzer.”"
[Data_2015-2017]
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120.!!!!
"Adli Tıp Kurumunun yeniden yapılandırılmasını da bir görev olarak almamız gerektiğini ifade
etmek istiyorum. Adli muhasebe gerek adli tanıklık anlamında gerekse hata, hile gibi birtakım
işlemlerin ortaya çıkarılması noktasında önemli görev ve işlevleri olan bir çalışma alanı ve bu
uygulama başta Anglosakson ülkelerinde, ABD’de, Kanada’da, Avustralya’da, İngiltere’de olan
bir uygulama. Biz, biliyorsunuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkardık.
Bu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aslında benim tasvip etmediğim, çoğu zaman da
birçok yönüyle eleştirdiğim Anglosakson hukuk sistemine uygun bir denetim yapısını getirdi.
Eğer öyleyse, burada, Adli Tıp Kurumunun da bu yapıya uygun olarak yeniden
yapılandırılmasını, bu yeniden yapılandırılma içerisinde de adli muhasebeyi hatta adli
muhasebe mesleğini de düzenleyecek yasal düzenlemeleri yapmamız gerektiğini ifade etmek
istiyorum."
[Data_2015-2017]

121.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Şimdi, bir Maarif Vakfı kurduk, Maarif Vakfı kurulurken burada o
tartışmaları hatırlıyorum. Bu tür yurt dışındaki eğitim bağlamlı birtakım hizmetleri sunan
bazen resmî kurumlar vardır, bazen de gayriresmî yani “governmental” ya da
“nongovernmental” dedikleri kurumlar üzerinden yapılır. Bunun çok tipik örnekleri vardır;
isterseniz Bakanlığa bağlı olarak yaparsınız, isterseniz Alman Kültür gibi, Fransız Kültür gibi,
Amerikan Kültür gibi, DAD gibi, Goethe gibi enstitüler üzerinden yaparsınız. Şimdi, biz böyle
bir vakıf kurduk ama iddiamız şuydu: Yerli ve millî ama vakfın önüne bir “Türk” kelimesi
koyamadık ya şu Mecliste. İtiraz ettik, önerge verdik parti olarak, dedik ki: “Gelin, Türk Maarif
Vakfı diyelim.” İngiliz yüksünmemiş, Fransız yüksünmemiş, Amerikalı yüksünmemiş; biz niye
yüksünüyoruz? Bunu böyle yapalım ki dışarıda bu hizmeti rahat verelim. Kim adına veriyoruz?
İşte, FETÖ gerçekten farklı isimler adı altında gitti oraya, nüfuz etti ve orada en fazla bize
zarar verecek birtakım eğitim faaliyetlerinde bulundu. (s. 102)."
[Data_2015-2017]

122.!!!!
"EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın
sorunudur, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülen ortak, toplumsal bir
sorundur. Yapılan bir araştırmaya göre, 15 yaşından itibaren mevcut, eski partneri veya diğer
erkekler tarafından en çok şiddete maruz kalan kadınların oranı Danimarka’da yüzde 52,
Finlandiya’da yüzde 47, İsveç’te yüzde 46’dır. Bu da bize göstermektedir ki toplumsal cinsiyet
eşitliği indekslerinde başı çeken ülkelerde dahi kadına yönelik şiddetin bir sorun olmaktan
çıktığını söylemek mümkün değildir. Amerika’da her on beş saniyede 1 kadın eşi ya da erkek
arkadaşı tarafından dövülmekte ya da tecavüz edilmekte, İngiltere’de haftada yaklaşık 2 kadın
eşi veya erkek arkadaşı tarafından öldürülmekte, Bangladeş’te tüm cinayetlerin maktullerinin
yarısını eşi (s. 1012) tarafından öldürülen kadınlar oluşturmaktadır. Dünyanın dört bir
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tarafında görülen bu şiddet olgusuna elbette duyarsız kalmamız mümkün değildir ve duyarsız
kalınmamıştır."
[Data_2015-2017]

123.!!!!
"Peki, bu ne sonuç doğuruyor arkadaşlar? Dünyada yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’da
temel eğitimi bitiren bir öğrenci 40 bin kelime öğreniyor, Almanya’da 45 bin kelime
öğreniyor, İngiltere’de 50 bin, Suudi Arabistan’da 13 bin, Türkiye’de 8 bin arkadaşlar. Çünkü,
eğitim sisteminin sürekli değişmesi, temel derslerin sürekli birbirini tekrar etmesi ve
gelişmemesi ve sistemin içindeki bu çarpıklık nedeniyle Türkiye’de, hem doğumuzdaki hem
batımızdaki pek çok okuldan pek çok temel eğitim öğrencisi çok daha düşük bir kelime
hazinesiyle çıkıyor."
[Data_2015-2017]

124.!!!!
"Bir de, nedense her üniversiteye ilahiyat fakültesi açıldı. Bir şey demiyoruz ama daha diğer
fakültelerin, diğer üniversitelerin ihtiyaçları dururken neden bu kadar çok fazla sayıda ilahiyat
fakültesi açılıyor, sosyal bilimlerde daha fazla bölümler açılıyor? Bizim teknik bilimlere
ihtiyacımız yok mu? Teknik bilimlerde daha fazla öğretim üyesine ihtiyacımız yok mu?
Dünyada daha fazla ilerlemiş Japonya gibi, Hindistan gibi –bilim alanında- Çin gibi, İngiltere
gibi, Amerika gibi ülkelerle sosyal bilimlerle mi karşı karşıya geleceğiz, onlarla yarışacağız?"
[Data_2015-2017]

125.!!!!
"Türkiye’de birçok mevzuda mesafe kat edildi, birçok konu kendi içinde bir düzene sokuldu
ancak maalesef, millî eğitim meselesi nitelikli insan yetiştirme, donanımlı insan yetiştirme
meselesi bir türlü halledilemedi. Dünyada hangi devlet ve hangi millet; Japonlardan
Almanlara, ABD’lilerden İngilizlere ve Fransızlara kadar eğer bir ilerleme kat etmişse önce
eğitim sistemini bir şeklü şemaile sokmuş. Bugün, sadece Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde
ortaöğretimde okuyan öğrencilerin üçte 2’si meslek liselerinde okuyor ama Türkiye’de,
maalesef, genç bir çocuğumuz 4+4+4’ten sonra bir dört sene daha okuyor, üst üste yıllarca
okuyor, üniversiteyi bitiriyor veya daha önce on iki sene ilk, orta ve lise eğitimini bitiriyor ama
hiçbir formasyon sahibi olmuyor, olamıyor."
[Data_2015-2017]

126.!!!!
"Gerçek şu ki doktora mezunu vermeden olmaz. Yıllık bazda doktoralı mezun sayısı
Almanya’da 25 bin -bizim 5 katımız- İngiltere’de 17 binin üzerinde -neredeyse bizim 4 katımızBrezilya’da 15 bin iken Türkiye’deki mezun sayısı olarak kayıtlara geçen bu 5 bin rakamıyla
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nereye kadar yol alınır? Şairin “Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?” sözündeki gibi
hedeflerin gerisinde kalmışsak şaşırmamak gerek. (s. 322)."
[Data_2015-2017]

127.!!!!
"GAYE USLUER: Şimdi, tek tipçiliğin karşısında çoğulculuk vardır. Birden fazla etnik grubun
olduğu, farklı mezheplerin olduğu ülkelerde bu iki tanım stratejik hâle gelmektedir. Bakınız
İngiltere’de, Kanada’da, Hindistan’da, İspanya’da demokrasilerde çoğulculuk vardır yani
orada hiç kimse demez ki “Sandıktan biz çıktık, sandıktan siz çıktınız.” Sizin göreviniz azınlığa
hükmetmek değildir, sizin göreviniz azınlığın haklarını korumaktır. (s. 359)."
[Data_2015-2017]

128.!!!!
"Bazı ülkeler harcamaların ve vergi gelirlerinin kompozisyonunu değiştirerek büyümeyi ve
gelir dağılımını destekleyecek maliye politikalarını gündemine almıştır. Başta Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere olmak üzere İtalya, Macaristan, Güney Kore gibi birçok ülke rekabet
gücünü artırmak için dolaysız vergi oranlarını düşürme, altyapı harcamalarını artırma
programları açıklamıştır. (s. 28)."
[Data_2015-2017]

129.!!!!
"BAŞKAN – Devam edeceğim konuşmaya, lütfen dinleyin. Şimdi, bu, sadece bizde değil,
mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde son yirmi yılda 27 Temsilciler Meclisi ve Senato
dokunulmazlığı kaldırıldı. Avustralya’da 5. Fransa’da rüşvet, yolsuzluktan 3 kişi, İngiltere’de 30
kişi yirmi senede. (s. 52)."
[Data_2015-2017]

130.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUŞ (İstanbul) – İktidarımız, kamu maliyesi noktasında,
hem bütçe tarafında hem de borç yükü tarafında muhafazakâr ve disiplinli pozisyonunu hep
korumuştur. Bir örnek vereceğim: 1992-2002 arasında ortalama bütçe açığı yüzde 6,5 iken
2003-2015 döneminde ortalama bütçe açığı yüzde 2,7’dir. Şöyle birkaç tane ülkeye bakalım.
Mesela 2015 itibarıyla biz yüzde 1,2 bütçe açığı verdik, Brezilya 10,3 vermiştir, Japonya 6
vermiştir, İspanya 5 vermiştir, İngiltere 4,40 vermiştir, Hindistan 3,90 vermiştir, Amerika
Birleşik Devletleri 2,5; Rusya 2,60; Çin 2,30 -hep örnek verdiğimiz- Türkiye’den çok daha fazla
bütçe açıkları vermişlerdir."
[Data_2015-2017]
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131.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN TURAN (İstanbul) – Kendimize şu soruyu soralım: Batılı
demokrasilerde sınırsız basın özgürlüğü var mı; gazeteciler, medya çalışanları sınırsız bir
özgürlüğe sahip mi? İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, ABD ve daha birçok ülke, bağımsızlığını
ve güvenliğini sağlamak adına medyaya yasa düzeyinde birçok kısıtlama getirdiği gibi, medya
mensupları mevzuat dışına çıktıklarında polis tarafından çeşitli şekillerde tartaklanıyor,
mesleki materyallerine el konulup gözaltına alınıyorlar."
[Data_2015-2017]

132.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA FATMA BENLİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bugün Türkiye İnsan Hakları Kurumunun bütçesi ve kesin hesabı üzerine söz almış
bulunmaktayım ama öncelikle El Bab’da kaybettiğimiz şehitlere rahmet diliyorum. Aslında,
sadece El Bab’da değil, Filistin’de, bugün Halep’te, Suriye’de, Irak’ta ya da saldırılar olduğu
zaman Belçika’da, İngiltere’de, Fransa’da o patlamalarda kaybettiğimiz her can ama her can
bizim canımızı yakıyor. Onlarla karşılaşmamıza ya da herhangi bir ortak noktada bulunmamıza
gerek yok, hayatımızın bir noktasında onlarla kesişmemize gerek yok. İnsanlık ailesinin bir
ferdi olmaları, onların canı yandığında, onlar hayatlarını kaybettiğinde bizim de canımızın
yanmasını gerektiriyor çünkü onlarla beraber aslında bizler de bir parçamızı kaybediyoruz.
Ancak bunun çözüm yolu, birileri için birtakım söylemlerde bulunmak değil, bunun çözüm
yolu, bunun için beraberce mücadele etmek, bunun için mekanizmalar üretmek, bunun için
elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza dair içimizde, vicdanımızda bir kanaat oluşana dek
sonuna kadar mücadele etmek. (s. 394)."
[Data_2015-2017]

133.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu tür söylemler biraz toplumun gazını alma, topluma biraz gaz verme
gibi bir işlev görebilir ama bunun, Sayın Bakanım çok iyi bilir ki gerçeklikle uzaktan yakından
bir alakası yoktur. Hans’ın da George’un da ne dediğine bakacaksınız. Daha önceki on yıllarda
olduğu gibi bakmak durumundasınız. Bu bir tercih meselesi filan değil, Türkiye’nin siyaseti,
ekonomisi, önemli oranda, özellikle küreselleşmeyle birlikte entegre olmuş durumda.
Türkiye’nin yaptığı ihracatın yarısı Avrupa’ya gidiyor. Avrupa’dan Türkiye’ye gelen direkt
yabancı sermaye yatırım, Türkiye’deki yatırımların yüzde 70-75’ini oluşturuyor. Ciddi anlamda
entegre olmuş, Hans’larla ve George’larla entegre olmuş bir siyasal, kültürel ve ekonomik
yapıdan bahsediyoruz yani bağırıp çağırarak, “Hans’a, George’a biz prim vermeyiz.” diyerek
dış politika yapılmıyor; niye? Çünkü, Hans ile George kızdığı zaman, bakın, dolar ve euro
yükseliyor, görüyorsunuz. Bunun faturasını kim çekiyor, kim ödüyor bunun faturasını? İşte,
mesela, demiri dolarla almak zorunda olan inşaatçı çekiyor; mesela, turizm sektörü; mesela,
ihracata yönelik olarak üretim yapan tarım sektörü, sanayiciler, herkes bir şekilde, bu, Sayın
Cumhurbaşkanının Hans’larla ve George’larla yaşadığı sıkıntıların faturasını ödemek zorunda
kalıyor. Öyle babalanmalarla, bağırmalarla çağırmalarla gitmiyor. Dolayısıyla, biz şunu da
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söylemiyoruz tabii ki, onun da altını çizelim: Gidip Hans’lara, George’lara teslim olma...
Onların tabiriyle söylüyorum; çok doğru da değildir, aslında çok da yabancı düşmanlığı içeren
bir kavramdır bu, onu da çok doğru bulmuyoruz. E, tabii ki onlarla oturacaksınız çünkü Hans’ı,
George’u... Hans genelde Almanları, George genelde İngiliz, Amerikalıları temsilen kullanılan
bir isim. E, gidip İgor’la, Moşe’yle yapıyorsunuz mesela; yani Rusya’yla, yani İsrail’le pekâlâ
güzel güzel iş tutabiliyorsunuz yani Hans ile George’un günahı ne? E, on yıl, 2002’den sonra
AKP’ye en fazla desteği vermiş çevreler bunlar ama ne olmuş? On-on beş yıl içerisinde
kendilerine verilen kredi tüketilmiş. Mevcut durumda, son dönemde Avrupa
Parlamentosunun aldığı kararla birlikte, bir şekilde Türkiye'yi içine sindiren, Türkiye'yi isteyen
Batılıların sayısı neredeyse yüzde 10’ların, yüzde 5’lerin altına düşmüş. Tam anlamıyla Batı’yla
olan ilişkilerde bir iflasın dışa vurumudur bu."
[Data_2015-2017]

134.!!!!
"Peki, bu ekonomik durum nereye geldi değerli arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti
çökertilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sömürgeleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yabancıların
işgali altındadır. En stratejik sektörlerimiz, TELEKOM’dan tutun, bankalara kadar yabancılara
geçmiş ve borç batağı altındayız. Al işte Kalkınma Bakanlığının rakamı, 422 milyar dolar
borcumuz var. Nasıl ödeyeceğiz? Normalde TELEKOM ödeyecekti. Hani o beğenmediğiniz
seksen yıllık cumhuriyet hükûmetlerinin satmadığı TELEKOM’un paralarıyla biz hazineden
ödüyorduk. TELEKOM kimde? Hariri’de. Üstelik Hariri bu TELEKOM’u batırdı mı, yarın gelecek
TELEKOM bunların önlerine, borçla TELEKOM’u geri almak zorunda kalacaklar; buradan
uyarıyorum. 422 milyar doları nasıl ödeyecektik? TEKEL’le. Kimde? Texaco diye bir şirkete
geçmiş. Bankalar kimde? Amerikan, Japon, İngilizlerde, borsanın (s. 885) yüzde 63’ü
yabancılarda, gariban kasaplarla berberlerin dişinden tırnağından artırılanla mı 422 milyar
dolar ödeyeceksiniz? Dünyada bütün fonlar geri çağırılıyor. Geçti o beleş günler. Dolar geldi
3,5 liraya; 4,5’a da gidecek, 5’e de gidecek sizin yüzünüzden. Siz Türkiye Cumhuriyeti’ni
tabutlamaya çalışın. Nasıl tabutluyorsunuz? Sanki on üç yıldır çok iyi iş yaptınız, on üç yıldan
sonra bir de tek başına çok iyi iş yapmaya çalışıyorsunuz. Anayasa’yı getireceksiniz de… (s.
886)."
[Data_2015-2017]

135.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN HABERAL (Ankara) – PKK ve PYD Suriye’de Amerika’nın IŞİD’e
karşı stratejik ortağı ve kara gücü hâline gelmiştir. Amerika PYD’yi terör örgütü olarak
görmemektedir. Başta Amerika olmak üzere Batılı ülkeler PYD’ye silah ve lojistik desteği
vermeyi sürdürmektedir. PKK ve PYD bu şekilde uluslararası meşruiyet kazanma yolunda ciddi
bir mesafe almıştır. Burada hemen araya bir anekdot, bir fıkra sokayım: Temel uçağa binmiş,
bakmış, İngiliz, Alman, Fransız, Amerikalı, Rus, “Ya, kardeşim, bu ne, her fıkrada karşıma
çıkıyorsunuz.” demiş. Şimdi, bu İngilizler, Amerikalılar, Avrupa Birliğinin temsilcileri ve Ruslar
da maalesef fıkra olmasa da gerçek hayatta hep karşımızda, Türkiye’nin altına ne zaman
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dinamit koyulmak istenirse bunları bir arada görebiliyoruz, Suriye’de ve Irak’ta olan da bugün
bu. (s. 1106)."
[Data_2015-2017]

136.!!!!
"Bu, 2016’da yaşadığımız sıkıntılardan çıkardığımız derslerden bir tanesi, dediğim gibi, ürün
çeşitliliğimizi artırmak ama aynı zamanda, hedef pazarlarımızı da genişletmekti. Daha önce,
biraz da işlerin olurunda gidiyor olmasının verdiği rehavetle, sektör, Rusya, İngiltere, Almanya
gibi belli başlı pazarlarla yetinen bir rutine kapılmıştı. Ama 2016’da yaşadığımız sıkıntılar bize
pazarımızı Japonya’dan Latin Amerika’ya kadar, Çin’i, Hindistan’ı, Arap dünyasını, İran’ı, Kuzey
Afrika’yı ve hatta Afrika’yı içine alacak şekilde genişletmemiz gerektiğini gösterdi ve
gerçekten, sektörümüz de Bakanlığımızla çok uyumlu bir iş birliği içerisinde bu pazarlara
açılmaya başladı, bu pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerine gerçekten etkin önem vermeye
başladı."
[Data_2015-2017]

137.!!!!
"SMET YILMAZ –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya çıkan bütün hatiplerin hepsi son
günlerde kamuoyunda çokça konuşulan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
sonuçlarından bahsetti. Bunlardan birisi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 uygulaması
ve sonuçlarıdır. ... Söz konusu programın sonuçlarına bakacak olursak: Tüm ülkelerin fen
okuryazarlığı ortalama puanı 465, Türkiye’ninki 425’tir. Fen bilimlerinde 2012’ye göre
Japonya’nın düşmüştür, Hong Kong’un düşmüştür, Kore’nin düşmüştür, İsviçre’nin
düşmüştür, İngiltere’nin düşmüştür, Almanya’nın düşmüştür, Finlandiya’nın düşmüştür,
Hollanda’nın düşmüştür, Belçika’nın, Avustralya’nın, Yeni Zelanda’nın, Fransa’nın,
Macaristan’ın, Lüksemburg’un, Yunanistan’ın, Romanya’nın, İspanya’nın, Litvanya’nın,
Avusturya’nın, İtalya’nın, Çek Cumhuriyeti’nin, Polonya’nın, İrlanda’nın, Slovakya’nın,
ABD’nin, 25 ülkenin de düşmüştür (s. 165)."
[Data_2015-2017]

138.!!!!
"MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ: Fen okuryazar açısından fen lisesinden katılan
öğrencilerimiz bu sınavda 534 puan aldı. 534 puan Estonya’nın yani dünya 3’üncüsünün
puanına denk geliyor. Dünya 2’ncisi Japonya da 538. Eğer sadece fen lisesindeki
öğrencilerimiz girmiş olsaydı bu sınava, aldığımız dereceyle dünyanın 3’üncüsü olacaktık. Fen
lisesi öğrencilerimizin dünyayla yarışma konusunda bir sıkıntısı yok, hatta dünyanın önünde.
(s. 165).
Sosyal bilimler lisesinden katılan öğrencilerimizin aldığı puan 518’dir. Bu puan Kore’nin, Yeni
Zelanda’nın, Avusturalya’nın, İngiltere’nin önünde yer almaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır
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ki sosyal bilimlerde öğrencilerimizin fen okuryazarlığı dünyanın en önde gelen ülkeleri yani ilk
10’u arasındadır. (s. 166)."
[Data_2015-2017]

139.!!!!
"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) -Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; gerek dünyada gerekse ülkemizdeki gelişmeler açısından oldukça zor bir yılı
geride barakmış bulunuyoruz. ABD seçimleri, İngiltere ve İtalya’daki referandum sonuçları,
komşumuz Irak ve Suriye’de artarak devam eden kriz, Rusya’yla ilişkilerimizin seyri, ülkemizde
yaşanan darbe girişimi, FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi 3 terör örgütüne karşı sürdürdüğümüz
amansız mücadele ve küresel ekonomideki durgunluk; 2016’da yaşanan bütün bu gelişmeler
doğal olarak Türkiye’yi etkiliyor. Diğer taraftan, bu gelişmeler bir yönüyle de Türkiye’nin
özellikle de Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam, güçlü, dirençli olduğunu da cümle âleme
ilan ediyor. (s. 514)."
[Data_2015-2017]

140.!!!!
"Az önce saydığım desteklere ilaveten, ihracatçılarımıza finansman ve ihracat sigorta kolaylığı
sağlayan, KOBİ’lerimizin finansmana erişim olanaklarını iyileştiren bir mekanizma üzerinde de
titizlikle çalıştık ve şu an itibarıyla uygulamaya koyduk. Yeni desteğimiz çerçevesinde, yurt dışı
alıcılara Türkiye’den mal almaları, Türkiye’den ithalat yapmaları kaydıyla onların alımlarını
destekleyen krediler açıyoruz ve bu kredilerin faiz oranlarını, rakiplerimiz olan ülkelerin
kredilere vermiş oldukları faizlerle yani Türkiye’deki şirketlerin, Türkiye’deki şirketlerin,
Türkiye’deki kurumların başka ülkelerden, Almanya’dan, İngiltere’den, Amerika’dan mal
almaları hâlinde uygulanan kredi faizleriyle aynı orana dönüştürdük. (s. 732)."
[Data_2015-2017]

141.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) –Bakın, 2018’den itibaren bütün ülkeler artık
birbirleriyle bilgi paylaşımına başlıyorlar. Bugün her ülke ardı ardına bu tür düzenlemeleri
yapıyor. Türkiye olarak da böyle bir düzenleme yapmış olmamız zaman olarak doğru bir
düzenlemedir. Vatandaşlarımıza şu imkânı veriyoruz: Siz de çok iyi biliyorsunuz ki,
vatandaşlarımız farklı nedenlerle yurt içinde kazandıkları birtakım varlıkları yurt dışında farklı
alanlarda değerlendiriyorlar. Bu sadece Türk vatandaşlarına mahsus bir şey mi? Amerika
Birleşik Devletleri vatandaşları da yapıyor, İngiltere vatandaşları da yapıyor, Fransa
vatandaşları da yapıyor. Dolayısıyla, ülkeler kendi vatandaşlarının varlıklarını ülkelerine
çekmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. (s. 920)."
[Data_2015-2017]
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142.!!!!
"MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada,
bütün müttefiklerimize ve dostlarımıza da bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü
kullanmak suretiyle başarıya ulaşılamayacağını, terör örgütleri arasında ayrım yapmanın
kesinlikle yanlış olduğunu, hem Suriye’nin hem de Irak’ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin
korunmasının şart olduğunu bıkmadan usanmadan izah ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin, asli görevi olan uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanmasında âciz kalması
karşısında Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti
içerisindeyiz. En son 20 Aralık 2016 tarihinde Moskova’da Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla
gerçekleştirilen ikili ve üçlü görüşmeler de bunun somut bir göstergesidir. Tüm bu konuları
geçen hafta Paris’te, Londra’da Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla da görüştük.
Bu, sadece diplomasiyle yetinmeyerek gerekli gördüğümüz somut tedbirleri de almamızı
engellemiyor. (s. 329)."
[Data_2015-2017]

143.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, geçen hafta Fransa’da Fransız Savunma Bakanıyla Paris’te, Londra’da
İngiltere, Amerika ve ayaküstü Almanya Savunma Bakanıyla, Irak’ın Savunma Bakan Vekili ve
Genelkurmay Başkanıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde, Türkiye’nin bu
konudaki öncelikleri, hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri net olarak bir kez daha ifade edildi ve
muhataplarımızla (s. 329) yaptığımız görüşmelerin sonucunda, muhataplarımızın her
birinden, özellikle Fırat Kalkanı Harekâtı’nı desteklediklerini, kantonların birleştirilmesine
karşı olduklarını, Menbic’teki PKK/PYD-YPG varlığının oradan bir an önce çekilmesinin temini
ve Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda onların da mutabakatlarını teyit ettik. Tabii
bu Türkiye için artık yeterli değildir, bundan sonra icraat zamanıdır. Bütün bu
müttefiklerimizden, çarşamba günü de Rusya Savunma Bakanıyla yaptığımız görüşmede,
bütün bu değerlendirmelerimizin sonucunda artık Türkiye olarak beklentimiz, bu ülkelerin
harekete geçmesidir, biraz önce söylediğim konularda artık somut adımlar atılmasıdır."
[Data_2015-2017]

144.!!!!
"CHP GRUBU ADINA TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Değerli milletvekilleri, yıllarca Türkiye’nin
tarım ülkesi olduğunu söyledik. Tarım ülkesi olarak bilinen ülkemizde, 2013-2015 yılları
arasında Türkiye tarım ve gıda ithalatı için 400 milyar Türk lirası ödedi. Türkiye buğdayını
Ukrayna’dan, samanı Gürcistan’dan aldı. Arpayı İngiltere ile Hırvatistan’dan; pamuğu
Amerika’dan, bir de Hindistan’dan; çeltik ve pirinci de Amerika’dan, yetmeyince Vietnam’dan,
İtalya’dan aldı. Mısır ve Çin’den kuru fasulye aldı, yeşil mercimek ve nohudu da Kanada’dan
ithal (s. 422) etti. Bezelyeyi Ukrayna’dan, Bulgaristan’dan kurbanlık koyunu, Şili’den büyükbaş
hayvanı, BosnaHersek’ten lop eti ithal etti. Değerli milletvekilleri, bu ülke bu hâldeyken
konuşacak daha önemli bir konumuz olduğu için “Başkanlığı görüşelim, Anayasa’yı
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değiştirelim.” diyorsunuz. El insaf diyorum, pes diyorum, sizi vicdana davet ediyorum. (s.
423)."
[Data_2015-2017]

145.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL: Birincisi şu: Anayasa’ya göre kimsenin önceden izin almadan, eğer OHAL de
ilan edilmemiş olsa, gösteri yapma hakkı var, basın açıklaması yapma hakkı var. Beyaz
Saray’ın önünde gösteri yapanlar, basın açıklaması yapanlar Amerikan demokrasisinin
onurudur, gururudur. İngiltere Parlamentosunun önünde özgürce protesto yapanlar İngiliz
demokrasisinin onurudur, gururudur. Almanya’da Alman büyük Parlamentosunun önünde
basın açıklaması, kitlesel eylemler yapanlar, kendilerini “Bundestag”a zincirleyenler Alman
demokrasisinin onurudur. Dün 1,5 kilometre Meclise yaklaştırılmayan, toplumun anayasa
hakkını haykırmaya gelmiş avukatların, baro yönetim kurulu üyelerinin, baro başkanlarının
gaz yemesi Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasisinin ve AKP demokrasisinin ayıbıdır, utancıdır,
rezilliğidir. (s. 358)."
[Data_2015-2017]

146.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, aslında olayları çarpıtmakta maalesef
bu Ermeni diasporasının ve Ermeni tarafının üstüne hiç kimse yoktur, ben çok mücadele ettim
bunlarla. Aslında Türkiye, “Hadi, tarihçiler komisyonu kuralım ve bunları birlikte araştıralım.”
dediği zaman hepsi kaçtı; Avrupa da kaçtı, Almanya da kaçtı, İngiltere de, Amerika da kaçtı. (s.
1015)."
[Data_2015-2017]

147.!!!!
"HDP GRUBU ADINA AHMET YILDIRIM (Muş) – Mesela, büyüme hızını, AKP kendi iktidarı
döneminde hep Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkelerle kıyasladı. Oysa şunu gözden
kaçırdık, basit bir aritmetiği vardır bu işin: Evet, biz kendimizin büyüme hızını niye Almanya,
İngiltere, Fransa, ABD’yle kıyaslıyoruz? Oralardaki ortalama ömür süresi ne? Oradaki nüfusun
yaşlara göre dağılımı ne? Biz bir genç nüfusuz ve giderek genç nüfus oranı her geçen yıl artan
bir ülkeyiz. Almanya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın, ABD’nin bizim gibi genç bir nüfusu yok ki
yeni istihdam alanları yaratabilsin, yatırımlarla yeni bir büyüme hızı yakalayabilsin.
Almanya’daki yüzde 2’lik büyüme hızı bizdeki yüzde 4 küsurluk büyüme hızının çok çok
üzerindedir. Büyüme hızları gelişmekte olan ülkelerde görülebilen bir ekonomik
parametredir. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızları ile gelişmekte ve geri kalmış olan ülkelerin
büyüme hızları zaten hiçbir zaman örtüşmez, paralel seyretmez. Kaldı ki buradan hareketle
şunu da ifade edelim: Biz kendi büyüme hızlarımızı ve tahminlerimizi tutturamamış bir
ülkeyiz. (s. 210)."
[Data_2015-2017]
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148.!!!!
"LEVENT GÖK (Devamla) – Halkımız bunları bilmiyor mu? Bir an önce kapatalım, bir an önce
herkes sussun. Meclis televizyonu yok, havuz medyası iktidardan yana yayınlar yapsın.
Cumhurbaşkanı da sahaya inecekmiş. Dört koldan cumhuriyet rejimini değiştirmeye dönük bu
hareketlerinizi, bizim, bırakın 80 milyon insanımızı, yurt dışından, bakın, yayın yapan bir
gazete nasıl değerlendiriyor değerli arkadaşlarım; İngiliz kaynaklı, Londra merkezli Suudi
gazetesi El-Hayat gazetesinin verdiği yorum bugünkü gazetesinde “Bu Anayasa taslağıyla
Erdoğan, demokrasinin temelleri olan Meclis denetimini ve güçler ayrılığını yok etmiş olacak
ve Türkiye’yi yüz yıl öncesine, Abdülhamit dönemine geri götürmüş olacak. Türkiye
Erdoğan’la beraber demokrasinin geliştirilmesi yerine Meclis-i Mebusan dönemine dönecek.”
Kim söylüyor bunu? Yabancı gazeteciler söylüyor. (s. 931)."
[Data_2015-2017]

149.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Bir son yok, bakıyorsunuz bir son yok. Hani, Cenevre’de garantiler
konusunda bir anlaşma olmadığı zaman bu son olacaktı. Bitirmiyorlar, bitirmezler; size
açıklayayım, bu ikiyüzlülük bitmez. İngiltere, bağımsızlık için İskoçya’yı referanduma götürme
kararı alıyor mu? Alıyor. Peki, Rusya Ukrayna’nın Donetsk bölgesini işgal ediyor mu? Ediyor.
Kırım’ı ilhak ediyor mu? Ediyor. Abhazya’yı, Osetya’yı alıyor mu? Alıyor. Üniter yapıları
bozuyor mu? Bozuyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’yi, Irak’ı ne hâle getirdiği
belli mi? Belli. Peki, ne oldu? Bunlar orada ayrışmayı savunurken KKTC’de niye birleşmeyi
savunuyorlar? Neden savunuyorlar? Bu ikiyüzlülük değil mi? Siyasette, maalesef, artık bu
ikiyüzlülükler devam edemez. Bizim kendi konularımıza sahip çıkmamız lazım, bizim nerede
durduğumuzu bilmemiz lazım. (s. 47)."
[Data_2015-2017]

150.!!!!
"Öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülme ve çöküş süreci döneminde bazen devlet
kurumlarının da bilgisi dâhilinde birçok eserimiz Batı ülkelerine taşınmıştır. Kaçırılan bu
eserler bugün birçok Batı ülkesinin müzelerini süslemektedir. Çok az eser geri getirilmiş olsa
da hâlâ Anadolu’nun birçok eşsiz eseri yurt dışında bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri,
eserlerimizin en çok bulunduğu ülkeler; Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda,
İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’dur."
[Data_2015-2017]

151.!!!!
"Yine, eserlerimizin götürüldüğü İngiltere, Avusturya, Rusya gibi ülkelerden eserlerimizi geri
isteyecek iradenin oluşması gerekmez mi? Bu konuda ülkemizde hâlen kazı yapmakta olan ve
eser kaçırdığından şüphelendiğimiz ülkelerin ekiplerinin çalışmaları hemen sonlandırılmalıdır.
Bu görüşmelerde, kaçak götürülen eser iadesi yönetmeliklerinin değiştirilmesi için Birleşmiş
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Milletler nezdinde adımlar atılmalıdır. Kısaca, her ülkenin kendi mirasını kendi ülkesinde
koruma, saklama ve gelecek nesillerine aktarma hakkı vardır çünkü her tarihî ve kültürel eser,
üretildiği coğrafyanın özelliklerini taşır ve orada gerçek değerine ve anlamına sahip olur (s.
68)."
[Data_2015-2017]

152.!!!!
"ı vermekte insanlar ahlaken özgürdürler, birisi ötekinden daha iyi ya da daha kötü değildir
benim kanımca. Sürgünler olmadan, sürgünlük olmadan bir siyasi özgürlük hikâyesi dünyanın
hiçbir yerinde yazılmamıştır. Fidel Castro sürgünden gelmişti Küba’da devrimi başlatmaya,
Lenin sürgünden gelmişti Rusya’da devrimi başlatmaya, Gandi sürgünde hapis yatmıştı İngiliz
emperyalizminin baskısı altında. Dolayısıyla, (s. 81) sürgün, siyasetin; sürgün, kurtuluş ve
özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır; bunu seçip seçmemek siyasi mücadele sürdürenlerin
bir konusu olabilir ama yurttaşları, entelektüelleri, profesyonelleri, düşünce, meslek
sahiplerini bu seçimlerle karşı karşıya bıraktığını hiçbir zaman düşünmeyen bir Hükûmetin
şimdi kendi kendisini aslında katletmekte olduğuna dair ben buradan onlara bir ayna tutmak
istiyorum."
[Data_2015-2017]

153.!!!!
"MHP GRUBU ADINA BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Gambiya Hükûmeti arasında yapılacak olan güvenlik anlaşması üzerinde söz
almış bulunmaktayım ama tabii, Türkiye Cumhuriyeti’nin Gambiya Hükûmetinden önce
Suriye’yle, Irak’la, Amerika Birleşik Devletleri’yle, İngiltere’yle, İsrail’le ve Orta Doğu’yu kan
gölüne çeviren emperyalist ülkelerle oturup bir güvenlik anlaşması imzalamasını temenni
ederdim. El Bab’da 2’si Türk askeri olmak üzere, 60’a yakın insan patlayan bombalarla şehit
oluyor ama maalesef, dünya kamuoyunda hiç kimsenin bundan haberi olmuyor. Amerika’da
herhâlde 50 tane kedi ölse dünya kamuoyu bununla daha çok ilgilenir, bunların derdini çeker.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin de Türkiye’nin gerçek sorunlarıyla ilgilenmesini, böyle suni
gündemlerle uğraşmamasını temenni ediyorum. (s. 68)."
[Data_2015-2017]

154.!!!!
"Değerli milletvekilleri, hâkimlik ve savcılık mesleği bütün dünyada, özellikle de gelişmiş
ülkelerde oldukça saygın kabul edilen bir meslektir. (s. 76).... (ABD ve Fransa örnekleri)
Değerli milletvekilleri, kısaca İngiltere’den de bahsetmek istiyorum. İngiliz hukuk sistemini iyi
anlayabilmek için tarihin arka planını, yaşanan olayları, şahısları ve kurumları iyi bilmek
gerekmekle birlikte bu ülkede hâkim olabilmek gerçekten kolay değildir. Hâkimlik, çok üst
düzey ve saygı duyulan bir meslektir. Hatta hâkimlerin toplumun üst sınıflarından seçildiği,
genelde Oxford ve Cambridge mezunu oldukları yönünde eleştiriler de mevcuttur. En çok
para kazanan meslek grubunun “barristers” denen peruklu hukukçular olduğu da
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bilinmektedir. (s. 77)... Değerli arkadaşlar, torpili adalet sistemine sokmayalım. Torpili adalet
sistemine sokarsak Allah muhafaza bu memleketin geleceğini bundan sonra daha da
karartmış oluruz diyorum."
[Data_2015-2017]

155.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Tarihte, yakın tarihte, dünya tarihinde kadınların
durumuna ilişkin birkaç örnekten bahsetmek istiyorum: Hindistan’da Sati geleneği vardır, en
son 1987’de yasaklandı; kadın ölen kocasıyla birlikte canlı canlı yakılır, Ramayana’daki
Sati’den gelen bir gelenek. İngiltere’de İngiliz edebiyatının en parlak isimlerinden birisi
Virginia Woolf’tur, “Kendine Ait Bir Oda”nın yazarı. 1936’da ceplerine taş doldurup bir
nehirde intihar etti. Kocası ikinci sınıf bir edebiyatçıdır, kocası Virginia Woolf’u edebiyat
toplantılarına almazdı; ölüm tarihi 1936.
Amerika’da yeni Başkanlık seçimi oldu, devir teslim törenlerinde ve o sırada medyada çıkan
haberlere baktığımızda, eski ve yeni başkanın dehası ve toplumsal misyonuna ilişkin haberler
olurken hanımların şıklığı ve zarafeti üzerinden haberleştirmeler yapıldı; çok yeni bir hadise."
[Data_2015-2017]

156.!!!!
"Türklerle münasebetleri ise ta Gazneliler ve Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır
Afganistan’ın ve 19’uncu yüzyıla kadar bu münasebetler çok içten, çok samimi bir şekilde
devam etmiştir. 19’uncu yüzyılda ise özellikle sanayi devriminden sonra Avrupa’daki
emperyalist güçlerin iştahlarının kabarması sonucu, zengin ham madde ihtiyaçları, pazar
ihtiyaçları ve iş gücü ihtiyaçlarından dolayı bu coğrafyalar onların nezdinde bir önem
kazanmış ve buralar kolonileştirme sürecine tabi tutulmuştur. Bunu Afganistan için de net bir
şekilde görmekteyiz. Maalesef, 19’uncu yüzyılda Afganistan’da iki önemli Batılı emperyalist
güç, iştahlarını kabartan bir sürece girmişlerdir. Rusya bu bağlamda güneye inmek
hayalleriyle Afganistan üzerinde birtakım hesaplar peşinde iken İngiltere ise, o dönemdeki
adıyla Britanya Krallığı ise kuzeye çıkıp daha geniş havzalara hâkim olma noktasında kendi
isteğini ortaya koymuştur."
[Data_2015-2017]

157.!!!!
"RUHİ ERSOY: Değerli milletvekilleri, Trump’lı bir Amerika’yla başlayan, türbülansa giren bir
dünyada, Avrupa Birliğinden ayrılan İngiltere’nin, NATO’yu tartışma zeminine çağıran
Fransa’nın başta olmak üzere, dünya standartlarındaki geldiği noktada neoliberal politikaların
sonuç vermediğini, her ulus devletin kendi güvenlik politikasını kendi vatandaşlarını mutlu
etmek üzerine kurguladığını çok rahatlıkla görürsünüz.
Bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, devletimizin, milletimizin, kamu
bürokrasimizin ve sonuna kadar vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın gündelik yaşam
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içerisindeki her türlü probleminin yerinde çözümlenmesini, huzurlu, güvenli bir şekilde,
memleketine, milletine bağlı bir şekilde, mutlu ve refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşamasını
istiyoruz. Bu kapsamda, dağa kaçırılan askerlerin hesabını ve bugün tehdit edilen bölgedeki
farklı siyasi partilerin durumunu ayrı bir dosya olarak açabiliriz. Bugün itibarıyla bölgede
hâkimiyet kaybeden terör örgütünün yeniden hâkimiyet kurmak üzere birtakım dayatmaları
ortaya koyarak farklı siyasi parti mensuplarının yöneticilerine ne tür zulümler yaptığı ortada.
(s. 34)."
[Data_2015-2017]

158.!!!!
"MHP GRUBU ADINA ERKAN HABERAL (Ankara) – Son beş yıldır Suriye’de yaşananlar iki taraflı
değil çok taraflı bir savaştır. Çatışan gruplar Esad rejimi ve bağlıları, muhalifler ve bağlıları,
PKK-PYD-YPG, IŞİD olmak üzere 4 ana başlıkla ayrılabilir. Suriye’de ayrıca savaşan uluslararası
güçler vardır: Rusya, İran Devrim Muhafızları, Lübnan Hizbullah milisleri; Amerika Birleşik
Devletleri, Türkiye ve Fransa, İngiltere, Almanya’dan oluşan koalisyon ülkeleri, Suudi
Arabistan ve Katar. Türkiye’nin desteklediği rejim muhalifleri, Esad ordusu ve IŞİD’le
çatışmaktadır. Türkiye, Azez ve Menbiç’teki PYD mevzilerini Türkiye sınırından defalarca
toplarla vurmuştur. Suriye’nin önemli bir bölümünü elinde tutan IŞİD, muhalif gruplar ve
PYD’yle savaşmaktadır. Suriye ordusu IŞİD’in başkenti sayılan Rakka’ya Temmuz 2016’da
batıdan girmiş ve mevzisel çatışmalar yaşanmıştır. (s. 59)."
[Data_2015-2017]

159.!!!!
"Turunçgiller dış ticaretine bakıldığında, ülkemizde üretilen toplam turunçgillerin yüzde 32’si
ihraç edilmektedir. Türkiye’nin yıllık 2 milyon ton olan yaş meyve sebze ihracatının yarısını
turunçgiller oluşturmaktadır. İhracatta en yüksek payı yüzde 42’yle limon almaktadır. Toplam
turunçgil ihracatında mandalina yüzde 27, portakal yüzde 18, greyfurt ise yüzde 13’lük paya
sahiptir. Türkiye’nin portakal ve limonda en fazla ihracat yaptığı ülkeler Rusya, Ukrayna,
Romanya ve Suudi Arabistan’dır. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir.
Mandalinada Ukrayna, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan ve Doğu Avrupa ile Avrupa Birliği
ülkeleri; greyfurtta ise Rusya, İngiltere, Romanya, Polonya ve Avrupa Birliği ülkeleri en fazla
ihracat yapılan ülkelerdir.... Rusya’yla yaşanan kriz sebebiyle narenciye üreticilerinin ortaya
çıkan sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek yaşanan ve yaşanması
muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve buna göre alınacak önlemlerin ve
gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi amacıyla Meclis araştırma
komisyonu kurulmasını arz ederiz."
[Data_2015-2017]

160.!!!!
"Çağımız artık çok dilliliğin önem kazandığı bir dönem. Günümüzde, dünya ülkeleri incelendiği
zaman BM üyesi 194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere,
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İspanya, İtalya, İsveç, Almanya Çin, Hindistan gibi birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim
yapıldığı görülmektedir. Estonya, Macaristan ve Bulgaristan gibi birçok üniter devlet,
aralarında Türkçenin de olduğu çok dilli eğime geçmiş durumdadır. Halkların ana dillerini
sahiplenmek için verdiği mücadeleler sonucu kazanılan haklarla, bugün Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde,
Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Paktı’nda, UNESCO Sözleşmesi’nde, Ulusal Azınlıkların
Korunması Hakkında Çerçeve Sözleşmesi’nde ve buna benzer birçok uluslararası metinde ana
dilde eğitimin önemi vurgulanmakta ve hiç kimsenin ana dilini öğrenmekten alıkonamayacağı
belirtilmektedir."
[Data_2015-2017]

161.!!!!
"Filipinler ve İngiltere’de meydana gelen terör olayları nedeniyle birçok insan hayatını
kaybetmiş ve yaralanmıştır. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetle kınıyoruz ve her
türlüsünü lanetliyoruz. (s. 45)."
[Data_2015-2017]

162.!!!!
"FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) –Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, ben size bir şey söyleyeyim,
Türkiye’de darbe girişiminde bulunan örgütün yurt dışında halkla ilişkiler konusunda ne kadar
mahir olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan, Rusların da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
seçimlere karışmak, İngiltere’deki referanduma karışmak, Almanya’daki seçimlere karışmak,
Fransa’daki seçimlere müdahale etmek konusunda bu hibrit savaş tekniklerini çok ciddi
şekilde kullandığını da biliyoruz. Şimdi ne oldu? Türkiye’nin ismi orada bütün bunlarla birlikte
anılır hâle geldi. Dolasıyla, bu ilişkiler saydam olmayan ağlar üzerinden yürütülürse, bu
Türkiye’nin ulusal güvenliğine çok ciddi ölçüde zarar verir. (s. 201)."
[Data_2015-2017]

163.!!!!
"Şimdi, sözlerime başlamadan önce şunu ifade edeyim: Bugün İran’da bir terör saldırısı oldu,
İran Meclisine yönelik bir terör saldırısı oldu, geçtiğimiz hafta içinde de Fransa’da oldu,
İngiltere’de oldu, Filipinler’de oldu. Nerede olursa olsun, Türkiye dâhil, dünyanın neresinde
olursa olsun, terörizmi açık ve net bir dille kınamak lazım, kimden gelirse ve kime gelirse
gelsin. (s. 229)."
[Data_2015-2017]

164.!!!!
"Türkiye'nin portakal ve limonda en fazla ihracat yaptığı ülkeler, Rusya, Ukrayna, Romanya ve
Suudi Arabistan'dır. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir. Mandalinanın en fazla
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ihraç edildiği ülkeler Ukrayna, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan, Doğu Avrupa ve Avrupa Birliği
ülkeleri; greyfurtta ise Rusya, İngiltere, Romanya, Polonya ve yine Avrupa Birliği ülkeleridir."
[Data_2015-2017]

165.!!!!
"Gençlerimize bakalım, üniversitelerimize, onlar da dünyadan geri kalıyor sizin yüzünüzden.
Nasıl mı? Bakın, 183 tane üniversitemiz var şu anda, dünyada ilk 500’e giren sadece 5
üniversite var, 2’si de özel. Dünyada ilk 1.000 üniversite içerisinde sadece 10 tane
üniversitemiz var, sadece 10 tane üniversitemiz var. Sizin uyguladığınız politikalar bizi bu
noktaya getirdi. Bakalım dünyanın en iyileri içerisinde kimler var? En iyiler içerisindeki
üniversitelerin yüzde 23’ü ABD’den, yüzde 9’u Çin’den, yüzde 7,6’sı İngiltere’den. Bizim
üniversitelerimiz alan sıralamalarında yüzde 1,2’ye ancak girebiliyorlar, sizin yüzünüzden. Ben
size soruyorum: Bizim beynimiz diğer insanların beyninden daha mı az çalışıyor? Asla, sadece
iyi yönetilmiyoruz, sadece iyi yönetemiyorsunuz. Bizi daha iyi yönetmek mümkün, ülkeyi daha
iyi yönetmek mümkün (s. 586)."
[Data_2015-2017]

166.!!!!
"ORHAN SARIBAL (Bursa) – Birkaç örnek vermek isterim değerli milletvekilleri: Avrupa Birliği
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde protein üretimi kişi başına 70 ila 61 gramdır, bizde ise
sadece 31 gram. Yine, dünyada, hemen yanı başımızdaki Yunanistan, Almanya, İngiltere,
Fransa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri kişi başına yılda 70 ile 80 kilogram arasında et kırmızı artı beyaz et- üretimi yaparken biz ne yazık ki 36 kilogram yapıyoruz ve bu 36
kilogramın da yüzde 60’ından fazlası beyaz et. Bunun karşılığı şuna denk gelmektedir: Onlar
kırmızı eti bizim 3 kat, 4 katımız tüketiyorlar; biz ne yazık ki 10 ile 12 kilogram arasında
tüketiyoruz. Bunun karşılığı neye denk geliyor? Eğer Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı
olmasa halkımız hemen hemen et de yiyemeyecek, iyi ki de varlar (s. 657)."
[Data_2015-2017]

167.!!!!
"SAİT YÜCE (Isparta) –Hiçbir sosyal sorun diğerinden küçük değildir. Elbette kadına şiddet de
ciddi bir sorundur. Yalnız bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde vardır.
Mesela Danimarka’da kadına yönelik şiddet yüzde 52, Finlandiya’da yüzde 47, İsveç’te yüzde
46, Hollanda’da yüzde 45, ne yazık ki İngiltere’de yüzde 44’tür. Bu, bütün dünyanın bir
sorunudur. Yine Londra’da, New York’ta özellikle (s. 753) toplu taşımalarda kadına yönelik
istismarlarla ilgili ciddi mücadele kampanyaları başlatılmıştır ve devam etmektedir. Bunlar
tabii oralarda var, bizde mazur görülecek hâli yoktur ama dünyanın genel, içinde bulunduğu
önemli bir sorundur (s. 754)."
[Data_2015-2017]
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168.!!!!
"MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Değerli arkadaşlar, Hükûmetin kontrolü altındaki ULAKBİM,
süreli yayınlara ulaşım ve dergi editörlerine, yayın değerlendirme kuruluşlarına barış için
akademisyenlerin bu listelerden çıkarılması talimatını veriyor ve bunun üzerine dünyanın
farklı ülkelerinden -başta Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Kanada ve ABD de
içinde- alanlarında en önemli, öne çıkmış bilim adamları, 408 bilim adamı tarafından
Türkiye’deki bu uygulamaları yapan YÖK’le, TÜBİTAK’la ve bu uygulamaları yapan
rektörlüklerle olan tüm iş birliğini kesme kararı almış, bu yönde çağrı yapmıştır. Değerli
arkadaşlar, Türk bilim dünyası, Türkiye bilim dünyası uluslararası alandan tamamen
koparılmaya çalışılıyor. Sayın Bakan, bu uygulamalar bizi dünyada izole ediyor, bu çağrılardan
sonra hiçbir şekilde ortak çalıştay, sempozyum yapılmaması çağrısı yapılıyor. Bu uygulamalar
devam ederse biz kendi içimize kapanıp kendi kendimize sanki AR-GE yapıyormuş gibi bir
duruma dönüşeceğiz. Selam verecek dostumuz kalmadığı gibi, bilim insanlarımızın da selam
vereceği, ortak çalışacağı dünyada bir bilim insanı kalmayacaktır. Bu uygulamalar derhâl
sonlandırılmalıdır. (s. 805)."
[Data_2015-2017]

169.!!!!
"SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Almanya, Fransa, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerden 500’ü
aşkın bilim insanı ülkemizdeki akademik kıyıma dikkat çeken bir metni imzaladılar. Dünyadaki
tüm akademisyenlere çağrıda bulunan bilim insanları YÖK, TÜBİTAK gibi kurumlarla ilişkileri
askıya alma çağrısında bulundular. Haksız yere ihraç edilen akademisyenlerin işlerine geri
dönmesi ve OHAL rejimi altında gittikçe şiddetini artıran akademisyenlere yönelik baskıların,
haksızlıkların sonlandırılması çağrısında bulunmuşlardır. Uluslararası dünyada adalet, hukuk,
demokrasi değerlerinden hızla uzaklaşan ülkemizde akademisyenlerin, gazetecilerin ve tüm
haksızlığa uğrayanların, adalet arayışında olanların sesi olan Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde üçüncü gününe giren adalet yürüyüşümüzde başta bilim
insanları olmak üzere herkes için adaleti hâkim kılacağız. (s. 1124)."
[Data_2015-2017]

170.!!!!
"KAMİL AYDIN: Birçoğumuz hatırlarız, futbol merakı olanlar çok iyi hatırlar, 1985’te
Belçika’nın Heysel Stadyumu’ndaki faciayı hatırlıyoruz, değil mi? Canlı seyrettik Liverpool ile
Juventus’un maçını. Allah korusun, 39 kişi yıkılan duvarın altında ezilerek can verdi. Ben
İngiltere’de de gördüm. Sheffield’da, 90 küsur kişi yangın sonucu ezilerek yaşamını kaybetti.
Yani bu Lima’da oldu, bu maalesef –biz görmedik ama bizden büyükler hatırlar
belkiülkemizde de oldu, Sivas-Kayseri maçında da oldu bu. 43 kardeşimiz can verdi o maçta.
(s. 1159) Şimdi, bunlardan bir ders çıkarmak lazım. Sporun ahlaki boyutunu çok istismar
ediyoruz, çok kenara atıyoruz. Bakın, şiddet nerede başlıyor? Şiddet stadyumda basit bir
hareketle başlıyor, bu, domino taşı etkisiyle sahadan yedek kulübesine yansıyor, yetmiyor,
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tribündeki önce VIP grubuna, kulüp yöneticilerine yansıyor, oradan tüm stada yansıyor, o da
yetmiyormuş gibi sokağa kadar gidiyor."
[Data_2015-2017]

171.!!!!
"MİZGİN IRGAT (Bitlis) – Tek tip elbise uygulaması ise faşizmin bir diğer örneği, bir diğer
dayatması olarak karşımızda duruyor. Amerika’daki İngiliz kolonilerinde kölelere, zencilere,
mahkûmlara giydirilen tek tip elbiseler daha sonra Nazi kamplarındaki Yahudilere, Ebu
Gureyb ve Guantanamo hapishanelerinde uygulanmış ve daha sonra 12 Eylül faşizmi
döneminde tutsaklara dayatılmıştır."
[Data_2015-2017]

172.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Türkiye, bekasına diş bileyen, dinamitlemek isteyen her türlü
çevre, oluşum, grup, örgüt ve yapıyla korkusuzca, kıran kırana bir mücadele hâlindedir. 16
Haziran 2017 tarihinde şehit edilip dereye atılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın
katilleriyle ve 15 Temmuz gecesi Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında ihanete kurşun
sıkan Astsubay Ömer Halisdemir’i ve 250 vatan evladını şehit eden teröristler ve
yardakçılarıyla çok çetin bir mücadele sürmektedir. Irak ve Suriye’nin kuzeyini içine alan,
Akdeniz’e uzanması planlanan terör devletiyle, küresel vahşet çetesi altın vuruşu yapmak
istemektedir. ABD, 5 Hazirandan 9 Temmuza kadar süren sevkiyatlarla 434 defa PKK/PYD
bölgesine silah ve mühimmat teslimatı yapmıştır. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi YPG’yle iş
birliği yaptıklarını itiraf etmiş, daha ileri giderek, FETÖ’yü bir terör örgütü olarak
görmediklerini vurgulamıştır. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve diplomatik kuşatmayla yılması,
teslim bayrağını çekmesi amaçlanmaktadır. Bizim için “Ya istiklal ya ölüm.” parolası millî şuur
ve vicdan rehberidir.
Almanya’yla gerilen ilişkiler bir diğer önemli bahistir. İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan,
daha sonra 18 Temmuzda tutuklanan sözde aktivistler arasında bir Alman vatandaşının
bulunuyor olması Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir gedik daha açmıştır. Ajanların yeni maskesi
olan aktivistlik 15 Temmuzdan beri daha da gündemdedir. Almanya hangi ilişki ağlarının açığa
çıkmasından endişe duymaktadır? Madem kendi vatandaşının tutuklanmasından rahatsızdır,
bizim iadesini istediğimiz suçluları niye korumaya alacak kadar pişkindir? (s. 1111)."
[Data_2015-2017]

173.!!!!
"Eserlerimizin en çok bulunduğu ülkeler Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda,
İngiltere, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi ülkelerdir. Bizans’a başkentlik
yapmış olan İstanbul’da olması gereken birçok eser dünyanın çeşitli ülkelerinde “Bizans
müzeleri ve galerileri” adı altında sergilenmektedir.
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Troya eserleri 1873 yılında ülkemizden Almanya’ya kaçırılmış, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Mayıs 1945’te Ruslar Almanlardan savaş tazminatı olarak almış ve Moskova’ya taşımıştır. Bu
eserler Moskova’da Puşkin Müzesinde sergilenmektedir. Almanya, kendisinin olmayan bu
eserleri Rusya’dan geri istemektedir. Bu eserlerin asıl sahibi Anadolu’dur, Türkiye
Cumhuriyeti’dir. Bizim eserlerimizle müzeler açıyorlar. Bergama Türkiye’dedir ama Bergama
Müzesi Berlin’dedir. (s. 302)."
[Data_2015-2017]

174.!!!!
"O günlerdeki komisyonlarda uzun sürelerle, sabahlara kadar, saatlerce konuşulması
münasebetiyle o günkü arkadaşlarımız bu değerlendirmeyi yapmış.
2013 yılındaki İç Tüzük Komisyonunun, o arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeyi esas alarak
biz de önce parlamenter sistemin uygulandığı İngiltere’yi, yarı başkanlık sisteminin
uygulandığı Fransa’yı, ardından tam başkanlık sisteminin uygulandığı Amerika Birleşik
Devletleri’ni ziyaret ettik. O ziyaretlerimiz sonrasında çalışmaların daha etkin, verimli ve
yasaya dönük, millete hitap eden, siyasetlerimize, ideolojilerimize değil, buradaki
çalışmalarımız sırasında, millete hitap eden nasıl (s. 346) yapılır diye bir İç Tüzük Komisyonu
kurduk. Toplamda 22 maddede anlaşamadık."
[Data_2015-2017]

175.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Bugün coğrafyamızda hiç birbiriyle anlaşamayacak ülkeler bir araya
geliyorlar ve bir plan çerçevesinde bir yol arıyorlar. Bakınız, üç dört gün önce Barzani, Irak
kontekstinde kimlerle masaya oturdu “Referandum ertelensin.” diye, biliyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa temsilcileri, büyükelçileri var. Peki, bizim
büyükelçi nerede? Hani siz Barzani’yle dosttunuz, kardeştiniz? Şikâyet etmenize gerek yok, bu
dili siz yanlış kullanıyorsunuz, “dostum Donald” diyorsunuz, aynı “dostum Donald” getiriyor,
1.400 tane tır dolusu silahı sizin “düşmanımız” dediğiniz PYD’ye veriyor. İşte siz bu diplomatik
dili bilmiyorsunuz. “Dostum Putin” diyorsunuz, Afrin’de sizi boğmaya çalışıyor. Ya siz bunları
toplumda bir algı oluşturmak “Biz iyiyiz her tarafla.” demek için yapıyorsunuz -ki öyle- ya da
kandırıyorsunuz ve şimdi şikâyet ediyorsunuz. Ben şahsen bunları geçerli bir mazeret olarak
görmüyorum. (s. 72)."
[Data_2015-2017]

176.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA VOLKAN BOZKIR (İstanbul) – Türkiye, sorunun başından itibaren
yapılan açıklamalarla her aşamada tutumunu net ve ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur.
Ayrıca gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Sayın Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız yoğun
bir diplomasi trafiği sürdürerek bu girişimin olabilecek sonuçlarını ve tutumumuz hakkında
kararlı mesajlar vermişlerdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de keza New York’ta
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çeşitli temaslar yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump olsun, Fransa
Cumhurbaşkanı Macron olsun, İngiltere Başbakanı May ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Guterres’le de görüşmelerinde IKBY’nin referandum kararından vazgeçirilmesi konusunu
gündemin en önemli konularından birisi olarak gündeme getirmiştir. (s. 75)."
[Data_2015-2017]

177.!!!!
"İsmet Yılmaz: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede deniz haydutluğuyla mücadele
faaliyetleri, hâlihazırda NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı, Avrupa Birliği, ABD önderliğindeki
Birleşik Deniz Kuvvetleri vesair ülkelerin kendi kontrolündeki gemiler vasıtasıyla olmak üzere
dört unsur tarafından yerine getirilmekte. Bu kapsamda orada sadece Türkiye yok; Japonya
var, Çin var, Rusya var, Hindistan var, Güney Kore var, Malezya var, Amerika var, İngiltere var,
Kanada var, Avustralya var, yaklaşık 30’dan fazla ülke orada bulunmakta. Dolayısıyla, o
ülkelerin orada bulunma gerekçesi ne ise, bilin ki onların o gerekçesinden çok daha fazlası
Türkiye için de söz konusudur” (sf. 213)."
[Data_2014-2015]

178.!!!!
"Ali Şahin: “Az önce de belirttiğim gibi bizim milletimiz, halkımız, Türkiye ve ondan önceki
Osmanlı Dönemi’nde, bu coğrafyada yetişmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Osmanlı birlikleri sadece
yakın coğrafyamızda değil, doğusuyla, batısıyla, dünyanın çok farklı noktalarında çok önemli
misyonlar üstlendiler. Bugün, eğer Türkiye’nin 34 farklı ülkede 78 noktada şehitliği varsa, bu o
yıllarda Türkiye halkının, Türk milletinin üstlenmiş olduğu o misyonun en büyük belirtisi,
alametidir. Ta Japonya’daki Ertuğrul Şehitliği’nden tutun da İngiltere açıklarındaki Man
adaları veya Portsmouth adalarına kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada bugün eğer
şehitliklerimiz var ise bu coğrafyalardaki, 34 ülkede 78 noktadaki bu şehitliklerimiz, bütün
dünya üzerinde bizi canlı kılan, var kılan çok güçlü nüfuz coğrafyalarımızdır. Bu anlamda, o
coğrafyalarda Türk Bayrağı’nın dalgalanmasına bugün bile vesile olan bütün şehitlerimizi
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir kez daha rahmetle, sevgiyle, hürmetle anıyor, ruhları
şad olsun diyorum” (sf. 215)."
[Data_2014-2015]

179.!!!!
"“Özelleştirmenin mucidi olarak bilinen İngiliz Margaret Thatcher'ın bile tiyatroları
özelleştirme kapsamına almaması, ayrıca Paris, Londra, Berlin ve Moskova'da tiyatroların
özelleştirilmesi gibi bir uygulamanın olmaması, dünya örnekleri açısından önemlidir. Hatta
Almanya'da bu konuda daha büyük bir hassasiyet olduğu, "polis, maliye ya da ordu
özelleştirilemeyeceği gibi tiyatro da özelleştirilemez." anlayışının hüküm sürdüğü basın yayın
organlarında konunun uzmanlarınca dile getirilmektedir. Konunun uzmanları, tiyatronun bir
"kamu hizmeti" olduğunu ve bu durumun sosyal devlet anlayışıyla da paralel bir uygulama
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olduğunu belirtmektedir. Buradan yola çıkarak, "tiyatroların özelleştirmeye değil,
özerkleştirmeye ihtiyacı vardır." sonucuna varılmaktadır” (sf. 25)."
[Data_2014-2015]

180.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “ Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş
olduğu İzmir Liman İşletmesindeki yolsuzluklar ve Sabah ve ATV’nin satışıyla ilgili havuz
oluşturmada olan rüşvet olaylarının araştırılmasıyla ilgili Meclis araştırma önergesinin lehinde
söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.... Bakın, şunu ifade ediyorum:
Şimdi, hangi gerekçeye sığındınız bunu yapmak için? Dediniz ki: “Millî devlete darbe var,
paralel yapı var. Paralel yapının arkasında Amerika’sı, İngiltere’si neyse, dış güçleri var, bizi
yıkmaya çalışıyorlar -sözde- asrın liderini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” Ben size buradan
söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de dedi: Bir buçuk aydır, iki aydır bas bas
bağırıyoruz buradan… Sayın Başbakan, sayın bakanlar, Allah rızası için gelin, bu işin arkasında
kim varsa bu kürsüden açıklayın. Amerika mı var, İngiltere mi var, Fransa mı var? Ama ben çok
iyi biliyorum, bir zamanlar AKP’liler ne diyordu biliyor musunuz oturduğumuz bir toplantıda:
Bizim beyefendinin, patronun arkasında Amerika da var, biz şöyle güçlüyüz, askeriyeyi
hallettik, yargıyı hallettik, 2023 yılına kadar bizim iktidarımızı kimse engelleyemez.” diyorlardı.
Bu konuşmalara şahit olan birçoğunuz vardır. Şimdi, buradan soruyorum: Gelin bunu
açıklayın. Eğer gizli bir şey varsa, gizli bir şey varsa dedik ki: Bunun gizliliği varsa milleti
ilgilendiren, devleti ilgilendiren gizliliği varsa gelin Mecliste kapalı oturum yapalım. Bize bir
açıklayın ya Allah rızası için! Biz, sizden daha fazla Milliyetçi Hareket Partisi olarak millî
devletin yanında durmazsak namerdiz. Açık söylüyorum: Bizim için devletin ebet müddetliği
kaçınılmazdır ama gelin, açıklayın bunu değerli milletvekilleri, gelin açıklayın” (sf. 755)."
[Data_2014-2015]

181.!!!!
"Necdet Ünüvar: “Bu sadece Türkiye’nin yaptığı bir düzenleme de değildir. Bütün dünyada,
bütün gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde de yapılan düzenlemeler var. Yani
Almanya’sından İtalya’sına, İngiltere’sinden Amerika’sına, Fransa’sından Finlandiya’sına kadar
pek çok düzenleme var. Ben bunlarla ilgili gerektiği zaman detaylı bilgi de sunabilirim. Ama bu
düzenlemeler tabii ki o ülkenin kendi özgün koşullarına uygun şekilde de farklılık arz
edebilmektedir.Dolayısıyla, bugün yapılan düzenleme, dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından onaylanan düzenleme de İnternet ortamında kişilik hak ihlallerini önlemek ve özel
hayatın gizliliğinin korunması, ki Anayasa’nın 20’nci maddesi bunu açık bir şekilde emreder,
bu anlamda yapılan bir düzenlemedir.” (sf. 585)."
[Data_2014-2015]

182.!!!!
"Mehmet Günal: “Durmadan da Sayın Başbakanla beraber Sağlık Bakanımız dolaşıyor
“Efendim, şehir hastaneleri kuruyoruz…” Kim ödeyecek bunun faturasını? Yani, böyle bir
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model olabilir mi? Bakın, elimizde çalışmalar var, raporlar var, bunun beşiği olan İngiltere’de,
Kanada’da, İrlanda’da ne kadar zarar edildiğini söyleyen raporlar var, parlamento raporları
var. Soruşturma komisyonları kurulmuş “Yüzde 87 daha pahalıya geliyor normal ihale
yönteminde.” diyor birincisi. Yani, şu anda her tarafta sorun var, Avustralya’da, Kanada’da,
İrlanda’da… Benim elimde makaleler var, burada size göstereyim, gazete haberleri var ve
komisyon raporları var” (sf. 492)."
[Data_2014-2015]

183.!!!!
"Hasan Ören: Muhalefetin çözüm üretmediğini söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin
çözüm önerisi var: Bu Meclis, hemen, acilen, Mecliste bulunan, grubu bulunan siyasi
partilerden bu ses kaydıyla ilgili tecrübesi olan, bilgisi olan arkadaşlardan bir komisyon kursun
ve bu komisyon İngiltere’ye, Japonya’ya, Amerika’ya, Fransa’ya, Almanya’ya, nerede
Türkiye’deki gibi resmî bir kurum, TÜBİTAK var ise oraya gitsin bu arkadaşlarımızın hepsi, bu
ses kaydının montaj mı, yoksa gerçek mi olduğunu öğrensin. Hatta bir ilk daha başaralım, bir
ilki daha başaralım, bu heyet gelsin buraya, montajsa ortak açıklama yapsın ama gerçekse, ki
gerçek olduğunu biliyorsunuz... Eğer bu kaset, bu ses bandı gerçek olmasa idi Başbakan
ortalığı ayağa kaldırırdı. Şu an gelip de TÜBİTAK’tan alacağınız bir belge de işe yaramaz, sakın
oraya sığınmayın."
[Data_2014-2015]

184.!!!!
"Tülay Bakır: “Yurt dışına özel olarak giden öğrencilerin 8.563’ü eğitimde önde giden 7 ülkede
eğitim almakta, geri kalan 12.049 öğrenci okul ücretlerinin daha düşük olduğu ancak eğitim
sıralamasında daha alt sıralarda yer alan ülkelere gitmişlerdir. Bu 12.049 öğrencinin yüzde
93’ü lisans, yüzde 5’i yüksek lisans, yüzde 2’si doktora için gitmiştir ve kız öğrenci sayısı yok
denecek kadar azdır. Yükseköğrenim amacıyla eğitimde önde gelen 7 ülkeye, Amerika Birleşik
Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya ve Japonya’ya özel olarak giden öğrenci
sayısı ve eğitimdeki dağılımlarına baktığımızda öğrencilerin yüzde 61’inin lisans, yüzde 28’inin
yüksek lisans ve yüzde 11’inin doktora eğitimi aldıkları görülmektedir. Japonya’nın aldığı
toplam 134 öğrencinin yüzde 45’i doktora eğitimi alırken diğer ülkelerde bu oran yüzde 4 ila
yüzde 19 arasında değişmektedir. Eğitimde önde gelen 7 ülkede öğretim gören toplam kız
öğrenci sayısı 410’dur. Kız öğrencilerden doktora yapan sayı ise 36’dır. Kız öğrenci sayısının
azlığı muhtemelen ailelerinin çekinceleri nedeniyledir” (sf. 1110)."
[Data_2014-2015]

185.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli arkadaşlarım, 1876 Osmanlı Anayasası’nın yapıldığı tarihte Osmanlı
İmparatorluğu’nun hudutlarında Kuzey Afrika’daki devletler vardı, Arap Yarımadası vardı,
Basra Körfezi Osmanlı körfeziydi, Kırım ve Kafkaslarda Osmanlının geniş bir toprağı vardı ve
Balkanlar, bugün, Kosova’ya kadar Osmanlınındı. 1879’dan tarihi 1920 yılına taşıyın ve
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Osmanlının düştüğü hâle bakın. Osmanlının payitahtı İstanbul işgal edilmişti. Kimler işgal
etmişti? İngiliz, Fransız ve İtalyanlar. Kimdi bunlar? Osmanlıya “Sen böyle bir anayasa yap.”
diyen ve “Etrâkı biidrak” dediğimiz o hastalığı Osmanlının hücrelerine kadar yansıtabilen üç
tane Avrupa devleti. Osmanlının Kuzey Afrika’daki toprakları işgal edilmişti. Kim bunu yapan?
Aynen, Paris Anlaşması’nda imzası bulunan İngilizler ve İtalyanlar. Arap Yarımadası işgal
edilmişti. Kimdi bunlar? Paris Anlaşması’nda Osmanlıya dayatmada bulunan İngilizler,
Fransızlar. Bunun yanı sıra Balkanlarda milliyetler çatışması ortaya çıktı ve bunları komitalar
hâline dönüştüren, Osmanlıya karşı ayaklandıran devletlerin arkasında bir tarafta Avrupa
devleti dediğimiz İngiliz, Fransız, İtalyanlar, diğer tarafta ise Slav ve Ortodoks nüfuzunu
kendilerine siyaset alanı olarak kullanan Çarlık Rusya’sı. Dolayısıyla burada fakir kalan, burada
öksüz kalan bir “Türklük” kavramı vardı; evli evine, köylü köyüne gitti, Türk kitlesi de
Anadolu’ya sıkıştı, “Kuvayı millîye” denilen bir güçle, bağımsızlık mücadelesi yapabilmek için.
Şimdi, Osmanlının millet bütünlüğünü bozanlar…bugün Türk millet bütünlüğünü bozmak
istiyorlar.” (sf. 171)."
[Data_2014-2015]

186.!!!!
"Faruk Bal: O bağımsızlık mücadelesinin basındaki meşalesi Diyarbakır’da yakılmıştır.
Diyarbakır’da Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif’in çıkarmış olduğu gazeteler, Türk milletinin
Anadolu toprakları içerisinde işgallere karşı, gerek Yunan işgaline gerek Rus işgaline gerek
İngiliz işgaline gerek Fransız işgaline ve bu işgallerin payitaht olan İstanbul’a kadar gelmiş
olması durumu karşısında, Türk milletini uyarma, Türk milletini Kuvayımilliye ruhunda
birleştirme ve bağımsızlık savaşı verme konusunda meşaleyi Diyarbakır’da yakmıştır.
Diyarbakır’da yakılan bu meşale, uluslararası güçler tarafından, siz diyorsunuz ya “dış güçler”,
o güçler tarafından kesilmek istenmiştir. Bunlardan bir tanesi de Sevr Anlaşması’ndan önce
Amerika Cumhurbaşkanının -o tarihteki Cumhurbaşkanı Wilson’dır- 18 maddelik, dünyaya
nizam veren…"
[Data_2014-2015]

187.!!!!
"Faruk Bal: “Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir istiklal savaşından sonra
kurulmuştur. Bu İstiklal Savaşı doğuda Ruslara, Ermeni çetecilerine, Pontus Rumlarına karşı
verilmiştir; bu İstiklal Savaşı Ege’de Yunanistan’a karşı verilmiştir; Sevr’in mimarı olan
İngilizlere, Fransızlara ve İtalyanlara karşı verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin İstiklal
Savaşı, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti kapatmak için, ele alınmayacak, ağza alınmayacak kadar
düşük bir şekilde Sayın Başbakan tarafından şimdiye kadar kullanılmaktadır. Şimdiye kadar da
hiçbir başbakan kendi yolsuzluğunu korumak için İstiklal Savaşı’na sığınmamıştır” (sf. 444)."
[Data_2014-2015]
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188.!!!!
"Hasip Kaplan: “Evet, bir görüşme oluyor, çözüm için, barış için önemlidir, bunun da seçime
yansıması olmuştur. Bunu iktidar partisi olsun, Barış ve Demokrasi Partisi olsun, çözümde,
barışta ısrar edenler halktan güvenoyu almıştır, olur almıştır ancak bir şey unutulmasın,
önümüzde 2 seçim daha var, Cumhurbaşkanlığı var, 2015 genel seçimleri var arkadaşlar. Eğer
biz bu süreçleri yasal formatlara bağlamazsak, bizim Meclise sunduğumuz demokratikleşme
yasalarına göre bu görüşmeleri yasal bir çerçeveye oturtamazsak, Meclis kararına
dönüştüremezsek İrlanda’da IRA gibi, İngiltere Parlamentosu gibi ve daha başka
parlamentolar gibi, tıpkı İspanya gibi, İspanya’da ETA’yla yapılan görüşmeler gibi, tıpkı Güney
Afrika gibi ve birçok ülkede olduğu gibi, kaynayan kazan Orta Doğu’da geleceğimiz hiç parlak
olmayacaktır arkadaşlar. Bunun bir tek yolu vardır, doğru tespit ve yerinde hukuk güvencesi,
yerinde demokrasi. Tek çözüm eşitlik, özgürlük ve adalettir arkadaşlar. Bunun dışındaki her
kapı diktatörlüğe açılır, her kapı zorbalığa açılır, her kapı baskıya açılır. Hele böyle
yetkilendirdiğiniz güçlerin kontrolü imkânsızsa tıpkı gladyo gibi, tıpkı kontrgerilla gibi, tıpkı
Özel Harp Dairesi gibi, tıpkı JİTEM gibi başını önünü alamayacağınız bir gücü kendi karşınızda,
kendi elinizle yaratmış olursunuz. Bizden hatırlatması ve biz böyle bir kanuna “hayır”
diyeceğiz” (sf. 107)."
[Data_2014-2015]

189.!!!!
"Beşir Atalay: Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, teknolojinin iletişim alanında
sağladığı yenilikler tüm ülkeleri ve istihbarat teşkilatlarını teknik istihbarat imkânlarından
azami ölçüde faydalanmaya sevk etmiştir. Zira, dış politika ve millî savunma konularında
teknik istihbarat toplama gayretleri insan istihbaratı kadar önem arz etmektedir. Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Çin, Avustralya, Kanada gibi bazı ülkelerin sadece teknik
istihbarat alanıyla iştigal eden müstakil teşkilatları bulunmaktadır. Fransa, Hollanda, İspanya,
İtalya ve Almanya’da ise ülkemizde olduğu gibi teknik istihbarat ve insan istihbaratı toplama
çabaları bir arada yürütülmektedir. Bu itibarla, 2012 yılında Genelkurmay Elektronik Sistemler
(GES) Komutanlığı Millî İstihbarat Teşkilatına devredilmiş olup bu kurumumuz “Sinyal
İstihbaratı Başkanlığı” adı altında MİT içindeki elektronik istihbarat üniteleriyle
birleştirilmiştir."
[Data_2014-2015]

190.!!!!
"Nurettin Canikli: Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bakın, Hükûmetimize ve Başbakanımıza yönelik olarak “Diktatöryal eğilimler
içerisinde.” gibi ya da buna benzer ifadelerin hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığını, bütün
bunların sadece iftiradan ibaret olduğunu en iyi siz biliyorsunuz.... Ama bugün Amerika’da,
İngiltere’de, Almanya’da dahi görülmeyen bir özgürlük ortamı…"
[Data_2014-2015]
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191.!!!!
"Hasip Kaplan: “Dünya örneklerini tek tek okuyacağız. Bütün dünya örneklerinde var, çıkardık.
Şöyle bir baktım, nasıl oluyor bu? Elimdeki dünya örneklerine bir baktım, bu var, isim olarak
var, güvenlik ve istihbarat komisyonu, hepsinde var. Hollanda’da -bu örnekleri de
Hükûmetten aldık, ayrıca bir çalışma yaptık, ikisini de karşılaştırmalı olarak vereceğimParlamento İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komisyonu var arkadaşlar. 2 muhalefet partisi
en çok oya sahip olan iktidarla eşit oluşturuyor, bilginiz olsun. 9 üyesi bulunuyor ve bunların
alt komisyonları var. Birleşik Krallık’ta, İngiltere’de 9 üyelidir, bunların bir de alt komisyonları
var. Parlamentoda en büyük 2 parti genellikle var, onlardan oluşuyor. Şimdi dönüyoruz,
İspanya’ya bakıyoruz, İspanya çok farklı bir model, en demokratik denetim modeli, 2002’de
getirmişler; Gizli Fonlar Komisyonu var, istihbarat faaliyetlerinin üzerinde en etkili denetimi
yapan birim. Dönüyoruz, İspanya kanunlarına göre, hizmete özel ise gizlilik dereceli bilgiler
parti ve grup liderlerine verilir. Kişiye özel gizlilik derecesi bilgilere ise parti ve grup liderlerine
ilaveten Gizli Fonlar Komisyonu, Başbakan ve Parlamento sözcülerinin erişim hakları var.
Şimdi, geçiyoruz Fransa’da 8 üyeden oluşuyor, 4’ü muhalefetten. Amerika Birleşik
Devletleri’nde komite, kongre, temsilciler meclisi ve senato bir arada oluyor, 8 ve orada da
eşit bir şekilde, çoğunluk partisi 8, 7’de muhalefet partilerinden oluşuyor. Nasıl denetleme
yaptıkları yazılı. Şimdi ben buradan bunu çıkardıktan sonra bu teklifte 17 üyeli bir komisyon
öneriliyor arkadaşlar. Biz buraya araştırma komisyonu kurmuyoruz. Kimse kimseyle dalga
geçmesin. Biz buraya denetleme komisyonu kuracaksak denetleme komisyonu gibi olacak
işlevi, görevi, denetimi ve üye sayısı. Eğer siz muhalefeti yok sayıp 17’li araştırma komisyonu
gibi üyeleri dağıtırsanız” (sf. 943).

Bunun kurulması önemli. Bunun kurulmasını istemek bile Hükûmet adına… Bu adımı takdir
ediyorum ama böyle bir adımın yanlış bina edilmesinin üstüne biz Barış ve Demokrasi Partisi
olarak onay vermeyiz. Böyle bir yanlış olur mu arkadaşlar? Bir şey yapacaksanız tam yapın. Bir
komisyon kurmak istiyorsanız gereğini yapın. Şimdi siz gereğini yapamıyorsunuz, İngiltere’nin
M16’sı, 15’ine uymuyorsunuz, İsrail’in MOSSAD’ına uymuyorsunuz, Almanya’nın BND’sine
uymuyorsunuz, ABD’nin CIA’sına uymuyorsunuz, e kardeşim, Rusya’nın da KGB’si değişti
biliyorsunuz yeni isimler aldı federal ile ulusal farklı… Şimdi, AGİT’in, Avrupa Birliğinin,
Birleşmiş Milletlerin Cenevre merkezinde kurulu DCAF –büyük harflerle- merkezi var, bari
orada kontrol sistemine, silahlı güçlerin denetimiyle ilgili kurallara uyun. Yok. Avrupa Birliğinin
1402 sayılı denetleme kararlarına uyun Parlamentonun. O da yok. Peki, siz neye uyarsınız?
Hukuka uymazsınız, sözleşmelere uymazsınız."
[Data_2014-2015]

192.!!!!
"Akif Hamzaçebi: “Geçen hafta ben “Diğer ülkelerde uygulama nedir?” şeklinde bir bilgi talep
etmiştim. Sayın Bakan bana bir bilgi notu iletti, diğer milletvekili arkadaşlarımla da bu notu
paylaştım, bazı ülkelerdeki uygulamalardan örnekler veriliyor. Bari bu dağıttığınız nottaki
örneklere uysaydınız. Örneğin, İngiltere’deki uygulamada bu komisyonun, İngiltere’deki
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parlamentoda kurulan komisyonun başkanını hükûmet iki muhalefet partisinin görüşünü
alarak belirliyor. Hadi, gelin bu komisyonun başkanını iktidar ve 2 muhalefet partisi birlikte
belirlesin veya 3 muhalefet partisi birlikte belirlesin; getirin hadi, böyle bir öneriyi getirin. İşte
İngiltere, demokrasinin beşiği olan bir ülke ve İngiltere örneğini de bizlere vermişsiniz ama bu
örnekle ilgili bir adımınız yok burada. Diğer ülkelere bakıyorum, İspanya’ya bakıyorum, yine
kurumsal, ciddi düzenlemeler yapmışlar burada. İspanya dışında, Amerika Birleşik
Devletleri’yle kıyas kabul etmez zaten bunu hiçbir şekilde değerlendirmiyorum. Fransa, yine
parlamento denetimini, istihbarat birimleri üzerindeki parlamento denetimini en geç kabul
eden ülke olmakla birlikte yine Türkiye’nin ilerisinde, onlarla kıyaslanamayacak ölçüde
geride” (sf. 945-946)."
[Data_2014-2015]

193.!!!!
"Musa Çam: “Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de Kültür Bakanı Maria Miller 7 bin euro usulsüz
harcama yaptığı için istifa etti. Maria Miller ev alıyor ve ev alırken kullandığı kredi miktarını
doğru deklare etmediği nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı ve Başbakan Cameron da
istifasını kabul etti. Yine, Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Barry O'Farrell’in
3 bin dolar değerinde bir şarabı bir iş adamından hediye kabul ettiği ortaya çıktı ve Başbakan
“Şarabın fiyatının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum.” demesine rağmen kamuoyundan
gelen baskılar sonucunda Başbakanlıktan istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Fakat bizim
ülkemizde, Halk Bankası Genel Müdürünün ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar bulunuyor
ama istifa ediyor fakat arkasından da Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna atanıyor. Yani şöyle:
Ciğer, kediye emanet edilmiş oluyor.” (sf. 156)."
[Data_2014-2015]

194.!!!!
"Mehdi Eker: “Önümüzdeki tasarı, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili, Türk tarımının geleceğiyle ilgili
ve gerçekten son derece de önemli ve çok uzun yıllar boyunca birikerek gelişen bir sorunu
çözmeyi hedefleyen çok temel bir tasarı. Bu, politik mülahazaların da dışında, siyasi partilerin
kendi politikalarının da dışında ulusal bir mesele, hepimizin geleceği bu. Çünkü değerli
arkadaşlar, dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde bizdeki gibi bir toprak rejimi yok. Bakın,
İngiltere’de en büyük kardeşe devrediyorlar, arazi bölünmüyor, ortalama işletme büyüklüğü
53,8 hektar, Fransa’da 52,1 hektar; kardeşlerden biri diğerlerine piyasa değerinden bedelini
ödüyor. Ben şeylerini de söylüyorum yani gelişmiş ülkelerdeki rejimi nedir bu işin, onlar nasıl
çözüyorlar, tarih içerisinde nasıl çözmüşler. Almanya’da 45,7 hektar, kardeşlerden biri
diğerine az bir tazminat ödüyor. İspanya’da 23,8 hektar, ehil olan mirasçıya devrediliyor.
İtalya’da ehil olan mirasçıya devrediliyor. ABD’de 181,8 hektar ortalama işletme, ortalama
çiftlik yani ve bedeli karşılığı satılıyor. Türkiye’de ise 5,9 hektar. 5,9 hektar benim ülkemdeki
ortalama işletme büyüklüğü yani 59 dönüm. Avrupa’daki biraz önce saydığım ülkeler
içerisinde bize en yakın olanı, bize 4 kat fark atıyor. Şimdi, biz onlarla rekabet edeceğiz” (sf.
373)."
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[Data_2014-2015]

195.!!!!
"Altan Tan: Şimdi, değerli arkadaşlar, ben bunları böyle mahalle üslubuyla artık konuşmak
istemiyorum çünkü seçim boyunca iki ay bunlar konuşuldu. Gelelim şimdi işin esas, öz
noktasına. Esas sorun ne? Osmanlı padişahları ve dünyadaki diğer padişahlar da, çarlar da,
şahlar da, krallar da bütün bir mülkü kendilerinin kabul ediyorlardı. İşte, İngiliz Kralına 1215’te
verilen Magna Carta Fermanı’ndan bugüne kadar devam eden bir zihniyet var bütün dünya
krallarında, padişahlarında; Rus çarından, İran şahından Osmanlı sultanlarına kadar, bütün bir
devleti kendi mülkü kabul ediyor ve “Bu mülk üzerinde ben istediğim tasarrufu yapabilirim.”
diyor. İki: Halkı, tebaayı kul olarak kabul ediyor, tebaa... Ben her türlü tasarrufun sahibiyim.
Dolayısıyla, bu verilen ihalelere, verilen kredilere, medya havuzlarına bizim günümüzdeki bazı
şeyhülislamlar da fetva üretiyor, bunu ortak bir havuz olarak değerlendiriyor. İşte değerli
arkadaşlar, esas eleştirilecek nokta bu.
Peki, Rus çarını, İran şahını, İngiliz kralını bir yana bırakalım, bizim kendi inancımızda ve
sizlerin de her gün müntesibi olmakla övündüğünüz ve kullandığınız, siyasete alet ettiğiniz
İslam dininde durum nasıl? Ben size birkaç tane örnek vereceğim."
[Data_2014-2015]

196.!!!!
"“Türkiye, siyah sofralık ağırlıklı olmak üzere son 10 yıllık ortalamalara göre yaklaşık 60 bin
ton olan ihracatını genellikle Irak, Almanya, Bulgaristan, Romanya, ABD ve İngiltere gibi
ülkelere yapmakta, zeytinyağı ihracatında da 4’üncü sırada yer almaktadır. Türkiye'nin az
miktarlarda da zeytin ithalatı mevcut olup ithalat daha çok üretimin yetersiz olduğu yıllarda
yapılmaktadır” (sf. 75).

Aykut Erdoğdu: Şimdi tekrar dönelim değerli arkadaşlar. Biz doğal gaz alıyoruz değil mi
Rusya’dan. Bu doğal gazı sizce sadece biz mi alıyoruz? Hayır; İngiltere alıyor, Fransa alıyor,
İtalya alıyor. Peki, bu doğal gazı nasıl alıyoruz diğer uluslar gibi? Belirli bir fiyat formülünde
alıyoruz değerli arkadaşlar, bunun uzun bir formülü var. 2004 yılında bu formül değiştirildi ve
Türkiye aleyhine korkunç farklar doğdu değerli arkadaşlar. Bir bilirkişi raporu var, önümüzdeki
dönemde, o yıl için söylüyorum, 10 milyar doların üzerinde Türkiye’nin zarar edeceğine
yönelik, 10 milyar doların üzerinde. Biz şimdi şu Bakana soruyoruz, diyoruz ki: “Ya, sen
kimden, hangi fiyattan, ne kadar doğal gaz alıyorsun? Rusya’dan ne fiyata alıyorsun,
Azerbaycan’dan ne fiyata alıyorsun, sen bunu İran’dan ne fiyata alıyorsun?” Bu bakan bize
cevap vermiyor. Ne diyor? “Bu bir ticari sırdır.” diyor."
[Data_2014-2015]
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197.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Dersim, Millî Mücadele döneminde bu hâlini korumuş ve hatta 1920
yılında Koçgiri isyanı çıkmıştır. İsyanın bastırılmasından sonra ise bu defa 1925 yılında Şeyh
Sait isyanı zuhur etmiştir. Bir yıl sonra, yani 1926’da ise Koçuşağı isyanı çıkmıştır; bu her iki
isyan zorlukla bastırılmıştır. Bölgede 19’uncu yüzyıldan itibaren İngiliz ve Fransız etkisinin de
olduğu bilinmektedir. Nitekim, 1935 yılında İtalyanlar tarafından, önce Suriye’nin Halep, daha
sonra Kamışlı kentlerinde Kürt ve Ermeni delegeler bir araya getirilmiştir. Halep’teki bu
toplantıya, Herak Papazyan, Doktor Basmacıyan, Beyrut’taki Asitane gazetesi sahibi Balyan,
Kürtlerden ise Antakya Lisesi Muallimi Memduh Selim, Cerablus Mebusu Mustafa Şahin
katılmıştır ve toplantı Basmacıyan’ın evinde meydana gelmiş, akşam saat 19.00’da başlayan
toplantı 22.00’ye kadar devam etmiştir. Kamışlı’daki ise Garo Sason, Kürtlerden de Haco
Ağa’nın oğlu Hasan Ağa ve Cemil Paşazade Kadri ve Mehmet beyler bulunmuşlardır.
Dolayısıyla, bölgede tamamen Fransız ve İtalyanların doğrudan etkisi bulunmaktadır çünkü
zira, bu sırada Antakya’da, Antakya’nın Türkiye’ye katılıp katılmaması konusunda Fransızlarla
büyük bir problem vardır. Nitekim, buna bağlı olarak, 1936 yılı sonlarında Hatay’ın
bağımsızlığının ortaya çıktığı günlerde Fransızlar, ajanları İzzettin vasıtasıyla Seyit Rıza ile
irtibat kurarak Dersim’de huzursuzluğun artmasına sebep olmuşlardır. İzzettin, Mart 1937’de
bir isyan için Suriye’deki Fransız gizli teşkilatından Seyit Rıza’ya talimat getirmiş, Dersim
olaylarına büyük ölçüde karışmıştır. 1925 yılında Şeyh Sait İsyanı’nın devamı niteliğindeki
Raçkotan ve Raman isyanları da İngilizlerin kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir. İngiltere’nin
Türkiye’deki Büyükelçilik görevlileri 1937 Tunceli İsyanı’nı yakından takip ederek gelişmeleri,
İngiltere Dışişleri yetkililerine sürekli olarak rapor etmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın
yaklaştığı sıralarda Orta Doğu’da güç odakları oluşturmaya çalışan Avrupa devletleri,
Türkiye’nin Hatay ve Dersim gibi önemli olaylar karşısındaki tutumunu dikkatle takip
etmişlerdir. Rusların da bu işte katkısı bulunmaktadır. Rusların Dersim bölgesinde organize
ettikleri en önemli isyan 1916 yılında olmuş fakat 1917 Bolşevik İhtilali’nin de etkisiyle
bölgeden çekilmişlerdir. 37-38 Dersim İsyanı dolayısıyla toplanan mahkemede ifade veren
Seyit Rıza, sorgulamasında, isyanda Rus kurmay subaylarının yer aldıklarını, Rusların silah ve
cephane gönderdiklerini belirtmiştir. Keza, Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgede kalan
Ermeniler dolayısıyla, 1919 yılı sonlarında Ermeni ve Kürt liderler arasında sağlanan
uzlaşmayla ortak hareket etme kararının da alındığı görülmektedir” (sf. 280)."
[Data_2014-2015]

198.!!!!
"Araştırmalara göre dünyadaki toplam kara para tutarı 700 milyar ile 1 trilyon dolar
arasındadır. Bu tutar yaklaşık olarak her yıl 100 milyar dolar artmaktadır. Yine dünya kayıt dışı
ekonomisinin 7-8 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Kayıt dışı
ekonominin GSMH'ya oranı USA'da yüzde 12,5, İngiltere'de yüzde 13,5, Japonya'da yüzde 12,
İtalya'da yüzde 26'dır. Bu oranın ülkemizde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olduğu iddia
edilmektedir."
[Data_2014-2015]
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199.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Diğer taraftan, yine Millî Mücadele döneminde meydana gelen olaylar,
Osmanlı Devleti’nin, Türklerin emperyalistlerle yaptıkları bir mücadelenin sonucudur yani
yedi düvel dediğimiz, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar başta olmak üzere Anadolu’yu
işgal eden, Sevr’i dayatan güçlere karşı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesidir ve bu
mücadele sırasında ne Hitler vardır ne de Mussolini vardır. Dolayısıyla aksine böylesine
despot bir şekilde ülkeyi işgal etmek isteyen kuvvetlere karşı Türk milleti direncini
göstermiştir ve bağımsızlığını elde etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa
Kemal Atatürk de bu mücadelenin lideridir. Dolayısıyla, onun herhangi bir şekilde ne
Mussolini’yle ne de Hitler’le mukayese edilmesi söz konusu bile olamaz. Eğer böyle bir
iddiada bulunuyorsanız o zaman ya tarihi bilmiyorsunuz veyahut da kin duyduğunuz için
kendi düşüncelerinizi, ideolojilerinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz demektir."
[Data_2014-2015]

200.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Amerika Birleşik Devletleri’nde Pentagon’a bir kişi girmeye kalkışsa ne
yaparlar veya Başkanlık Sarayı’na birisi girmeye kalkıştığında, bırakın onu, duvarından
atlamaya kalkıştıklarında ne yaparlar? Yine, İngiltere’yi hatırlıyorsunuz, metroda bir şahsı bir
polis alnının çatından vurdu ve ardından dediler ki: “Bu adam suçsuzdu. Niye vurdunuz?”
Evet, gerçekten de suçsuzmuş adam ama polis şunu söyledi: “Kanunlara kim uymaz, ‘Dur.’
tabirimize kim uymazsa biz çeker vururuz.” dedi. Hiç kimse de itiraz etmedi. Şimdi, bir kişi
yasalar çerçevesinde” (sf. 921)."
[Data_2014-2015]

201.!!!!
"Mülkiye Birtane: Kültür ve Turizm Bakanlığının UNESCO’ya yaptığı başvuru neticesinde
Dünya Miras Merkezi’nce yapılan değerlendirme sonucu hayata geçecek bu proje aslında
geçiştirilecek bir proje olmayıp bir tarihin yaşandığı alanın doğasına uygun bir şekilde
korunmasını öngörüyor. Çanakkale deniz ve kara muharebelerinin yapıldığı yerler de Gelibolu
Yarımadası içinde yer alıyor. Batık gemiler, toplar, siperler, kaleler, burçlar ve savaşla ilgili
kalıntılar, savaşta hayatını kaybedenlerin mezarları, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız
askerlerinin mezarları ve anıtları da yer alıyor. Bu alanın bu şekilde düzenlenmesi savaş
ruhuna değil barışı, çoğulculuğu, hoşgörüyü, eşitliği, bütün halkların aynı değerde olduğunu,
her halkın dilinin, sembollerinin, kimliklerinin saygıyı hak ettiğini vurgulayan bir anlayışı temsil
etmelidir. Türklüğü, Türk’ü tek başına ve kazanımları sadece Türk’e ve Türklüğe mal eden
yaklaşımdan özenle kaçınılmalıdır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu Raporu Hakkında Konuşma:"
[Data_2014-2015]
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202.!!!!
"usuf Halaçoğlu: Boğazların tarihin akışı içerisindeki stratejik durumu ve jeopolitik konumuyla
ilgili yukarıdaki kısa açıklamaların ışığı altında Çanakkale Muharebelerinin sonuçları üzerindeki
değerlendirmeler kuşkusuz daha bir önem ve anlam taşıyacaktır. Böylesine bir
değerlendirmenin daha gerçekçi ve sağlıklı olabilmesi için ise büyük devletlerin Türk Boğazları
üzerindeki ulusal emellerine de kısaca göz atmak gerekir.
Birinci Dünya Harbi öncesinin başlıca büyük devletlerinden Almanya’nın “doğuya doğru”
politikası, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri, İngiltere’nin “Denizlere egemen olan
dünyaya hakim olur.” teorisine dayanarak, özellikle 19’uncu yüzyıldan bu yana güttüğü
Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını engelleme siyaseti hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir.
Boğazların bu tartışma götürmez önemi konusunda Napolyon “İstanbul bir anahtardır,
İstanbul’a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya Çanakkale Boğazı’nı ele
geçirecek olursa Tulon, Napoli ve Korfu kapılarına dayanmış olacaktır.” demekle Fransa’nın
boğazlar üzerindeki duyarlılığını açık seçik ortaya koymuş olmaktadır.
Rusya’nın görüşüyse, Genelkurmay Başkanı Kropatki’nin bir raporunda, 20’nci yüzyılda
Rusya’nın en önemli işinin İstanbul Boğazı’nı ele geçirmek olduğuna işaretle “Osmanlı
Devleti’ni boğazı Rusya’ya bırakmaya hazırlamalı ve Almanya ile anlaşma yapmalıdır.”
şeklinde ifadesini bulmaktadır.
Büyük devletlerin boğazlar üzerindeki kısaca açıklanan bu emelleri onları kendi aralarında da
gizli birtakım mücadelelere yöneltmiştir. Nitekim, Rus Dışişleri Bakanı Sazanof, Çar tarafından
da onaylanan bir raporunda “Boğazların güçlü bir devletin eline geçmesi tüm Güney
Rusya’nın ekonomik hayatının o devletin egemenliği altına girmesidir.” demekte ve bu
durumun önlenmesi için İstanbul’un alınmasını önermektedir.
Öte yandan, Kasım 1911’de Rusya’nın Osmanlı Hükümeti’ne boğazlar üzerindeki istekleriyle
ilgili bir notasından haberdar edilen İngiltere ve Fransa, Rus isteklerini reddetmişlerdir. Keza,
Rusya’nın bu ve buna benzer çeşitli tarihlerdeki yinelenen daha birçok istek ve baskılarının
birbirini izlemesi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda merkez devletlerinin safına
kaymasında büyük bir etken olmuştur.
İşte, boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmalarıdır ki İngiliz ve Fransızları İstanbul’u almaya
ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı’na el atmaya yöneltmiş ve Çanakkale Cephesi’nin
açılmasında başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa savaşın
sadece görünüşteki nedenini oluşturmuştur.
Böylece büyük devletlerin Türk boğazları üzerindeki tarihi emellerini ortaya koyarken, bu
devletlerden İngiltere’nin bu cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını belirtmek
doğru olur. Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churchill cephenin açılmasında büyük çaba
göstermiş ve etkili olmuştur. Gerçekten o, bu cephenin açılmasının baş mimari olmuş,
Türklerin askeri gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi
olarak görmüştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlılarının boğazda
görünüvermesiyle Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz bu büyük
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yanılgıydı. İngilizler Çanakkale'deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel
ölçülere vurup onun yüksek manevi gücünü görmezden gelerek büyük bir hesap hatasına
düştüler ve sonunda, önce denizde, sonra da karada hiç beklemedikleri amansız cevabı
aldılar. Böylece, onlar zaferi, boğazda Türk top ve mayınlarına, karada Türk süngüsüne
bırakarak çekilip gittiler.
Çanakkale Zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması ecdadımıza ve şehitlerimize bir
borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Nitekim kazanılan zafer hakkında devrin
önemli liderleri şunları söylediler: Mesela Churchill “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan, çağının en
ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir." diyor. General
Tawshend “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki -bu ifadenin altını çiziyorum- Türklerle mukayese
edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir fakat siperlerde onlar
dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi
ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhâl
değiştirilirlerdi. Hâlbuki Türkler bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.” diyor. Sör
Kombet ise “Çanakkale’de her şeyimiz kusursuzdur fakat başarılı olmadık. Zira Türkler
yuvalarına girilmiş aslanların hiddet, cesaret ve kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir
millet görmedim.” diyor.
Sayın milletvekilleri, çocuklarımıza Çanakkale'yi anlatırken, Çanakkale'nin"
[Data_2014-2015]

203.!!!!
"Yine, kaç gün oldu, bizim Musul’daki rehin tutulan elçilik mensuplarımızdan bir haber var
mı? Bir de üstüne üstlük medya yasağı koydunuz, konuşma yasağı koydunuz. Peki, dünya
bunu konuşmuyor mu? “Valla dünya âlem konuşsun, siz konuşmayın.” işte gelinen nokta bu.
Dünya âlem her şeyi biliyor, İngiliz istihbaratı şu an onların ne yediğini ne içtiğini biliyor, CIA
biliyor, KGB biliyor, SAVAK biliyor, diyeceksiniz ki “Bizim MİT de biliyor ama biz bilmiyoruz.”
İşte sorun bu. “Ya, siz kimsiniz, milletvekilleri böyle gizli saklı şeyleri bilecek olgunlukta mı?”
derseniz o zaman bu yazıyı buradan silin, götürün evinizin banyosuna asın."
[Data_2014-2015]

204.!!!!
"Peki, Kürtler bağımsızlığını ilan etsin, biz de bir şey demiyoruz. Kardeşlerimiz eğer birlikte
yaşamıyorlarsa tabii ki başlarının çaresine bakacaklar. Ama sen beş yıl zarfında bu kadar
manevrayı nasıl yaptın? İngiltere’nin, Amerika’nın, Rusya’nın elli yıllık, yüz yıllık öngörüleri,
politikaları varken sen beş yılda bu kadar şaşırdınsa, ne yapacağını bilmez bir hâle geldinse,
peki, senin dış politikan nerede? Hani yüz yıllık dış politikan, hani bin yıllık -öyle övündüğün
göğsünü gere gere- devlet geleneğin, devlet nerede?"
[Data_2014-2015]
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205.!!!!
"Sinan Oğan: “Şimdi, öneriyi veren parti diyor ki: “IŞİD Türkiye’den terörist topluyor.” Doğru,
IŞİD Türkiye’den terörist topluyor. Türkiye, âdeta dünyadaki terör örgütlerine kaynak olmuş.
Peki, PKK Türkiye’den terörist toplamıyor mu? IŞİD’le çarpışan YPG ve PYD Türkiye’den
terörist toplamıyor mu? Son günlerde, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, IŞİD’le savaşan, hem
IŞİD cephesinde hem YPG-PYD cephesinde savaşan Türkler ölüyor ve mezarları da Türkiye’de,
Türkiye’de defnediliyor. Söylerken iki tarafı da söylemek lazım; hem IŞİD saflarında savaşan
hem IŞİD’in saldırılarına karşı koyarken savaşan ama sonuçta terör örgütleri saflarında
savaşan insanları söylemek lazım. Bugün, Türkiye de 5 bine yakın IŞİD saflarında insanımız var,
5 bin, büyük bir rakam. Kısa bilgiler vermek istiyorum: Suudi Arabistan’dan 2.500, AB
ülkelerinden 2 bin insan IŞİD saflarında, Kuzey Afrika’dan 5 bin, Balkanlardan 500, Rusya’dan
800, Pakistan’dan özellikle El Kaide’nin lider kadrosunun geçtiğini görüyoruz, İngiltere’den
400, ABD’den 120, Tunus’tan 3 bin, Fas’tan 500. Değerli arkadaşlar, karşımızda büyük bir
küresel ve dünyanın her yerinden katılım sağlayan bir terör örgütü var.... O sebeple, IŞİD’in
Türkiye’deki ayakları başta olmak üzere, IŞİD’e Türkiye’den ramazan boyunca camilerden
para toplayanlar dâhil olmak üzere, IŞİD’e Türkiye’den giden yardımların bir an önce mercek
altına alınması ve IŞİD’in Türkiye’de etki altına aldığı gençlerimizin de bir an önce tespit
edilmesi, onların yeniden kazanılması gerekir diyor, hepinize saygılar sunuyorum.” (sf. 410)."
[Data_2014-2015]

206.!!!!
"Musa Çam: Değerli arkadaşlar, birkaç rakam vermek istiyorum sizlere. Bakın, dünyada 1375
yılından beri iş kazalarının kaydı tutulur ve Soma 650 yıldan beri dünyada yaşanmış en büyük
24’üncü maden faciası olarak kara tarihe geçti arkadaşlar. Almanya’da son büyük maden
faciası 1962 yılında oldu ve 299 maden işçisi yaşamını yitirdi. 1962 yılından beri, Sayın
Demiröz, Almanya’da maden kazası olmuyor. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) en son
2012 yılı verilerine göre, madencilikte önde gelen ülkeler arasında, çalışan işçi başına en
yüksek ölüm oranı Türkiye’dedir sayın, değerli arkadaşım. 2003-2012 döneminde Türkiye’de,
100 bin maden işçisi başına ölüm oranı 677 kişi Sayın Bakan Erdoğan Bayraktar, 677 kişi... Bu,
İngiltere ve Norveç’in 11 katı, Almanya ve Avustralya’nın yaklaşık 6 katı, Polonya ve İtalya’nın
yaklaşık 4 katı, Amerika Birleşik Devletleri’nin ise 2,5 katı düzeyindedir arkadaşlar."
[Data_2014-2015]

207.!!!!
"Naci Bostancı: “Şimdi, bu önergeye baktığınızda, sanki sadece Türkiye’den IŞİD’e giden
birtakım militanlardan bahsediliyormuş intibası edinirsiniz. Oysaki nerede bir savaş ve
çatışma var ise dünyanın birçok ülkesinden oraya çeşitli saiklerle giden insanlar olur; bir kısmı
macera duygusuyla gidebilir, bir kısmı geçmişte yaşadığı kolektif travmaları rehabilite etmek
için gidebilir, bir kısmı hayatının davasını bulmuştur, baştan çıkartıcı bir biçimde o sese cevap
verir ve koşarak gider. IŞİD’e de 81 ülkeden gidenler var, Türkiye de başlarda değil. Bakın,
Suudi Arabistan 2.500 kişiyle en başlarda, Tunus’tan 3 bin kişi gitmiş, Fas’tan 1.500 kişi gitmiş,
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Cezayir’den 200 kişi gitmiş, Fransa’dan 700 kişi gitmiş, İngiltere’den 400 kişi gitmiş. Peki,
Türkiye’den kaç kişi gitmiş? Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’den de IŞİD’e katılan
insanların sayısı aşağı yukarı 400. Tabii, 1 kişi bile katılsa “Bu vatandaşımız, bu gencimiz niye
IŞİD’e katıldı?” diye düşünmek, anlamak ve bunun önünü kesmek durumundayız ama “IŞİD’e
400 kişi Türkiye’den katılmış, Türkiye IŞİD’in ortağı.” Böyle bir mantık çıkartmak
mantıksızlıktır. IŞİD’in ortağı, oraya 2.500 kişi gittiyse ve biraz da bölgeye ilişkin okumalarınız
varsa, aynı Selefî ekolden gelen Suudi Arabistan’ın yakın desteğini görmeniz gerekir, bu işte
rol alan ülkeleri görmeniz gerekir. Ama mesele, IŞİD’e kim destek veriyor, bunu anlamak
değil, IŞİD mevzusu üzerinden AK PARTİ’ye karşı laf söylemek olunca gayet tiyatrovari” (sf.
907)."
[Data_2014-2015]

208.!!!!
"Hasip Kaplan: “NATO toplantısı yapıldı. NATO’nun 10 çekirdek ülkesi bir karar aldı. Burada
Hükûmetin ekseni belirlenecek artık. Bu dinlemelerle ilgili bir düzenleme getirebiliyor
musunuz? Yok. Siz Almanya’yı dinleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Yok. Amerika’yı
dinleyebiliyor musunuz? Yok. İngiltere’yi, İsrail’i? Yok. Aksine, size yanlış istihbarat verip
Roboski’de kendi çocuklarınızın üzerine bomba atıyorsunuz. Şimdi, bunun bir müeyyidesi,
bunun bir takibi yok mu? Bunu yirmi dört saatten dört saate indirdiğiniz zaman suçun
caydırıcılığını mı sağlayacaksınız? Yani, kendi uçağını yapmış Türkiye, kendi otomobilini
yapmış Türkiye, kendi cep telefonunu çıkarmış Türkiye, kendi İnternet’ini yapmış, kendi
TELEKOM’unu kurmuş, özelleştirmiş, gitmiş satmış, güvenliğini satmış, ticari olarak birilerine
teslim etmiş... Kişisel veriler orada artık 100 dolara satılmaya başlanmış, geliyoruz burada bu
Meclisin mesaisini bununla harcıyoruz arkadaşlar, bu torba kanunla, bu doğru bir iş değil” (sf.
267)."
[Data_2014-2015]

209.!!!!
"Ali Serindağ: Bir başka soru: Siz esiyorsunuz, gürlüyorsunuz, efendim, paralel yapı falan diye
tutturuyorsunuz. Paralel yapıya gerek yok ki Almanya sizi dinlemiş. Onlara bir şey diyor
musunuz? Bugün basında yer almıştı. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor biliyor musunuz? “Güçlü
olan ülkeler dinler, dost ülkeler birbirini dinlemez.” diyor. Almanya diyor ki: “Siz bizim
dostumuz değilsiniz.” Bak, Almanya ne dedi? Almanya Başbakanı “Amerika bizim dostumuz,
Fransa bizim dostumuz, İngiltere bizim dostumuz. Onlar bizi dinlediyse ayıp etmişlerdir.” dedi.
“Ama Türkiye bizim dostumuz değil.” diyor. Şimdi, siz Türkiye'nin itibarını bu şekilde yerle bir
ettiniz. Değerli arkadaşlar, başka bir konu: Sayın Davutoğlu Konya’da diyor ki: “Türkiye,
tehlikeyi gördüğü andan itibaren IŞİD’e karşı gerekli tedbirleri aldı.”"
[Data_2014-2015]
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210.!!!!
"Bu sorun yalnızca ülkemize özgü bir sorun değildir. Birçok ülkede, kimi zaman kültürel, kimi
zaman ulusal, kimi zaman ise toplumsal taleplerle silahlı isyan başlatan örgütlerle devletler
arasında uzun erimli çatışma dönemleri yaşanmıştır. Çatışma ve toplumsal ayrılıkları sona
erdirmek üzere, taraflar arasında müzakere yolları denenmiş ve İngiltere-IRA örneğinde
olduğu gibi, on üç yıl sürmekle beraber müzakere süreci silahların susmasını sağlamıştır.
İngiltere-IRA örneği yanında, İspanya ve Bask görüşmeleri, Latin Amerika'da Meksika ile
Zapatalar ve Guatemala ile URNG arasındaki müzakere süreçleri de önemlidir. Güney Afrika,
Asya ülkeleri barış süreçleri de dikkate alınacak örneklerdir. Bunun yanında, Kolombiya
Hükûmeti ile FARC arasında elli yıldır süren silahlı mücadelenin sonlandırılması için 5 Ekim
2012'de barış görüşmelerine başlanacağı taraflarca açıklanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki
çatışmaların, ölümlerin ve acıların son bulması, barışın sağlanması açısından fayda sağlayacağı
düşüncesiyle, dünya ülkelerinin uzlaşma ve müzakere süreçlerinden yararlanma, ülkemizdeki
sorunun çözümü açısından yol gösterici olacaktır. Bu amaçla bir komisyon kurularak dünya
barış süreçlerinin araştırılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz” (sf. 995)."
[Data_2014-2015]

211.!!!!
"Muzaffer Yurttaş: “Dünyada 7,5 milyon hektar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri’nden sonra, üzüm üretiminde 2’nci sıradayız, ihracatta 1’inci sıradayız. Kuru
üzüm, tarımsal ihracatta ilk üç sırada yer almaktadır. Ortalama 280 bin ton civarında kuru
üzümün yüzde 85’i ihraç edilmektedir. Yaş üzüm ihracatımız da yıllık yaklaşık 200 bin ton
civarındadır. Bunun karşılığında da 200 milyon dolar civarında gelir sağlanmaktadır. Yaş
üzümün çoğunu Rusya ve benzeri ülkelere, kuru üzümü ise İngiltere ve Almanya’ya yaklaşık
220 bin ton civarında üzüm ihracına karşılık Türkiye’ye 450-500 milyon dolar civarında gelir
sağlanmaktadır. Ege’de 680 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunun 560 bin
dekarı Manisa’da, 80 bin dekarı Denizli’de, 50 bin dekarı da İzmir alanlarında üretilmektedir”
(sf. 91)."
[Data_2014-2015]

212.!!!!
"Halil Aksoy: “Şimdi, ülkeler bazında baktığımızda, bilimsel yayın sıralamasında Türkiye 20’nci
sıradadır, 306.926 bilimsel yayın yapılmış ama Hollanda gibi Konya büyüklüğünde ve nüfusu
da oldukça az olan bir ülkedeki bilimsel yayın sayısı 547.637’dir. Keza ABD’de 7 milyonun
üzerinde, Çin’de 2,5 milyonun üzerinde, Fransa’da ve Birleşik Krallık’ta 2 milyona yakın bir
rakamla bilimsel yayın yapılmaktadır. Türkiye bunların içerisinde İsveç gibi nüfusu oldukça az
olan bir ülkeden dahi sonra gelmektedir. Bu da göstermektedir ki Türkiye’nin bilimsel yayın
karnesi oldukça zayıftır."
[Data_2014-2015]
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213.!!!!
"Keza üniversiteler bazında baktığımızda bilimsel yayın noktasında ilk 20’de biz yokuz. Belki ilk
100’ün içerisinde olabiliriz. Söz gelimi, bilimsel yayın konusunda… ABD’deki üniversiteler 14
tane, İngiltere’deki üniversiteler 4 tane, Kanada’da 1 tane, Japonya’da 1 tane üniversite
vardır ama Türkiye, bu 20 ülke arasında yoktur” (sf. 302)."
[Data_2014-2015]

214.!!!!
"Kadir Ökmen Öğüt: Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bu tasarı -genel
gerekçesinde- kanserle etkin mücadele kılıfı altında sunulmuştur ancak asıl yapılmak istenen,
buzdağının altındaki kısmıdır. Amaç, 6 farklı enstitü kurmak ve bu enstitüleri bir başkanlığa
bağlamaktır. Tasarıyla üniversitelerin akademik işleyişine ve vakıf üniversitelerinin yönetim
yapısına müdahale edilmektedir. Zira, kurulması planlanan Türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı
yeni bir teşkilat öngörmektedir. Elbette bilim üretiminin salt üniversitelerde olamayacağı,
bunun dışında araştırma enstitüleri gibi kurumların da bu konuda büyük bir destek sağladığı
yadsınamaz bir gerçekliktir. Nitekim, dünya üzerinde de örnekleri mevcuttur. ABD’de
National Institutes of Health, İngiltere'de National Institute for Health Research devlete az ya
da çok bağlı yapılanmalara örnek olarak verilebilir. Bunun yanında, Fransa'da Enstitü Pasteur
gibi bazı kurumlar devletten bağımsız dernek veya vakıf yapılanması içinde yer almaktadır.
Bunların bazılarının kısmi olarak devletten fon kullanması, kısmi olarak da özel kaynaklardan
beslenmesi yönetim özerkliğini hiçbir şekilde değiştirmemektedir. Zira, siyasi kimliği bulunan
hiçbir kimsenin az önce saydığımız bu yabancı kurumların idari teşkilatında aktif rolü olmadığı
gibi, bu kurumların yöneticilerinin atanması da genelde rekabete açık ilanlarla
gerçekleşmektedir."
[Data_2014-2015]

215.!!!!
"Biz nikel madenlerinin tamamını dışarıdan alıyoruz; Yunanistan’dan alıyoruz, Finlandiya’dan
alıyoruz, Amerika’dan alıyoruz, İngiltere’den alıyoruz. İşlemeyelim mi bu madenleri? Kömürü
işleme, altını işleme, petrol çıkarma, doğal gaz çıkarma. Allah aşkına, soruyorum: Cumhuriyet
Halk Partisi veya Milliyetçi Hareket Partisi, gerek İnönü dönemlerinde gerek Karayalçın
döneminde gerek Baykal döneminde gerek Devlet Bahçeli döneminde hiç mi yatırım
yapmadınız?"
[Data_2014-2015]

216.!!!!
"Bundan gururunuz incinmiyor mu? NATO istedi, Atlantik’i korumak Türkiye'nin en büyük
hedefiymiş. Hayda! Kuzey Atlantik’i korumak Türkiye’nin hedefiymiş! Önce kendini
koruyacaksın. Arkadaşlar, siz İHH’nin oraya iki otobüs, iki tır yardım getirmesiyle, üç cihadist
grupla ilişki kurmasıyla, hükûmet nezdinde yardımsever, hayırsever dernek muamelesi
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görmesiyle, oradan üç beş tane radikal dinci grupla ilişki kurmasıyla bu küresel kriz esnasında
riskler içinde fırsatlar yakalayacağınızı mı zannediyorsunuz? Böyle bir fırsat var mı? Size mama
yapmazlar. Kolonyalist kriz var ama Afrika’yı ne Belçika ne İngiltere ne Almanya ne Fransa ne
Amerika hiçbir ülke, Batı, bu size “Asker gönderin.” diyen Avrupa Birliği ve NATO vermez.
Bunu kafanıza koyun. Oraya gidip asker eğiteceksiniz, oraya gidip jandarmasını, zabıtasını,
polisini eğiteceksiniz, orada hukuk ve demokrasi kuracaksınız, maşallah, maşallah, maşallah!
Bir de gerekçeye yazacaksınız: “Ülkemiz Avrupa Birliğine katılım konusundaki arzularına
katkıda bulunacak.”"
[Data_2014-2015]

217.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: Yine bu sahada, bu sahada hamam var hamam, hamam. Sauna var, SPA
var, buhar odaları var, sinema salonları var. Bu lükse, bu şatafata ne gerek vardı? Bu Hükûmet
sözcüleri diyor ki, ne diyor biliyor musunuz bunu açıklarken? Zamanım daralıyor. Efendim, bu
Türkiye'nin itibarıymış… Şimdi, merak ettim Türkiye'nin itibarı açısından, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Beyaz Saray ne kadarmış biliyor musunuz? 132 odalı ve 5 dönüm. Bizim bu
sarayın olduğu yer ne kadar? 460 dönüm ve bin odalı yani Amerika’daki Beyaz Saray’dan 72
kat daha büyük. Şimdi, bizim dünyadaki itibarımız 72 kat daha mı ilerledi? İngiltere’deki
Kraliyet Sarayı’ndan 7 kat daha büyük, daha mı ilerledi? Almanya Başbakanı Merkel’in
Başkanlık konutundan 2 bin kat, Almanya’dan 2 bin kat daha mı bizim itibarımız ilerledi?"
[Data_2014-2015]

218.!!!!
"Levent Gök: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce Genel Başkan Yardımcımızın ifade
ettiği kanun teklifi önemlidir, değerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin bir kanayan
yarasını teşkil eden, doğuda, güneydoğuda pek çok ölümlere ve insan kaybına neden olan
Kürt sorunuyla ilgili olarak gerçekçi bir çözümden yanadır. Bu konuda partimizin çok uzun
yıllardan beri temel konularda ürettiği fikirler parti programında ve bildirgeler hâlinde yer
almıştır. Bu konu, bütün dünyada çatışmasızlık örneklerine baktığınız zaman, iktidarın
muhalefete bilgi vermek, onun desteğini almak ve en geniş konsensüsü oluşturmak suretiyle
çözülmüştür. İngiltere’ye baktığınız zaman IRA örneğinde, Güney Afrika’ya baktığınız zaman
Mandela’da ve dünyanın pek çok yöresinde böyle sorunların, devasa sorunların çözüm
merkezi iktidarın ve muhalefetin ortak duygu ve düşüncelerinin bir noktada buluşmasıyla
gerçekleşmiştir. Bu konuda biz samimi olarak çok ciddi önerilerimizi ortaya koyduk ve
Cumhuriyet Halk Partisi diğer başka ülkelerdeki örneklerde görülmediği kadar da iktidar
partisine bir kredi verdiğini, açık destek verdiğini ama belli şartları olduğunu da ifade etmiştir.
O şartlarda, Genel Başkanımız iktidar partisine seslenerek “Söz veremeyeceğin angajmanlara
girme. Süreci şeffaf yürüt. Kamuoyunu ve özellikle ana muhalefeti bilgilendir.” diyerek belli
görüşlerini ifade etmiştir” (sf. 586)."
[Data_2014-2015]
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219.!!!!
"Hasan Ören: “Bugün, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Avustralya’da, Amerika’da,
Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de iş güvenliğiyle, iş sağlığıyla ilgili bütün her şey yapılmış;
madencilerle ilgili, madene inen her insanla ilgili önlemler alınmış ve Dünya Madenciler Günü
dünyanın her tarafında kutlanıyor ama ne yazık ki Türkiye’de kutlamak mümkün değil.
İsterdim ki, yakama bir gül koymak. Böyle, siyah, matem havasında bir Dünya Madenciler
Günü’nün Türkiye’de yaşanmasına vesile olmamanızı isterdim. Ne yazık ki, 301 gencimiz
maden kazasında vefat ederek…"
[Data_2014-2015]

220.!!!!
"Zülfü Demirbağ: “Değerli milletvekilleri, yapılan büyük yatırım ve hizmetlerin yanında biraz
da ak saraydan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti 1,3 katrilyon, oda
sayısı 1.150. Bu noktada özellikle bizi eleştiren ülkelere bakacak olursak: Pentagon için ayrılan
para 1,3 milyar dolar, İngiltere'deki onlarca saraydan biri olan Parlamento Sarayı için
harcanacak para 5 milyar euro. Alman istihbarat binası -devlet binası, sarayı değil- için
harcanan para 1,33 milyar euro; bizim 3 katımız” (sf. 167)."
[Data_2014-2015]

221.!!!!
"Faruk Çelik: “Sendikalaşma Oranı Kanada’da yüzde 27, Meksika’da yüzde 13,6; İngiltere’de
yüzde 25, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 10,8 ama saydığım bu rakamların tümü, işçi,
memur birlikte. Türkiye’de ne kadar? İşçi, memur birlikte yüzde 18,3” (sf. 574)..."
[Data_2014-2015]

222.!!!!
"Ne yaptık? Bakınız, Hükûmetimizin ortaya koyduğu icraat, ortalama ücretlerin 2007-2013
arasındaki seyrine bakalım: 100 birim olarak alırsak ücreti, 100 birim, 2007-2013 arasında
İtalya’da bu 100 birim 92’ye düşmüş, İngiltere’de 94’e düşmüş, Yunanistan’da 75’e, 100 olan
ücret 75’e düşmüş, İspanya’da 96’ya gerilemiş, Amerika Birleşik Devletleri’nde 100 olan birim
101 olmuş, 101,4 olmuş, Türkiye’de ise 115 olmuş."
[Data_2014-2015]

223.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre tarımda ortalama işletme büyüklüğü
Türkiye’de 6 hektardır. Aynı rakam Avrupa Birliğinde 27, İngiltere’de –söz gelimi- 54,
Fransa’da 52, Almanya’da 46, İspanya’da 24, ABD’de ise 181’dir. Buna, Türkiye’deki
işletmelerin sahip olduğu arazinin çok parçalı oluşu da eklendiğinde bir facia ile karşı karşıya
olduğumuz da görülmelidir. Sadece parçalanmadan kaynaklanan kayıp arazi miktarı 2 milyon
hektardır” (sf. 73"
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[Data_2014-2015]

224.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Bu taşıt araçlarıyla ilgili olarak, her sene bu eleştiriyi yapıyoruz. Mesela, bu
sene de 8.900 taşıt aracı ilave olarak alınıyordu, Komisyonda buna 100 küsur daha ilave ettik;
9 bin küsur taşıt aracı alınacak sadece bu sene. Ya, Fransa’da, İngiltere’de, baktım özellikle,
Japonya’da -onların nüfusları bizden daha fazla, daha gelişmiş ülkeler ve kendileri otomobil
motorundan itibaren üreten ülkeler- 9 bin, 10 bin taşıt aracı var devlette, kamuda en fazla.
Biz bir yılda 9 bin taşıt aracı alıyoruz. Bizde şu anda 95 bin."
[Data_2014-2015]

225.!!!!
"İdris Baluken: Meclis Başkanlığına da ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Burada, bu
süreçle ilgili tereddüdü olan bütün milletvekillerini, bir planlama dâhilinde, benzer sorunların
yaşandığı ülkelere göndermenizi özellikle tavsiye ediyoruz. İspanya ETA, İrlanda-İngiltere IRA,
Kolombiya FARC, Güney Afrika ANC, pek çok örnek var. Bütün bu ülkeler nasıl bu sorunu
çözmüşse burada tereddüdü olan milletvekillerinin de o ülkelere gidip gerekli olan bilgileri
almasını özellikle sizden talep ediyoruz. Biz çözüm sürecinde sürecin hızlandırılması, dengede
giden bisikletin düşmemesi için hızla pedalların çevrilerek nihai hedefe ulaştırılması
gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için dünya örnekleri dışında başvurabileceğimiz önemli bir
referansımız daha var."
[Data_2014-2015]

226.!!!!
"İsmet Yılmaz: Yine bir başka husus, deniliyor ki: “Bu mayın temizleme işi niye Türk
firmalarına verilmiyor?” Şimdi, partilerimiz bir değişiklik önergesi verecektir; biz de uygun
görüyoruz, yerli firma olursa da bu tercih edilsin diye ama bilin ki temizlemiş olduğu mayınlı
alana “Bu mayından arındırılmıştır.” şeklinde sertifika verebilecek yeterliliğe sahip tek Türk
firması yoktur. Bundan dolayıdır da… Bakın, ihaleye çıktık, bu Suriye sınırındaki mayınların
temizlenmesiyle ilgili. Hiçbir tane sertifika verecek olmadığında, yabancı firmaların yanında
konsorsiyum hâlinde, Türk firmalarıyla birlikte giren olmuştur. Giren firmalar Azerbaycan’dan,
İngiltere’den, Hırvatistan’dan, Kore’den, Bosna-Hersek’ten, Amerika’dan, Slovakya’dan,
Hindistan’dan, İsviçre’den, Almanya’dan, Güney Afrika’dan, Slovenya’dan ve Rusya’dan
vardır. Dolayısıyla, geri kalan bütün Türk firmalarının her birisi bu firmalarla birlikte."
[Data_2014-2015]

227.!!!!
"Reşat Doğru: Türkiye, Türk devleti, Türk dünyasının sorunlarına kayıtsız ve duyarsız kalamaz.
Geçmişte Türk dünyası Anadolu Türklerine yardım etmiş, o zamanki devletler de Türk
dünyasına yardımcı olmuşlardır. Örneğin 1920’de Buhara Emirliği’nin aldığı bir kararla
Anadolu’da Millî Mücadele’ye büyük miktar külçe altın göndererek desteklenmiş olduğunu
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görüyoruz. Yine, 1918’de, Rus ve Ermeni işgali altındaki Bakü’ye İngilizlerin muhalefetine
rağmen Osmanlı Devleti Nuri Paşa komutasında 20 bin kişilik ordu göndermiş, Ermeni isyanı
bastırılmıştır. Burada da 1.200 şehit verilmiş olduğunu da görüyoruz. Azerbaycan Türkleri
katliamdan kurtulmuştur. Fakat günümüze geldiğimiz zaman Azerbaycan’ın yüzde 25
toprağının şu anda Ermeniler tarafından işgal edilmiş olduğunu da yaşıyoruz. Peki, bu
aşamada Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor, hep beraber ortak bir ses
çıkıyor mu? Bunu göremiyoruz."
[Data_2014-2015]

228.!!!!
"Reşat Doğru: “Türk cumhuriyetlerinin pazarlarına Türkiyeli müteşebbislerin hâkim olması ve
yatırım yapması acaba neden desteklenmiyor? Günümüzde ABD, Almanya, Fransa, İngiltere
gibi ülkelerin ekonomisiyle beraber kültürünün de, yaşam tarzının da o bölgelere girdiği
unutulmamalıdır. Kültürel değerler, ekonomi ve teknoloji beraber bütünleşmelidir. Türk
dünyasındaki dostluk ile ikili ilişkiler geliştirilmedir ki geçmiş tarihte bunların yapılmış
olduğunu görüyoruz” (sf. 67)."
[Data_2014-2015]

229.!!!!
"Hasip Kaplan: “Bak, açıkça söylüyorum, bir hukukçu olarak -bak, Sayın Tunç da burada, Şahin
de burada mı- bütün hukukçularınıza söylüyorum: Yargının başına Millî Savunma Bakanını
koyacaksınız, HSYK’nın başına Adalet Bakanını koyacaksınız. Yahu, yargının başına bir Orman
Bakanını koymadığınız kaldı ha, bir Orman Bakanı eksik. Orman kanununa döndürdünüz
arkadaşlar, olmaz. Kuvvetler ayrılığını, Antik Yunan’da, Roma’da, Montesquieu’nun meşhur
güçler ayrılığı teorisini, daha sonra günümüz demokrasilerinde, kadim 1215 Magna Carta’dan
bugüne İngiltere’de, Britanya’da, yarı başkanlık sistemini Fransa’da, başkanlık sistemini
Amerika’da, fren ve denge sistemini alt üst ediyorsunuz. Hem fren hem denge sizde olacak,
hem fren hem denge yok. Ya, siz Başkanlık sistemine karşı mısınız? Başkanlık sisteminde
kuvvetler ayrılığı var, siz kuvvetler birliğini getiriyorsunuz. Sizi burada anlamakta
zorlanıyorum” (sf. 301)."
[Data_2014-2015]

230.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, ana dilde eğitim bütün dünyada vazgeçilmez temel insan
haklarından biridir. Günümüzde dünya ülkeleri incelendiği zaman, Birleşmiş Milletler üyesi
194 ülkenin 113’ünde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç,
Almanya, Çin, Hindistan ve benzeri birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim yapıldığı
görülmektedir. Ancak, Türkiye Anayasası’nın 42’nci maddesine göre “Türkçeden başka hiçbir
dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve
öğretilemez.” denmektedir. ... Kürk halkının talebi özel liselerde birkaç dersin ana dilde
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verilmesi de değildir; ana dil temelli çok dilli eğitim sistemi bu ülkede yaşayan tüm halkların
ortak dileği ve talebidir” (sf. 417)."
[Data_2014-2015]

231.!!!!
"Faruk Bal: Bu vesileyle, ortaya çıkan durumu sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu
operasyonu dünya âlemin takdir ettiğini ancak Milliyetçi Hareket Partisinin dünya âlemin
takdir etmiş olduğu operasyona karşı olumsuz bir tavır izlediğini iddia etmektesiniz. Dünya
âlemle ilgili bütün basını, çıkmış olan gazetelerin, televizyonların yayınlarını izledim,
inceledim. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İran, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,
Almanya, Fransa, İngiltere, bunların bütün ana haber kaynaklarını izledim, dinledim,
araştırdım. Sonuç: Sadece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin -bir tercüme yanlışı olarak- arkadaşlarını
yani 38 tane askeri kurtardığı ve türbeyi naklettiği söyleniyor, operasyonun başarısıyla ilgili
tek bir kelime yoktur. Operasyonun başarısı ise bu fotoğrafta ortaya çıkmaktadır; naklettiğiniz
yer: Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin ve Türkiye’deki her kurum ve kuruluşun terörist
olarak ilan ettiği, PKK’yla eş değerde gördüğü PYD’nin hükümranlık hakkını elde etmiş olduğu
ifade edilen bir yere Süleyman Şah’ın türbesini taşıyorsunuz. İşte buradaki resimler bunu
ortaya koyuyor. Bir tarafta ay yıldızlı al bayrak, hemen onun önünde PKK’nın eli kanlı…"
[Data_2014-2015]

232.!!!!
"Türkiye, 2006 yılında Genelkurmay Başkanlığı ve Hükûmetimizin de onayıyla -Hava
Kuvvetleri Komutanlığımız- JSF Programı’na dâhil oldu. JSF Programı, Amerika Birleşik
Devletleri, Avustralya, Kanada, İngiltere, Hollanda gibi gelişmiş Batı ülkelerinin kurduğu bir
konsorsiyum. Biz başlangıçtan itibaren bu programa girdik. Maksadımız da 2020 yılı ve
sonrasında ömrünü tamamlayacak olan F-4 uçaklarımızı ve filolarını bu “JSF” dediğimiz F-35
uçaklarıyla modernize etmekti."
[Data_2014-2015]

233.!!!!
"ürk Hava Kuvvetleri, Türkiye, dünyadaki AWACS uçağına sahip 5 tane ülkeden bir tanesidir;
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Türkiye. Bizden sonra da Avustralya
inşallah havada uçar radar AWACS uçaklarını alacak” (sf. 56)."
[Data_2014-2015]

234.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Çünkü gece 23.00’e kadar burada her türlü
engellemeleri dinleyen bu grup yapılanları angarya olarak görmektedir. “Angaryaya hayır.”
diyorsak -bizim görüşümüzü anlatıyorum- biz de buna “hayır” diyoruz. Bir İngiliz lordu
“Çalışmak insanın doğasına ters düşer, aykırıdır.” der. “Niye?” derler, “Çünkü yorulur.” der.

990

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
Gerçekten de çalışmak insanın doğasına ters düşer. Eski Yunanlılar çalışmayı sevmezlerdi... Bir
Hintli bilge de “Eğer insan sevdiği bir işte çalışıyorsa hayat boyu çalışmaz.” der. Biz yasayı
görüşürken sevdiğimiz bir işte çalışıyormuş gibi, hiçbir angarya, hiçbir yüksünme duymuyoruz.
Eminim ki muhalefet de gece 23.00’e kadar bu engellemeleri yaparken, aklına ne angarya
geliyor ne yüksünme geliyor. İki farklı zamanı yaşıyoruz burada. Lütfen anlayışla yaklaşalım.
Hasip Bey’e katılıyorum ama gece on bire kadar, 23.00’e kadar Hasip Bey keşke bizim adımıza
yapsaydı bu konuşmayı, gece 02.00’de yapmasaydı. Yarın yine aynı manzarayı görürsek, Hasip
Bey’den, akşam 18.00 civarında “Nedir bu muhalefetin yaptığı? İktidara niçin bu angaryayı
çektiriyor?” diye duyarlı bir konuşma bekliyoruz."
[Data_2014-2015]

235.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bakın, arkadaşlar, 25 bin uzman çavuş, 18 bin astsubay, 4.500
subay ve sayısı 50 bin olarak düşünülen sözleşmeli er. Bu düzenlemeleri yaptınız. 1990’ların
JİTEM’i var ve çözüm sürecinin bir başlığı adalet ve hakikatle yüzleşme komisyonu
kurulmasıdır. 1990’ların, bunların faillerinin açığa çıkarılması, derin devletin, cinayetlerin, köy
yakılmalarının, öldürmelerin... Eğer, doğru bir şey yaptığınıza inanıyorsanız, çıkarsınız bu
kürsüde “JİTEM vardır -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, üst yargıda, her yerde
geçiyor- bu yapılanma yanlıştır, biz de AK PARTİ Hükûmeti olarak bu tür yapılanmalara
karşıyız.” diye açık açık söylersiniz çünkü çözüm sürecinde gerçeklerle yüzleşme, tıpkı Güney
Afrika’da olduğu gibi, İngiltere’de olduğu gibi, İspanya’da olduğu gibi bir tarihsel gereklilik.
Diğer bir noktaya geçelim. Bu 1990’lı yıllar 2015’te sizin önünüze gelecek. Bu yaptığınız
düzenlemeleri yaparken bunları düşünmediniz."
[Data_2014-2015]

236.!!!!
"İsmail Tamer: “Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; işte sağlıkta gelişmenin, sağlıkta
devrimin en önemli özelliklerinden birisidir, ağız diş sağlığı merkezlerinin sayılarını artırdık.
137 tane ağız diş sağlığı merkezini, ayrıca 6 tane de yine ağız diş sağlığı hastanesini faaliyete
geçirdik. Bununla kalmadı, Türkiye turizmde de, sağlık turizminde de çok ileri gitti. Artık
bugün Türkiye’ye gelen uçaklar dolusu yabancı hasta var. Avrupa’dan gelen hastalar var,
İngiltere’den gelen hastalar var, Afrika’dan gelenler var, Orta Doğu’dan gelenler var, bir sağlık
turizmi cenneti hâline getirdik Türkiye’yi” (sf. 438)."
[Data_2014-2015]

237.!!!!
"Nihat Zeybekçi: “Değerli arkadaşlar, 2014 Haziran ayından itibaren aldığımız
değerlendirmeye göre, euro dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti, 2014 Haziranından
bugün öğleye kadar. Aynı tarihte, 2014 Haziranından bugüne kadar Türk lirası yüzde 22,5
değer kaybetti. Aynı şekilde “dolar endeksli” dediğimiz euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, İsviçre
frangı, Avusturalya doları olmak üzere 6 ana para birimi dolar endeksli, 2014 yılı Haziran
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ayından itibaren bugüne kadar dolar karşısında yüzde 23 değer kaybetti, Türk lirası da yüzde
22,5, yüzde 23 aralığında değer kaybetti. Bakın, bu bir dalgalanmadır. Dünyada dolar
karşısında diğer paralar değer kaybetmektedir. Burada Brezilya realinin yüzde 40’ın üzerinde
değer kaybettiğini… Onları klasmana almıyorum. Rubleyi değere almıyorum veya Arjantin
pesosunu değerlendirmeye almıyorum. Buna benzer paraları değil, muhatap aldığımız
paraları ben burada değer alıyorum” (sf. 795-796)"
[Data_2014-2015]

238.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın milletvekilleri, şimdi, tabii, tarihle yüzleşmek çok kolay
bir iş değil. Herkesin tarihiyle yüzleşmesinde çok büyük bir fayda vardır. Gerçekten, Ermeniler
tarihleriyle hangi ölçüde yüzleşecekler, önce onu belirlemek isterim. Yani, siz Çanakkale’de
ölüm kalım mücadelesi verirken sizin tebaanız olan Ermenilerin Van’da isyan çıkarmaları,
Ruslarla iş birliği yapmaları ve 80 bin insanı katletmeleri karşısında ne yapacaktınız? Veya
Zeytun’da isyan etmiş Ermenilere karşı 20 bin askeriniz İngilizlerle savaşmak yerine eğer
Zeytun’a sevk edilmişse ne yapacaksınız? Savaş içerisindesiniz ve 4 cephede savaşıyorsunuz.
Her şeyden önce bunları yerli yerine oturtmak lazım. İkincisi: Kürtlerden bahsediyorsunuz.
Peki, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi Kürt aşiretleri Ruslarla iş birliği yapmışlardı? Yani
yapmayın, başta Bedirhanlar olmak üzere pek çok aşiretten söz ediyorum. Kimlere madalya
takılmıştı Ruslar tarafından? Tarihle yüzleşmek kolay bir şey değildir. Gelin, tarihle
yüzleşecekseniz hep beraber yüzleşelim. Bakın, biz devlet olarak Ermenilere bir çağrıda
bulunduk, dedik ki: “Buyurun, tarihçiler komitesi kuralım ve tarihçiler komitesi tarafından da
bu iş birlikte çözümlensin.”"
[Data_2014-2015]

239.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin güney sınırları bugün kalbura dönmüştür, siz
de biliyorsunuz. Peki, bana söyler misiniz, Türkiye’de terörü besleyen unsurlar nelerdir sadece kendi içimizdeki birtakım etnik grupları düşünmeyin- kimdir? Geçmiş dönemde kimse,
aynı kişilerdir. Nasıl, Kürt Teali Cemiyeti varsa, nasıl, Şeyh Said’in ayaklanmasında birilerinin
desteği varsa veya nasıl, Dersim hadisesinde Fransa’nın, İtalya’nın, Rusya’nın, İngiltere’nin
dahli varsa bu işlerde de dikkat ederseniz bu devletler vardır...1914 öncesinde Osmanlı
İmparatorluğu’nun parçalanmasına hangi devletler imza atmışsa ve pay istiyorsa bugün Orta
Doğu’da bu devletlerin parmağı ve eli vardır. Dolayısıyla, bunları göz önünde tutmamanız
sizin hatalı bir politika izlemenize sebep olur....İngilizlerle beraberdir."
[Data_2014-2015]

240.!!!!
"MEHMET GÜNAL (Devamla) –Değerli arkadaşlar, maalesef, yine bir torba kanunla karşı
karşıyayız, bu da “seçim torbası” olarak herhâlde literatüre geçecek.... Sigortacılık sektörünün
yüzde 70’inden fazlası yabancı şirketlerin elinde. Bir de bunun üstüne üst şemsiye kuruluş
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verip hepsini onun tekeline verdiğiniz zaman sektör tamamen yabancıların eline geçer.
Nerede kaldı milliyetçiliğiniz? Hani son günlerde milliyetçilik çıkışı yapmaya çalışıyor Sayın
Erdoğan ve Sayın Davutoğlu.... Şimdi nasıl oldu bu iş yani? Yüzde 70’i zaten gitmiş.
“Malezyalılar istiyor yapalım, İngilizler istiyor yapalım.” Bu Türk milletinin istediği ne olacak?
Türk sigorta şirketlerini bir araya getirip o aradan çıkarmaya çalışmaz da birilerinin istediği
kanun teklifini maddeyi araya sokarak seçim arifesinde getirirseniz bunun haram olduğunu
söylemek zorundayız. Bu doğru bir düzenleme değil. Onun için, haramlar ile helalleri
karıştırıyorsunuz diye bundan söylüyoruz."
[Data_2014-2015]

241.!!!!
"İzzet Çetin: Burada bir başka şey daha yapıyorsunuz değerli arkadaşlar, kabul edilemez
esasında ama yani bizim ülkemizde nasıl işler yürüyor, hayretler içerisinde kalmamak
mümkün değil. Yani, ne dedik orada? İki önemli tanım getirdik Sigortacılık Kanunu’na. Dedik
ki o tanımlardan birisinde, “katılım sigortacılığı” 13’üncü maddede, 14’üncü maddede de
“yönetici şirket.” Katılım sigortacılığına Malezya tipi… Efendim, Malezyalılar gelecek, bizim
sigortacılık alanında yatırım yapacaklar. E, biz sigortacılık alanımızı buna göre düzenleyelim,
onlara yer açalım. Diğerinde diyorsunuz ki, yönetici şirket modelinde -biraz evvel Milliyetçi
Hareket Partisinden grup adına konuşan arkadaşım da söyledi- “İngiliz şirketi Lloyds böyle
istiyor, e, biz yönetici şirket modelini de bize uyarlayalım.” Arkadaşlar, ne bizim ekonomimiz
onların ekonomisiyle ne sigortacılığımız ne bankacılığımız… Yani, ekonomik büyüklükleri
birbirine uymayan; idari yapıları, ticari yasaları, bankacılık sistemleri farklı ülkeleriz. Yani,
Malezyalılar istedi diye bunu yap, İngilizler istedi diye bunu yap; e, tam bir teslimiyet. Ya,
bizim yurttaşlarımızın isteklerine bir yanıt verin."
[Data_2014-2015]

242.!!!!
"Ülke için yapmanız gerekenler ortada dururken ya sermaye çevrelerinin, çıkar çevrelerinin,
havuza para atan sömürgecilerin isteklerine boyun eğerek yasa yaptırmaya kalkıyorsunuz
Meclise ya da İngiliz böyle istedi, Amerikalı böyle istedi, Malezya böyle istedi deyip, torba
tekliflerle getirip Meclisin gündemini tıkıyorsunuz, halkın gündemini tıkıyorsunuz. Böyle
yasalar inşallah son olur, sizin de sonunuz olur."
[Data_2014-2015]

243.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi, değerli arkadaşlar, kırmızı et çok önemlidir protein açısından, beyni
geliştirme açısından, beyindeki, vücuttaki gelişme açısından çok önemlidir. Ama Sayın Bakan
demin burada o kadar bol keseden attı ki sanki güllük gülistanlık, her şey dört dörtlük,
insanlar protein alıyor, kırmızı et yiyor ve de kırmızı et yiyecek parası var. Sayın Bakan, bakın,
KAMU-SEN’in araştırmasına göre, Avustralya’da 1 kişi bir yılda 142 kilo et yiyor, Amerika
Birleşik Devletleri’nde 1 kişi bir yılda 125 kilo kırmızı et yiyor arkadaşlar. Şimdi, Amerika’da mı
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gelişme çok, Türkiye’de mi? Bakın, Almanya’da 82 kilo bir yılda, İngiltere’de 80 kilo.
Türkiye’de kaç kilo, biliyor musunuz? Türkiye için de buraya TÜİK’in rakamlarını getirdim ki
“Yok, öyle değil.” demesin diye. TÜİK’in verdiği rakamlara göre kırmızı ette toplam üretim 996
bin. Bunu 80 milyona böldüğünüz zaman yılda 12 kilo. Yani Amerika’da 1 kişi 125 kilo et
tüketirken, İngiltere’de 1 kişi 85 kilo et tüketirken Türkiye’de 1 kişi 12 kilo et tüketiyor. Yani,
Allah aşkına, kırmızı et proteini almayan çocuğun beyni gelişebilir mi? Amerika’daki çocuklarla
yarışabilir mi? İşte, sizin karneniz bu Sayın Bakan, buna bir cevap verin, TÜİK’in rakamları
bunlar” (sf. 273)."
[Data_2014-2015]

244.!!!!
"İzzet Çetin: “Yine doğum parasında, diğer ülkelerde çocuklar için doğumdan itibaren her ay
ta üniversite bitimine kadar, kimi ülkelerde 20 yaşına kadar, öğrenimde olmasa bile ailelere
verilen bu doğum paralarının, çocuk paralarının, bizde sadece bu seçime matuf bir şey
yapılıyormuş gibi 300, 400 ve 600 lira olarak bir defada verilecek olması ve bunun da büyük
bir maharetmiş gibi sunulması gerçekten büyük beceriniz. Yani diğer ülkelerde bu miktar bir
defada, örneğin Rusya’da 9 bin dolar. Fransa’daki, Almanya’daki, İngiltere’deki uygulamaların
yanına bizim yaklaşabilmemizin olanağı yok. Geçtiğimiz günlerde de söyledim, biraz evvel
Tarım Bakanı hakkında gensoru verdik ama Tarım Bakanı bile inek doğum yaptığı zaman
buzağıya 375 lira emzirme parası verirken bebeğe, anneye doğum parası diye 300 lira
verilmesi, sizin el yordamıyla, düşünmeden, araştırmadan bu tasarıları, teklifleri gündeme
getirdiğinizin somut göstergeleri” (sf. 301)."
[Data_2014-2015]

245.!!!!
"Dünyada herkes barıştan konuşurken, Suriye meselesinin barış yoluyla çözülmesinden
konuşurken hâlâ siz “Girelim, yetmiş dokuz gün orayı bombalayalım, daha fazla kan aksın,
daha fazla gözyaşı ve daha fazla mülteci gelsin.”in peşindesiniz. Sizin bu saldırgan, sizin bu
savaş çığırtkanlığı yapan politikanızı sizin müttefikleriniz bile desteklemiyor artık. Ne
Almanya’sı, Fransa’sı, İngiltere’si ne Amerika’sı ve hatta ne de “one minute”ten sonra ticaret
oranını yüzde 40’a çıkardığınız gizli dostunuz İsrail dahi desteklemiyor. (s. 879)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

246.!!!!
"MUHARREM İNCE: Bir başkası; sayın milletvekilleri, büyük devletler sembollerle uğraşmaz.
Andımızla uğraşırsan sırada İstiklal Marşı gelir “Kahraman ırkım” diyor. Alman Millî Marşı da,
İngiliz Millî Marşı da, Amerikan Millî Marşı da hepsinin içinde ırkçı birtakım söylemler vardır
ama aradan yüz yıl, iki yüz yıl, üç yüz yıl geçince bir Fransız, bir Alman, bir İngiliz “Ya bunlar
çok modası geçmiş deyimler” deyip, bunları değiştirmek istemez. Bu, ancak bu toprağın
insanlarının aklına gelir. (CHP sıralarından alkışlar) Sembollerine dokunursan bu topraklarda
rahat yaşayamazsın. (s. 923)."
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[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

247.!!!!
"Şimdi, Türkiye'yle ilgili ilginç olan şey şu: Türkiye'nin dinlendiğini İspanya’da bir gazete ortaya
çıkarıyor ve “Kıbrıs üzerinden İngiliz istihbaratı dinledi.” diyor. Fiber optik 14 kablonun 1
tanesi Türk yurttaşın –konumuzla ilgili olmakla üzere- Türk tüketicilerinin milyonlarca kaydını
depolamış durumda. Ve Türkiye'de bu konuda hiçbir tartışma -bu Parlamentoda tüketici
hakları konuşulurken Sevgili Mevkidaşımız İzmir Milletvekili Erdal Aksünger hariç- bu konuda
söylenmiş hiçbir söz yok, çok ilginç."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

248.!!!!
"Dolayısıyla, planlı bir yaklaşım gösteremedik. Bunun sonucu, bu planlı yaklaşım
gösterememe sonucu, aslında, bugün dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip olan bu
dünyayla ilişkilerimizi mesafeli bir oranda devam ettirebiliyoruz. Hâlbuki, 10 bin kilometre
öteden Amerika geliyor buraya, İngiltere geliyor, Fransa geliyor, Çin geliyor ama maalesef,
onların gösterdiği çabayı Türkiye Cumhuriyeti olarak biz gösteremiyoruz. (s. 92)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

249.!!!!
"CHP GRUBU ADINA HALUK AHMET GÜMÜŞ: Değerli arkadaşlarım, Güney Kafkasya’da büyük
devletlerin etkinliğinin daha fazla hissedileceği bir döneme giriyoruz. ABD, Rusya, Türkiye ve
İran, hatta perde arkasında Çin, bölgede jeopolitik görünümün değişmesine yönelik
mücadeleyi artırmakta, fazlalaştırmaktadırlar. Bugün, dünyanın önde gelen jeopolitika
uzmanları Rusya-Ermenistan-İran jeopolitik iş birliği ekseninden söz etmektedir -şu andaki
durum- bunu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ekseninin dengeleyebileceğine inanmaktadırlar.
Bu arada ABD, AB, Çin gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Yani 19’uncu yüzyılda Orta
Asya ve Kafkasya bölgesinde İngiltere ve Rusya gibi iki büyük uluslararası aktörün başrolünde
sahnelenen büyük oyun, 20’nci yüzyılda yeni aktörlerle yeniden gündeme gelmek üzeredir. (s.
95)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

250.!!!!
"Yine çok ilginç: “Amerika Birleşik Devletleri’nde nişasta bazlı şeker üretimine kota
uygulanmamaktadır.” denilmiş burada. Oysa bendeki bilgilerde, Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüzde 2 nişasta bazlı şeker kotası var, Almanya’da yüzde 1,9 nişasta bazlı şeker
kotası var; Polonya’da yüzde 3, Fransa, İngiltere ve Hollanda’da yüzde sıfır kota
uygulanmaktadır. Sayın Bakanım, bu bilgiler inşallah sizin tarafınızdan yazılmamış,
gönderilmemiştir, bunların düzeltilmesini rica ediyorum. (s. 1099)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]
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251.!!!!
"Diğer konu başlığımız burslarla ilgili. Yurt dışındaki uluslararası öğrenci bursları çok önemli.
2001 yılında 9 bin dolayındaki başvuru 56 bine yükselmiştir. Türkiye’nin de bir eğitim üssü
olabilmesi için vakıfların da burs vermesi çok çok önemlidir, bu konuya dikkat çekmek lazım.
Çünkü Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da eğitimden elde edilen gelir, bu rakamlar
oldukça dikkat çekicidir. Dolayısıyla, Türkiye de bu konuda ciddi bir ivme kazanmıştır (s. 374)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

252.!!!!
"Nasıl fişliyor? Çok ciddi, derin bir analiz yaparak sizin tüm inançlarınızı, siyasal yapınızı, özel
hayatınızı, sosyal hayatınızın hepsini, bütün hepsini istifliyor, depoluyor ve bir yerde bir
“database” tutuyor. Bakın, bu “database”i, aslında bu dataları Amerika’da, İngiltere’de,
Avrupa Birliğinde, Brezilya’da, Güney Kore’de tuttuğu için 250 milyon dolar ceza yemiş bir
şirketten bahsediyoruz. Peki, bu dataları ne yapıyor? Biz zaten devlet olarak veri güvenliği
yasasını çıkarmadığımız için Avrupa Birliğiyle bu sözleşmeyi zaten imzalayamıyoruz, kişisel
veri güvenliği ile ilgili. Peki, tamam, onları bir kenara koyuyorum da, bizim bununla ilgili geçen
sene sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte başlattığımız ve sekiz ay süren büyük mücadele
sonunda ceza kestiniz bu adamlara. Bu adamları niye göndermiyorsunuz, neden
göndermiyorsunuz? Kime data gönderiyor? Ben şunu iddia ediyorum: Bu adam ya casusluk
yapıyor ya da birilerine çalışıyor. Çok açık ve net söylüyorum bunu. (s. 478)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

253.!!!!
"ALTAN TAN (Devamla) – Yirmi sekiz saatten bahsediyoruz arkadaşlar. Afet ve o yol böyle ova,
dümdüz ova. Yirmi sekiz saat! Üç saatten, beş saatten, altı saatten bahsetmiyoruz. Gece yarısı
arıyor vatandaş, sağ olsun, Şırnak Valimize ulaşabildim, konuştum. Sayın Vali oraya gittikten
dört saat sonra ancak geçiş verilebildi.
Şimdi, afet tamam, afet baş göz üzerine. İşte dönüyoruz başa, bu kadar trafiğin olduğu bir
yere demir yolu yapmamışsan, otobanları yapmamışsan, çözümlerini hazırlamamışsan afetin
arkasına sığınamazsın. Afet, baş göz üzerine; Allah’tan gelen, baş göz üzerine ama aynı kar
İngiltere’ye de yağıyor, Japonya’ya da yağıyor. Dümdüz ovadan bahsediyoruz bir de, 4 bin
kamyonu, 5 bin kamyonu her gün oradan götürmeye devam edersen çözemezsin, yarın zaten
arka arkaya İstanbul trafiği olur bu, zaten dönem dönem oluyor, bir hafta, on gün kamyonlar
bekliyor.(s. 168)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

254.!!!!
"Cari açık sadece Türkiye’ye münhasıran bir açık da değil. Bugün, Birleşmiş Milletlere kayıtlı
189 ülkenin 130’unda cari açık vardır ve cari açık rakamı, bilhassa ülkeler bazında baktığımız
zaman, çoğu ülke açısından katlanılamaz ve son derece büyük rakamlara ulaşmıştır.
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Bu konuda, bakın, cari açıkla ilgili Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Hindistan,
Kanada, Avustralya, Brezilya, bu ülkelerin her biri cari açık veren ülkelerdir. Bunu söylerken
cari açıkla ömür boyu yaşamak zorunda olmadığımızı tekrar buradan ifade ediyorum"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

255.!!!!
"BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY: Değerli milletvekilleri, yine bizim için çok önemli bir konu
da ana dilde eğitimdir. Günümüzde dünya ülkeleri incelendiği zaman, Birleşmiş Milletler üyesi
194 ülkenin 113 tanesinde birden çok resmî dilin olduğu ve İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç ,
Almanya, Çin, Hindistan, Rusya ve benzeri birçok ülkede ana dilde eğitim ve öğretim yapıldığı
görülmektedir. Çok sayıda uluslararası belgede ana dilde eğitimin önemi vurgulanmakta ve
hiç kimsenin ana dilini öğrenmekten alıkonulamayacağı belirtilmektedir."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

256.!!!!
"CHP GRUBU ADINA OSMAN TANEY KORUTÜRK: “Kendi başına fazla bir anlam ifade
etmeyen” diyorum çünkü biz dış temsilciliklerin sayısını alabildiğine artırırken aynı zaman
dilimi içinde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi birçok büyük
ülkede dış temsilciliklerin sayısını tasarruf ve iş rantabilitesi mülahazalarıyla azaltma cihetine
gittiklerini açıkladılar. Ama hiçbiri bunu dış politikada bir başarı ya da başarısızlık kıstası diye
takdim etmeye kalkışmadı. (s. 288)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

257.!!!!
"MHP GRUBU ADINA KEMALETTİN YILMAZ: Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre,
ülkemizdeki ortalama tarım işletme büyüklüğü 6 hektardır. Bu, Avrupa Birliği’nde 27 hektar,
Fransa'da 52, İngiltere'de 54, Amerika Birleşik Devletleri’nde 181 hektardır. Diğer taraftan
ülkemizdeki işletmelerin arazilerinin çok parçalı olması gerçeği göz önüne alındığında durum
yürekler acısıdır. Bu çok parçalı işletme yapısı ve işletme büyüklüğü çok ciddi problem
yaratmaktadır. Acilen miras hukukunda değişiklik yapılarak konuya makul, mantıklı bir hukuki
çözüm bulunmalıdır. Bazı bölgelerde yapılan arazi tapulaştırmaları ile -bunu iddia ediyorlar,
çok çok söylüyorsunuz- kaç kişiye ve aileye tapu verilmiştir? Şahsen bunu da merak ediyorum.
Sayın Bakan cevap verirse memnun olurum. (s. 510)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

258.!!!!
"BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY: Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre tarımda
ortalama işletme büyüklüğü Türkiye’de 6 hektardır. Aynı rakamın AB ortalaması 27,
İngiltere’de 54, Fransa’da 52, Almanya’da 46, İspanya’da 24, Amerika Birleşik Devletleri’nde
ise 181 hektardır. Buna, Türkiye’deki işletmelerin sahip olduğu arazinin çok parçalı yapısı da
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eklendiğinde nasıl bir faciayla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Sadece parçalanmadan
kaynaklanan kayıp arazi miktarı 2 milyon hektardır. Sınır kaybı, ulaşım zorluğu, mekanizasyon
maliyeti ve verim kayıpları dikkate alındığında, çok parçalı araziler ve arazi parçalanması
nedeniyle Türkiye’nin bir yılda uğradığı zarar yaklaşık 8 milyar TL’dir. Bu anlamda
toplulaştırma çalışmalarına mutlaka hız verilmelidir. (s. 521)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

259.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA NURDAN ŞANLI: Ülkemizin ekonomik gelişmesine paralel olarak
marka, patent ve tasarımdan oluşan sınai mülkiyet başvurularında çok önemli artışlar
yaşanmıştır. 2002 yılında 36 bin olan marka başvuru sayısı 2013 yılında 110 bine, 20 bin olan
tasarım sayısı 42 bine, 3 bin olan patent ve faydalı model sayısı ise 15 bine yükselmiştir.
Ülkemizin bu alanda son on bir yılda aldığı mesafeyi açık bir biçimde ortaya koyabilmek için,
geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı tarafından
yayınlanan 2013 raporunda ülkemiz adına dikkat çekici veriler görülmektedir (s. 709).
Türkiye, patent, marka ve tasarım başvurularında bir önceki yıla göre 2 basamak birden
yükselerek dünyada 7’nci sıraya yerleşmiştir. Bu sıralamada Türkiye’nin önünde sadece Çin
Halk Cumhuriyeti, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore ve Fransa yer
alırken, ülkemiz, İtalya, İngiltere, Hindistan, Brezilya, Rusya ve İspanya gibi fikrî mülkiyet
alanında önemli ülkeleri geride bırakmayı başarmıştır. (s. 710)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

260.!!!!
"Bu problemi çözmek için Sayıştayla birlikte ortak bir komisyon kurduk ve bu komisyon şimdi
bakacak, eğer Sayıştayın Yönetmeliği çerçevesinde bundan sonra denetim yapılması
konusunda karar çıkarsa, biz oturacağız, buna göre kanun yani her türlü mevzuat değişikliğine
gideceğiz veya sistem değişikliğine gideceğiz ve bunu mümkün kılacak ne gerekiyorsa
yapacağız ama olur da Sayıştay, idare bazında bu mevcut sistemle mali rapor üretilmesi yani
bilanço, mizan vesaire üretilmesi noktasında diğer ülke uygulamalarına paralel olarak -bunun
istisnaları var, Avustralya, İngiltere gibi birkaç istisna var- “Bu raporlara artık ihtiyaç yoktur,
ben zaten diğer bütün denetimleri yapıyorum.” derse de zaten o zaman da ona göre
yönetmelik değiştirilir (s. 853)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

261.!!!!
"Sayın Maliye Bakanı, bu talebi karşılayacak mısınız? Yoksa “Bak, vergileri artırırız.” mı
diyeceksiniz. İhtiyaç olan personel alımları için vergileri artırmakla tehdit eden AKP
Hükûmetinin kendisi ise israf içinde ve saltanat sürmektedir. AKP Hükûmeti, vatandaşa talkını
vermekte kendi salkımı yutmaktadır. İsrafın en fazla görüldüğü alanlardan birisi kamuda taşıt
kullanımıdır. Kamudaki taşıt israfı başka ülkelere bakılınca daha net bir şekilde görülmektedir.
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İngiltere’de 12 bin, Japonya’da 10 bin, Almanya’da 11 bin, Fransa’da 9 bin kamuya ait taşıt
bulunmaktayken Türkiye’de bu rakam 90 binler düzeyindedir. (s. 922)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

262.!!!!
"Sayın Başbakanın amacı Türk milleti üzerinde psikolojik harekât yürüterek zihin bulanıklığı
yaratmak ve hayalini kurduğu Kürdistan’a giden yolun taşlarını döşemektir. Kürdistan’ı kurma
konusunda Sayın Başbakan Lozan görüşmelerine katılan müstevli İngiliz Başbakanı Lloyd
George’dan daha şehvetli ve arzulu çıkmıştır. Onun ruhuna Fatiha okutacak kadar ileri
gitmiştir. Ancak, Sayın Başbakana hatırlatmayı borç bilirim: Türk milleti en zayıf olduğu o
günlerde bütün dünyaya, düvelimuazzamaya, İngiliz’e, Fransız’a, İtalyan’a ve Rus’a rağmen
vatanını ve milletini böldürtmemiştir ki şimdi size böldürtsün."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

263.!!!!
"Tayyip Erdoğan: “İstihdamda sağlanan artış bakımından da krizden en çabuk çıkan
ülkelerden birisi durumundayız. 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, başta
gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada iş gücü talebinde büyük bir düşüşe ve işsizliğe yol
açtı. 2007-2010 döneminde işsizlik oranları İspanya’da yüzde 8,3’ten 19,9’a; Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüzde 4,6’dan yüzde 9,7’ye; İngiltere’de yüzde 5,4’ten yüzde 7,9’a; İrlanda’da
yüzde 4,6’dan yüzde 13,5’a; Yunanistan’da ise yüzde 8,3’ten yüzde 11,8’e çıktı” (sf. 88)."
[Data_2011-2013]

264.!!!!
"Kemal Kılıçdaroğlu: “Değerli arkadaşlar, hukuk ve özgürlük ve tutukluluğun bu aşamaya
gelmesi yeni bir olay değil aslında, yeni bir olay değil. Tipik bir örnek vereceğim değerli
arkadaşlarım. Belki milletvekilleri yüzünden biraz daha geniş bu ülkeye bakmış oluruz ve
demokrasi nereye geldi hep beraber gözden geçirmiş oluruz. 2 üniversite öğrencisi “Parasız
eğitim istiyoruz.” diye pankart açtılar, on altı aydır içerdeler, tutuklu yargılanıyorlar; daha
hâkimin huzuruna çıkacakları, ne olacakları belli değil. Bana dünyanın herhangi bir
demokrasisinden örnek gösterin, Fransa, İngiltere, Amerika, nereyi isterseniz; pankart açtı
diye 2 üniversite öğrencisini on altı ay hapse atan bana bir demokrasi örneğini gösterin. (CHP
sıralarından alkışlar) Birisini silahla tehdit etti mi? Hayır. Molotofkokteyli attı mı? Hayır. Camı
pencereyi kırdı mı? Hayır. Vatandaşı dövdü mü? Hayır. Ne istiyor? Parasız eğitim. Ee, bende
istiyorum parasız eğitim, arkadaşlarım da istiyor parasız eğitim, eminim sizler de istiyorsunuz
parasız eğitim. İmkân olsa hiç para almayız, bütün çocuklarımız parasız okur. Bunu istemek ne
zamandan beri demokrasilerde suç olmaya başladı arkadaşlar?” (sf. 136)."
[Data_2011-2013]
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265.!!!!
"Binali Yıldırım: “Yargıtay’ın aldığı kararlar tek tek şikâyet üzerinde alınmış kararlardır. Bu
kararlarda baz istasyonlarının sağlığa zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılması yönünde olan
kararlar olduğu gibi, aksine de kararlar vardır ve dediğim gibi bu şikâyete bağlı münferit
davalar sonucu verilmiş bir karardır. İşin esası nedir? İşin esası… Ülkelerden örnekler verelim.
Örneğin, İngiltere’de elektrik alan şiddeti 46 voltmetreye kadar müsaade edilmektedir. Yani
baz istasyonunun yaydığı gerilim, elektromanyetik alan değeri metre başına, 1 metre uzakta,
46 volt oluncaya kadar baz istasyonunun kurulumuna müsaade edilmektedir. Bu oran
Amerika’da 47’dir, Kanada’da 41, Japonya’da 41 ve az önce ifade ettiğim ICNIRP
konvansiyonunun öngördüğü değer de 41’dir. Türkiye’de müsaade edilen değer 10
volt/metredir. Yani, bu değerin dörtte 1’idir. Uluslararası müsaade edilir sınırların dörtte 1’ine
biz şu anda müsaade ediyoruz” (sf. 213)."
[Data_2011-2013]

266.!!!!
"“Dünyada Japonya ve Amerika başta olmak üzere İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka,
Almanya ve İtalya balıkçılığa çok önem vermekte, kurdukları modern filolarla bol miktarda
balık avlamakta ve ekonomilerine önemli girdiler sağlamaktadırlar. Ülkemizde ise amatör ve
kıyı balıkçılığı yapılmaktadır. Sadece kıyı balıkçılığının yapılıp açık deniz balıkçılığının
yapılmaması ülkemizin açık denizlere uzak olmasından kaynaklanmaktadır” (sf. 2449."
[Data_2011-2013]

267.!!!!
"Haydar Akar: “Yine, Başbakan her gittiği yerde vizeleri kaldırdığından bahsetmektedir değil
mi arkadaşlar? Başbakanımız her gittiği yerde, her yaptığı açıklamada vizeleri kaldırdığını
söylemektedir. Doğru. Aslında yiğidin hakkını yememek lazım. Evet vizeleri kaldırdı. Bizim
daha önce vize koyduğumuz ülkelerden vizeleri kaldırdı. Bir bakın bakalım vize kalkan
ülkelere. Eğer Amerika’dan, Kanada’dan, Avustralya’dan, İngiltere’den, İtalya’dan, Fransa’dan
herhangi bir ufak Avrupa ülkesinden yani Türkiye’de herhangi bir ilin yüzölçümü kadar olan
Avrupa ülkesinden vizeleri kaldırmış iseniz bize de söyleyin, biz de bilelim, oraya vizesiz
gidelim arkadaşlar."
[Data_2011-2013]

268.!!!!
"Şimdi size bir dünya liderinden örnek vermek istiyorum: Her türlü olanaksızlıklara rağmen,
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs’a çıkma kararı veren,
Amerika’nın karşı çıkmasına rağmen Türkiye’de haşhaş üretimine izin veren Bülent Ecevit’ti
dünya lideri” (sf. 354)."
[Data_2011-2013]
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269.!!!!
"“Öncelikle bir genel görüşme ile sorunların mecliste çözümü için adım atılması sağlanmalıdır.
21. Yüzyılda çağdaş demokratik bir toplum olabilmenin ön koşullarından biriside eşit
yurttaşlık, ana dil serbestisi, kültürel çoğulculuk, zenginliğimizi teşkil eden farklılıklara saygı
temelinde geliştirilmelidir. Bunun için düşünce örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, siyasi
partiler ve seçim rejimi dâhil birtakım adımların atılması sağlanmalıdır. Çatışma süreçleri
yaşamış, İngiltere-IRA, Güney Afrika siyah-beyaz çatışması, Ortadoğu da Filistin-İsrail
görüşmeleri, İspanya-ETA deneyimlerinden yararlanılması gerekmektedir. BDP olarak bugüne
barışçıl ve demokratik çözümün Mecliste olmasını savunduk. Sorunun basit bir asayiş
meselesi olmadığı, Kürt meselesi olduğu; artık hamaset nutukları, intikam söylemi ve silahla
çözülemeyeceği anlaşılmıştır” (sf. 634)."
[Data_2011-2013]

270.!!!!
"Daha yeni, bir İngiliz gazetesi bir rapor yayınladı ve bu rapora göre dünyadaki 442 santral
içerisinde bir deprem sonrasında zarar görecek, sızıntı yapacak santraller içerisinde ilk 10’u
tespit etti ve Metsamor Nükleer Santrali ilk 10 içerisindedir. Burada, tabii, Türkiye’de ükleer
santralleri tartışırken -yeni nesil nükleer santralleri- elbette çevrecilerimiz Greenpeace olsun,
diğerleri olsun buna karşı çıkıyor ama her ne hikmetse başta Hükûmet olmak üzere, çevreciler
olmak üzere, Çevre Bakanlığımız olmak üzere, Enerji Bakanlığımız, Atom Enerjisi Kurumumuz
hiçbirisi ve hiçbirisi bu tehlikenin geldiğini görmüyor, görmek istemiyor. Binlerce imza
kampanyası yapıldı, imza toplandı ama o vatandaşların, Iğdır halkının imzası kale alınmadı.
Değerli milletvekilleri, buradan size Avrupa Birliğinin bu konudaki görüşlerini de kısaca
okumak istiyorum. Avrupa Birliğinin dönemin Ermenistan Temsilcisi, İngiltere’nin Erivan
Büyükelçisi Timothy Marschall Jones’un yaptığı açıklamada şunları görmekteyiz: “Olası büyük
bir depremde Metsamor Nükleer Santrali paramparça olacak ve meydana gelecek nükleer
kıyamette tüm canlılar yok olacak. Ermenistan verdiği sözleri tutmalı ve santrali
kapatmalıdır.”"
[Data_2011-2013]

271.!!!!
"Hasip Kaplan: 33 sıra sayılı Azerbaycan’la yapılacak sözleşme üzerinde
konuşacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.... Görülüyor ki ülkemizin en acil sorunu olan
silahların susmasını, barışı dahi soğukkanlı, makul, projeli, bilimsel, bütün dünya ve bölge
çevreleriyle çerçeveli olarak hâlâ konuşamıyoruz. Hâlâ kendi aramızda kapalı oturumlara
geçiyoruz -tabii, giremiyorum oraya ama onun açık oturum biçimlerinin benzerlerini de çok
gördük- ve sorunların en büyüğünde çözümsüzlük hep sonuç oluyor. Bu bir kader midir? Yani
şöyle düşüneceğiz: Bu durumda, Azerbaycan’la dost ve kardeş bir halk olarak ilişkilerimizi
güçlendirirken İngiltere’nin veya Amerika’nın veya Avrupalıların orada kurduğu ekonomik
yatırım ve o sözleşmelerin ve o ortaklıkların kaçta kaçını Türkiye yapıyor? Önce bunun
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hesabını görmek lazım. Eğer İskoç petrol şirketleri Azerbaycan’ın hukuk müşavirliğini dahi
alıyorsa, Türkiye’de BOTAŞ’ın da hukuk müşavirliğini alacak noktaya kadar geliyorsa bu, enerji
politikasındaki çok ciddi bir zaaftır, yanlıştır. Hükûmetten önceki dönemde de vardı, bu
Hükûmet döneminde de aynı yanlış devam ediyor. Bizim Ermenistan’la açılım ilişkilerimizin
Azerbaycan’a yansımaları oldu. Bir Nabucco Projesi hayata geçirilecekti, birdenbire
Gürcistan’da bir şeyler oldu. Rusya devreye girdi ve diğer ülkeler devreye girmeye başladı. Bu
ilişkiler ağı içinde Türkiye, mevcut durumunu kurtarmak için âdeta kıvranmaya başladı. İşte,
bir satranç oyunu gibi bütün bunlar. Bir taraftan Rusya bir hamle yapıyor, diğer taraftan
Amerika bir hamle yapıyor ve bu bütün o gelişmelerin odağında “büyük abi” pozisyonunda ve
konumunda olan Türkiye ise aslında hep kaybeden oluyor. Yani ekonomik ilişkileri Amerika
kotarıyor, Ruslar kotarıyor, İngilizler kotarıyor. Eğer Azerbaycan ekonomisiyle ilişkilerini
aldığınız zaman Türkiye'nin bunlardan sonra geldiğini görürsünüz. O zaman dostluk ve
kardeşlikte bir sorun olması lazım yani bir eksiklik olması lazım. Bunun daha iyi giderilmesi
konusunda çok ciddi bir çalışmanın olması gerekir, yeni bir dış politikanın geliştirilmesi
gerekiyor."
[Data_2011-2013]

272.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Ben biraz evvel Suriye ve İsrail’le ilgili sormuştum, Libya ile ilgili de sormak
istiyorum. Libya’da Türk yatırımları yaklaşık 25 milyar dolar. Bu politik riskleri garanti altına
alan bu MIGA’daki kapsam var mıdır Libya’daki yatırımlarımızda? 25 milyar dolarımız heba mı
oldu? Yani, Libya’da farklı bir sistem geldi, demokrasi getireceğiz diye Kaddafi’nin aşağıya
indirilmesine katkıda bulunduk, demokrasinin hiç konuşulmayacağı bir sistem geldi.
Komşularımızın ciddi düşmanı hâline geldik: Bakın, Suriye yavaş yavaş dikiliyor. Rusya’yı ikna
etmiş, Çin’i ikna etmiş, İngiltere üzerinden Avrupa Birliği ülkelerini de ikna ediyor. Suriye’ye
karşı yaptırım gücümüz bizim sadece Suriye’yle kötü ilişkileri sürdürebilen bir ülke hâline
geldik; düne kadar kardeş, bugün kalleş bir ülke konumuna geldik."
[Data_2011-2013]

273.!!!!
"Tufan Köse: Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ekonomik bağımsızlığı
olmayan ulusların siyasi bağımsızlıkları da olamaz. Osmanlının son dönemlerini hatırlarsanız,
kapitülasyonlar nedeniyle dış politikamızı İngiltere’nin, Fransa’nın, Almanya’nın, Amerika’nın
büyükelçilikleri yönetir hâle gelmişti. Maalesef on yıla yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidarı döneminde de ülkemizin, halkımızın elinden üretim gücü alınmış, yardımla geçinen ve
yardım gözleyen bir halk hâline getirmiştir. Yani ekonomik bağımsızlığımız kalmamıştır.
Ekonomik bağımsızlığı kalmayan ulusların da dış politikada da bağımsızlıklarından söz
edilemez. Değerli arkadaşlarım, üretmeyen milletler ya ırgat olacaklar ya hizmetli olacaklar ya
da emperyalist devletlerin paralı askerleri olacaklar. Yapılan özelleştirmeler ile Tekelin
özelleştirilmesiyle tütün üreticimiz maalesef üretimden çekilmek zorunda kaldı. Ne oldu tütün
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üreticimiz? Bitlis ne oldu, Tatvan ne oldu, güneydoğudaki, Karadeniz’deki tütün üreticimiz ne
oldu? (195-196)"
[Data_2011-2013]

274.!!!!
"Bülent Gedikli: “Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu küresel kriz karşısında havlu atmış,
bazı ülkeler de iflasla karşı karşıya kalmıştır. Sosyal patlamaların yaşandığı, hükûmetlerin
devrildiği ve yerlerine teknokrat hükûmetlerin iş başına geldiği bu ülkelerin geleceğini
kapkara bulutlar sarmış durumdadır. Daha geçen hafta İngiltere’de 2 milyon kamu çalışanı
Londra meydanlarında protesto gösterileri yapmış, iş bırakmışlardır. Brüksel’de, Paris’te,
Atina’da, Roma’da, Madrid’de 100 binlerce insan benzeri gösterilerle meydanlardadır. Hatta
Amerika’da yapılan Wall Street eylemleri artık bir dönemin sonunu haber vermektedir.
Dünyada bunlar olurken Türkiye ekonomisiyle, istikrarıyla, güçlü liderliğiyle dimdik ayaktadır.
Bugün Avrupa’da herhangi bir insana “Türkiye’de mi yoksa Avrupa’da mı yaşamak istersiniz?”
diye sorulacak olsa çoğu insan herhâlde “Türkiye.” Diyecektir” (sf. 71)."
[Data_2011-2013]

275.!!!!
"Bülent Gedikli: Bütçe açığından örnek verirsek İspanya yüzde 9,2;
Amerika yüzde 10,6… Bunlar anlaşılıyor mu? ... İngiltere yüzde 10,4; Fransa yüzde 7,7. Bakın,
Türkiye yüzde 2,1. (sf. 77)"
[Data_2011-2013]

276.!!!!
"Enver Erdem: “Bölgesel güç olmanın ikinci şartı da bölgesel ekonomik güç olmaktır. Dünya
ekonomik büyüklüğü içerisinde Türkiye ekonomisinin büyüklüğü maalesef istenen büyüklükte
değildir. Dünya ekonomisi içerisinde yüzde 0,5’lik bir büyüklüğe sahiptir. Gayrisafi millî
hasılası 15 trilyon dolar olan Amerika Birleşik Devletleri, 6 trilyon dolar olan Çin, 5,5 trilyon
dolar olan Japonya, 3,5 trilyon dolar olan Almanya, 2,5 trilyon dolar olan İtalya, İngiltere…
Bunların yanında henüz 1 trilyon dolara varmamış ekonomik büyüklüğüyle Türkiye’nin
bölgesinde ekonomik bir güç olduğundan da bahsetmek maalesef mümkün değildir.
Ekonomik açıdan bölgesel güç olmanın diğer şartları da bölgesinde ortak pazar konumunda
bir ülke olmak gerekmektedir. Türkiye’nin bölgesel güç olması, elbette ki Türk milliyetçileri
olarak en çok bizim istediğimiz, bizim arzuladığımız bir konudur” (sf. 345)."
[Data_2011-2013]

277.!!!!
"Emin Çınar: “Büyük devlet olmak, bölgesel ya da küresel güç olmak istiyorsak, enerji
alanlarında dışa bağımlılıktan kurtulmalı, kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak zorundayız.
Bunun için de bir an evvel yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklenmeli ve güvenli
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nükleer enerjiye geçmeliyiz. Bugün dünya üzerinde 440 nükleer santral bulunmaktadır.
Bunların yüzde 23’ü Amerika Birleşik Devletleri’nin himayesindedir. Avrupa’daki santral sayısı
151’dir. Fransa elektrik üretiminin yüzde 78’ini nükleer santrallerden sağlamaktadır. Yine
Avrupa Birliğinde nükleer enerjide elektrik üretimi payı Belçika’da yüzde 60, Almanya’da
yüzde 35, İspanya ve Finlandiya’da yüzde 30, İngiltere’de yüzde 28,6’dır. Peki, bizde durum
nedir? 2004 yılı Kasım ayında dönemin Enerji Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi
Güler, toplam 5 bin megavat gücündeki üç nükleer reaktörün inşasına 2007 yılında başlanıp
2012 yılında hizmete açılacağını ifade etmiştir. Bugün, burada, 2012 yılının bütçesini
görüşmekteyiz, maalesef bundan bir eser yoktur. Şimdi diyecekler ki: “Biz ihaleyi yaptık,
Danıştay bozdu.” Rusya ile anlaşma imzalayıp, bir kanunla Mersin Akkuyu Nükleer Santrali işi
Ruslara verilmiştir. Bu konuda Atom Enerjisi Kurumunun resmî görüşünün ne olduğu
bilinmemektedir. Yapılan bu anlaşmanın içeriğinde neler vardır, belli değildir. Ne aşamaya
geldiğinden ne yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne de aziz Türk milletinin bir bilgisi vardır
ancak bu işin ülkemize pahalıya mal olacağı bütün enerji çevreleri tarafından ifade
edilmektedir” (sf. 771)."
[Data_2011-2013]

278.!!!!
"Mehmet Ali Okur: “Standardizasyon kavramı, küreselleşen dünyada ülke sanayi ve
ticaretinin gelişmesini, uluslararası pazarda rekabet şansının artırılmasını sağlayan en önemli
stratejik araçlardan biridir. Günümüzde Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi
gelişmiş ülkeler güçlü standardizasyon altyapıları sayesinde dünya ekonomisinde söz sahibi
olmuşlardır” (sf. 905)."
[Data_2011-2013]

279.!!!!
"rtuğrul Günay: Bundan daha önemli, 2007’de Yunus Emre enstitülerinin kurulması
konusunda bir yasa çıkmıştı. Bakınız, hep söylüyorum, Türkiye'de Cervantes Enstitüsü vardı,
Goethe vardı, İngiliz Kültür vardı, Amerikan Kültür vardı, Fransız Kültür vardı. Ne zamandan
beri? Şu Mecliste bulunan herkes kendisini bildiğinden beri neredeyse. Ama bizim elli yıldan
beri Avrupa’da yurttaşlarımız vardı, Avrupa’da bir Türk kültür merkezi yoktu. Türk kültürünü
öğretecek, dilini öğretecek, oradaki, Türkiye'deki gelişmeleri anlatacak, hem oradaki Türk’e
hem Türkiye'yi öğrenmek isteyenlere, yoktu. Şimdi, şu anda, ben en son geçen ay Bükreş ve
Köstence Yunus Emre Kültür Merkezlerini açtım, on sekiz oldu. Dünyada, Avrupa toprağında,
Afrika toprağında, Asya toprağında on sekiz tane Yunus Emre Kültür Merkezi açtık ve 2012 yılı
sonuna kadar Berlin dâhil olmak üzere, Paris dâhil olmak üzere, Moskova dâhil olmak üzere
inşallah
bu sayıyı yirmi beşe çıkaracağız. Dünyada yirmi beş tane en az, bu yılın sonuna kadar Yunus
Emre Kültür Merkezi olacak. (sf. 1012)"
[Data_2011-2013]
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280.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Pardon, Sayın Güven Sak’ın yorumuna gelince, gelir idareleri, vergi
idareleri dünyanın hangi ülkesinde tamamen bağımsızdır? İngiltere’de Maliye Bakanlığının
içindedir, Amerika’da Hazine Bakanlığının içindedir. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Gerçekten,
birçok gelir idaresinin yapısını da inceledim, bunu inceleyen birçok çalışma da var. Tamamen
bağımsız olan bir gelir idaresi yok. Gelir idarelerinin hemen hemen tamamı Maliye
Bakanlıklarının bünyesindedir. Ha, bunlar mali anlamda, idari anlamda birtakım geniş
yetkilere sahipler. Biz de Gelir İdaresinin bu türden yetkilerle donatılması için gerçekten
çabaladık” (sf. 424)."
[Data_2011-2013]

281.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Iğdır Milletvekilimiz atanamayan öğretmenlerle ilgili tabii, bir yorumda
bulundu. Değerli arkadaşlar, biz 2003 yılından bu yana 301 bin tane öğretmen atamışız. Evet,
yani 169 bin derslik yapmışız, 301 bin tane de öğretmen atamışız ve önümüzdeki yıllarda da
Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre öğretmen de atamaya tabii ki devam edeceğiz. Bu dönem yani
Rusya da dâhil, İngiltere de dâhil yüz binlerce memurun işten çıkartıldığı bir dönem. Oysa
Türkiye’de, hem sağlıkta hem eğitimde hem bütün alanlarda Türkiye’nin ihtiyacı kadar tabii ki
memur alınmaya devam ediliyor” (sf. 581)."
[Data_2011-2013]

282.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Şimdi, değerli arkadaşlar, ülkelerin dış borç stoklarına bakarsanız yani özel
sektör ve kamu dış borç stoklarına bakarsanız rakamlar ülkeden ülkeye inanılmaz farklılıklar
gösteriyor. Lüksemburg gibi küçük bir ülke fakat orada finans sektörü çok büyük, finans
sektörünün borcu çok fazla. Lüksemburg’da kişi başına 3,7 milyon dolarlık borç var, bakın kişi
başına. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam dış borcu; özel sektör, kamu dış borcu
Haziran 2011 itibarıyla 15 trilyon 41 milyar dolar, 15 trilyon. Avrupa Birliğinin toplamı 13,7
trilyon dolar, bu 2010 Haziranı itibarıyla. Mesela İngiltere’nin yaklaşık 9 trilyon dolar borcu
var, Almanya’nın 4,7 trilyon dolar borcu var. Bakın, özel sektör ve kamunun toplam dış
borcundan bahsediyorum. “Türkiye burada nerededir?” diye sorarsanız, Türkiye’nin -yani
buradaki rakamların bir kısmı 2010 Haziran, bir kısmı 2011 Haziran- 309 milyar dolardır
toplam devlet ve özel sektör dış borcu. Türkiye Brezilya’dan sonra geliyor, 27’nci sırada. Yani
Türkiye toplam dış borçları sıralamasında 27’nci sırada. Peki, Türkiye’de o anlamda kişi başına
borç sıralamasında yine çok çok daha aşağılarda” (sf. 607-608)."
[Data_2011-2013]

283.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: Şimdi, ben de on yedi yıl kamuda çalıştım. Sürekli olarak, kamuya girdiğim
günden ayrıldığım güne kadar biz sürekli olarak “Tasarruf, tasarruf…” dedik, tasarruf peşinde
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koştuk. Yani çok büyük bir israf var. Bakın, İngiltere’de, Japonya’da 10 bin-12 bin araç sayısı,
bizde 86 bin. Bir anormallik var bunda değerli arkadaşlarım. Kamu personeline daha fazla
vereceğiz, bunlardan da tasarruf edeceğiz. Bunu yapmamız lazım. (sf. 635)"
[Data_2011-2013]

284.!!!!
"Veysel Eroğlu: “Esasen sayın milletvekillerimizin görüşlerine aynen katılıyorum. Burada
özetle şunu belirtmem lazım: Türkiye, hiçbir zaman kıtal, katliam veyahut da soykırım
yapmamıştır. Esasen bizim kültürümüzde böyle bir soykırım anlayışı yoktur. Biz, bütün
herkese karşı, bütün insanlara karşı özellikle sevgiyle, merhametle yaklaştık. Bakın, hatta
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiği zaman, Ermeni Patrikliğini, Hovakim’i çağırarak
İstanbul’da bir Ermeni Patrikliği dahi kurdurmuş, hatta Anadolu’daki birtakım Ermeni
ustalarını dahi İstanbul’a davet etmiştir. Biz, asırlardır Ermenilerle böyle sıcak bir komşuluk
ilişkisi ve gerçekten “Tebayı Sadıka” adıyla bilinen böyle bir sıcak bir yaklaşım içindeyken,
maalesef 1850’li yıllardan itibaren bilhassa İngilizler, Fransızlar ve Rusların tahrikleriyle
Londra’da Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri komiteleri kurulmuştur. Bu tamamen, bu mesele,
Türkiye’nin doğusunda bir Ermenistan devletinin kurulması “Şark meselesi” adıyla bilinen,
özellikle Türkleri Anadolu’dan, Avrupa’dan atma projesinin bir parçası olarak ele alınmıştır.
Ermeniler tamamen Fransızlar, İngilizler ve Ruslar tarafından bir piyon olarak kullanılmıştır
maalesef. Nitekim, bakın Birinci Dünya Harbi çıktığı zaman, maalesef bu Ermeni çeteleri
Fransızların, Rusların ve İngilizlerin desteğiyle Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da
gerçekten çok büyük bir mezalim icra etmişlerdir. Hatta burada bir hatıramı anlatmadan
sözümü bitirmeyeceğim. Şöyle ki, ben 1973 yılında Erzincan’da askerlik yaparken orada,
Erzincan’da Ermenilerin yaptığı katliamı gören, şahit olan bir ihtiyar amcayı ziyaret ettiğim
zaman, anlattıkları gerçekten kanımı dondurmuştu; o ağladı, ben ağladım. Neticede, bütün
insanları bir yere toplayıp çoluk çocuk demeden, cami içinde veya çeşitli yerlerde, okullarda
onları ateşe verip yakan, hatta hamile hanımların karınlarındaki çocukları süngüyle deşerek
aralarında bahse tutuşan, maalesef, bu Ermeni çeteleri Türkiye’de çok büyük bir mezalim icra
etmişlerdir. Bununla ilgili çok değişik kitaplar var. Bunların hakikaten bir araştırılmasında
büyük fayda var” (sf. 20)."
[Data_2011-2013]

285.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Şurada, sadece, elimde 1922 yılı Kasımında
Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmayı yapanlar, Amerikalılar ve
İngilizler. Bu çalışmada, dünyanın hangi ülkesinde ne kadar Ermeni olduğu tespiti yapılmış ve
bu Ermenilerden ne kadarının Türkiye’den göç etmiş Ermeniler olduğunu belirtmiş. Bu
belgeye göre, Türkiye’den 817.873 Ermeni’nin başka ülkelere göç ettiği, ayrıca 95 bin
Ermeni’nin Türkiye’de Müslümanlığı kabul ettiği ve yukarıdaki rakama dâhil olmadığı, yine
Türkiye’de -İstanbul’da- 149.998 Ermeni’nin Ermeni kimliğiyle, yine Anadolu’da da 131.175
Ermeni’nin Ermeni kimliğiyle yer aldığını belirtiyor ki zaten, sadece bunları bile bir araya
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getirsek, 1 milyon 200 bin Ermeni’nin, 1922 Kasımı itibarıyla, bütün savaşların bittiği dönem
sonrasında hayatta olduğu görülüyor. (sf. 36)"
[Data_2011-2013]

286.!!!!
"Veli Ağbaba: Elbette İnönü düşüncelerinin muhalifleri vardı, var olmaya da devam ediyor. O
gün cumhuriyetin muhalifleri, Amerikan mandacılarıydı, İngiliz muhipleriydi, işbirlikçilerdi.
Bugünün muhalifleri ise Amerikan füze kalkancıları, Irak işgalcilerinin duacıları, tezkere
satıcılarıdır. İşte hakikat, işte mirasçılar. Kim, ne için, ne yapıyorsa ortada. (sf. 99)"
[Data_2011-2013]

287.!!!!
"“1980’li yıllarda Tekel dışında 70 kadar tütün şirketi sektörde faaliyet gösteriyordu. Daha
sonraki yıllarda ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı büyük sermaye grupları, ülkemizde
bulunan küçük şirketleri yok edip pazarı eline geçirip üreticilerimizden maliyetinin altında
tütün almış, tütün üreticisi iflas ederek yoksullaşıp, işsiz kalmış ve büyük şehirlere göç
etmişlerdir. Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman başta olmak üzere 2009 yılında
tütün ekimi yasaklanmış üreticiler işsiz ve yoksul kalınca bölgede yaşam vahim bir hâle
gelmiştir. Tütün üretiminde aile birimlerinin tümü çalıştığı için bölgedeki işsizlik ve
yoksulluğun giderilmesinde önemli katkısı olmaktadır” (sf. 231)."
[Data_2011-2013]

288.!!!!
"Hasip Kaplan: Elbette ki enosisi de megalo birleşme iradelerini de “Çözümsüzlük çözümdür.”
düşüncelerinden Avrupa Birliği süreçlerine, ABD süreçlerine, İngiliz oyunlarına ve dahası
Annan Planı’na ve dahası günümüze kadar değişen dünyaya, kriz dönemi sonrası yeni günlere,
her şeyi konuştuğumuzda tarih daima bizi 1960’lardan önceye götürecek. Umarım, umarız ve
inanıyoruz ki bir gün Kıbrıs halkının özgürce iradesini belirlediği, kendi demokrasisini,
demokratik anayasasını özgürce belirlediği, eşit ve özgürce yaşadığı ve doğduğu topraklarda
herkesin özgürce yaşadığı günler yakın olsun."
[Data_2011-2013]

289.!!!!
"Aytun Çıray: Değerli arkadaşlar, bundan yıllarca önce Tarih Kurumu Başkanı iken Sayın
Halaçoğlu ve arkadaşları çok önemli bir araştırmaya imza atmışlardı ve başka ülkelerin
arşivlerine girerek başka ülkelerin, Rus, Alman, İngiliz ve Amerikan arşivlerinden soykırımın
hiçbir zaman olmadığına dair delilleri toplamışlardı ve dünya tarihçilerini bunları tartışmaya
davet etmişlerdi ve inanılmaz şeylerle karşılaştılar bu arada. Yabancı ülkelerin raporlarını çift
nüsha yazdıklarını gördüler. Bir, kamuoyunun bileceği şekilde, bir de gizli, kendi misyonlarının
bileceği şekilde. Ermenilere Fransızların silah dağıttıklarını tespit ettiler. Binlerce Ermeni’nin,
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o zamanki Osmanlı vatandaşı Ermenilerin Amerika’ya kaçırılarak öldürülmüş gibi gösterildiğini
tespit ettiler. (s 544)"
[Data_2011-2013]

290.!!!!
"Aytuğ Atıcı: Bakın, Orta Doğu’da oynanan büyük oyunun en baş aktörünün Amerika Birleşik
Devletleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok.
Adam çıktı, açık açık söyledi. Bizim Başbakanımız da onun ortağı oldu. Orta Doğu’da ayrı bir
hava esmeye başladı mı? Başladı. Amerika’nın en yakınında bulunan ülke kim? İngiltere.
Amerika’yla İngiltere bir araya gelecek, Orta Doğu’yu şekillendirecek ve Fransa buna seyirci
kalacak; öyle mi? Bunu görmemiz gerekiyordu. Fransa buna seyirci kalmadı, Fransa buna
Fransız kalmadı. Ne zaman ortaya çıktı? Libya’da ortaya çıktı. (s 550-551)"
[Data_2011-2013]

291.!!!!
"İsmet Yılmaz: Anılan bölgelerde, Hint Okyanusu’nda meydana gelen deniz haydutluğu ve
silahlı soygun eylemleri ile uluslararası toplumca mücadele edilmesine cevaz veren Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresi son olarak 22 Kasım 2011 tarihli ve 2020
sayılı Karar’la bir yıl daha uzatılmıştır. Bu Karar’da özellikle teşekkür edilmekte, Çin orada,
Hindistan orada, İran orada, Japonya orada, Malezya orada. “Bizim orada ne işimiz var?”
diyenler bu ülkelerin de orada ne işinin olduğunu açıklamak zorundadırlar. Kore orada, Rusya
Federasyonu orada, Suudi Arabistan orada, Yemen orada, İngiltere
orada, Fransa orada, Yunanistan orada, Hollanda orada, Almanya orada, İtalya orada, Belçika
orada, İsveç orada, İspanya orada ve Amerika orada."
[Data_2011-2013]

292.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Biraz önce söyledim, Doğu Akdeniz uluslararası güç yarışında daima
önemliydi ama son yıllarda biraz daha önem kazandı. Çünkü ilave olarak Doğu Akdeniz’de
petrol ve doğal gazla ilgili önemli gelişmeler de oldu, milyar dolarla ifade edilen bir doğal gaz
kaynağı, kaynakları keşfedildi. Ve Doğu Akdeniz, bu uluslararası güç yarışında, enerji yarışında
daha da önemli bir yere sahip oldu. Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu
Akdeniz’de bir deniz üssü var. İngiltere’nin yine Kıbrıs’ta bir üssü söz konusu. Yine İngiltere
dışında Rusya’nın Suriye’de bir üssü söz konusu, askerî üssü. İsrail de önümüzdeki günlerde böyle bir teklif olduğu söyleniyor- Kuzey Kıbrıs’tan üs almak peşinde; böyle bir amacı
olduğunu öğreniyoruz. Böyle bir teklifte bulunulduğunu Netenyahu tarafından, bunun da
olumlu olarak görüldüğünü, pazarlıkların başladığını öğreniyoruz, ne kadar doğrudur
bilmiyoruz ama herkes Doğu Akdeniz’le ilgili, Kıbrıs’la ilgili olarak bir şeyler elde etmeye,
burada yer tutmaya çalışıyor” (sf. 77)."
[Data_2011-2013]
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293.!!!!
"Cevdet Erdöl: “İnternet kullanımıyla gelişmişliğin de ciddi bir paralelliğini görüyoruz. Özellikle
İngiltere’de yüzde 85, Güney Kore’de yüzde 83, Almanya’da yüzde 81, Japonya’da yüzde 80
vesair, Türkiye’de ise yüzde 40 civarında. Ama gelişmişliğimiz arttıkça İnternet kullanımı
artacak, İnternet kullanımı arttıkça da gelişmişliğimiz artacak. Birbirini tetikleyen unsurlardır.
Ama biz burada İnternet’i kullanırken çocuklarımıza ve gençlerimize mutlaka bunu bir
yüzmeyi öğretir gibi… Çocuklara boğulmadan yüzmeyi öğretmemiz lazım, ateşe elini
sürmeden ateşin yaktığını hissettirmemiz lazım, keskin bir ekmek bıçağıyla ekmeği keserken
elini kesmemesini öğretmemiz lazım, denize açılan bir kayıkta kayalıklara vurmadan karaya
yaklaşmasını öğretmemiz lazım. Burada da Millî Eğitime ve eğiticilere çok büyük önem ve
görev düşmektedir. İnternet başında uzun süre kalma bakımından Türkiye dünyada 3’üncü
sırada” (sf. 633)."
[Data_2011-2013]

294.!!!!
"Ömer Dinçer: “Özel yeteneklerin geliştirilmesiyle ilgili grup başkanlığı, temelde işte bu yüzde
2’lik öğrenci grubunun tespiti ve teşhisinin yapılması, onların eğitimlerinin yaygınlaştırılması
ve eğitimlerinin, eğitime erişimin kolaylaştırılması, bu alanda görev alacak öğretmenlerin özel
olarak yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, yine bu alanda çalışacak personelin de özel, bu alanla
ilgili uzmanlıklarının ortaya konulmasıyla ilgili programları ve çabaları yürütecek. Tabii
özellikle bu çocukların hem tanınması, tanımlanması, teşhis edilmesi hem de eğitim
programlarının ortaya konulmasıyla ilgili, dünyada çok değişik modeller uygulanıyor. Bu
modellerin başında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya ve Kore
Cumhuriyeti gibi ülkelerde özel yetenekli bireyler için özel okul uygulaması yapılıyor. Bu
çocuklar seçiliyor, teşhis ve tanısı yapıldıktan sonra onlar özel okullarda eğitime tabi
tutuluyorlar. İngiltere, Macaristan, Slovenya, Avusturya, Rusya, Polonya gibi ülkelerde ise özel
okulların en dikkat çekici yanı daha çok güzel sanatlar alanına ağırlık vermeleri şeklinde ortaya
çıkıyor. Ağırlıklı olarak müzik, tiyatro, resim ve benzeri alanlarda üstün zekâlı çocuklardan
daha çok, aslında özel yeteneğe sahip olan çocukların eğitimine önem veren bir eğilim
olduğunu görüyoruz” (sf. 618)."
[Data_2011-2013]

295.!!!!
"Altan Tan: Sevgili arkadaşlar, kılık kıyafet, işte, kravatın mecburi olmaması, bunun da şöyle
bir gerekçesi vardır: Dünyada kendi millî kıyafetiyle kendi millî Meclisine giremeyen ender
milletlerden birisiyiz. İsrail Meclisinde Başbakan kafasına kipasını, takkesini takıp, gidiyor;
Araplar, Hindistanlılar, Pakistanlılar kendi millî kıyafetleriyle giriyor; İngiliz lortları peruklarıyla
katılıyor toplantıya. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum."
[Data_2011-2013]
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296.!!!!
"Erdoğan Bayraktar: “Bu yasa ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve afet riski
taşıyan binaların yıkılması ve de ülke genelinde güvenli ve yaşanabilir alanların oluşturulması
hedeflenmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, dünya nüfusunun yarıdan fazlası
kentlerde yaşıyor ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara, şehirli nüfusunun ise 6
milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hızlı şehirleşme birçok kentleşme sorunlarını da
beraber getirmiştir. Bu bakımdan, gelişmiş ülkeler dahi kentsel dönüşüm noktasında büyük
zorluklar yaşamaktadırlar. Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi gelişmesini tamamlamış
ülkelerde kentsel dönüşüm uygulamaları daha çok kent merkezlerindeki köhneleşmiş
alanların, çöküntü alanlarının veya sanayi alanlarının dönüşümüne ve yeniden fonksiyon
kazanmasına yönelik olup, bu tarzdaki dönüşümler bile önemli mali ve sosyal zorluklar
getirmektedir. İspanya ve Güney Kore... ” (sf. 306)."
[Data_2011-2013]

297.!!!!
"Mahir Ünal: Gelişim düzeylerine uygun bir eğitim ancak ve ancak kademeli bir
eğitimle mümkündür. Almanya’dan İngiltere ve Amerika’ya kadar, gelişmiş ülkelerin
tamamında…İlkokul ya dört yıldır ya beş yıldır ya da altı yıldır.(sf. 184)"
[Data_2011-2013]

298.!!!!
"Ali Öz: “Şimdi, nükleer enerji, başta Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik
Devletleri ve İskandinav ülkelerinin bazılarında, Bulgaristan, Rusya, Ermenistan olmak üzere
birçok ülkenin vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Nükleer enerjinin üretimiyle alakalı sonuçta
radyasyon ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda, nükleer enerjinin bizatihi kendisi
olmasa bile, nükleer atıkların kanser oluşturma riskini ciddi derecede artırdığını bilim
adamları ve tıp dünyası çok iyi bilmektedir. Benden önceki konuşmacı arkadaşımızın da
bahsettiği gibi, özellikle bazı kanserlerde ciddi artışlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların
başında ilik kanseri, “lösemi” dediğimiz kanserde 2 kat, meme kanserinde normal görülen
popülasyona göre 3-5 kat daha fazla oranda, tiroit kanserlerinde yüzde 200 oranında daha
fazla, aynı zamanda, toplumda “konjenital (doğumsal) anomali” dediğimiz anomalileri de
gerçek manada arttırıcı bir etkisi olduğunu bilmekteyiz” (sf. 702-703)."
[Data_2011-2013]

299.!!!!
"Afif Demirkıran: Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, eğer dünya bunun nimetinden istifade
ediyorsa biz de istifade edeceğiz ve Fukuşima kazasından sonra da öyle ifade edildiği gibi çok
fazla ülke de geri adım atamadı. Japonya kamuoyuyla, tabii haklı olarak, biraz tereddütlü
davranıyor. Bakın, Almanya bir karar aldı, o
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kararı tekrar gözden geçiriyor. Fransa devam diyor, Belçika devam diyor. İngiltere “Ben yeni
santraller kuracağım, 2030 yılına kadar 80 tane daha büyük yeni nükleer santral kuracağım.”
diyor. (sf. 707)"
[Data_2011-2013]

300.!!!!
"Adil Kurt: “milyonluk Azerbaycan’da bir kitabın basılış tirajı 100 bindir, 75 milyonluk
Türkiye’de bir kitabın basılış tirajı 2 bin ile 4 bin arasındadır. 75 milyonluk Türkiye’de sadece
70 bin kişi sürekli düzenli kitap okuyucusudur. Bizdeki düzenli gazete okur sayısı oranı yüzde
22. Japonya’da bir yılda bir kişi 25 kitap okuyor, İsviçre’de 10 kitap okuyor, Fransa’da 7 kitap
okuyor. 75 milyonluk Türkiye’de bir kişi yılda kaç kitap okuyor, onu da sizinle paylaşayım:
Ortalama, on yılda 1 kitap okunuyor. Verileri devam ettireceğim: Japonya’da halkın yüzde
14’ü düzenli kitap okuyucusu, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 12 düzenli kitap
okuyucusu, İngiltere ve Fransa’da yüzde 21 düzenli kitap okuyucusu, Türkiye’de on binde 1
düzenli kitap okuyucusu” (sf. 950)."
[Data_2011-2013]

301.!!!!
"Nurettin Canikli: Şu anda ihale mevzuatını hiç değiştirmeden, bahsedilen proje ihale
mevzuatı, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde rekabete açık bir şekilde ihaleye çıkıldığı zaman
ne olur?.......Demek ki, şu andaki şartlara göre ihale yapılırsa, bu ihaleyi yabancı, ya İngiliz
firması alacak ya Amerikan firması alacak, belki İsrail firması alacak. (sf. 970-971)"
[Data_2011-2013]

302.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Değerli milletvekilleri, bakın, şu an ihtiyaç duyulan 126 bin öğretmeni de
bunun içerisine katacak olursak kesinlikle önümüzdeki yıl eğitim- öğretim süresi içerisinde
büyük bir sıkıntı yaşanacağı malumdur. Diğer taraftan, siz eğer özel okullarda bunun
standardını iyi belirlemediğiniz takdirde ortaya çıkacak durum şudur: Bakın, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde yine aynı biçimde birtakım özel okullar kuruldu. Bunların çoğu da
misyoner okullarıydı. 1914 yılında İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin Osmanlı topraklarında kurduğu okul sayısı 1.244’tü. Öğrenci sayısı kaçtı? 85
bindi. Osmanlı devletinin açtığı resmî iki okul vardı: İdadi ve rüştiyeler. Bunların öğrenci sayısı
ne kadardı? 35 bindi. Yani bakın, misyonerlerin kurduğu okulun öğrenci sayısı 85 bin, devletin
kurduğu okulun öğrenci sayısı 35 bin. Osmanlı devleti, biliyorsunuz, yıkıldı ama burada en acı
olanı… Mesela Robert Kolej, bir misyoner okuluydu. 1863 yılında kuruldu, 68 yılında ilk
mezunlarını verdi ve ilk verdiği mezunlar Bulgar isyanının ele başlarıydı” (sf. 997)."
[Data_2011-2013]
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303.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Uzun tutukluluk sürelerine ilişkin düzenlemeler, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hâlâ yerinde
durmaktadır. Türkiye’de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre
tutukluluk süresi on yıla kadar çıkabilmektedir. Bu süre Avusturya’da iki yıl, Almanya’da altı
ay, İskoçya’da yüz on gün, Fransa’da dört yıl. Peki, tutukluların hüküm giyme oranı ne? Bu
oran Türkiye’de yüzde 50-60 civarında, yani 10 tutukludan 4’ü, 5’i suçsuz yere yatıyor. Diğer
ülkelerde bu oran, Japonya’da tutukluların yüzde 99,9’u hüküm giymekte, Çin ve Kore’de
99,6’sı, Fransa’da 98,9’u, Almanya’da da 96,5’i, İngiltere’de 90,3’ü. Bu rakamlara göre
Türkiye’de tutukluların hüküm giyme oranı, çok vahim seviyededir. On yıllık AKP İktidarı
reform yapacaksa tutuklama rakamlarını hüküm rakamlarına eşitleyecek düzenlemeler
getirmelidir. Anayasa referandumunda Türk milletini aldatıp, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı
ele geçirip, üstüne biraz da adliye binası, cezaevi inşaatı ekleyip “yargı reformu” diye kasım
kasım kasılmak doğru bir anlayış değildir” (sf. 763)."
[Data_2011-2013]

304.!!!!
"Bu çalışmalara baktığımız zaman, gerçekten Türkiye'nin bulunduğu tabloyu görmemiz
açısından önemli bir imkân sunuyor. O da, şu anda Türkiye’de cezaevlerinde bulunan her 100
kişiden 27,8’i tutuklu, kalanı hükümlü. Bizden daha çok tutuklusu olan -oran itibarıylaülkeler: Yunanistan, Danimarka, Belçika, İsrail, Brezilya, İsviçre. Bizden daha iyi olanlar:
Avusturya, İsveç, Fransa, ABD, İspanya, Rusya, Almanya, İngiltere. Biz bunların, skalanın
ortasındayız. (792-793)"
[Data_2011-2013]

305.!!!!
"....Ülkelerin nüfusuna göre, her 100 bin kişiden kaç kişi cezaevinde ülkelerde? Baktığımız
zaman Türkiye’de 100 bin kişide 175 kişi cezaevinde; İsrail, Brezilya, Rusya, ABD bizden daha
olumsuz noktada, cezaevinde daha fazla insan var ama İngiltere, İspanya bizimle hemen yakın
ama Fransa, Yunanistan, Belçika, Almanya, İsviçre, Danimarka, İsveç de bizden iyi. Dolayısıyla,
biz hedef olarak
bizden daha iyi olan ülkelere doğru bir gayret içerisindeyiz. Doluluk oranına gelince:
Türkiye’de yüzde 106, yüzde 110; yeni açılan kurumlarımızla bu oran
her gün değişiyor. Amerika’yla, Avustralya’yla aynı durumdayız. İngiltere, Fransa, Belçika,
Yunanistan, İspanya, Brezilya cezaevlerindeki doluluk oranı açısından bizden daha sıkıntılı
ama Danimarka, İsveç, Rusya ve İsviçre bizden daha iyi konumda. Burada da daha iyiye doğru
bir gayretimiz var. (793-794)"
[Data_2011-2013]
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306.!!!!
"Necdet Ünüvar: Tabii, şiddet değerli milletvekilleri, dün vardı, bugün de var, yarın da var
olacaktır. Sadece bugünün sorunu değildir, sadece Türkiye’nin sorunu da değildir. Biraz önce
Sayın Bakanımız İngiltere örneğinden ifade etti; Kanada’dan, Avustralya’dan, Amerika’dan,
Almanya’dan, Fransa’dan da rakamlar vermek
mümkündür ama sizleri rakamlara boğmak istemiyorum. Bakanlığımızın ve grubumuzun bu
konudaki araştırma komisyonu kurulmasındaki tavrı gerçekten
son derece cesur bir tavırdır çünkü en iddialı olduğumuz bir alanda tartışma yapabilmek her
iktidarın göze alabileceği bir cesaret değildir. (sf. 1038)"
[Data_2011-2013]

307.!!!!
"Erdoğan Bayraktar: “Burada yaptığımız şudur: Öz güveni yüksek, Almanya gibi, İspanya gibi,
İngiltere gibi, Amerika gibi ülkelerin yapmış olduğu satışlar incelenmiştir. İngiltere’de
gayrimenkul satışları intifa hakkına bağlıdır, doksan dokuz yıllığına verilmektedir ama bir kısım
tapu da verebilmektedir. Tapu verilen yerlerde hiçbir şart yoktur. İntifa haklarında da yine
hiçbir şart aranmamaktadır. Almanya’dan, pasaportunuzu cebinize koyun, oturma müsaadesi
olsun olmasın, gidip oradan gayrimenkul alabilirsiniz. İspanya, son sekiz yılda 350 milyar dolar
gayrimenkul satışından” (sf. 265)."
[Data_2011-2013]

308.!!!!
"Ali Halaman: Sayın Bakanımıza şöyle bir soru soruyorum: Bu borçtan dolayı, satmaktan
dolayı geçmiş dönemlerde, Osmanlı döneminde Ruslara karşı İngiltere Kıbrıs’ı istedi, o günün
şartlarında Kıbrıs verildi. Sonra, şimdiki ekonomik sıkıntılardan dolayı da Yunanlılar kendi
adalarını Suudi Arabistan’a satmaya
çalışıyor, bir kısmını da satıyor. Ben, acaba Türkiye’de ekonomik bir sıkıntıdan dolayı mı on
senedir gündeme gelmeyen kanun, bugün gündeme geldi diyorum? Bizim bilmediğimiz bir
sıkıntı mı var ekonomide? (sf. 270)"
[Data_2011-2013]

309.!!!!
"Ümit Özgümüş: Kıyıların satışı: İstediğiniz kadar siz ilçelerin yüzde 10’uyla
sınırlayın, Alanya’da, Antalya’da, Datça’da, Fethiye’de sahilden içeriye doğru 300 metre
mesafedeki, 400 metre mesafedeki kuşağı sattıktan sonra geri kalan sizin olsun. Bu tempoyla
gidilirse otuz sene, kırk sene sonra bu toprakların çocukları denizi göremez. Maliye Bakanı ya
da onu savunanlar “Ben havaalanında sırtına toprak almış, ev almış götüren turist
görmedim.” diyor. Gülünecek bir şey değil.
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Otuz sene, kırk sene sonra denizi göremeyiz. Bakın, şu anda Belediye Seçimleri Yasası’nı
değiştirirseniz, Antalya’da şu anda Almanlar belediye başkanı olur; Datça’da, Fethiye’de
İngilizler olur. Mersin bölgesindeki bir bloku olduğu gibi Ruslar aldı. Bu süreç devam ederse
Orta Anadolu’ya yerleşirsiniz. (sf. 314)."
[Data_2011-2013]

310.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, biz burada size bir iki örnek daha sunmak istiyoruz: Gümrükte oy
kullanmayı anladık; gümrükte bir sandık var, sandık kurulu var, gidersiniz oyunuzu
kullanırsınız. En klasik yöntemdir bu. Mektupla oylamayı Anayasa Mahkemesi iptal etti zaten.
Gümrükteki oyda sandık var, ona bir şey demiyoruz. Peki, soruyorum: Almanya’da her yerde
konsolosluk yok, siz nereye sandığı kuracaksınız, söyler misiniz bize. Siz bu yasanın içinde
diyorsunuz ki: “Dış ülkelerde, o ülkelerin göstereceği diplomatik ilişkiler ve yardımlar sonucu
seçim güvenliği sağlanacak.” Seçim güvenliğini siz nasıl sağlarsınız bu mantıkla arkadaşlar?
Herkes örgütlüdür, herkes yurt dışında örgütlüdür arkadaşlar. Bizim Washington’da
temsilciliğimiz var, Brüksel’de temsilciliğimiz var, Erbil’de temsilciliğimiz var, bütün partilerin
yurt dışında temsilcilikleri var ve orada çalışıyorlar, örgütlüler. Bırakın, biraz da onları
dinleyerek -Almanya için nasıl bir oylama, İngiltere için nasıl bir oylama, küçük ülkeler için
nasıl bir oylama- biraz da onların fikirlerini alarak katkılarını alalım” (sf. 724)."
[Data_2011-2013]

311.!!!!
"Şuay Alpay: 201 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Anayasa Komisyonuna
geldiğinde, bu konuda örnekler nedir, yurt dışındaki örnekler, özellikle Amerika, Almanya,
Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Estonya, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İsveç,
İsviçre İtalya, Roma gibi 14 ülkenin bu konuda ne tür uygulamalar yaptığını arkadaşlarımızla
birlikte inceledik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bu ülkeler ne tür imkânlar tanıyor ve oy
kullanmayla ilgili hangi yöntemleri ve ilkeleri benimsemişler? (sf. 732)"
[Data_2011-2013]

312.!!!!
"Tanju Özcan: Arkadaşlar, bakın, Vatandaşlık Kanunu ile ilgili de az önce değerlendirmeler
yapıldı. Bunlardan bir tanesi bizim açımızdan ve sizler açısından son derece önemli. Bir başka
ülke vatandaşlığını iktisap etmiş olanların Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunda yeri
olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada hep tartışıldı: “Efendim, işte, Devlet Bakanı
Egemen Bağış aynı zamanda Amerikan vatandaşı mı?”, “Sayın Mehmet Şimşek aynı zamanda
İngiliz vatandaşı mı?” (sf. 735)"
[Data_2011-2013]
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313.!!!!
"Aylin Nazlıaka: “Doğrular söylenmiyor.” demiştim. Bir başka söylem de şöyle: “Gelişmiş
ülkelerde devlet eliyle tiyatro olmaz.” deniliyormuş. Şimdi ben bu konuyu hakikaten
araştırdım, merak ettim, birtakım sivil toplum örgütleriyle görüştüm, sanatçılarla bir araya
geldim, bazı kitaplar edindim, bu kitapları okudum ve birazdan size sayacağım ülkelerde
sanatın ve tiyatronun devlet eliyle desteklendiğini açıklayacağım. Bu ülkelerin gelişmiş ülkeler
olup olmadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İsveç,
Norveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Portekiz, Çin, Japonya… Liste daha uzayıp gidiyor ama
herhâlde dünyanın en güçlü on ekonomisini saydığımız için çok da devam etmeye gerek yok
diye düşünüyorum. (sf. 864-865) ... Avrupa’nın kasaba ölçekli kentlerinde dahi opera, tiyatro
ve bale salonlarına rastlanmaktadır ki bu
da aslında sanatın devlet eliyle desteklenmekte olduğunun çok önemli bir göstergesidir.
Sanata devlet desteği Avrupa’da daha çok kurumsal yapılar üzerinden yürümektedir. Örneğin
İngiltere’de devlet, sanatı desteklemek için bir kurum kurmuştur fakat bu kuruma asla ve asla
müdahale etmemektedir.
Yine, Sayın Başbakanın yeni döndüğü İtalya’da devlet sanata ilişkin tüm mali giderlerin yarısını
karşılamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da her yer yıkık dökükken ilk yapılan
binalar tiyatro ve konser salonları olmuştur değerli arkadaşlar. Yine, neoliberal politikaların en
vahşi uygulayıcısını yani Margaret Thatcher dönemini hatırlayın, o dönemde hemen hemen
her şeyi özelleştirmiştir fakat Margaret Thatcher tiyatrolara dokunmamıştır. Hatta ve hatta o
dönemde tiyatroların bütçesi yükseltilmiş, aksine, devlet desteği artırılmıştır. Yani özetle,
dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanata ve sanatçıya destek vardır. (sf. 865)"
[Data_2011-2013]

314.!!!!
"BEDİİ SÜHEYL BATUM: – Baksa da ne olur, tabii. …her seçim çevresinde bir il seçim kurulu
Türkiye’de, 50 milyon seçmene -doğrudur- her ilçede bir ilçe seçim kurulu, ayrıca yeteri kadar
sandık kurulu. Şimdi, kendileri yasada söylüyorlar, diyorlar ki: “Yurt dışında 5 milyon
vatandaşımız var; 2,5 milyondan fazla seçmen var, bunlar da 155 ülkeye dağılmış.” Düşünün,
Fransa’sı, İngiltere’si, Avustralya’sı, bir tane seçim kurulu, bütün bu seçimlerin dürüstlüğüyle,
düzeniyle, hepsiyle bir tek ilçe seçim kurulu ilgilenecek, o da Ankara iline bağlanmış bir ilçe
seçim kurulu ve bizim Anayasa’mızın 79’uncu maddesi diyor ki, demokrasi ilkesi de böyle
söylüyor: “Aman, seçimleri yaptığın kadar, o seçimin düzenli, dürüst, namuslu, eşit olması
önemlidir.” (sf. 921)"
[Data_2011-2013]

315.!!!!
"Müslim Sarı: “Şimdi, bu açıdan baktığımız zaman, Türkiye’de sigortacılık sektöründe ciddi bir
gelişmenin sağlanamadığını görmemiz gerek. Hakeza sigortacılık sektörünün dünyadaki yeri,
Türkiye’deki sigortacılık sektörünün dünyadaki, diğer ülkelerdeki sigortacılık sektörüyle
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karşılaştırmasını yaptığımızda da benzer bir durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.
Örneğin yine 2008 yılı rakamları: Maalesef Müsteşarlığın sayfasında en son bu rakamlar var.
Üretilen primlerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 0,21 olduğunu ve dolayısıyla
Türkiye’nin 36’ncı ülke olduğunu görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik
Devletlerinde bu oran yüzde 29, Japonya’da 11, İngiltere’de ise 10. 10’uncu ülke olan Güney
Kore’de bu rakam 2,27. 10’uncu ülkeyi vermemin özellikle sebebi, Sayın Başbakanın 2023
vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin en büyük 10 ekonomiden biri olma iddiasının
karşılaştırılabilir bir kıstasını bulmaktır. Mesela 20’nci ülke Rusya’da bu oran 0,91, 2008
yılındaki bizim rakamlarımızın 3-4 katı. Dolayısıyla sigortacılık sektörünün millî gelir içindeki
payının en az yüzde 3’lere kadar çıkartılmasının Hükûmetin önüne koyması gereken bir hedef
olduğunu düşüyorum” (sf. 934)."
[Data_2011-2013]

316.!!!!
"Mustafa Elitaş: “Bakın değerli milletvekilleri, yine ülkelerin 2000 yılından 2010 yılına kadar
gelen gayrisafi yurt içi hâsıla artışlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik
Devletleri’nin 2000 yılından 2010 yılına kadar gayrisafi yurt içi hâsıla artışı yüzde 47; İngiltere
52,6; Almanya 73,5; Fransa 91,7; İtalya 85,1; İspanya 136,1; Yunanistan 140,2. Türkiye’nin
gayrisafi yurt içi hâsıla artışı on yılda yüzde 177 olmuş” (sf. 730)."
[Data_2011-2013]

317.!!!!
"Süha Aldan: “Aslında bu yasa tasarısıyla ilgili en çarpıcı örneği biz İtalya’da yaşadık. Komisyon
üyeleri olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne, İtalya’ya, İngiltere’ye ve Avusturya’ya geziler
düzenledik. Ben de İtalya’ya giden grubun içindeydim.... Tasarı gerekçesinde pek çok Avrupa
ülkesinde ara buluculuk sisteminin kullanılan bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Yapılan yurt
dışı ziyaretlerinde de bu sistemin 2000’li yıllardan itibaren bazı Avrupa ülkelerinde
uygulanmaya başlandığı ancak yaygınlaştırılamadığı, toplum tarafından kabullenilmediği
gözlenmiştir. İngiltere’de ara bulucu olarak görev yapan avukatlar, bu sistemin daha çok
tüketici haklarına ilişkin konularda uygulandığını beyan etmişlerdir. Bizim hukukumuzda da
hâlen uygulanan tüketici hakem heyetleri zaten vardır, ancak tüketici hakem heyetleri işleyişi
ve kuralları çok açık olan, tüm işlemleri aleniyet ilkesine uygun yapılan ve kararlarına karşı da
mahkemeye itiraz edilebilen kurumlardır. Yani tüketici hakem heyetlerinin bu tasarıyla
düzenlenen ara buluculukla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır” (sf. 896-897)."
[Data_2011-2013]

318.!!!!
"Ramazan Can: Bu noktada Adalet Bakanlığımızın çalışmaları gerçekten güzel oldu. Bürokrat
arkadaşlarımız da güzel çalıştılar. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerçekten mukayeseli
hukukta durum nedir, ne değildir kabilinden -Komisyon üyesi arkadaşlarımız- İtalya, Almanya,
İngiltere, Amerika’ya mukayeseli hukukta
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durum nedir, ara buluculukta uluslararası platformda durum nedir, ne değildir; bunları da
gözlemleme durumumuz oldu. Önemli bilgiler ve tecrübeler edindik.(sf. 902-903)"
[Data_2011-2013]

319.!!!!
"Bekir Bozdağ: Daha pek çok kanun var, hepsini saymayayım. Bizim hukukumuz buna yabancı
değildir. Esasında, geleneklerimiz de yabancı değildir. Toplumda pek çok konuyu Türk
âdetlerine, geleneklerine göre, büyüklerin esasında yargıya gitmeden kendi aralarında bir
araya gelip pek çok uyuşmazlığı çözdüğünü de yüce Meclisin pek çok üyesi bilmektedir. Tabii,
mukayeseli hukukta uygulanan bir yöntemi, demin de söyledik Brezilya, Kanada, İngiltere,
Yunanistan, Hollanda, Avustralya, Fransa ve İtalya’da bunun uygulandığını görüyoruz. Başka
ülkelerde de buna ilişkin uygulama var. (sf. 1059)"
[Data_2011-2013]

320.!!!!
"Ali İhsan Köktürk: Adalet Komisyonunun Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya,
Avusturya gibi ülkelerde yapmış oldukları araştırma ve inceleme çalışmalarında, maalesef, ara
buluculuğun uygulandığı ülkelerde anlatıldığı şekilde uyuşmazlıkların çözümüne katkı
sağlamadığı, tam tersine, yargı sisteminde büyük bir belirsizliğe neden olduğu, özellikle başta
barolar olmak üzere büyük toplum kesimlerince dirençle karşılaşıldığı, ara buluculuk
müessesesinin uygulanacağı uyuşmazlıkların bile belirsiz olduğu ve hatta pek çok ülkede,
başta Amerika Birleşik Devletleri’nde ara buluculuk sisteminin bir başka kavramla,
pazarlık kavramıyla karıştırıldığı açıkça görülmüştür. (sf. 1080)"
[Data_2011-2013]

321.!!!!
"Turgut Dibek: “Anayasa’mızın 9’uncu maddesi var, Komisyonda da aslında bunu belirttik.
Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirten bir
hükmümüz var, yine 6’ncı maddemiz var egemenlikle ilgili. Bu kurum acaba yeni bir yargı
faaliyeti midir? Bu kurum çok hukukluluğu beraberinde mi getirecektir? Anayasa’mızın 9’uncu
maddesindeki yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılması bir anlamda bu
kurumla baypas mı edilecektir? Bu tür sorular soruluyor. Bu tür konular hukuk camiasında,
bizlerin arasında konuşuluyor. Şimdi, belki iktidar partisi milletvekillerimiz “Siz genelde
kuşkucu yaklaşıyorsunuz, aslında bu kurum hiç de öyle bir kurum değil…” Az önce Sayın Bakan
da sorulara yanıtlarda verdi, bizler de biliyoruz, yani maddeleri okuduğumuz zaman… İşte
Avrupa’ya da gittik. Bizler, arkadaşlarımızla, İngiltere ziyaretinde, ara buluculuk kurumunun
İngiltere ayağını orada incelemiştik ama diğer arkadaşlarımız Amerika, İtalya, Almanya,
Avusturya, diğer ülkelerde de bu kurum nasıl uygulanıyor, orada incelediler. Biz de gördük
İngiltere’deki olayı. Tabii orası İngiltere, Almanya, İtalya, burası da Türkiye değerli arkadaşlar.
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Türkiye bambaşka bir ülke. Her ülkenin kendine özgü koşulları var, kendi sosyal sorunları var”
(sf. 1101)."
[Data_2011-2013]

322.!!!!
"Yılmaz Tunç: “Değerli milletvekilleri, Türkiye’deki cezaevlerinde bulunanların tutukluluk ve
hükümlülük oranlarına baktığımızda, 2000 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı hemen hemen
birbirine eşitti. 2001 yılında tutuklu sayısı hükümlü sayısını geçmiştir. 2006 yılında cezaevinde
bulunanların yüzde 37,5’u hükümlü, kalan yüzde 62,5’u tutuklu ve hükmen tutukludur. Bugün
gelinen noktaya baktığımızda, yargının hızlandırılmasıyla ilgili alınan tedbirler sayesinde
tutuklu sayısı hükümlü sayısının altına düşmüştür. Bugün cezaevinde bulunanların yüzde 28’i
tutuklu, yüzde 72’si hükümlüdür. Son yıllardaki pozitif gelişmeye baktığımızda,
cezaevlerindeki tutuklu oranları listesinde Türkiye yüzde 28,1’le birçok gelişmiş ülkenin
önünde yer almaktadır. Cezaevlerindeki tutukluluk oranında yüzde 41’le İsviçre başı
çekerken, onu sırasıyla yüzde 40,6’yla Hollanda, yüzde 37’yle Kanada, yüzde 35,8’le İsrail,
yüzde 35’le Belçika, yüzde 34’le Danimarka, yüzde 31,2’yle Yunanistan ve yüzde 29,4’le
Macaristan takip etmektedir. Dünyadaki tutukluluk oranı en düşük ülke sıralamasında ise
yüzde 15,3’le Almanya 1’inci sırada yer almaktadır. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, İspanya,
ABD, Avustralya, Fransa, İsveç, Norveç ve yüzde 28,1’le Türkiye takip etmektedir. Buna göre
Türkiye dünyada tutuklu sayısı en az olan ülkeler arasında 9’uncu sırada yer almaktadır” (sf.
54-55)."
[Data_2011-2013]

323.!!!!
"Vedat Demiröz: Kira sertifikaları hızla büyüyen bir piyasadır. 2012 yılında global piyasalarda
ihraç edilmiş olan kira sertifikalarının toplam hacmi 170 milyar dolardır. Malezya, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Bahreyn ve Kuveyt, bu piyasada başlıca
ihraççı ülkelerdir. Bu ülkelerin dışında, Batılı devlet ve şirketler de bu piyasada ihraç
gerçekleştirmişlerdir. İngiltere ve Fransa, kira sertifikası ihracı için yasal düzenlemeler
yapmaktadır. Türkiye'nin bu piyasada yer alması, dış finansman kaynaklarının
çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Hazine tarafından gerçekleştirilecek bir kira
sertifikası ihracı, ülkemizdeki özel sektör şirketleri açısından bir gösterge niteliği taşıyacak
olup bu piyasanın derinleşmesine katkı sağlayacaktır. (sf. 85)"
[Data_2011-2013]

324.!!!!
"Sadık Badak: “Bireysel emeklilik fonları kullanılabilir yurt içi tasarruflar açısından da önem
taşımaktadır. Bazı ülkelerde bireysel emeklilik fonlarının millî gelire oranları şöyledir:
Hollanda’da millî gelire oranı yüzde 134,9; İzlanda’da yüzde 123,9; İngiltere’de 86,6;
Japonya’da 25,2; ülkemizde ise bu oran sadece yüzde 2,3’tür. Görüşmekte olduğumuz yeni
düzenlemeyle bireysel emeklilik fonlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu yasayla, devlet
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katkı sistemi uygulandığında on yıllık süreçte fon büyüklüğünün 115 milyar liraya, katılımcı
sayısının da 11 milyon kişiye ulaşması öngörülmektedir” (sf. 260)."
[Data_2011-2013]

325.!!!!
"Belma Satır: Günümüzde bu kurum, aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve
Hindistan’ın bulunduğu yüzü aşkın devlette ülke, bölge, kent veya sektör itibarıyla hizmet
vermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış
uygulamalara karşı üye ülke vatandaşlarının haklarını korumak üzere ombudsman kurumunu
oluşturmuştur. (sf. 321)"
[Data_2011-2013]

326.!!!!
"Burhan Kuzu: “Değerli arkadaşlar, ombudsmanlık kurumu dediğimiz bu kurum, kamu
denetçiliği, genellikle küçük ülkelerde, nüfusu az, ülkenin toprak parçası çok fazla değil, yargı
birliğini kabul etmiş ülkelerde daha çok işliyor. Bu açıdan baktığınızda ülkemiz ombudsmanlık
kurumu bakımından çok uygun değil gibi gözüküyor ama Fransa örneğine baktığımız zaman
Fransa modeli bize çok benziyor. Onlar bunu ara buluculuk olarak işletiyorlar. Zannediyorum
ki ülkemizde de bu manada işler diye düşünüyoruz. Büyük ülkelerde var, Kanada’da da var,
İngiltere’de de var, o manada biz örnek olarak sayabiliriz… Pekâlâ, ombudsmanlıkla alakalı
ülkeler neleri ombudsmanın kapsamı alanında tutmuşlar ya da nasıl çalışma yöntemi var?
Şimdi, bazılarında tek ombudsman, kişi bazında, bizim de tercih ettiğimiz ya da uyguladığımız,
genel uygulama bu ama bazıları sektör bazında bu işi yapıyor. Mesela İngiltere’de baktığınız
zaman, işte sağlık alanı, adliye alanı, yerel alanlar gibi değişik alanlarda bu konuda
ombudsmanlar kurmuşlar. Bu, İngiltere’nin uyguladığı model. Fransa il bazında bu işi yapmış,
her ilde bunları yapmış yani bu konunun çok değişik versiyonları var, uygulama bakımından.”
(sf. 324)."
[Data_2011-2013]

327.!!!!
"Ali Özgündüz: İnsan hakları ihlallerini inceleyip reformların sağlanması, bir daha bu ihlallerin
tekrarlanmaması yönünde somut olarak sonuç alıcı işlem yapması mümkün olmayacaktır
dolayısıyla ölü doğacaktır. Değerli arkadaşlar, dünyaya baktığımızda, Almanya’da,
Avustralya’da, İngiltere’de, Kanada’da, Hollanda’da, İrlanda’da, Norveç’te, Belçika’da askerî
ombudsman, ihtisas ombudsmanı görev yapmaktadır. Buradaki amaç, silahlı kuvvetlerin
bünyesindeki hukuk dışı uygulamaların emir komuta zincirinden bağımsız, Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına denetlenmesi, insan hakları ihlallerinin tekrarının önlenmesidir yani... (sf.
507)"
[Data_2011-2013]
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328.!!!!
"Faruk Çelik: Şimdi “Amerika Birleşik Devletleri’nde nedir?” diye sorarsanız bunun karşılığı?
Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Birçok ülke
var ama İngiltere İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1974, Burkina Faso İş Sağlığı Güvenliği Yasası 1985
tarihinde yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla, yasa tasarısının ismi üzerinde çok farklı
değerlendirmeler yapıldığı için bunları belirtmek ve aydınlığa kavuşturmak açısından ifade
etmek ihtiyacı duydum. Bunun dışında, işçi sağlığı yetki belgesi varsa işveren de bu yetkiyi
kullanabilir. Bu da AB uygulamaları çerçevesinde yapılan bir düzenlemedir (sf. 149)"
[Data_2011-2013]

329.!!!!
"Hamza Dağ: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı....... Burada, biraz önce,
muhalefet partisinden arkadaşlarımız da Kurul konusunda, Kurum konusunda seçimle alakalı
bazı eleştiriler getirdiler. Avrupa’dan, özellikle demokrasinin ön planda olduğu söylenen
ülkelerden birkaç örnek vererek bu konulara cevap vermek istiyorum. İngiltere’de, bütün
üyeler ve başkan, bakan tarafından atanmaktadır. Kurumun bütçesi bakan tarafından
belirlenmektedir. Bizim tasarımızda, Kurumun bütçesi bizzat Meclis tarafından verilmektedir.
Bu, ICC tarafından Paris Prensipleri ile tam uyumlu olarak kabul edilmiştir.
Fransa’da, bütün üyeler ve başkan, bırakın bakanlar kurulunu, bizzat başbakan tarafından
atanmaktadır ve başbakanın Fransa’daki yapısının da bizim Başbakanlık yapımız gibi
olmadığını hepimiz biliyoruz. Kurumun bütçesi, başbakanlık bütçesi içinde yer almaktadır.
Meclis tarafından başbakanlığa bir bütçe veriliyor ve başbakanlık bu bütçeyi kurula veriyor.
Bizse bizzat Meclis tarafından bütçeyi Kurula ayırıyoruz ve bu da yine ICC tarafından Paris
Prensipleri’yle tam uyumlu kabul edilmektedir. Bunun örnekleri çok daha, Avustralya’da,
Norveç’te artırılabilmektedir. (sf. 431)"
[Data_2011-2013]

330.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Öte yandan, değerli arkadaşlarım, 5’inci maddede ekonomik sırlarla ilgili
kısım her ne kadar Komisyonda çıkarılmış olmakla birlikte, 5’inci maddenin 5’inci fıkrasında
“Resmî Gazetede yayımlanmayan ikili ve çok taraflı antlaşmalar” ibaresi var. Bu çok tehlikeli
bir ibare. Özellikle SykesPicot Anlaşması, Sayın Bakan… Bu anlaşma, hepinizin bildiği gibi, 16
Mayıs 1916’de İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Türkiye'nin Orta Doğu’daki
topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir anlaşma. Rusya’nın onayıyla yapıldı. 1917 Ekim
Devrimi’nden sonra Lenin tarafından bu anlaşmanın içeriği dünya kamuoyuna açıklandı. (sf.
700)"
[Data_2011-2013]
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331.!!!!
"İsmet Yılmaz: Bir başka husus: Yine bir sayın vekil “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasa
yoktur.” dedi. Yani “İnsaf!” demek lazım. Birleşik Devletler’de Gizli Sırlar Yasası, ilki 1889’da
çıkmış, 1911’de değişiklik, 1920’de değişiklik, 1939’da değişiklik, 1989’da değişiklik… ....
Kanada 1889 yılındaki İngiltere’nin kanununu almış, birçok değişikliklerle yine geçirmiş. Yine,
Avustralya’nın 1914 tarihli ceza hukukunun
yedinci bölümü resmî sırlarla ilgilidir. Yine, İngiliz hukukunun Deniz Disiplin Kanunu’nun…(sf.
711)"
[Data_2011-2013]

332.!!!!
"Mehmet Ali Edipoğlu: Sürekli bize gaz veren NATO üyesi ülkeler, Avrupa ülkeleri ve ABD,
sadece gaz vermeye devam ediyor “Biz bu işte yokuz, Türkiye bu işi halletsin.” diyor ve bütün
uluslararası medyada Türkiye’nin taşeron olduğu iddiaları yer alıyor. Türkiye’nin taşeron
olduğunu aylardan beri söyleyen uluslararası kuruluşlara hiç
yanıt vermeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri yetkilileri, biz CHP sözcüleri bunu
söylediğimiz zaman büyük tepkiyle karşılaşıyoruz. Dilerdik ki ve arzu ederdik ki bu tepkisini
ABD’deki köşe yazarlarına, İngiltere’deki analistlere, Orta Doğu uzmanlarına, Almanya’da,
İsrail’de yazılan yazılara da benzer yanıtları verebilseydi, “Biz taşeron değiliz.” diyebilseydi.
Sadece Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri “Siz taşeronsunuz, böyle söylüyorlar.“ dediğimiz
zaman tepkiyi biz gördük. (sf. 457)"
[Data_2011-2013]

333.!!!!
"Bülent Turan: Değerli milletvekilleri, 1999 yılında, Oxford’da hukuk profesörü olan Adrian
Zuckerman öncülüğünde Amerika, İngiltere, Fransa, İsviçre gibi önemli on üç tane ülkenin
öncülüğünde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya göre, Medeni Yargı Krizi isimli kitapta
yayınlanmış rapora göre üç tane temel sorundan bahsedildi: Bir tanesi, adalete erişimin zor
olması; diğeri, yargılama giderlerinin yüksek olması; üçüncüsü de, adalete, reform hareketine
karşı direnişler. (sf. 74)"
[Data_2011-2013]

334.!!!!
"“Tavukçuluk, Türkiye'de tarım kesiminin en güçlü sektörlerden biridir. Ülkemizde geçimini
tavukçuluk sektöründen sağlayan üretici çiftçi, yem, ilaç, yan sanayi, satıcı esnaf, nakliye,
pazarlama elemanı gibi insan sayısı iki milyona yaklaşmaktadır. Sektörün yıllık cirosu 3 milyar
dolar civarındadır. Üretim koşulları, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı olmakla birlikte,
ülkedeki piliç tüketimi gelişmiş ülkelerdeki tüketimin yarısı kadardır. Ülkemizdeki kişi başına
beyaz et tüketimi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile karşılaştırıldığında
hâlâ oldukça düşüktür. Kişi başına yılda tüketilen kanatlı eti miktarları ABD'de 47 kg;
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Kanada'da 35 kg; İngiltere'de 28 kg; Fransa'da 26 kg; İspanya'da 25 kg; ülkemizde ise 17,5
kg'dır” (sf. 32)."
[Data_2011-2013]

335.!!!!
"Ümit Özgümüş: Deniyor ki: “Suriye’de, şu anda, Suriye halkının özgürlük mücadelesi var ve iç
savaş var.” Birinci yalan bu. Birincisi, bütün dünyada olduğu gibi, bizde olduğu gibi, daha çok
demokrasi ve daha çok özgürlük isteği var Suriye halkının ama şu anda orada yürütülen savaş
iç savaş değil; sadece ajanların, Amerika’nın, İngiltere’nin, İsrail’in ve Türkiye'nin tetiklediği
ajanların oluşturduğu bir iç kanama vardır ve Suriye’de sadece belli bölgelerde mücadele var;
Türkiye sınırına yakın bölgelerde, Humus’ta ve İsrail’e yakın İdlip bölgesinde, başka yerde,
hiçbir zaman iç savaş yok; bu bir iç kanamadır. (sf. 46)"
[Data_2011-2013]

336.!!!!
"Yıldırım Türkeş: Şimdi, bu noktada Atatürk dönemi Türk dış politikasının on üç buçuk yılını
oluşturan Tevfik Rüştü Aras sürecine bakıldığında, komşularla sıfır sorun politikasının Sayın
Davutoğlu’nun icadı olmadığı ve o dönemde başarıyla uygulanarak hayata geçirildiği
görülecektir.... 1926’da mandater komşumuz İngiltere ve Irak’la Musul sorunu çözüme
kavuşturuldu... AKP Hükûmeti ve onun Dışişleri Bakanı, bugün, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinde iki yıl süreyle geçici üye olabilmek için milyarlarca dolar harcayıp olmadık
devletlerin önünde eğilirken, Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde izlenen onurlu dış politika
sayesinde Türkiye’nin o dönemin Birleşmiş Milletlerine üyelik için davet edilmiş olduğunu,
diğer bir ifadeyle hiçbir resmî başvuru olmaksızın 1932’de Milletler Cemiyetine davetini kabul
ederek üye olduğumuzu hatırlatmak isterim."
[Data_2011-2013]

337.!!!!
"Necati Özensoy: İngiltere vatandaşına İngiliz denir, Fransa vatandaşına Fransız denir,
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına da Amerikan denir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti
devleti vatandaşına da Türk denir. Türklük bir etnisite kavramı değildir, Türklük bir kültür
kavramıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletini
kuran halka Türk milleti denir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla
bağlı olan herkes de Türk’tür. Bu vesileyle Anayasa’dan Türklük tanımını çıkarmak için
çalışanlar beyhude çalışmaktadırlar. Buna Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halk yani Türk
milleti müsaade etmeyecektir. (sf. 413)"
[Data_2011-2013]
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338.!!!!
"“Alfa şehirler.” diyor, 1’inci grupta; Londra, Paris, New York, Tokyo. Sonra aşağısında 2’nci
grubu var; Chicago, Frankfurt. 3’üncü grup geliyor. (sf. 66)"
[Data_2011-2013]

339.!!!!
"Semih Yalçın: Yarı başkanlık modelini, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, dertlere deva bir
sistem gibi sunmak doğrusu doğru değildir. ABD dışındaki ülkelerde, bu modelin
avantajlarından çok dezavantajları bulunmaktadır. Dünyada İngiltere,
Almanya, İtalya, Japonya, Hindistan ve Avustralya başta olmak üzere, Türkiye gibi
parlamenter demokrasiyle yönetilen ülke sayısı başkanlıkla yönetilenden çok daha fazladır.
Ayrıca, herhangi bir ülkedeki demokrasinin seviyesiyle başkanlık sistemi arasında doğrudan
bir ilişki bulunduğunu gösteren hiçbir delil, hiçbir bilimsel veri yoktur. (sf. 13)"
[Data_2011-2013]

340.!!!!
"Mihrimah Belma Satır: Türkiye’de müzecilikten kütüphaneciliğe, sanat kurumlarından
sinemaya kültür varlıklarımızın korunması, iadesi ve tanıtımından, yeni yapım ve restorasyon
çalışmalarına, turizm planlamasından tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alanda yurt içinde ve
yurt dışında yapılan çalışmaların neticeleri malumunuzdur. Uluslararası düzeyde elde edilen
başarılardan en önemlisi, yurt dışında bulunan kültür mirasımızın eşsiz örneklerinin ülkemize
iadelerinin sağlanmasıdır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den toplam 64
adet eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. (sf. 570-571)."
[Data_2011-2013]

341.!!!!
"Ertuğrul Günay: “Türkiye büyük bir turizm ülkesi. Bakın, biz 2000’li yıllarda hem gelenlerde
hem gelirlerde 15’lerin gerisindeyken şu anda gelenler itibarıyla İngiltere’yi geçtik, 6’ncı
sıradayız. Gelir itibarıyla Çin’i 3’e bölerek hesapladıkları için bazen 11’lerde gösteriliyoruz,
hâlbuki Çin’i tek parça olarak hesapladığınız zaman 9’uncu sıradayız. Yani, dünyada şu anda
hem gelen itibarıyla hem gelir itibarıyla Türkiye turizmde ilk 10’a girmiş vaziyette” (sf. 590)."
[Data_2011-2013]

342.!!!!
"Osman Kaptan: Sayın Millî Savunma Bakanına sormak istiyorum: İngiliz Independent
gazetesinde, İngiltere’nin ev sahipliğinde Fransa, Türkiye, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nin askerî yetkilileriyle bir Amerikan generalinin katılımıyla Londra’da gizli bir
toplantı yapıldığı iddiası çıkmıştır. Bu doğru
mudur? Doğru ise Türkiye’den kim katılmıştır? Toplantıda ne konuşulmuştur?"
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[Data_2011-2013]

343.!!!!
"Ancak, unutmayalım ki günlerdir bütçeyle ilgili görüşlerimizi ve düşüncelerimizi ifade
ettiğimizde, Türkiye ekonomisinin önemli kısıtlarından bir tanesi cari açık diye ifade ederiz ve
sonrasında da enerji açığının önemli olduğunu ifade ederiz. Doğrudur, bu ifadelerin hepsi
doğrudur fakat unutmayalım ki bugün ülkemizde çevreci mantığıyla bazı kesimler, sürekli
çevrecilik anlayışı içerisinde, çok farklı algılamalar doğrultusunda, bilerek veya bilmeyerek
âdeta çanak tutmaktadırlar. Gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda, Fransa’ya, ABD’ye,
İngiltere’ye baktığımızda, cari açığın azaltılmasında enerjiyi bizzat düşük maliyetle mal etme
çok önemlidir. Bizim için de nükleer enerji olmazsa olmaz koşulumuzdur. Bu manada da
Hükûmetimiz çok önemli çalışmaları sürdürmektedir. İnşallah, gelecekte de nükleer enerjiyle
ilgili…"
[Data_2011-2013]

344.!!!!
"Erkan Akçay: “Bugün Türkiye’de 90.000 kamu taşıtı var; İngiltere’de 12.000, Japonya’da
10.000, Fransa’da 9.000 kamu taşıtı. 2013 bütçesinde yeni 7.492 adet taşıt alımı öngörülüyor
ve bu alınan araçların pek çoğu da makam aracı olarak kullanılacak ve bunların birçoğu da
maalesef kiralama yoluyla. Artık, bütçe kaynakları resmen har vurulup harman savruluyor ve
korkunç rakamlar: Aylık 1.140 liradan 10.860 liraya kadar varan, yıllık 220.000 liraya kadar
varan taşıt kiralamaları yapılıyor. Bu fahiş fiyata araç kiralayıp savurganlık yapanları utanmaya
ve bu uygulamadan vazgeçmeye davet ediyorum” (sf. 511)."
[Data_2011-2013]

345.!!!!
"İsa Gök: Kuvvetler ayrılığı ne? Bu, tabii üzüntüyle müşahede ettim. Ne beklenen siyasi
kişilikler ne medyanın önemli kalemleri, bu işe hâlâ ne el atmışlar ne açıklama yapmış
durumdalar. Oysaki kuvvetler ayrılığı son derece önemli. Ne demek? En iyi Montesquieu
açıklıyor, aynen Montesquieu’den okuyorum arkadaşlar: .... Tabii, bunu Montesquieu
bulmadı, bunun büyük bir hukuk felsefesi evrimi var. Geçmişe baktığınızda hukuk felsefesinde
Aristo’ya kadar giden bir tarihi var; Akinolu Thomas, İbni Haldun, Machiavelli, Jonh Bodin,
Hobbes, Jonh Lock, Jean Jacques Rousseau herkes var. Bu hep felsefe mi? Hayır. Evrensel
hukuk kaynaklarında bunlar vücut bulmuşlar; Hitit Kanunları milattan önce 3500 -Ahmet,
hukukçusun, bunu iyi bilmek zorundasın- Hammurabi Kanunları milattan önce 2500; bir
gücün engellenmesinden bahsetmişler hep, hep. Magna Carta, Hollanda Bağımsızlık Bildirisi,
Haklar Bildirisi, İngiltere İnsan Hakları Bildirisi 1689, Montesquieu’yla beraber, doğumuyla
aynı bunun. Virginia İnsan Hakları Bildirisi var, bakın, mademki her şeyde Amerika’yı örnek
alıyorsunuz. ... Fransa ...(sf. 702)"
[Data_2011-2013]

1024

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University

346.!!!!
"Nurettin Canikli: Dolayısıyla, bakın şimdi, ortaya çıkan tablo şu: On yılda AK PARTİ
hükûmetleri bütün sıkıntılara rağmen, gerçekten, bizden kaynaklanmayan krize rağmen… Kriz
bizden kaynaklanmadı, kriz gelişmiş ülkelerden kaynaklandı; bizi etkiledi. Neden? İhracatımız
yoluyla etkiledi. Türkiye'nin ihracatı bir anda yüzde 22 oranında azaldı, başta OECD ve Avrupa
Birliği ülkeleri olmak üzere. Neden? Çünkü İngiliz vatandaşının serveti azalınca satın alma
gücü düştü; aynı şekilde Fransız’ın, bütün OECD ülkelerinin, bütün AB ülkelerinin,
Amerika’nın. Ve o insanların satın alma gücü düşünce bu insanlar daha az satın almaya
başladılar ve bizim ihraç ettiğimiz ürünler de bundan nasibini aldı. Bizimle hiçbir alakası yok..
(sf 23)"
[Data_2011-2013]

347.!!!!
"“Bak, onun için devamlı vurguluyorum bunu. Bu endeksi biz sipariş vermedik. Bizim
akrabamız değil. Yöntem yirmi yıl önce, on beş yıl önce nasıl kullanılıyorsa şu anda da öyle
kullanılıyor. Biz üretmedik değerli arkadaşlar. Üretileni -uluslararası yayınlanıyor, İngilizce- biz
alıp kullanıyoruz. Siz de bakabilirsiniz. Siz de bakın.... Dünyadaki yolsuzluklarla ilgili bir çalışma
yapıyor, bir survey, bir araştırma yapıyor. 3.037 firmaya soru soruyor uluslararası alanda iş
yapan, anket yapıyor. Türkiye yüzde 15’le en iyi 3’üncü ülke değerli arkadaşlar. Evet, aynen
öyle. Türkiye en iyi 3’üncü ülke. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hem de kimlerin üzerinde
biliyor musunuz? Türkiye yüzde 15. Türkiye, Japonya, Hong Kong’dan sonra 3’üncü en iyi ülke.
Yani yolsuzlukla mücadelede gelinen noktayı göstermesi açısından, azaltıldığı en iyi
ülkelerden bir tanesi. Rusya yüzde 71, Kanada yüzde 56, Meksika yüzde 51, İngiltere yüzde
43, İtalya 19, İsviçre 17, Romanya 16… Hadi bu da tesadüf diyelim, 2011 yılında aynı kuruluş
benzer bir çalışmayı tekrar yapıyor. Türkiye yine burada hangi ülkelerden daha iyi biliyor
musunuz? Bakın, İsveç’ten, Amerika Birleşik Devletleri’nden, Fransa’dan, İspanya’dan ve
İngiltere’den daha iyi durumda değerli arkadaşlar” (sf. 31-32)."
[Data_2011-2013]

348.!!!!
"Veli Ağbaba: Birçok Batılı devletlerde, çağdaş hukuk sistemini benimsemiş devlette, “nefret
suçu” kavramı kabul edilmiş ve ceza mevzuatlarına girmiştir. Örneğin, ABD, İngiltere,
Almanya, Fransa gibi ülkelerin yanında, AGİT katılımcısı 34’ten fazla ülkenin yasal
mevzuatında nefret suçları düzenlenmiştir. Oysa ülkemizde, nefret suçu olarak
adlandırılabilecek çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. (318)... Şimdi, önemle ifade etmek
isterim ki Türkiye çağdaş, demokratik bir hukuk devleti ise, AKP Hükûmeti ileri demokrasi
dersleri vereceğine, “nefret suçu” kavramını ceza mevzuatına yerleştirmelidir. Ayinesi iştir
kişinin lafa bakılmaz. Nefret suçu yasa tasarısı hakkında verilen kanun teklifini hatırlatmak
isterim. AKP’nin tutumu ne oldu? Bunu reddetmek oldu."
[Data_2011-2013]
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349.!!!!
""Malatya'da üretilen kuru kayısı başta Almanya, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere olmak üzere
yaklaşık 70 ülkeye ihraç edilmektedir. Kuru kayısının yaklaşık yüzde 85'lik kısmı ihraç
edilmektedir. Kayısının yurt içi tüketiminin artırılabilmesi için gerekli girişimlerde
bulunulmalıdır." (1014)"
[Data_2011-2013]

350.!!!!
"Sinan Oğan: Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız, Libya meselesi ilk ortaya çıktığında Sayın
Başbakan “Libya’da ne işimiz var? NATO’nun Libya’da ne işi var?” demiş, üç gün sonra Türk
askeri, Türk savaş gemileri, denizaltıları Libya’ya gitmişti. Yine, hatırlarsanız, Libya’da
Büyükelçiliğimizin resmî İnternet sitesinde, bir gün önce, Libya’da iş yapan Türk
vatandaşlarına yönelik bir çağrıda bulunulmuş, Libya’da herhangi bir sıkıntının olmadığı,
vatandaşlarımızın normal iş düzeni içerisinde çalışması gerektiği belirtilmiş, ertesi gün
Libya’da devrim olmuştu. Şimdi, bunlar, geçmişte, bunu herhâlde siz de kabul ediyorsunuz ki,
Hükûmetinizin Libya konusunda yetersiz, Libya konusunda hazırlıksız olduğuna dair iki önemli
örnekti. Ama, Libya’da bütün bunlara rağmen, Fransa’nın, İtalya’nın, İngiltere’nin, Amerika
Birleşik Devletleri’nin önderliğinde, Türkiye'nin yedeklemesiyle bir harekât yapıldı, Libya’da
devrim yapıldı ve Libya’da Kaddafi yönetimi devrildi, Türk iş adamları Libya’da çok ciddi alacak
sorunuyla karşı karşıya geldi ama bunların hepsi geride kaldı. Bugün Libya’da ne
yapıyorsunuz? (521-522)..."
[Data_2011-2013]

351.!!!!
"Hastanelere getirilip tedavi edilen ve hastanelerde İstanbul’u birbirine katan ve bir ara da
Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderilen Libyalı milislere Türkiye bu kadar şey yapmışken…
Ama, görüyoruz ki Büyük Orta Doğu Projesi’nin taşeronluğu gibi, bu işin de taşeronluğu
Hükûmetinize kalmış durumdadır. Ve Hükûmetiniz, orada, bir Fransız, bir İtalyan, bir İngiliz,
bir Amerikan şirketinin
haklarını korur gibi -diğer ülkeler gibi- Türk şirketlerinin hakkını maalesef koruyamamaktadır
(522)."
[Data_2011-2013]

352.!!!!
"Cevdet Yılmaz: “Pazar çeşitlendirmesi son derece önemli, yıllardır Afrika’da İngiltere, Fransa
birçok ülke çok ciddi ekonomik yatırımlar yapıyor. Çin, son dönemlerde Afrika’ya çok ciddi bir
şekilde girmiş durumda. Biz de büyükelçiliklerimizle, ticari kanalla, sivil toplumla, çok çeşitli
kanallarla Afrika’da daha fazla varlık gösteriyoruz. Diğer ülkelerin aksine, biz Afrika’ya farklı
biz gözle de bakıyoruz. Hem Afrika’nın kazanacağı hem ülkemizin kazanacağı bu çerçevede
yaklaşıyoruz. Büyükelçilikler açıyoruz, temasları sıklaştırıyoruz ve bu da bize büyük kazançlar
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sağlıyor. Son krizden fazla etkilenmemizin bir sebebi de pazarlarımızı çeşitlendirmiş olmamız.
Son dönemlerde Afrika’ya ihracatımızda çok ciddi bir artış var” (sf. 1100)."
[Data_2011-2013]

353.!!!!
"Özcan Yeniçeri: Karşımızda, millî mukavemeti kırılmış, her türlü istihbarat ve şer
operasyonuna açık bir silahlı kuvvetler var. Eli kolu bağlanmış, moral ve motivasyonu tahrip
edilmiş ve dağıtılmış silahlı kuvvetlerin Osmanlı tarihinde de örneği vardır. Biz 1826 yılında
çürümüş yeniçeri ocağını kaldırdık, dağıttık. Bu ocak aslında kara kuvvetlerinin dağıtılması
anlamına geliyordu. 1827’de de Navarin’de Fransız ve
Rus, İngiliz donanması donanmamızı yok etti. 1828’de Rusya’nın saldırısıyla Türkiye karşı
karşıya kaldı ve James Brown isimli bir İngiliz zabiti bu savaşı “Ordusuz Osmanlı milletinin bir
imparatorlukla savaşı” olarak tasvir ve tarif etmiştir ve Sultan Mahmud sonuçta yenilmiş ve
kendi valisi karşısında darmadağın olmuş, “Denize düşen yılana sarılır.” demek durumuyla
karşı karşıya kalmıştır. (1149)"
[Data_2011-2013]

354.!!!!
"İsmet Yılmaz: NATO’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İngiltere’dedir, Müttefik Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Napoli’de, İtalya’dadır. NATO’nun Müttefik Hava Kuvvetleri
Remscheid’da, Almanya’dadır, Kara Kuvvetleri İzmir’dedir. Bu güçleri, birlikleri almak
ülkelerin gücüyle de alakalıdır, onu çok net söyleyeyim. Kara Kuvvetlerini almak için birçok
devlet talip olmuştur ancak Türkiye’ye verilmiştir o. Bunun dışında, NATO’nun bir sivil yapısı
var, bir askerî yapısı var. NATO’nun birimlerini sayıyorum: Belçika’da, Hollanda’da,
İngiltere’de, Almanya’da, İtalya’da, Türkiye’de, Yunanistan Larissa’da, Portekiz’de,
Polonya’da, Fransa’da ve diğer üye olan ülkelerde var. Bunun dışında -belki bilginiz olur diye
söylüyorum- Rusya Moskova’da bile enformasyon bürosu var ve Ukrayna Kiev’de de
enformasyon ve dokümantasyon merkezi var. Dolayısıyla da, açarsanız NATO’nun sitesinde
de görürsünüz, bu sitede en azından bir hususta… “Burada Amerikalı komutan var.” dedi;
doğrudur, olur ancak bizim de 5 generalimiz, 230 da subayımız NATO’nun çeşitli ülkelerinde
görev yapmaktadır ama hiçbir Alman milletvekili kalkıp da “Bizim Remscheid’da Türk general
nedir?” diye sormuyor çünkü bu konuyu biliyor. (1195)"
[Data_2011-2013]

355.!!!!
"Osman Taney Korutürk: Bu nedenle, bu gemiler, okyanusa kıyısı olan veya okyanus ötesi
coğrafyalardaki stratejik hedef ve ekonomik çıkarlarının gereği askerî güç kullanabilecek ABD,
İngiltere, Fransa, Rusya, Çin gibi emperyal güçlerin veya denizaşırı menfaatleri, ulusal
menfaatleri bulunan deniz kuvvetlerinin tercihidir. (274)"
[Data_2011-2013]
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356.!!!!
"Münir Kutluata: Bu anlayış çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2008 yılında,
özellikle konuyu doğrudan ele alan 5 karar kabul etmiştir. Avrupa Birliği 08/12/2008 tarihinde
bölgede “Atalanta” adı altında bir deniz operasyonu başlatmıştır. Bu operasyona İngiltere,
Fransa, Yunanistan, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç ve İspanya yani Avrupa Birliği
ülkeleri iştirak etmiştir. Bölgede ayrıca ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti,
Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’ya ait askerî gemiler de bulunmaktadır ve
münferiden operasyonlar icra etmektedirler. (276)"
[Data_2011-2013]

357.!!!!
"İsmet Yılmaz: Bu gerçekten hareketle, Hükûmetimiz, Somali konusunda aktif bir rol
üstlenmiştir. Sayın Başbakanımızın ziyareti, Mogadişu’daki büyükelçiliğimizin açılması ve bu
ülkeye yardım için ülkemizin dört bir tarafında 300 milyon doların üzerinde bir miktar yardım
toplanması ve İstanbul’da 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihleri arasında Somali Konferansı’na ve
Ankara’da 18 Ocak 2013 tarihinde İngiltere başkanlığındaki uluslararası Somali Çekirdek
Grubu toplantısına ev sahipliği yapması izlediğimiz bu politikanın somut göstergeleridir. Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; stratejik önemi her geçen gün artan bölgede Amerika, Rusya,
Çin gibi ülkemizin de varlık göstermeye devam etmesi ulusal çıkarlarımız açısından bir
gerekliliktir.(284)"
[Data_2011-2013]

358.!!!!
"Mehmet Şimşek: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’yla ilgili olarak
Hükûmet adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.... “Kaldı
ki söz konusu hüküm, Terörle Mücadele Kanunu yani bizim mevcut kanunumuzun 8’inci
maddesinin birinci fıkrasında “Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde
kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.”
şeklinde zaten var. “Fon, kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır.” hükmüne de
yer verilmiştir. Fon sağlanan kişinin terör örgütü veya terörist olduğu bilinmeden yardım
yapılması hâlinde suçun manevi unsuru bulunmadığından tasarının 4’üncü maddesinde
tanımlanan suç oluşmayacaktır. Dolayısıyla, bu konu da son derece açık ve net. Tabii ki, ikinci
konu: Mal varlığının dondurulması kararları idari tedbir olarak düzenlenmiştir. Mal varlığının
dondurulmasının geçici ve acil bir tedbir olması dikkate alındığında, terörist fonların, mal
varlığının elden çıkarılmasına fırsat verilmeyecek bir aciliyette idari bir mekanizma kurulması
zaruri bulunmaktadır. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Kanada gibi birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sürecinin
hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak idari bir mekanizma oluşturulmuştur” (sf. 638)."
[Data_2011-2013]
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359.!!!!
"Turgut Dibek: “ğerlendirecek, Bakanlar Kuruluna sunacak, ikinci yol o. Diğer yöntemi de şu:
Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili olarak, yani Türkiye'nin de terör örgütü olarak gördüğü bu
örgütlerle ilgili olarak yabancı ülkelerden taleplerini düzenleyen hükümler var, yani üç başlık.
Fakat bunun içerisinde on yıl… Otuz yıldır -arkadaşlar söylüyorlar- PKK’yla biz mücadele
ediyoruz, binlerce can şehit vermişiz. Yani otuz yıldır ya da on yıldır biz bu sözleşmeyi
onayladıktan sonra PKK’yı dünyaya terör örgütü olarak kabul ettirememişiz. Yani Türkiye'deki
Terörle Mücadele Kanunu, ilgili kanunlara göre, bize göre terör örgütü ama Türkiye
Cumhuriyeti şunu yapamıyor. Yani bu kral çıplak, herkes bunu biliyor, burada da söylendi.
Herhangi bir ülkeden Türkiye Cumhuriyeti, PKK’nın… İngiltere, Fransa, Amerika fark etmez
onlar bizim gönlümüzü alsınlar diye zaman zaman “Biz de PKK’yı terör örgütü olarak
görüyoruz.” diye açıklamaları var ama Türkiye'nin bir talebini aldıklarında PKK’yla ilgili, yani
ülkenizdeki şu kuruluşlar PKK’ya destek veriyor, oradan gelir elde ediyor PKK diye, bunların
mal varlığına el koyun diye; şu yanıtı alacağız veya alıyoruz: “PKK terör örgütü değildir.”
arkadaşlar. Diğer ülkelerin bize vermiş olduğu yanıt. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir
paradoks var, Türkiye'de insanlara “Terör örgütü olarak ne var?” diye sorduğumuzda herkesin
aklında PKK var ama biz bu sözleşme hükümlerini PKK’ya uygulayamayacağız, mümkün değil
böyle bir olay” (sf. 823-824)."
[Data_2011-2013]

360.!!!!
"Yusuf Ziya Erbeç: “Suriye’deki durum ise bu ülkelerden çok farklı ve bölge barışı açısından
tehlikeli boyutlardadır. Suriye askeri ve istihbaratı krize doğrudan müdahil olduğu gibi, rejimin
elinde kitle imha silahları da vardır. İran, Rusya ve Çin'in rejimin kalması ya da mevcut yapıyı
tehdit etmeyecek çözüm yönünde açık destekleri karşısında ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in
doğrudan müdahale eğilimi yoktur. Esas mesele, Suriye'de Esad'ın devrilmesinden ziyade, güç
dengelerinin dikkate alındığı bir çözümün bulunmasıdır. Böyle bir ortamda krizin asıl kurbanı
Suriye halkı olmaktadır. Sayın Başbakan Erdoğan ise dünyadaki tek güç dengesi kendisiymiş
gibi garip bir dış politika anlayışıyla olaya doğrudan müdahil görünme yolunu seçmiş,
uluslararası ilişkilerde çözüm süreci için hiç uygun olmayan "Defol git!”, “devlet terörü" gibi
yaklaşımlarla Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını azaltmıştır. Başbakan dostluk ve ticareti
geliştirmek ve korumak yerine sınır dışına demokrasi ihraç etmeye kalkınca, Suriye konusu
farklı bir boyuta taşınmıştır. İran'ın bölgede rejim ihracına karşı çıkan Başbakan kendisi de
aynı yönde tavır sergileyince, iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gerilmiş ve Suriye'de
hesaplaşma noktasına kadar vardırılmıştır. Bu gidişat Türk dış politikasındaki diplomatik
hamleleri zorlaştırmaktadır. Türk dış politikasında “sıfır sorun” harfler aynı kalmış fakat “sırf
soruna” dönüşmüştür” (sf. 583)."
[Data_2011-2013]
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361.!!!!
"Ali Özgündüz: Bakın, duruşma salonuna, dün, kalkanlı, kasklı, coplu jandarma sokuldu.
Mahkeme heyetinin gözü önünde -kürsüde mahkeme heyeti- bizim gözümüz önünde
avukatlar tekme tokat dövüldü, duruşma salonunda, rezalet… Bayan avukat, stajyer avukat
duruşma salonunda resim çekti diye Mahkeme Başkanı tarafından jandarmayla zorla atılmak
istendi. 21 yaşında bir kız, stajyer avukat… Böyle bir rezalet olur mu! Yani, hakikaten,
yakışıyor mu 21’inci yüzyıl Türkiye’sine! Dün, orada yabancı gazeteciler vardı; Kanada’dan,
Amerika’dan, İngiltere’den, ben utandım yani ben bir yargı mensubu olarak veya milletvekili
olarak utandım. Efendim…(939)"
[Data_2011-2013]

362.!!!!
"Faik Öztrak: “tüketicinin haklarını açıklığa kavuşturacak bu yasada hiçbir şey yok. Oysa bu
ülkede enerji sektörünün en büyük mağduru tüketici. Dünyanın en pahalı elektriğini bu
ülkenin insanı tüketiyor. Dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu bu ülkedeki insanlar
tüketiyor. Doğal gazı karşılaştırdığınız zaman birçok ülkeden daha pahalı. Biz niye mesela
doğal gazı burnumuzun dibindeki Rusya’dan İngiltere’nin veya Avrupa’nın diğer ülkelerinin
aldığından daha pahalıya satın alıyoruz? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum: Bu yasada, her
gün farklı farklı kurallarla karşılaşan ve dolayısıyla, gerçekten dünyada en pahalı elektriği,
enerjiyi tüketen tüketicinin haklarını koruyacak; tüketicinin ucuz, güvenilir, kesintisiz enerjiye
ulaşımını sağlayacak hiçbir şey yok” (sf. 1260)...."
[Data_2011-2013]

363.!!!!
"Reşat Doğru: Gerçi, şurası da bir gerçektir ki, dünya artık Orta Asya’yı farklı yönde de
görmektedir. Orta Asya, enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde bulunduğu bir bölgedir. Bütün
dünyanın gözü, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere’siyle, Fransa’sıyla
herkesin gözünün buralarda olduğu ve buralara çok ciddi manada çeşitli yatırımlar şeklinde
oralara girilmekte olduğu da görüldüğü zaman ne kadar önemli bir konum olduğunun ifade
edilmesi gerekmektedir. İşte bu mealde, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak o bölgelerle
ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk dünyasıyla ilgili ilişkilerin daha fazla olması gerekmektedir.
Ancak gördüğümüz kadarıyla bu ilişkilerin çok farklı boyutlarda olduğunu, bir Avrupa Birliği
veyahut Afrika ülkeleriyle yapılan ilişkilerin geliştirilmesi yanında bu bölgelerle ilgili ilişkilerin
çok fazla geliştirilmemiş olduğunu da
görüyoruz. (sf. 301)"
[Data_2011-2013]

364.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Yıllardır Türkiye’de Amerikan Kültür, İngiliz Kültür, İtalyan Kültür, Alman
Kültür var. Oradan, insanlar bu kültüre dair bilgileri ediniyorlar. Yurt dışında olan
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insanlarımızın “Neden bir Türk kültür merkezi yok? Neden bizim kültürümüzü birinci elden
anlatan, öğreten bize ait kurumlar yok?” diye şikâyetleri vardı. Şimdi, Türkiye’nin de -Allah’a
şükürler olsun- her yerde Türk kültürünü, tarihini, medeniyetini birinci elden ve doğru
ağızdan anlatan bir kurumu var. Önümüzdeki yıllar içerisinde ulaşabildiğimiz her ülkede bu
kültürü, bu medeniyeti, bu dili, bu tarihi doğru elden, doğru ağızdan tanıtan adımları
kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” (sf. 638)."
[Data_2011-2013]

365.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Avrupa devletleri arasında en fazla hükümlüye ve cezaevine sahip
olan bir devlet olarak şüphesiz, ceza infaz sistemi de dâhil yargı sistemimiz üzerine söylenecek
çok sözümüz vardır. PKK ve KCK terör örgütü mensuplarını da dâhil ederek iktidar partisinin
hazırlayıp yasalaştırdığı 3 adet af içeren yargı paketine rağmen bugün hâlâ cezaevlerinde 125
binden fazla insan bulunmaktadır. Adalet Bakanlığınca haklarında verilen hükmün
kesinleşmesini bekleyen tutuklulara “hüküm özlü” sıfatı verilerek tutuklu-hükümlü oranı
gizlenmeye çalışılsa da cezaevlerinde bulunan 130 bine yakın kişinin yüzde 50’ye yakını
tutukludur. Dünya standartlarında sanıkların üçte 1’i tutukludur, Türkiye’de bu oran yarı
yarıya yani sanık olan kişilerin neredeyse yarısı tutukludur. Tutuklulardan yargılama sonucu
mahkûm olma oranı ise Japonya’da yüzde 99,9; Çin ve Kore’de yüzde 99,6; Fransa’da 98,9;
Almanya’da 96,5; İngiltere’de 90,3; Türkiye’de ise tutuklandıktan sonra yargılanıp mahkûm
olma oranı yüzde 50-60 civarında. Yani hâlen cezaevlerinde tutuklu olup davası devam eden
her 10 kişiden 4’ü, 5’i suçsuz yere cezaevinde yatmaktadır” (sf. 427)."
[Data_2011-2013]

366.!!!!
"Ben, burada, sadece beni ve eminim gensoruyu okuyan herkesi çok rahatsız eden bir başka
hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gensoruda millî güvenliğimizin tehdit edileceği ve iki
ayrı yerde de ülkemizin bölüneceği ifade edilmektedir. Allah aşkına, hemen yanı başımızdaki
dost ve kardeş bir ülkenin topraklarında bulunan, bütün dünyanın yer almaya çalıştığı, zengin
petrol ve doğal gaz kaynaklarının üretim ve pazarlamasında şirketlerimizin de yer alma
mücadelesini nasıl millî güvenliğimizin tehdidi ve ülkemizin bölünmesi olarak adlandırabiliriz?
Amerika, Rusya, Fransa, Çin, Güney Kore, Avusturya, İngiltere, İspanya ve daha nice ülkelerin
firmaları gelip hemen yanı başımızda bulunan hidrokarbon kaynakları için anlaşmalar
yaptığında onlar ülkelerinin yararına faaliyet göstermiş oluyorlar da sanayimize daha ucuz ve
güvenli enerji sağlamak, enerji ithalat faturamızı düşürmek için gayret gösteren
şirketlerimizin benzer anlaşmaları yapmaları mı millî güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor ve
ülkemizi bölüyor? Yapmayın arkadaşlar, bu kadar da gerçeklerden uzak, şüpheci ve ürkek
olmayın (740)"
[Data_2011-2013]
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367.!!!!
"Yunus Kılıç: Arkadaşlar, üç dört saat süren toplantılarda -can kulağıyla dinledik- gelmiş
olduğumuz sonuç, bizim oradan çıkardığımız şuydu: Bu teknolojiyi öncelikle kullanan
ülkelerden birisi olan Amerika ve Batı ülkeleri, bunu kendileri ziyadesiyle yaparken,
enerjilerini buradan temin ederken, ekonomilerini geliştirirken, dünyaya çeşitli ürünleri bu
sayede ihraç ederken, ülke insanının gelir seviyesini, yaşam standartlarını yükseltirken, bizim
gibi bu işe soyunmakta olan ülkelere de zamanında kendi ülkelerinden götürmüş oldukları,
yetiştirmiş oldukları, onlara emek verdikleri insanlara “Arkadaş, sizin kullanılacağınız zaman
geldi. Siz, dönün, bu şekilde niyetlenmiş olan ülkelere bu işlerin zararını anlatın.” Ama
kendileri yapmaya devam ederken… Yani toplantının sonunda, arkadaşlar, şunu sorduk: “Ya,
Hocam, iyi diyorsun, güzel diyorsun da, sen bu işle mi görevlendirildin? Yani başka
toplumların -Amerikalıların dışında, İngilizlerin dışında, Fransızların dışında, Almanların
dışında- bu işi yapmaya aklı yetmez mi demek istiyorsun? Yani bu teknolojiyi siz kuramazsınız
mı demek istiyorsunuz? Neden biz bu enerjiden yararlanmayalım dünya bu işi bu kadar
abartmış bir şekilde sürdürürken?” (s 875) --Nükleer enerji santrallerinden bahsedilirken"
[Data_2011-2013]

368.!!!!
"Muharrem İnce: “Bu, buranın tartışma konusu değildir, eğitimcilerin işidir.
Dünyanın pek çok ülkesinde de bizim Andımıza benzer antlar vardır.” dedim.... Bu her yerde
vardır; Amerika’da, Fransa’da, İngiltere’de, her yerde vardır. (793)"
[Data_2011-2013]

369.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Çanakkale’de, Kafkasya’da, Musul’da, Filistin’de ölüm kalım mücadelesi
veren Osmanlı Devleti’nin vatandaşı olan Ermenilerin devletlerine karşı Rus, Fransız,
İngilizlerle birlikte savaşmaları ve Van, Bitlis, Muş, Çatak, Erzurum, Zeytun’da isyan
çıkarmaları üzerine 235 Taşnak, Hınçak ve Ramgavar örgüt üyesinin tutuklanmasını “Soykırım
Günü” olarak anmaları, Ermenilerin buna karşılık 518 bin Türk Müslüman’ı katletmelerini
kınıyorum. Bunu görmezden gelip “büyük felaket” diyerek “Ermeni soykırımı” olduğunu
söyleyip özür dileyenleri de kınıyorum. (565)"
[Data_2011-2013]

370.!!!!
"Kadir Gökmen Öğüt: Sayın Bakanım, bu, özelleştirme adı altında veya serbestleşme adı
altında yaptığınız çalışmaların bir kısmını da İngiltere’de, Arjantin’de, Kanada’da yapmışlardı
ve buralarda da çok ciddi geri dönüşler oldu. Bu geri dönüşlere rağmen, bu serbestleşmeye
hâlâ devam etmek istiyor musunuz? Yani, orada denenmiş bir şey; çok ciddi kazalar oldu,
güvenlik konusunda çok ciddi problemler var. Çalışan sayısının 55 bin işçiden 28 bin işçiye
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düştüğü bir süreç yaşadık. Bu süreçte taşeronlaşmayla ilgili güvenlik daha da azalacak. Bu
güvenliği nasıl sağlayacaksınız, bunu merak ediyoruz. (592)"
[Data_2011-2013]

371.!!!!
"Tufan Köse: “Amerika’nın, İngiltere’nin, İsrail’in, Avrupa Birliğinin, kısaca emperyalizmin el
atıp da barış getirdiği tek bir coğrafyanın olmadığını biliyoruz. Biz, barıştan değil, sürecin
sonunda daha çok kan dökülmesinden korkuyoruz” (sf. 696)."
[Data_2011-2013]

372.!!!!
"Dünya başkentleri futbol takımlarından örnek verecek olursak İngiltere’de Chelsea ve
Arsenal, İtalya’da Roma ve Lazio, İspanya’da Real Madrid, Fransa’da Paris Saint Germen,
Portekiz’de Sporting Lizbon, Rusya’da CSKA Moskova gibi takımlar kendi liglerinde birçok
şampiyonluk ve başarı elde etmiş, uluslararası alanda ülkelerinin başkentlerini temsil etmekte
ve isimlerini duyurmaktadırlar. Ülkemizde başkent Ankara’yı temsil eden takımlar ise kendi
liglerinde tutunabilme savaşı vermektedirler.(36)"
[Data_2011-2013]

373.!!!!
"Ali Torlak: “Dünya Posta Birliği üyesi 192 ülkenin posta idarelerine bakıldığında, yaklaşık
yüzde 98’inin kamu kuruluşu ve kamu şirketi statüsünde olduğu görülmektedir. Tamamı
özelleşen Malezya, Malta, Singapur, Hollanda ile kısmen özelleşen Almanya, Avusturya,
Belçika, İngiltere, İtalya ve Yunanistan dışında özelleşmiş posta idaresi bulunmamaktadır.
Özelleşmiş posta idarelerinden Arjantin posta idaresi ise yeniden kamulaştırılmıştır. Bu
tespitler, dünyada posta idarelerinin kamu kuruluşu olma özelliğinin yaygın olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, özelleştirmenin kötü sonuçlar doğuracağına ilişkin olarak da Arjantin
örneğini karşımıza çıkarmaktadır” (sf. 76)."
[Data_2011-2013]

374.!!!!
"Mehmet Müezzinoğlu: Dünyada başta Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Japonya gibi
gelişmiş ülkelerde, ambulanslarda doktor bulunmayıp paramedik ve acil tıp teknisyenleri
çalıştırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ambulanslarda görev almak
üzere eğitim gören paramedik ve acil tıp teknisyenlerine 1219 sayılı Kanun ile hastane öncesi
acil sağlık alanında hekim olmaksızın acil tıbbi müdahale yetkisi verilmiştir. Buna göre, hekimli
istasyonların yanında, içerisinde paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin bulunduğu
istasyonlarla da hizmet verilmektedir.(1012)"
[Data_2011-2013]
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375.!!!!
"Faruk Çelik: – Şimdi, bir de önemli bir şey söyledi değerli hatip burada: “İşte bu borç yüksek.
Kıymeti olan paraları var Japonların, Amerikalıların, İngilizlerin.” diyor. Dolayısıyla, bu, tabii,
eski Türkiye gözüyle, eski ekonomi gözüyle bakarsanız doğru. Bizim paramızın değerli
olduğunu artık bütün dünya da biliyor yani. Yani, TL’yi eski TL olarak değerlendirmeyi de ben
doğru bulmuyorum. TL kıymetli bir paradır. Bunun da
bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum.(100)"
[Data_2011-2013]

376.!!!!
"Mustafa Öztürk: “Bir başka husus, yine yeni bir ruhsat uzatmada yüzde 2 teminat istiyoruz
ve burada sondaj yapma şartı getiriyoruz ki bu insan, bu araştırmacılar, bu şirketler ciddi
midir, değil midir, üretime katkı yapacaklar mı, bunu önemsiyoruz, bu kanunda da bunu
getiriyoruz. İki madde, ben bunları önemsiyorum. Bir tanesi, yeni kanunda teminatlara ilişkin
iki alanda yatırımlara teşvik getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi, şu ana kadar hiç aranmamış
bölgelere, buralara teşvik veriyoruz. Daha fazla bulgu, daha fazla üretim anlamını taşıyor bu.
Bir diğeri de, dünyanın gündeminde olan kaya gazı üzerine böyle bir teşvik getiriyoruz.
Özellikle Amerika, İngiltere, Çin, Kanada gibi değişik ülkeler kaya gazı üzerinde ciddi çalışmalar
yapıyorlar, gelecek enerjilerini kaya gazı üzerinden çıkarmaya gayret ediyorlar. Dünya,
alternatif enerji kaynaklarını araştırıyor. Dolayısıyla, biz petrol bizim ülkemizin altında kalsın
diyemeyiz, yani şöyle olsun, beklesin, daha sonra değerlensin diyemeyiz. Şu anda
maksimumunu çıkarıp değerlendirmek mecburiyetindeyiz. On yıl sonra ne olacak, onu
bilmiyoruz. Gelişen teknolojiler, yeni enerji kaynakları, bunları hep beraber takip edeceğiz”
(sf. 872-873)."
[Data_2011-2013]

377.!!!!
"Şirin Ünal: “Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere, pek çok Avrupa ülkesi soğuk savaş dönemi
sonrası tehdit veya risk algısındaki değişimin de etkisiyle profesyonel orduya geçmeye
çalışmaktadır. İngiltere’de profesyonel orduya geçiş tarihi 1960, Amerika Birleşik
Devletleri’nde ise 1973 yılı olmuştur. Profesyonel ordulara sahip bazı ülkelerde gönüllü asker
temini konusunda problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin kriz ve savaş dönemlerinde
arttığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle son dönemde bu problemi
yoğun olarak yaşadığı bilinmektedir. Almanya, Meksika ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde
zorunlu askerlerden ve daha yüksek maaşlı sözleşmeli erlerden oluşan “karma ordu modeli”
olarak adlandırılabilecek yapılar da mevcuttur. Zorunlu askerlik modelini uygulayan tehditrisk değerlendirmesi düşük Batılı ülkelerde alternatif kamu hizmeti uygulamaları
yasallaştırılmıştır ve sistem, kişilerin tercihlerini dikkate almaktadır. İsrail gibi tehdit
değerlendirmesi yüksek bazı ülkelerdeki zorunlu askerlik uygulamasında ise kamu hizmeti
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seçeneği olmakla birlikte, uygun olan fertleri, bayanlar dâhil, devlet öncelikle askerlik görevi
için seçmektedir” (sf. 324)."
[Data_2011-2013]

378.!!!!
"Mehmet Günal: “Değerli arkadaşlar, madde üzerindeki önerge görüşülürken Sayın Bakana da
iletmiştim, TPAO’nun yapısıyla ilgili şimdi, sırayla birkaç tane açıklama ve haber okuyacağım.
Öncelikle, 2007 yılı Mart ayında yani Kanun çıktıktan iki ay sonra akademisyen olarak Orta
Doğu gazetesinde yazdığım yazının bir cümlesini, Sayın Bakana bitiş kısmını söylemek
istiyorum. Yani “Kanun neler götürüyor?” kısmını açıkladıktan sonra, sonuç olarak şöyle bir
cümle kurmuşum: “Sonuç olarak Rusya, Amerika, İngiltere, Brezilya, Venezuela, Suudi
Arabistan, İran gibi ülkeler kendi millî petrol şirketleriyle enerji kaynakları üzerinde mücadele
ederken Türkiye’nin tek petrol şirketi olan TPAO’nun desteklenerek uluslararası arenada
rekabet edebilmesinin sağlanacağı yerde, elindeki imtiyazların da alınması ve âdeta
zayıflatılarak özelleştirilmesine gerekçe hazırlanması, millî menfaatlerimize tamamıyla
aykırıdır.” Demişim” (sf. 415)."
[Data_2011-2013]

379.!!!!
"Taner Yıldız: “Değerli arkadaşlar, şimdi, makale yazanlarımız var, okuyanlarımız var ama bir
şeyin tespitini yapmamız lazım. Hani, ulusal şirketlerden bahsediyoruz, dünyada o ülke
isimlerini saydınız; İngiltere’de, Brezilya’da, Amerika’da. Şimdi, bunların bu şirketlerinin olmuş
olması kamu ve devlet hissesi olmuş olduğu anlamına gelmiyor, bunun bir altını çizelim. Nedir
onlar? Şu anda dünyanın en büyük petrol şirketlerinden “7 kız kardeş” olarak anılan şirketler
var. ExxonMobil, BP, Shell, Lukoil, Chevron, Total gibi. Arkadaşlar, bunların hiçbirisi kamu
şirketi değil. Şimdi, bunların herhangi bir ülkeye ait olması, Total’in Fransa’ya ait olması
Fransa’nın millî şirketi olduğu anlamına gelmiyor. Bu o kadar büyük bir fark ki. Bakın, ben size
bir şey söyleyeyim: Dünyadaki entegre şirketlerin –ki yüzde 63’üne ait oluyor- yani bütün
arama, üretim, dağıtım, iletim, her türlü faaliyetleri ihtiva eden şirketlerin yüzde 41’i
tamamen özel şirket, ülke yapılarıyla çok alakalı. Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi,
Fransa gibi, kısmen Rusya gibi ülkelerin şu anda en büyük dev şirketlerinin 7 tanesi tamamen
özel şirketler. Yarısı özel yarısı kamuya ait olan şirketler var: Petrobras gibi, ENI gibi (İtalyan),
OMV gibi (Avusturya), GDF SUEZ gibi (Fransa) yüzde 5’i de bu tarzda. Yarıya yakın da devlet
hissesinin ağırlıkta olduğu şirketler var. Aramco gibi (Suudi Arabistan), Gazprom, Rosneft
(Rusya), NOC, PDVSA, Petronas, NIOC (İran), Sinopec (Çin) gibi şirketler var. Şimdi, bunların,
en büyük 100 şirketin 63 tanesi entegre yapıdalar yani devlet şirketlerinin büyük çoğunluğu
özel şirket gibi de esnek çalışıyorlar. Yani Rusya’daki Gazprom kamu ağırlıklı ama kamu hissesi
gibi çalışmıyorlar. Bunların bir kere ayrımını yapmamız lazım soru-cevap kısmına geçmeden
önce” (sf. 422)"
[Data_2011-2013]
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380.!!!!
"Lütfi Elvan: Nitelikli insan neden önemlidir? Bakın, değerli arkadaşlar, bugün Amerika Birleşik
Devletleri dünyanın en nitelikli insanlarını çekmektedir, Çin’den, Hindistan’dan, Türkiye'den.
İşte, biz deTürkiye'deki nitelikli insan sayısını artırmak, yurt dışındaki nitelikli insanımızı
Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan Türkiye’ye getirmek ve gerekirse çok çok nitelikli,
çok çok vasıflı
yabancıları bile Türkiye’ye çekmek için Onuncu Plan kapsamında bir program hazırladık. Bu
programla, özellikle bu nitelikli insan alanında önümüzdeki dönemde çok kapsamlı, çok
detaylı çalışmalar yapılacak. (1079)"
[Data_2011-2013]

381.!!!!
"Mehmet Muş: “Değerli milletvekilleri, kalkınma noktasında şunu üzülerek ifade etmek
durumundayım: Dünyada çeşitli kalkınma dalgaları meydana gelmişti. Bunlardan bir tanesi,
modern dönemde Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin yakaladığı kalkınma dalgası idi.
Maalesef, bu kalkınma sürecini bizler kaçırdık. Daha sonra ise özellikle İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Japonya ve Almanya’nın başını çektiği bir kalkınma dalgası dünyada
yaşandı. Bizler bu kalkınma dalgasını da kaçırdık ve son olarak 1960 sonrası Güney Kore,
Singapur, Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerin yakalamış olduğu bir kalkınma dalgası vardı
dünyada, biz bu kalkınma dalgasını da, yine üzülerek ifade ediyorum, kaçırdık. Şimdi bizler, on
yıllık iktidarımız boyunca, bir taraftan bu kaçırdığımız kalkınma dalgalarında ortaya çıkan farkı
kapatma, bir taraftan da bilişim, yüksek teknoloji alanında dünyayla rekabet, hatta dünyada
önde gelen bir ülke olma noktasında çalışmalar yürütüyoruz” (sf. 1085)."
[Data_2011-2013]

WITH!OTHER!EUROPEAN!COUNTRIES!(and!the!EU)!
1.!!!!
"CHP GRUBU ADINA NECATİ YILMAZ (Ankara) – Ekonomik bakımdan işveren karşısında zayıf
olan işçi, teknik açıdan da işverene nazaran zayıf konumdadır. Sonuç olarak, işçi ara buluculuk
sürecinde haklarının ne olduğunu ve boyutunu bilecek teknik bilgiden yoksun durumdadır.
(CHP sıralarından alkışlar) Bu anlamıyla, haklarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan işçinin ara
buluculuk yoluyla hakları üzerinden bir pazarlık sürecine itilmesi kabul edilebilecek vicdani bir
durum değildir. Zorunlu ara buluculuk sisteminin karşılaştırmalı hukuktaki örnekleri de bu
düzenlemeye ters örnekler sergilemektedir. Tasarının genel gerekçesinde her ne kadar
İngiltere, Fransa, Avusturya ve İtalya’dan ara buluculuk örnekleri verilmiş ise de bu ülkelerde
ara buluculuğun zorunlu olmadığı hususu göz ardı edilmiş ve bunların aksine, bizim yasamız
bakımından zorunlu hâle getirilmiştir. Böylelikle, Avrupa Birliği iş davalarında ara buluculuğu
zorunlu görmemekte hatta bu kapsam dışında tutmaktayken bizde bunun tam aksine bir
tutum sergilenmektedir."
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[Data_2017_2018]

2.!!!!
"Şimdi, burada bir ifade de yine aynı şekilde, yanlış politikaların tespit edilmesi, terör
saldırılarına zemin oluşturan… Şimdi, hangi yanlış politikayı İngiltere izledi ki bu terör
örgütleriyle karşı karşıya kalıyor? Veya aynı durum Fransa’da mevcut. Acaba İsviçre’yle olan
mı, Avusturya’yla olan mı veya Lüksemburg’la olan mı, Almanya’yla olan politikalarında mı
yanlış bir yol izledi de Fransa bu terör... Fransa mı acaba komşularıyla izlediği yanlış politika
neticesinde terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor, bunu gerçekten ben merak
ediyorum. Tabii, bu tip ifadeler, terör örgütlerinin oluşturmak istedikleri psikolojik ortama
hizmet etmekten başka bir işe yaramıyor maalesef."
[Data_2017_2018]

3.!!!!
"MEHMET GÖKDAĞ (Gaziantep) – Değerli arkadaşlar, getirilen bu düzenlemeyle söz konusu
tazminat, ücret ve diğer hakların dava tarihindeki ücret esas alınarak belirlenmesi hükmü
getiriliyor. Örneğin, işe iade davasında taraflar ara bulucu aşamasında anlaşamayıp
mahkemeye giderse ve karar da yıllar sonra kesinleşirse işçiler parasal haklarını yıllar önceki
ücreti üzerinden alacaklar; yine işçi aleyhine bir düzenleme.
Değerli arkadaşlar, yasalar yapılırken referanslar alınır ve gerekçelerinde de bu referanslar
belirtilir, gösterilir. Şimdi, bu kanun tasarısında bu tasarıyı hazırlayanların gerekçe olarak
gösterdiği birkaç yasadan söz edeceğim, birkaç ülkeden söz edeceğim; bakın, özellikle bu
zorunlu ara buluculuk konusunda. Şimdi, bu okuyacağım ülkeler tasarıda gerekçe olarak
Hükûmetin gösterdiği referanslar. Şimdi, İngiltere’de ara bulucuya başvurulması bir dava şartı
olarak öngörülmemiş olmakla birlikte Fransa’da iş mahkemesine başvuru yapıldıktan sonra
uyuşmazlık ara bulucuya yönlendirilmekte, Avusturya’da iş hukukunda ara bulucuya
başvurulması kural olarak zorunlu olmamakla birlikte özendirilmekte, Hollanda’da ara
buluculuğa başvuru zorunluluğu olmamakla birlikte bir yöntem olarak işçi açısından teşvik
edilmekte. Bakın, bunları gerekçe olarak siz gösteriyorsunuz ve hiçbirinde de ara buluculuk
zorunlu ve dava şartı değil. Hele, bakın, İtalya’da referans olarak şunu göstermişsiniz..."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MURAT BAKAN (İzmir) – Değerli arkadaşlar, Avrupa’da laik bir devlet
olan Fransa’da din adamları nikâh kıymamaktadır. Almanya’da Katolik kiliselerinde nikâh
kıyılmakta, resmî nikâh olarak kabul edilmemektedir. Protestan Kilisesi kendisine tanınan
hakkı kullanmamaktadır. Dinî nikâhı resmî nikâh olarak tanıyan İngiltere’de ise bu tüm
inançlara eşit olarak tanınmıştır....Yani sadece oradaki Anglikan Kilisesi resmî olarak
İngilizlerin değil, Budist rahip de nikâh kıyıyor, Alevi dedesi de, imam da nikâh kıyıyor. Tüm
inançlara o dinî nikah hakkını tanımıştır İngiltere ama tüm bu mukayeseleri kendi ülkemizden
bağımsız düşünemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devrimlerinin bir parçası olan Medeni Yasa’yla
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seçme ve seçilme hakkı ve medeni nikâh hakkı Avrupa’da birçok ülkeden önce ülkemizde
kabul edilmiştir. Resmî nikâh, yurttaşlarımızın kendi inanç ve ritüellerine uygun olarak
evliliklerinin kutsanması için dinî nikâh yapmalarına engel olmamaktadır. TÜİK istatistiklerine
göre ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın yüzde 85,9’u resmî nikâhtan sonra dinî nikâh da
kıymaktadır, bu bakımdan da ülkemizde bir sorun, bir engel yoktur."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Değerli milletvekilleri, biraz önce
de söyledim, “Avrupa Birliğinde dahi üye ülkeler tek bir kuruma doğru gidiyorlar,
tekleştiriyorlar kurumlarını.” diye, biz karışık bir alana yeni bir kurum daha oluşturmaya
gayret ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Komisyonda şöyle de bir söz söylendi: “TÜRKAK’ın
Avrupa Akreditasyon Birliğine -kısa adı EA bu kurumun- üye olması sebebiyle Müslüman
olmayanları akredite edememesinin ayrımcılık olacağından bahisle yeni bir kuruma ihtiyaç
olduğu, işte bu kurumun oluşturulması da sırf bu sebepten.” dendi değerli milletvekilleri.
Açıkçası, bu görüşe çok da katılamıyoruz çünkü hâlen Uluslararası Helal Forumu’na
İspanya’nın, İtalya’nın, İngiltere’nin akreditasyon kuruluşları üyedir, faal bir şekilde
çalışmaktadırlar ve bu kuruluşların aynı zamanda, biliyorsunuz, Avrupa Akreditasyon Birliğine,
o, EA dediğimiz kuruma da aynı şekilde karşı yükümlülükleri bizim TÜRKAK gibi benzerdir.
Şimdi, bunların tabii ki Uluslararası Helal Forumu’na üye olmalarının esas sebebi de bu alanda
helal akreditasyonunu verebilmektir. Demek ki böyle bir şey oluyor."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) – Değerli milletvekilleri, dün
Kahramanmaraş’ımızın işgalci emperyalistlerden kurtuluşunda önemli dönemeçlerden biri
olan Sütçü İmam’ın emperyalistlere ilk kurşunu attığı günün yıl dönümüydü. Fırsat
bulamadığım için bu güzide yıl dönümünü kutlayamadım. Bu ülke 1048 yılında Pasinler
Ovası’nda Hasankale’de yapılan savaşla bin yıldan beri büyük Türk milletinin helali olmuştur.
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Anadolu’nun birçok yeri gibi
Maraş da önce İngilizler, sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Yıllardır sevgi, saygı ve
komşuluk hukuku içinde birlikte yaşayan Ermeni cemaati, bu işgalle komşuluk ve kardeşlik
hukukunu çiğnemiş ve düşmanca tavırlar sergilemeye başlamıştır. İşgalci kuvvetlerle beraber,
şehirde asayişin, huzur ve güvenin bozulmasına sebep olmuşlardır."
[Data_2017_2018]

7.!!!!
"Manavgat halkı bu beldede cezaevi olmasını istemediklerini defalarca beyan etti. En son iki
gün önce bölgede yaşayan yabancı vatandaşlarla beraber bölge halkı bir yürüyüş düzenledi ve
cezaevi istemediklerini belirtti, hep bir ağızdan dediler ki: “Zindandan önce eğitim istiyoruz.”
Burada da var. Bu sözde yatırımla, konut sahipleri konutlarını satıp terk etmektedirler.

1038

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
“Ülkeye yabancı sermaye getireceğiz.” derken, “Turizmden kazanacağız.” derken, kışları da
burada kalan İngiliz ve Alman vatandaşlar da yerlerini satıp gitmek üzereler. Zorunluysanız,
size cezaevi için Manavgat-Akseki arasında birden çok alan gösterebiliriz."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bu ambargoyu delen bankalara 2002 yılından beri hangi işlemler
yapılmış? İçlerinde İngiliz bankası var, Fransız bankası var, Alman bankası var; milyarca
dolarlık tazminatlar hükmedilmiş ve bu milyarlarca dolarlık tazminatlar tahsil edilmiş. Şimdi,
Türkiye şayet böyle bir fotoğrafla karşı karşıya kalırsa bunun bedelini kim ödeyecek? Bizim
gariban vatandaşımızın cebinden çıkan paralar… Buradaki bu bedeli kim üstlenecek? Bunun
bir sorumlusu olmayacak mı? (s. 440)."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dünyada 19’uncu
yüzyıldan itibaren oy hakkı için, seçme ve seçilme hakkı için kadınların yürüttüğü çok ciddi bir
mücadele tarihi vardır. Bu mücadele içerisinde, Fransa’da idama kadar varan, Olympe de
Gouges’un idam edilmesine kadar varan, İngiltere’de “Süfrajetler” diye anılan, oy hakkı için
mücadele eden kadınların cezaevlerine konulmasına, işkence görmesine kadar varan bir
mücadele tarihini erkek tarih yazıcılar yeterince görmedikleri gibi, aynı şekilde, Türkiye’de de
var olan bir mücadele tarihini görmezden gelmişlerdir."
[Data_2017_2018]

10.!!!!
"Türkiye’de 2002 yılında kadının üniversiteleşme oranı ne yazık ki yüzde 13 iken bugün açılan
üniversitelerle, 81 ilde açılan üniversitelerle ve özellikle başörtülü kadınların eğitime
erişimiyle birlikte bu oran yüzde 50’yi zorlamaktadır. Türkiye, eski Türkiye değil. Türkiye’de
“Dünya 5’ten büyüktür.” diyen bir dünya lideri var. Rakamları eksik ve yanlış okumak eski
kompleksli siyasetçi refleksidir, Türkiye siyaseti daha yenisini hak ediyor. Hızlı, birkaç rakam
daha okuyacağım size: AB ülkeleri içinde kadın istihdamı ne yazık ki son dönemde yüzde 4,8
artarken bu rakam Türkiye’de 3 katındadır. Almanya’da 1 milyon kadın yeni dönemde işe
girerken Türkiye’de bu rakam 3 milyon kişiyi aşmıştır, yüzde 55,2’dir. İngiltere’de ne yazık ki
son dönemde sadece 1 milyon kadın istihdama katılabilmiştir. Türkiye’de kadının iş gücü
oranı, iş gücüne katılımı 3 milyon 733 bin kişiyle yüzde 63,3 oranında artmıştır. Rakamları
doğru okuyamamak sanırım bir gelenek oluşturdu sizde ama Türkiye’de rakamları doğru
okuyanların olduğunu hatırlatarak yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (s. 544)."
[Data_2017_2018]
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11.!!!!
"Sayın milletvekilleri, Avrupa’da futbolculardan alınan vergi sıralaması şöyle: Norveç’te yüzde
56, Almanya’da yüzde 47, Avusturya’da yüzde 50, Portekiz’de yüzde 56, İngiltere’de yüzde 45,
Türkiye’de yüzde 15. Şimdi, Nasrettin Hoca’ya sormuşlar: “2 kere 2 kaç eder?” Demiş ki:
“Satarken mi, satın alırken mi?” AKP iktidarına göre vergi sistemi nedir, vergi oranı nedir?
“Cebimden çıkacağı zaman mı, cebime gireceği zaman mı?” (CHP sıralarından alkışlar) Bu
kadar anlamsız, gerçekten yelpazesi bu kadar geniş vergi sistemi, daha doğrusu sistemsizliği
dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Futbolcular, Türk sporu tabii ki desteklensin ancak
Türkiye’deki genel gelir dağılımı, vergi sistemi içinde, sayın milletvekilleri, Allah aşkına, asgari
ücretten bile vergi alırken, motorinden yüzde 18 vergi alırken, halkın, orta gelirli insanların,
öğretmenin, mühendisin maaşından, gelirinden vergi yılın sonuna doğru yüzde 35’e kadar
çıkarken milyonluk futbolculara vergi indirimini hangi vicdana sığdırıyorsunuz? (CHP
sıralarından alkışlar) Buradan bir yanıt bekliyorum. (s. 559)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"BÜLENT KUŞOĞLU (Devamla) – Futbolcuların adlarını unuttum. Futbolumuz maalesef,
geçenlerde bir takımımız çıktı -isim vermemeyim- 11 futbolcusu da yabancı. Şimdi, bu hâle
gelince futbolcularımızı da bilmiyoruz tabii ki. Ama şu anda getirdiğimiz destek bu
yabancılarla ilgili, bunları destekliyoruz. Yani bunlar İngiltere’ye bakın… Şu anda dünyada
kulüpleri en sağlam ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’dır. Bu ülkelerde gelirken özellikle baktım- profesyonel sporcuların vergilendirilmesi yüzde 47,5 ile yüzde 53
arasında. Biz yüzde 15 alıyoruz, kulüplerimizin hâli ortada. Bir kulüpler yasası çıkarmadıktan
sonra, bunların denetimi doğru dürüst yapılmadıktan sonra kulüplerimizle ilgili doğru bir iş
yapmış olmayız. Yani bu yaptığımız iş de kulüplerimizi destekleme değil sonuç olarak. Bu,
yabancılardan daha az vergi almak. Sonuç olarak da yabancılar -bu 250 küsur- sadece Süper
Lig’deki yabancı futbolcunun aldığı para -biliyorsunuz- kaç milyon euro ya da milyar eurolarla
artık ifade edilir basketbolcularla birlikte. Bunlardan en az yüzde 20, yüzde 35 almamız
gerekirken yüzde 15 alarak, milyarlarca liralık bir vergiyi almamış oluyoruz. Ne adına? Türk
sporunu destekleme adına değil maalesef. Ve futbol da basketbol da spor olmaktan ziyade
temaşa yönü, şov yönü ağır basan faaliyetler oldu. Spor olmaktan ziyade bu yönü ağır basıyor.
Biz amatör sporları bu kadar desteklemiyoruz. Dolayısıyla da vergi politikasının uygulamasıyla
ilgili olarak bazı yanlışlar yapıyoruz, eksikler yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bu yaptığınız işlerin
sonuçlarını bilmek zorundayız. (s. 593)."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MURAT BAYBATUR (Manisa) - Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu ve
Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri de icra etmekle yükümlü olan İstihbarat
Teşkilatımız, ülkemizin iç ve dış güvenliğine yönelik artan ve çeşitlenen tehditlere karşı yurt
dışında da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, özellikle Suriye ve Irak’ta
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kendisine verilen önemli görevleri icracı kurumlarla etkin ve hızlı koordinasyon sağlamak
suretiyle başarıyla yerine getirmektedir. Bu itibarla, sadece haber toplayan değil tehditleri
kaynağında bertaraf eden ve devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda istihbarat diplomasisini daha
etkin kullanan bir çalışma tarzını benimseyen Millî İstihbarat Teşkilatımızın yurt dışında
yürüttüğü söz konusu faaliyetlerin başarısı ulusal güvenliğimiz ve ülke menfaatlerimiz
çerçevesinde kritik önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki, MİT Müsteşarlığının bir önceki yıla
kıyasla artırmayı planladığımız 2018 yılı bütçesinin, Teşkilatımızın imkân kabiliyetlerini, teknik
ve insan istihbaratı kapasitesini, altyapısını ve teknolojik donanımını geliştirmesi için kritik
önemi haiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Türkiye’yle kıyaslandığında İngiltere,
Fransa ve Almanya gibi ülkelerin çok daha az tehdit algılaması bulunmasına rağmen istihbarat
servislerine oldukça geniş bütçe ayırmakta olduklarını da dikkatlerinize sunmak isterim.
Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bekası adına önem arz eden Millî İstihbarat
Teşkilatımızın 2018 yılı bütçe ödeneğinin yüzde 17 oranında artırılmasını bilgi ve
değerlendirmelerinize sunuyor, burada konuşmama son verirken 2018 yılı bütçemizin hayırlı
olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum (s. 35)."
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Konumuz Türk Tarih Kurumu. Türk
Tarih Kurumu, cumhuriyetin ilk yıllarında tarihin kendimiz tarafından yazılması yani bir
Fransız’ın, bir İngiliz’in Türk tarihini değil, coğrafyamızın tarihini değil bizim bizzat kendimizin
yazması için kurulmuş bir kurum ve o günden bugüne hem temel eserlerin aynı baskılarıyla
günümüz Türkçesine kazandırılmasında hem de yapmış olduğu konferanslar, sempozyumlarla
çok hassas konulara, başkalarının belki bu coğrafyada çok değinmediği konulara da işaret
ederek Türkiye için, milletimiz için tarihin ne olduğunu ve bunun coğrafyayla birleşerek nasıl
bir anlam ifade ettiğini açık seçik ortaya koymuş. Sadece 2017 yılı içerisinde 10’un üzerinde
uluslararası sempozyum gerçekleştirdi ve en son Kudüs sempozyumu ki şu anda hâlâ Gazi
Üniversitesinde sergisi devam etmekte. Burada Türklerin, Osmanlı’nın Kudüs’ten ayrılışının
100’üncü yılı hatırasına bir uluslararası sempozyum gerçekleşti ve bununla ilgili de bir sergi şu
anda açık ziyaret etmek isteyen çok kıymetli milletvekillerimiz için. (s. 287)."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"Mesela Mustafa Kemal’in yüz yıl önce Suriye ve Filistin cephelerinde bir Osmanlı komutanı
olarak verdiği mücadeleyi hatırlatmanın tam zamanıdır. Daha sonra, cumhuriyeti kuracak
olan kadro, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Refet Bele,
Ali Fuat Cebesoy, Fahrettin Altay gibi komutanlar Filistin çöllerinde kalan son Osmanlı
bayraklarını savunmak için vuruşmuşlardır. Ancak, savunma imkânı kalmayınca binlerce şehit
vererek çekilmişlerdir. Kudüs Aralık 1917’de kaybedilmiştir ama imparatorluk çökmeye
devam etmektedir. Artık Anadolu işgal altındadır; Fransızlar Antep’te, İtalyanlar Antalya’da,
Yunan ordusu İzmir’de, İngilizler İstanbul’dadırlar. İşte bu koşullarda bir millet önderini
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seçmiş, padişah taraftarlarına, iç isyanlara rağmen âdeta canını dişine takmış, Mustafa
Kemal’in arkasından gitmiştir. Lozan Anlaşması bu zorlu Kurtuluş Savaşı’nın ardından
gelmiştir. Atatürk Lozan için “Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve
Sevr Anlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir
belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi bir zafer eseridir.” der. (s. 341)."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"Avrupa Birliğinden müzakere tarihi aldığımız gün, müzakereler kopma aşamasına geldiğinde,
biz o koridoru terk ederken o zamanki Tony Blair, Berlusconi, Schröder’in kurmaylarıyla
karşılaştık, “Ne oldu?” dediler, dedik ki: “İçeride böyle bir durumla karşı karşıya kaldık ve biz
burayı terk ediyoruz.” O zaman -çok iyi hatırlıyorum- Peter Westmacott, İngiltere’nin
Büyükelçisi “Birkaç dakika bekleyebilir misiniz?” dedi. “Biz zaten birkaç dakika toparlanacağız,
odamızı toparlayacağız.” dedik -orada bir odamız vardı- ve on dakika içerisinde Berlusconi,
Schröder ve Tony Blair o odaya geldiler ve güçlü bir toplantı yapılarak içeride o zamanki
Hollandalıların ortaya çıkardığı vizyonsuzluğu kaldırdılar ve müzakere tarihinin alındığı bir
aşamaya geçildi. Saygıdeğer milletvekillerine açıkça söylemek isterim ki bu tip aktörleri
bulmakta, bu tip sağduyulu aktörleri bulmakta son zamanda Avrupa’da son derece zorluk
çekiyoruz. Kuşkusuz, dostlarımız var; kuşkusuz, demokrat insanlar var fakat onların da
zorlandığı durumlar var. (s. 357)."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"Özlük haklarında da iyileştirme yaptık. 2002 yılında yeni başlayan bir öğretmen haftada on
beş saat ek dersle birlikte, 1 Kasımda göreve geldik, herkes bilir, 635 lira para alıyordu. Dolar
karşılığı ne kadardır? Bakın, 380 doların altında, 378 dolar gibi. Şimdi, yine aynı öğretmen,
yeni başlamış bir öğretmen haftada on beş saat ek dersle birlikte 3.618 lira aylık alıyor. İşte,
dolar 3,8 mi? Yani dolar verirse de 900 doların üzerinde ama birisi 400 doların altında, diğeri
900 doların üzerinde. Avrupa Birliği, biliyorsunuz, bu dönemlerde kriz yaşadı. İngiltere’de
kamu öğretmenlerin maaşında yüzde 5, Fransa’da yüzde 10, Yunanistan’da yüzde 18 indirim
yapıldı; İtalya’da indirim yapıldı, (s. 378)."
[Data_2017_2018]

18.!!!!
"Lütfen, bu İddaa’daki para oranlarında -beş yıl öncesindeki dolar kaç paraydı, şimdi kaç
paraona göre bir düzenleme yapılıp bunların gelirinin artırılması lazım. Bir de yayın gelirinden
on üç yıldır 1 kuruş para gitmiyor. Aslında 2. ve 3. Liglere, oraya gitmesi gereken para yüzde
35 civarında. Eğer bu yayın gelirlerinden oraya biz para aktarmazsak bu kulüpler kilit
vuracaklar kapılarına. Mesela İngiltere’de nedir bu oran? Yayın gelirinden alt liglere yüzde 20
veriliyor, Almanya’da yüzde 20, İspanya’da yüzde 18. Şimdi, bir, biz bu yayın gelirinden
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bunlara para ödememiz lazım. Bir de çok önemli bir şey söylüyorum: Bu 2. ve 3. Lig takımı
maçlarını lütfen TRT yayınlasın Sayın Bakanım."
[Data_2017_2018]

19.!!!!
"BAYRAM ÖZÇELİK: Akif, taklitçilikle Türkiye’nin çağdaş medeniyet seviyesine katiyen
ulaşamayacağına inanmaktadır. Çünkü ona göre taklitçilik, hem tefekkürü öldürmekte hem de
yeni keşiflerin önüne geçmektedir. Bugün refah ve huzuru esas alan millî ve yerli bir bütçe
yaparken, ülkenin zor dönemlerinden gelerek, Türkiye’nin geleceğini hesaba katan,
büyümeyi, yatırımı destekleyen ve mali disiplini gözeten bir bütçe yapıyoruz. Bakın, bu
konuda Mehmet Akif Ersoy 1919’da ne söylüyor?
“Bir alay mekteb-i âlî denilen yerler var; Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. Şu ne?
Mülkiye. Bu? Tıbbiye. Bu? Bahriye. O ne? O mu? Baytar. Bu? Ziraat. Şu? Mühendishane. Çok
güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok; yalnız, Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız. İşimiz düştü
mü tersaneye, yahut denize, Mutlaka âdetimizdir, koşarız İngiliz’e. Bir yıkık köprü için
Belçika’dan kalfa gelir; Hekimin hâzıkı bilmem nereden celbedilir. Mesela bütçe hesâbâtını
yoktur çıkaran... Hadi maliyeye gelsin bakalım Mösyö Loran. Hani tezgâhlarımız nerede?
Sanayi nerede? Ya Brüksel’de, ya Berlin’de, ya Manchester’da!” Ayan beyan görüldüğü gibi
Mehmet Akif, devletimizin yeniden eski gücüne ve itibarına ulaşabilmesi ve Batı devletleri
arasında yerini alabilmesi için ne yapmamız gerektiğini ifade etmiştir. Ne diyor? “Mösyö
Loran” Şimdi öyle değil, Edirneli Kemal Unakıtan, Batmanlı Mehmet Şimşek, Bayburtlu Naci
Ağbal var şimdi. (s. 1051)."
[Data_2017_2018]

20.!!!!
"TUFAN KÖSE –Şimdi, “Kim ‘Türk Arapsız yaşar.’ derse delidir.” diyor. “Türk hem Arap’ın sağ
koludur hem sağ gözüdür.” diyor. Çok güzel tabii bunlar. Güya “Türkler köpeklere Araplardan
dolayı ‘Arap’ diyorlar. Böyle aşağılayıcı ifadeler kullanıyorlar.” diyor. Arkadaşlar, her millet
neciptir; Araplar da neciptir. Yani biz Türkler, eğer öyle bir “Arap” sözü köpeklere
yakıştırılıyorsa bu Araplardan dolayı değil, köpeğin renginin siyah olduğundan dolayıdır; aynı,
fotoğrafların negatiflerine de “arap” dendiği gibi. Kaldı ki İngilizler de Fransızlara “…”(x) diyor
mesela, “kurbağa” diyor. Fransızlar “…”(x) diyor, “…”(x) diyor, falan diyor, filan diyor (s. 137)."
[Data_2017_2018]

21.!!!!
"Ben hatırlıyorum, burada aktarayım: Bir milletvekili arkadaşımızla -yine ana muhalefet
partisinden- 24’üncü Dönemde ara buluculuk konusunda bir İngiltere seyahatimiz olmuştu,
bir haftalık çalışma seyahatimiz. Ramazan Can arkadaşımız da vardı o zaman. O İngiltere
seyahatinde yine Adalet Komisyonu üyemiz olan bir arkadaşımızla, ana muhalefet partisi
milletvekiliyle, Londra’da Manş Denizi’nin altından Fransa’ya bir geçiş tüneli olduğunu
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söyledik birbirimize ve büyük bir gıptayla birbirimize bakarak yani “Adamlar yapmış.” dedik. O
sıralarda da tam bu Marmaray Projesi devam ediyordu arkadaşlar. Şimdi, biz bunu
konuşurken kendi aramızda tabii, Hükûmetimizi mutlaka övdük, övecektik. O zaman da gene
ana muhalefet partisinden o milletvekili arkadaşımız bize dönüp dedi ki: “Biliyor musunuz,
yaptınız ama kuşların yolları, balıkların yolları değişti.”"
[Data_2017_2018]

22.!!!!
"Lİ ÖZKAYA: Bakın değerli arkadaşlar, biraz Avrupa’ya da dünyaya da bakmamız lazım.
Fransa’da 1510 sayılı yeni Terörle Mücadele Kanunu çıktı, 30 Eylül 2017. Burada, 1’inci
maddesiyle hükûmet temsilcilerine bir koruma alanı tespit etme yetkisi veriyor ve mahkeme
kararına gerek olmaksızın arama… Ve aramayı kabul etmeyene oraya girmeyi
yasaklayabiliyor. Eğer bir kişi ciddi tehlike ve terör tehlikesi arz ediyorsa bu kişinin gitmiş
olduğu her yerde -mahkeme karar alabilir yani kendi yeri değil- üçüncü kişilere bile arama
yetkisi verilebiliyor ve hükûmete radikalleşme unsuru taşıyan memurları görevden alma ve
ihraç konusunda yetki veriyor. Bize “Olağanüstü hâlinizi zayıflatın, kaldırın.” diyenlerin çok
daha… Bize “Olağanüstü hâliniz ağır.” diyenlerin çok daha ağırını Terörle Mücadele
Kanunu’nda getirdiğini görüyoruz.
Bütün mesele şu: Türkiye güçlü bir devlet olmalı mı olmamalı mı? Biz zayıflatılmalı mıyız
zayıflatılmamalı mıyız?
Efendim, tek tip kıyafet getirilmiş. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin öncesinde de,
komisyon döneminde de İngiltere’de ve Almanya’da birçok karar var. Almanya’da bir
motosiklet grubunun karşılıklı kavgasında tutuklananların tahrik edilmesi durumundaki tek tip
düzenlemeyi mahkeme usule uygun görüyor. Yine, İngiltere de aynısını uygun görüyor.
Bütün mesele, burada, eğer devletin güvenliğini, millî güvenliği tehdit eden bir konu varsa
bunu devletlerin düzenleyebileceğine dair anayasa mahkemelerine ve devlete imkân veriyor."
[Data_2017_2018]

23.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MUHARREM ERKEK (Çanakkale) –Değerli milletvekilleri, KHK’yle ilgili
değerlendirmeme geçmeden önce bugün AK PARTİ Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın grup
toplantısında yaptığı konuşma çok önemli ve vahim bir tabloyu ortaya koydu, laik
cumhuriyetle çok açık bir hesap olduğu çok açık bir şekilde ifade edildi. Sayın Erdoğan, AK
PARTİ Genel Başkanı, bugün Avrupa’daki monarşileri örnek göstererek bu monarşilerde
demokrasi olup olmadığını sordu, “Buralarda da demokrasi var, monarşilerde de demokrasi
var.” dedi. Tabii ki var ama Avrupa’da monarşilerdeki demokrasi, oralarda monarşi olduğu
için değil, yüzyıllardır verilen demokrasi mücadelesinin sonucudur. AK PARTİ Genel Başkanı
Sayın Erdoğan, İspanya’daki kralı, İngiltere’deki kraliçeyi, maalesef, üzülerek söylüyorum,
herhâlde başkan zannediyor. Onlar başkan değil, onlar sembolik olarak orada görev
yapıyorlar. Avrupa’daki monarşileri, o devletleri seçilmiş hükûmetler, parlamentolar
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yönetiyor. Dünyanın her yerinde -monarşi olsun, cumhuriyet olsun, başkanlık olsun,
parlamenter sistem olsun- siyasi güç merkezlerinin meclisler, parlamentolar olduğunu sakın
unutmayın. Demek ki laik cumhuriyetle bir hesap var. Demek ki ulusal egemenlik
şahsileştirilmek isteniyor. Demek ki ulusal egemenlik milletten alınıp bir aileye devredilmek
isteniyor. Bugün aslında grup toplantısının, AK PARTİ grup toplantısının özeti bu. Çünkü bizim
cumhuriyetimiz yalnızca bir yönetim biçimi değil, bizim cumhuriyetimiz aynı zamanda ulusal
egemenlik. (s. 200)."
[Data_2017_2018]

24.!!!!
"Şimdi, Kuvayımilliye konusunda CHP’nin kaygılarına son derece katılıyorum, biraz
hafifleteyim ve gerçekten de katılıyorum. Kuvayımilliye Atatürk ve Kâzım Karabekir tarafından
oluşturulurken Kürtler ile Türklerin birleşmesinden oluşuyordu. Kâzım Karabekir’in 1919
yılında, Afyonkarahisar’da, memleketin çeşitli yerlerindeki Kuvayımilliye temsilcilerini seçmek
üzere yapmış olduğu toplantıda Afrin Kürtlerini temsilen bir heyet de vardı. Yani, orada
Kürtler ile Türklerin Fransızlara, İngilizlere karşı bir ittifakı söz konusuydu. Orada ismi
geçenlerden 4’ü şunlardır: Ahmet Ruto, Hacı Hannan, Şeyh İsmail, Meydanki köyünden Abdo
Haco bunlardan bazı örneklerdir. Şunu da ifade edeyim: Bu Kuvayımilliye içerisinde Hacı
Mennan ve 100 savaşçısının gösterdikleri başarılardan dolayı Afrin Hükûmet Konağı’nın
önünde onların adına bir anıt da dikilmiştir. Şimdi, çözümü Kürtlerle değil de ÖSO’da aramak
hiçbir akıl, hiçbir izan, hiçbir insafla izah edilebilecek bir şey değildir. (s. 469)."
[Data_2017_2018]

25.!!!!
"Bir müktesebatımız var, böyle suçlarla, günahlarla bezenmiş bir müktesebatımız var. Ve biz,
bakın, defalarca birbirimize düşürüldük ama bundan kimler nemalandı? Birinci Dünya Savaşı
günlerine dönelim. Alman, Fransız ve İngiliz emperyalizmi nemalandı arkadaşlar Birinci Dünya
Savaşı yıllarında."
[Data_2017_2018]

26.!!!!
"O günlerde 2 adam vardı: Talat Paşa ve Enver Paşa. Kendi ulvi hedefleri doğrultusunda her
yolu mübah gördüler, hukuk dışına çıktılar, Alman emperyalizmiyle birlikte yürüdüler ve
yürürken de pek çok suça, günaha bulaştılar ve ülkemizi, Osmanlı’yı paramparça ettiler. Başta
Ermeni halkı olmak üzere bütün halkların felaketini hazırladılar, arkadaşlar ve SykesPicot
gerçekleşti, İngiliz ve Fransız emperyalizmi hedeflerine ulaştı ve bizler felaketi yaşadık. (s.
244)."
[Data_2017_2018]
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27.!!!!
"Pancar şekeri üreten AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker kotası genelde yüzde 2 ila 3
düzeyindedir. Fransa ve İngiltere’de bu kota yüzde 0, Almanya’da ise yüzde 1,9’dur. Buna
karşın Türkiye’de nişasta bazlı şekerin kotası yüzde 10 olup Bakanlar Kurulu her yıl bu kotayı
yüzde 50’ye varan oranlarda artırmaktadır. Ayrıca piyasada etkin bir denetim de yoktur. Sayın
Maliye Bakanımız “40 bin kere düşündük.” demiş ve sosyal özelleştirme yaklaşımıyla
sözleşmelere hem çalışanların hem üreticilerin hakkını güvence altına alan, asgari beş yıl
boyunca üretimi garanti edecek hükümler koyduklarını açıklamıştır. Sayın Bakanın bu
yaklaşımı olumlu ancak sadece beş yıl için düşünmek yetmez; beş yıl sonra ne olacak?
Haddizatında Sayın Bakanın açıklamasından şeker fabrikaları özelleştirildikten beş yıl sonra
kapatılabilir anlamı da çıkmaktadır. (s.249)."
[Data_2017_2018]

28.!!!!
"İLKNUR İNCEÖZ (Devamla) – Hiç, geçeceksin bunları! Bugün Türkiye çok yönlü bir mücadele
vermekte, ne yazık ki pek çok kurum ve kuruluşlara, yargının içerisine de sızmış bir örgütle
mücadele etmekte. Ondan sonra da buraya çıkacaksınız, yargının, basının vesairenin nefes
almadığından…Bir gerçeği niye görmezden geliyorsunuz? Türkiye bulunduğu coğrafyada kırk
yıldır terörle mücadelede, bugün de pek çoğuyla mücadele ediyor. Bakın, eğer bir örnek
arıyorsanız sosyal medyayla ilgili, İngiltere’nin -İngiltere terörle mücadele eden bir ülke
olmadığı hâlde- terörle mücadele kanunlarını nasıl hayata geçirdiğine, nasıl sosyal medyaya
kısıtlamalar getirdiğine……terörü övücü; Başbakanı, Cumhurbaşkanını yerici herhangi
ifade…Avrupa’ya bakıyorsunuz; Fransa’da, İngiltere’de, Hollanda’da, Avusturya’da,
Almanya’da, İspanya’da, İsveç’te sosyal medyada terör seviciliği, terör övücülüğü herhangi bir
kılıf altında asla yapılamaz, kata yapılamaz, yasaları da buna izin vermez. Bugün yapılan
düzenlemeler de bu yöndedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2017_2018]

29.!!!!
"BURCU KÖKSAL (Devamla) – Bu “NBŞ” denilen zehir kanser, kısırlık, obezite gibi çok ciddi
hastalıklara yol açıyor. Avrupalı bunu tüketmiyor, Amerikalı bunu tüketmiyor. Kotalar çok
düşük, hatta İngiltere ve Fransa’da sıfır ama siz Türkiye’de bu zehri bize yedirmek istiyorsunuz
ve ben de buradan diyorum ki: Ülkemde, tarlamda, soframda GDO ve NBŞ istemiyorum.
Binlerce yurttaşımız, milyonlarca yurttaşımız Türkiye’de haykırıyor. Artık buna bir kulak
verin."
[Data_2017_2018]

30.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) –6 Ağustos 2012’de Sayın Genel Başkanımız
bu terör koridorunun Kandil’den Afrin’e kadar temizlenmesi gerektiğini beyan etmişti. Şimdi,
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bu noktada her ne kadar Afrin’de bir ilerleme sağlanmış ve temizlik başarılmışsa da bundan
sonraki süreçte Menbic’le ve Fırat’ın doğusuyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Biz
Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kararlı bir şekilde ve azimle buralardaki terör unsurlarının
temizlenmesi için gayret etmek durumundayız ve bu kapsamda yapılacak çalışmalara da
destek olmak durumundayız. Tabii ki Afrin’de başarılı oldukça Menbiç’le ilgili tartışmalar
uluslararası arenada da devam etmekte, Fransa’nın yaptığı gibi bazı çevreler de İngiltere’nin
Rusya’yla ilgili almış olduğu yaptırım kararlarına destek olarak bir kutuplaşmaya doğru
gitmektedirler. Açıkçası, buradan tekraren uyarıyoruz, bugün Sayın Genel Başkanımızın
yaptığı uyarıyı da buradan tekrar ediyoruz: Bu ülkeler aklını başına almalı ve Türkiye
Cumhuriyeti devletinin geçmişte yaptıklarını, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale
savaşlarında neleri başardığını bir defa daha dikkatle gözden geçirmelerinde fayda vardır
diyoruz..."
[Data_2017_2018]

31.!!!!
"Mesela haber kanalı sayısı 2000’li yıllarda sadece 4 iken bugün 20 yani 5 kat artmış. Bizde
gazete sayısı 38, Almanya’da 15, İngiltere’de sadece 20. Dolayısıyla hem alan itibarıyla hem
yapılan çalışmalar ve alınan yasal düzenlemeler itibarıyla Türkiye’nin geldiği nokta değerlidir.
Ben bu anlamda yine 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü; tüm emekçi gazetecilerin,
tarafsız ve işinin ehli, hak ve hakikate uyan meslektaşlarımın gününü tebrik ediyorum."
[Data_2017_2018]

32.!!!!
"Bu çerçevede, Komisyon öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
temsilcilerini, Dışişleri Bakanlığı üst düzey elemanlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerini, müze ve kazı heyeti yöneticilerini,
müzayedecileri, kısaca yurt içinde konuyla ilgili bütün muhatapları dinledi; daha sonra
İstanbul’a gidilerek müze mekânları ziyaret edildi ve buradaki önemli muhataplarla
görüşüldü; ardından da özellikle önemli kaynak ülkeler konumunda olan Almanya,
Danimarka, Fransa ve İngiltere’deki hem müze yöneticileri hem de kamu görevlileriyle, bu
çerçevede UNESCO temsilcileriyle de faydalı görüşmeler gerçekleştirildi."
[Data_2017_2018]

33.!!!!
"Şimdi, ben dünyadan bir iki tane örnek vermek istiyorum aziz milletvekilleri, sayın
milletvekilleri. Bir: 19’uncu yüzyılın -evet, 1819- ikinci çeyreğinde aşağı yukarı dünya dış
politikasına damgasını vurmuş olan bir büyük siyaset ve devlet adamı var, İngiliz Başbakanı
Lord Palmerston. Bu yaklaşık elli yedi sene -enteresan- parlamentoda parlamenterlik hayatı
olan bir insandır. İki kere ayrı dönemlerde başbakanlık yapmıştır, iki ayrı, farklı partiden
başbakanlık yapmıştır. Bu, İngiliz politikasının da, aşağı yukarı dünya politikasının da
hâlihazırda en geçerli umdelerini koymuş olan bir insan. O şöyle diyor İngiliz
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Parlamentosunda, Kamarasında, Avam Kamarasında bir soru üstüne, diyor ki: “İngiltere’nin
ezeli ve ebedi dostları, düşmanları yoktur. İngiltere’nin sadece -neyi var peki yani- menfaatleri
vardır.” Bu doğru bir ölçüdür; bir ölçüdür ve doğru bir ölçüdür. İkinci örnek Fransa’dan olsun,
onun hemen bir on beş yirmi sene öncesinde olsun. Fransa’nın neredeyse devamlı Dışişleri
Bakanı Talleyrand."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"MEHMET HABİB SOLUK (Devamla) – Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliğinde 100 milyon/taşıt
kilometredeki can kaybı 3 civarı, İngiltere’de 1 civarı, İskandinav ülkelerinde sıfır civarı, benim
ülkemde ise 2003’te 5,72. 2014’te gelinen nokta ise 102 milyar 900 milyon hareketliliğe
rağmen can kaybımız 100 milyon taşıt/kilometrede 2,17’ye düşmüştür, 2023 hedeflerinde
bunu 1’in altına çekmek en büyük hedefimizdir."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"Fransızlar gelirdi, ordusuyla çökerdi, Zonguldak madenini alırdı. İngilizler gelir, işgal ederdi,
demir yollarınızı alırdı. Artık küresel sermayelerin işgal dönemi başladı, artık asker göndermek
zorunda kalmıyorlar."
[Data_2015-2017]

36.!!!!
"GARO PAYLAN – Bugün baktığımızda, Kürt halkının yüz yıldır kendi kimlik ve yönetim anlayışı
anlamında demokratikleşme talepleri var ancak bunlara da bugün -tekrar maalesef diyorum2015 yılında tekrar tankla, topla cevap veriliyor. Şimdi, evrensel standartlarda bir önerimiz
var, tekrar dillendiriyoruz: Demokratik özerklik. Bunu biz keşfetmedik. Bakın, pek çok ülke bu
faşizan dönemlerden geçtiler. İspanya, İngiltere, Yunanistan, pek çok ülke bu faşizan
dönemlerden geçti. Bazı ülkeler iç savaşa girdiler, Yugoslavya parçalandı. Nihayetinde
vardıkları yer demokratik özerklikti. (s. 951)."
[Data_2015-2017]

37.!!!!
"ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) – Sayın Başkan, dünyanın her yerinde tehdit ve hakaret
suçtur. Sizlere Avrupa’dan birkaç örnek vermek istiyorum: Facebook’ta Merkel’i ölümle tehdit
eden bir Alman mahkeme tarafından iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiltere’de
Twitter üzerinden milletvekiline tehdit ve hakaret mesajı gönderen kişi cezaya çarptırılmıştı.
Danimarka Halk Partisi milletvekili Twitter’dan Müslümanları tehdit ettiği için ceza almıştı.
Her gün istisnasız Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve yılın ilk günü çıkan sayısındaysa aleni
olarak hakaret ve tehditlerini sürdüren Sözcü gazetesini kınıyorum. Basın ve ifade özgürlüğü
tehdit ve hakaret etme özgürlüğü değildir. (s. 37)."
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[Data_2015-2017]

38.!!!!
"MHP GRUBU ADINA FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) - Türkiye’yle Çin arasında dış
ticaret hacmi 2013 itibarıyla 28 milyar dolara, bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak
gerçekleşmiştir. 2009 yılı itibarıyla bu artış yüzde 100’e yakındır. Bu sebeplerle, kurulacak
Asya Altyapı Yatırım Bankasının önemli fırsatlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye’nin yararına olacaktır. Zaten globalleşen dünyada
bu gelişmelere de kayıtsız kalmak mümkün olamamaktadır. Nitekim, söz konusu bankanın
kuruluşunun ilanından hemen sonra, ABD, bankaya muhalif olduğunu açıklayarak üye
olunmaması çağrısı yaptığı hâlde, birçok Batı ülkesi uzun süre bekledikten sonra bankaya
kurucu üye olarak başvurmuştur. Bunlardan Avusturya 500, Danimarka 369, Finlandiya 310
milyon dolar yatırmıştır. Almanya 4 milyar 484 milyon civarında sermaye koymuştur,
İngiltere’nin koyduğu sermaye 3 milyar civarındadır ve diğer birçok Batı ülkesinin önemli
miktarlarda sermaye koyduğu göz önüne alındığında, bankanın gelecekte önemli işlevler
yürütmesi beklenebilir.
Avrupa ülkeleri finans sisteminin değişim ve dönüşümünden uzak kalmak istememişlerdir,
Asya’da gerçekleşecek projelerden ülkesi ve şirketleri açısından azami fayda sağlamayı
amaçlamaktadırlar. Ekonomik anlamda belirli bir büyüklükteki bazı Avrupa ülkelerinin Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa gibi- peş peşe üye olmaları, bankanın kurulmasına karşı
çıkan ABD’nin baskısının önünü almış gibi gözükmektedir"
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"Türkiye’ye getirileri ne olabilir? Türkiye’nin bankaya kurucu üye olarak başvurmasında
İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin üyelik başvurusu yapması etkili olmuştur. Söz konusu
banka Türkiye’yi Asya ülkesi olarak kurucu üyeliğe kabul etti. Türkiye, Asya Kalkınma
Bankasından farklı olarak Batılı ülkelerle aynı statüde bulunmayacaktır. Asya Kalkınma
Bankasında bölge dışı üye statüsüne ve binde 5’lik oy gücüne sahip Türkiye, bu bankada bölge
ülkesi olarak kabul edildi, Avrupa ülkeleriyse bölge dışı kurucu üyeler olarak kabul edildi. Asya
ülkesi olarak yer almak, kuruluş aşamasında Türkiye’ye önemli maddi yükümlülükler
getirecektir. Bankanın ekonomik büyüklükleri oranında paylaşılan yüzde 75’lik oy gücü Asya
ülkelerinde bulunmaktadır. Türkiye, bankanın hisse paylaşımı yapılmasında ilk 10 ülkenin
hemen arkasından yüzde 2,6 payla 11’inci sırada yer almıştır."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) – 11 yurttaşımız öldürüldü bugün ve yurttaşlarımız bunu Alman
kanallarından, İngiliz kanallarından ve dünyanın değişik yerlerindeki medyadan öğreniyor (s.
509)."
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[Data_2015-2017]

41.!!!!
"Bakınız, önergede sözü edilen iki hususun altını çizmek istiyorum, az önce burada ifade de
edildi, somut bir veriyi de paylaşarak ifade etmek istiyorum: 2002 yılında ülkemizde sadece 4
tane haber kanalı var; bugün, 2016 yılında ulusal yayın yapan haber kanalı sayısı 20, tam 5
katı. Yine, Türkiye’de günlük 38 ulusal gazete çıkıyor; bu sayı Almanya’da 15, İngiltere’de 20.
Aslında bu, haber alma özgürlüğü alanının genişlediğinin de bir göstergesi."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"şte tam da bu ruh üzerinde, tam da bu anlayış üzerinde yani Kürtlerin ve Türklerin
ortaklığına ama aynı zamanda eşitliğine ama aynı zamanda ortak vatan duygusu etrafında
şekillenen Misakımillî, bildiğiniz üzere sadece bugünkü sınırları da kapsamıyor. Ve bu ana fikir
üzerine, bu ruh, bu felsefe üzerine -çok iyi biliyorsunuz- kurucu Anayasa -hep kurucu
felsefeden bahsederiz- 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu’dur ve Teşkilatı Esasiye Kanunu ne 1924
Anayasası’nın ne 1960 darbe anayasasının ne 12 Eylülün hâlâ uygulamada olan Anayasası’nın
ruhuna uymuyor, bu ruhun tam tersidir. 1921 Anayasası, Türkiye’de çoğulcu bir aidiyeti,
Osmanlı mirasından kalan çoğulcu bir ülkeyi ve çoğulculuğa dayalı bir ulus kavramını yani
Anadolu ve kürdistanı ortak vatan kabul eden bir anlayış. Her ne kadar Lozan sürecinde
bugün “Güney Kürdistan” diye tabir ettiğimiz “Kerkük”, “Musul” ve “Rojava” dediğimiz
bölgeler Türkiye sınırlarının ötesinde, İngiliz ve Fransız hâkimiyetinde kalmış olsa da esas
itibarıyla Misakımillî’deki ruh, anlayış, Kürtlerin ve Türklerin her alanda eşit olduğu ortak
vatanı belirleyen bir protokoldür, bir kabuldür ama 1924 Anayasası’nın oluştuğu süreç tıpkı 1
Kasım seçimleri sürecinde oluşan sürecin benzeri bir anlayışın, bir zihniyetin hâkimiyetinde
gerçekleşti ve o günden bugüne de Kürt sorunu bu ülkede hep problem olmuştur, hep yara
olmuştur. (s. 737)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"CEMAL OKAN YÜKSEL – …yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu söyler: “Eğer bir gün
duyarsanız ki Recep Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir.” Ben demedim.
Şimdi, rivayetlere ve Wikileaks belgelerine göre İngiltere Kraliçesi’ni, Monaco Prensi’ni servet
olarak geride bırakıp en zengin liderlerden biri olduğuna göre… (s. 102)."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"HAYDAR ALİ YILDIZ (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; HDP grup önerisi
üzerine AK PARTİ grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla
selamlıyorum. Grup önerisinden önce burada müzakere edilen ve sorulan bir soruya şahsım
adına bir cevap vermek istiyorum. Neden Suriye’de bu duruma gelindiği sorusuna hepimiz yüz
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yıl öncesinden bir cevap bulabiliriz. Yüz yıl önce bu topraklarda Sykes-Picot ve ismi geçmeyen,
tıpkı bugün olduğu gibi Sykes ile Picot arasındaki sözleşmenin onayına tabi olan Rus Sazonov
vardı. Amaçları -tıpkı 1915’te Çanakkale’de Britanya’nın amacı- Bakü petrollerine ulaşmak ve
Suriye bölgesindeki İngiliz ve Fransız egemenliğini, silah egemenliğini, petrol üzerindeki
egemenliğini tesis etmekti. Daha sonra, savaştan sonra “Birleşmiş Milletler” adı altında bir
örgüt kurdular. Bu örgütün de kuruluşu Versay Antlaşması’na dayanıyor. Orada, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan sonra kurulacak olan devletlerin yasal ve meşru bir zeminde tanınması
için bu örgütü kurdular ve yüz yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan “Dünya 5’ten büyüktür.”
dediğinde, bugün Meclis olarak şunu demeliyiz; Birleşmiş Milletler eğer bu topraklarda,
Osmanlı bakiyesi bu topraklarda bir meşru zemini tesis etmek için kurulmuş ise biz de hep
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunanlar olarak demeliyiz ki: Evet, dünya 5’ten
büyüktür."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"Şimdi, bu aralar çok moda ulus devleti linç etme siyaseti. Sevgili Hocam, affınıza sığınarak
söylüyorum: Dünyada, Avrupa’da ulus devlet yapısı Fransız İhtilali’yle başlamadı. Bakın, ulus
devletin temelleri ta Rönesans’a kadar gider. Orta Çağ’dan bıkan Avrupa’da uluslaşma süreci
ta o dönemde başlamıştır. Onun için, İngilizler “Anglikan Kilisesi” demiştir, yani kilise İngiliz
kilisesi, dini millileştirmiş neredeyse Avrupa. Erasmus onun için İncil’in Latinceden,
Yunancadan çevirilerini, Avrupa dillerine çevirilerini savunmuştur."
[Data_2015-2017]

46.!!!!
"Onun için, üniversitelileşme süreci Orta Çağ’dır, Fransa’da da öyledir, İngiltere’de de öyledir,
Almanya’da da öyledir. Göttingen öyledir, Oxford öyledir, efendim, Sorbonne öyledir. Burada
da eğitim dili o halkın diline çevrilmiştir, artık bu üniversitelerde Fransızca, İngilizce ve
Almanca eğitim dili olacaktır."
[Data_2015-2017]

47.!!!!
"MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Geçici istihdam arttıkça güvenceli, kadrolu çalışma da
giderek azalıyor. Kiralık işçi alan firmalar ya da kamu sektörü kadrolu çalışanlarını işten
çıkarıyor. Almanya’da 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yeni istihdamın yüzde 53’ü
geçici istihdam büroları tarafından yapılıyor ve geçici istihdamla şirketler kadrolu çalışanları
işten çıkarmaktadır. Geçici istihdamla çalışanlar aynı işi yapıyor olsalar da daha düşük ücret
almaktadırlar. KEİG raporuna göre İngiltere’de esnek çalışanlar aynı işi yapan tam zamanlı
çalışanlara göre saat ücretinin sadece yüzde 68’ini alabilmektedir. Türkiye gibi zaten
kadınların aynı işi yapan erkeklere göre çok daha düşük ücret aldığı ülkelerde, geçici esnek
istihdam, ücretleri daha da düşürecektir ve kadının mağduriyetini daha da artıracaktır. Ayrıca,
özel istihdam bürolarının, iddia edildiği gibi, başta söylediğimiz gibi çok yeni istihdam alanları
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da açmaktan uzaktır. Mevcut iş gücü piyasasındaki boşluklara, örneğin, askere giden
çalışanın, doğum yaptığı için işten ayrılan kadının yerine istihdam edildiği için yeni bir
istihdam alanı oluşturmuyor, geçici bir istihdam alanı oluşuyor ve işe dönmeyle o tekrar
eskiye dönüyor. Dolayısıyla, istihdamın garantilendiğini söyleyemeyiz. (s. 974)."
[Data_2015-2017]

48.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI – Değerli arkadaşlar, AK PARTİ’nin başarısını bu ülkede aslında iki
yüz yıllık tarihsel hikâyeden gelen bir yay gibi düşünün. Bunun arkasında, hepimizin
çocukluktan, gençlikten -sizlerin, bizlerin- bu ülkenin tarihine, bu ülkenin geçmişine, bu
ülkenin yaşadıklarına dair özlemlerimiz, hayal kırıklıklarımız, beklentilerimiz, ümitlerimiz
vardır. Ben çocukken derlerdi ki: “Bizim İtalya’ya yetişmemiz için yüz elli yıl lazım, bizim
İngiltere olmamız için iki yüz yıl lazım.” Hatırlarsınız, aşağı yukarı burada aynı yaşta
olduklarımız bilirler ama bütün bunlar, elbette, bir taraftan, acaba gerçekten bir gün
Avrupa’daki bu ülkeler gibi olabilir miyiz, gerçekten bir gün bizim insanlarımız da tıpkı Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi yüksek hayat standartlarında yaşayan, güzel, müreffeh, modern
şehirlerde hayatlarını sürdüren, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamanın huzurunu
hisseden, bütün bunlarla birlikte hayatına devam eden bir ülke olabilir miyiz, bu umudu
herhâlde hepimiz taşıdık."
[Data_2015-2017]

49.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bakınız, AB’ye üye ülkelerden size bazı örnekler vermek istiyorum:
Avusturya, hükûmet öneriyor, devlet başkanı atıyor yani kurul üyelerini hükûmet öneriyor,
devlet başkanı atıyor. Bir başka ülke Birleşik Krallık; burada yine hükûmet ve başbakan teklif
ediyor, Kraliçe atıyor değerli (buraya kadar sf. 157) arkadaşlar. Bir başka ülke İsveç; kurul
üyelerinin tamamını hükûmet atıyor. Danimarka; kurul üyelerinin tamamını sadece adalet
bakanı atıyor değerli arkadaşlar. Bir başka önemli ülke Hollanda; adalet bakanı öneriyor, Kral
tarafından atanıyor (s. 158).
…
Bir başka önemli ülke Finlandiya; adalet bakanı tarafından atanıyor. Elbette bazı ülkeler var;
örneğin İtalya gibi, örneğin İspanya gibi, örneğin Almanya gibi. Bu ülkelerde de meclisin
atadığı kurul üyeleri var, hükûmetin atadığı kurul üyeleri var, bir de devlet başkanının atadığı
kurul üyeleri var yani bu üçlü yapı var ama ülkelerin çoğunluğuna baktığınızda ya hükûmet
atıyor ya da devlet başkanı atıyor. Dolayısıyla, bu kurulun yapısını eleştirmek çok anlamlı değil
diye düşünüyorum.
Önemli olan şudur değerli arkadaşlar: İşlevsel bağımsızlıktır. Biz hep bunu söylüyoruz, Avrupa
Birliği de bunu söylüyor. O atama gerçekleştirildikten sonra o kurumun kendi içindeki işlevsel
bağımsızlığıdır. Avrupa Birliği için de esas olan budur, işlevsel bağımsızlıktır."
[Data_2015-2017]
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50.!!!!
"Gelelim İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundaki yapı da keza
eleştiriliyor. “Bu Hükûmet ve Cumhurbaşkanı tarafından kurul üyeleri atanıyor.” şeklinde bir
eleştiri geliyor. Şimdi, bununla ilgili olarak size örnekler vermek istiyorum değerli arkadaşlar:
Hollanda, kurul üyelerini adalet bakanı atıyor; İsveç, bakanlar kurulu atıyor; Fransa,
ombudsmanı cumhurbaşkanı atıyor, üyeleri ise ombudsman seçiyor; Almanya, aile bakanı
atıyor; Birleşik Krallık, ilgili devlet bakanı atıyor. Oradaki devlet bakanı, bir anlamda bizim
bakan yardımcılığımıza eş değer olan bir makamdır. Şimdi, Avrupa Birliği ülkelerindeki
örnekler bunlar. Bu atamalar gerçekleştiriliyor ses çıkmıyor ama Başbakanın ve
Cumhurbaşkanının ataması eleştiriliyor. (s. 158)."
[Data_2015-2017]

51.!!!!
"CHP GRUBU ADINA KADİM DURMAZ (Tokat) – Değerli milletvekilleri, şeker fabrikalarını
özelleştirmek demek ülkemiz insanını mısır şurubuna mahkûm etmek demektir. Nişasta bazlı,
içeriğinde GDO bulunan mısır şurubunun insan sağlığını tehdit etmesine rağmen, ülkemiz
yüzde 50’ye yakın, kotayı yükseltecek bir yapıyı tesis ediyor. Bunu artırma yetkisi ise hiçbir
sivil toplum örgütünün görüşünü almadan sadece Hükûmete bırakılmış. Bu oran Almanya’da
yüzde 1,9, Polonya’da yüzde 3, Fransa, İngiltere ve Hollanda’da ise sıfırdır. Tekrar ediyorum:
Bu oran bizde yüzde 50’ye yükseltilebiliyor. Ne yazık ki Avrupalılar daha az tatlandırıcıyla
bizden daha az hastalanacakken Türk halkı yoksulluğa mecbur bırakıldığı gibi, hastalığa da
mecbur bırakılıyor. Birçok diyet üründe ve işlenmiş gıdalarda bulunan mısır şuruplarının
obezite, karaciğer yağlanması, diyabet ve kanser riskini yükselttiğini, kalp krizine bağlı
ölümleri artırdığını bilmeyen yoktur. Öyleyse şeker fabrikalarını kapatalım, bol bol özel
hastane yaptıralım. (s. 254)."
[Data_2015-2017]

52.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) – Ulusal Biyogüvenlik Yasası
yürürlüğe girdiğinden bu yana, genetiği değiştirilmiş organizma, GDO’yla ilgili tartışmalar
yoğunlaşmakta, Bakanlık tarafından ne yazık ki kamuoyuna gerekli bir şekilde açıklama
yapılmamaktadır. Tokluk hissi vermeyen ve kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer
yetmezliğine kadar birçok kronik hastalığa yol açtığı ileri sürülen nişasta bazlı şeker, daha
doğrusu, mısır şurubu Fransa, Hollanda ve İngiltere’de yasaklandı, Türkiye’de ise tüketim
rekoru kırıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bilim adamları obezite ve obeziteye bağlı
hastalıkların artışını mısır şurubuna bağlayınca, üretim yüzde 10’dan yüzde 2’lere
düşürülmesine rağmen, Türkiye’de olan yüzde 10’luk üretim kotası yüzde 15’e çıkmıştır.
Bunun tek nedeni ise nişasta bazlı şekerin pancara göre ton başına 250-300 dolar daha ucuz
olmasıdır. Her ne kadar daha ucuz görünse bile neticede sağlık sorunlarıyla bunun birkaç
mislini ödemekteyiz. Avrupa ülkelerinde kişi başına nişasta bazlı şeker tüketimi 1-1,5 kilo
olmasına karşılık, Türkiye’de bu, 6 kilodur (s. 322)."
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[Data_2015-2017]

53.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Son on üç yılda savunma sanayisi
sektöründe yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdik. Tersine çalışan bir sistemi düzene soktuk.
Yabancı firmalar yerine yurt içi firmaları ana yüklenici olarak belirledik. Savunma sanayisini
üretim ağırlıklı bir yapıdan tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya dönüştürdük. Artık kendi
tasarımlarımız olan, adını bizim koyduğumuz sistemler söz konusu. Dünyanın en büyük ilk 100
savunma firması arasına 2 Türk firmasını soktuk. Savunma harcamaları yönüyle, Türkiye’nin
savunma harcamaları sanıldığının aksine dünya ortalamasının altındadır. Hatta, NATO’nun
tavsiye ettiği yüzde 2 sınırının da altındadır. Türkiye’nin, bundan sonraki süreçte, savunma
yönetimi, askerî teşkilat ve savunma sanayisi olmak üzere 3 ana alanda kapsamlı bir savunma
reformuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hızlı ve etkin çalışan bir tedarik ve lojistik sistemi
kurmalıyız. Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını ve fon yönetimini
sadeleştirmeliyiz. İngiltere’deki DE&S, Almanya’daki BWB, Fransa’daki DGA benzeri bir
yapılanmayı düşünmeliyiz. (s. 329)."
[Data_2015-2017]

54.!!!!
"Hükûmet programına bakarsanız, Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakan olduğunda burada
açıkladı, o zaman da partimiz adına eleştirme fırsatı bulmuştum, der ki: “Türkiye’yi esasen
yatay kentlerle öreceğiz.” Fakat gerçek rakamlara bakarsak göreceğiz ki 417 adet gökdelenle
Türkiye, Avrupa’nın 1’inci gökdelen ülkesidir. Bu bakımdan Almanya’dan 2 kat, Fransa’dan 2
kattan fazla, İngiltere’den de 2 kata yakın fazla sayıda gökdelen sahibidir. Bunun nedeni son
derece basittir, kent arazisinin rant kaynağı olarak doğrudan doğruya özel ellerde
toplanmasına el veren bir kentleşme stratejisi kaçınılmaz olarak kentlerin yukarıya doğru
gitmesine yol açacaktır. Dolayısıyla beyhudedir bütün bu hedeflerden söz etmek, bütün bu
gelişme doğrultularından söz etmek."
[Data_2015-2017]

55.!!!!
"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Eğer görüştüğü ispatlanırsa istifa edecek misiniz? İkinci soru. Üç;
Allah’tan, rahmetli Ecevit’in yerinde, döneminde siz yokmuşsunuz. O zaman “Ayşe tatile
çıksın.” demek yerine Yunan ordusuna ve İngiltere’ye haber verip Kıbrıs’ı Türkiye’ye taşırdınız
siz, bunu da unutmayın. (s. 793)."
[Data_2015-2017]

56.!!!!
"HDP GRUBU ADINA DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Mersin) –Çok değerli arkadaşlar, Birinci
Dünya Harbi, aslında iki tane büyük imparatorluğun, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ile
Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesi sonucunu doğurdu. AvusturyaMacaristan
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İmparatorluğu’nun tasfiyesine gidildiğinde çok fazla bir bölünme meydana gelmedi. Bu
bölünme neticesinde Macaristan, Sırbistan ve bir şekliyle Çekoslovakya devletleri ortaya çıktı.
Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun bölüşülmesi sırasında çok enteresan olarak topraklarının
dokuzda 8’ini kaybederek üstünde bir çok yeni devlet oluşturuldu. Özellikle aynı dili konuşan,
aynı dinden olan Arap ülkeleri yeni oluşturulan neredeyse 13-14 devlet arasında paylaşıldı ve
enteresan olarak bu paylaşım yapılırken de ihtilafları içinde barındıran, mezhepsel
çatışmaları, dinsel çatışmaları, ırki çatışmaları içinde barındıran problemli ülkeler olarak
ortaya kondu. Tabii ki burada başrolü özellikle İngiltere ile Fransa üstlenmişti. Her ne kadar
İtalya ve Amerika da galipler arasında idiyse de çok büyük bir rol oynayamadılar. 1917
Devrimi’yle de Rusya devre dışı bırakılmıştı. (s. 388)."
[Data_2015-2017]

57.!!!!
"Değerli arkadaşlarım, sağlığa bakıyoruz. Sağlık ve eğitimle beraber baktığımızda bütçenin bu
payının yüzde 36 olduğunu gördük, yüzde 36. Bakınız, İngiltere’de bu oran yüzde 29,
Almanya’da yüzde 26, Fransa’da yüzde 24, Türkiye’de “İnsan için devlet.” diyen AK PARTİ
iktidarında bu oran yüzde 36’ya çıktı. Sağlıkla ilgili saatlerce konuşabilirim, gurur duyduğumuz
alanlardan bir tanesi. Onun dışında, sağlıkta farklı eczane uygulamalarının, farklı hastane
uygulamalarının hepsi geride kaldı. (s. 480)."
[Data_2015-2017]

58.!!!!
"ATAY USLU (Devamla) – Bakın, Kilis’te olaylar olmuyor ama Avrupa’da ne var? Avrupa’da
panik var. Ne yapıyor Avrupalılar? Yabancı düşmanlığı yükseliyor. Geçen yıl Almanya’da
yabancı sığınmacı evlerine 871 saldırı oldu. Yine, Almanya’da, bakıyorsunuz, sığınmacı yurtları
yakılırken Almanlar alkışlıyor; Belçika, Hollanda farklı davranmıyor. Danimarka yasa çıkarıyor,
değerli eşyalarına el koyuyor; İngiltere kırmızı bilezik takıyor. Ama, bizde yok, bizde olmaz,
bizim tarihî, vicdani, hukuki sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Biz bu süreci en iyi şekilde
yürütüyoruz. (s. 96)."
[Data_2015-2017]

59.!!!!
"HALUK PEKŞEN (Trabzon) – Bir örnek anlatayım size. 2006 yılı, Amerika Birleşik Devletleri
İngiliz hava şirketine diyor ki: “Bütün kişisel verileri bana verin, öyle uçacaksınız Amerika’ya.”
Veriyorlar ve uçuyorlar. Alman hava (buraya kadar s. 612) yolu şirketine de aynısını söylüyor,
vermiyorlar. Alman hava yolu şirketi direniyor, “Kişisel verileri vermem.” diyor. Alman hava
yolu şirketi ile İngiliz hava yolu şirketi Amerika’ya indikten sonra, biri gümrükten on dakikada
geçiyor, ikincisi iki buçuk saatte geçiyor. Ve altı ay sonra yolcu bulamıyor, Alman hava yolu
şirketi yolcu bulamıyor ve pes ediyor, kişisel verilerin hepsini vermek zorunda kalıyor. Hepsini
bu kurumu kurduktan sonra çatır çatır vermek zorunda kalacaksınız; bu insanların gen yapısı,
gen haritaları, hemoglobin yapıları, biyoyapıları, hepsini vereceksiniz. İnanın, atom
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bombasından daha büyük bir tehlikeyi Türkiye’nin kalbinin tam ortasına koyuyoruz. Bu
kurumu kurmayın, bu hâliyle kurmayın. Bunu ya demokratikleştirin ya bilimselleştirin. Buna
uzmanları katın, bakın TÜBİTAK olmazsa, Yargıtay olmazsa, Danıştay olmazsa, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun temsilcisi olmazsa, Barolar Birliği olmazsa, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği bu kurumun içerisinde olmazsa emin olun, Türkiye’nin tapusunu elinizden
alırlar. Bu bilgisayar programının “source”larını nereden alacaksınız? Hadi söyleyin. Var mı
Türkiye’nin bu “source”u üreten bir firması? Üretebilir mi? Mümkün değil. Bu “source”u
üreten dünyada bir tek yer var, bağlı olduğu bir tek merkez var o da Amerika Birleşik
Devletleri’nde. (s. 613)."
[Data_2015-2017]

60.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, öncelikli olarak biz bu tasarıyı hazırlarken birincisi Paris Prensiplerini;
ikincisi, yine uluslararası sözleşmeleri, Avrupa Birliği direktiflerini ve daha önce özellikle
ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılmış olan
tüm çalışmaların detayını alarak, bunları teker teker inceleyerek gerçekleştirdik.
Ayrıca, bir başka çalışma daha yaptık: Avrupa Birliğinde insan hakları konusunda, ayrımcılık
konusunda ve ulusal önleme mekanizması olarak nasıl bir yapı vardır, bu yapılar nasıl ve ne
şekilde işlemektedir, bunları da teker teker gözden geçirdik ve bunun neticesinde özellikle
ayrı ayrı kurulan yani “insan hakları kurumu”, “ayrımcılık kurumu”, “ulusal önleme
mekanizması” gibi ayrı ayrı yapıların tek bir çatı altında toplanması hâlinde daha etkin
çalıştıkları ve özellikle yetki kargaşasına neden olan hususların ortadan kaldırıldığını gördük.
Bunun örnekleri de, işte, İngiltere’de olduğu gibi, Hollanda’da olduğu gibi, Fransa’da olduğu
gibi biz de bu yapıyı, hem insan hakları konusunda hem ulusal önleme mekanizması alanında
hem de ayrımcılıkla mücadele konusunda tek bir çatı altında bir kurum oluşturmaya yöneldik.
Bunun çok daha etkin, çok daha verimli bir yapıda olacağını düşünüyoruz."
[Data_2015-2017]

61.!!!!
"Buradan şunu çok açıklıkla ifade edeyim: Avrupa Birliği bünyesinde birkaç ülke hariç
ülkelerin tamamında kurul atamaları ya Hükûmet tarafından oluyor ya da ilgili devlet başkanı
tarafından oluyor veya ilgili bakan tarafından oluyor. Size birkaç tane örnek vermek istiyorum:
Belçika, Bakanlar Kurulu (buraya kadar s. 162) atıyor; Danimarka, Çalışma Bakanı atıyor –
devam ediyorum- Avusturya, Federal Hükûmet atıyor; yine İsveç, Hükûmet tarafından atama
yapılıyor -devam ediyorum- Hollanda, Adalet Bakanının tavsiyesi üzerine Kraliyet
kararnamesiyle atama yapılıyor; Almanya, federal hükûmet tarafından atama yapılıyor;
İngiltere, yine, Kadın ve Eşitlikler Bakanlığı tarafından atama yapılıyor; Fransa, Fransa
Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılıyor; Estonya, Sosyal İşler Bakanı tarafından atanıyor.
Buna benzer ülkelere baktığımızda hükûmet tarafından bu atamaların gerçekleştirildiğini
görüyoruz.
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Burada Avrupa Birliğinin özellikle ifade ettiği husus şudur: İşlevsel bağımsızlıktır, yani bu
kurum kurulduğu zaman kurumun işlevsel olarak bağımsızlığını sürdürebilmesidir. Bu
çerçevede de yasaya baktığımızda çoğulcu bir yapı içerisinde kurulun oluşturulması özellikle
zikredilmiş durumdadır. Bu çoğulculuktan kastımız, elbette ki toplumun değişik kesimlerini
kapsayan bir yapıda olması önem arz etmektedir (s. 163)."
[Data_2015-2017]

62.!!!!
"BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) – Hak ihlali yapan Hükûmete karşı, kendisini oraya atayan,
göbekten Hükûmete bağlı bir kurum hak savunuculuğu yapacak, öyle mi? Bunu ülkede kime
anlatırsanız güler. İnsan hakkı ihlalleri devlet kaynaklı ihlallerdir. Şimdi, biz devlet kaynaklı
ihlallerin ortadan kaldırılması görevini tümüyle devletin resmî kurumlarına teslim ediyoruz.
Kurulların oluşumuna ilişkin örnek verdiğiniz Avrupa ülkeleri, Belçika, Danimarka, Hollanda,
İsveç, Almanya, İngiltere ile bizim ülkemizin demokratik standartlarının da aynı seviyede
olduğunu düşünüyor musunuz? Bu Avrupa ülkelerinin hak ihlali sayısı ile ülkenin hak ihlali
sayısı arasında nasıl bir oran, nasıl bir fark var haberiniz var mı? Sadece mevzuat çıkarmakla
hak ve özgürlükleri koruyamazsınız. Bu mevzuatın uluslararası kriterlere uygun kullanılması
gerekmektedir. Yine, bu uygulamanın uluslararası kurumlar tarafından yakından izleneceği
aşikârdır."
[Data_2015-2017]

63.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – Bir başka eleştiri konusu da bu üçlü yapının
yani insan hakları, ayrımcılık ve ulusal önleme mekanizmalarının tek bir kurum altında
oluşturulmasının yanlış olduğu yönündeydi. Biz bu çalışmaları yaparken özellikle Avrupa Birliği
ülkelerinde etkin olarak çalışabilen ve gerçekten kayda değer mesafe kateden kurumlara
baktığımızda, özellikle insan hakları kurumu ile ayrımcılıkla mücadele kurumunun bir arada
olduğu yapıların çok başarılı olduğunu gördük -İngiltere’de olduğu gibi, Hollanda’da olduğu
gibi- ve bu çerçevede böyle bir yapıyı öngördük. Bu yapıların da son derece başarılı olduğunu
özellikle ifade etmek isterim. (s. 296)."
[Data_2015-2017]

64.!!!!
"Burada kurul üyeliklerinin çoğulcu bir yapıda oluşturulacağı temel ilke olarak yasa tasarısına
konmuştur ve bu çerçevede Bakanlar Kurulunun seçeceği 6 üye, yine insan hakları alanında
çalışan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bu alanda uzman olan kişilerin başvuruları
veyahut sivil toplum kuruluşlarının teklifleri neticesinde Bakanlar Kurulu tarafından
atanacaktır.
Avrupa örneklerine baktığımızda değerli arkadaşlar, Avrupa’da 3 ülke hariç tüm ülkelerde bu
kurula atama, hükûmet veya ilgili bakan tarafından yapılıyor, bunu özellikle vurgulamak
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istiyorum. İsveç’te hükûmet tarafından atanıyor, Hollanda’da Kraliyet kararnamesiyle
atanıyor… (s. 296).
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, Sayın Bakan gerekçeyi okuyor.
BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) – …Almanya’da hükûmet tarafından,
İngiltere’de başbakan tarafından atanıyor. Dolayısıyla, biz bu ilkelere riayet etmeye çalıştık. (s.
297)"
[Data_2015-2017]

65.!!!!
"MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın kaldığı
yerden ben devam etmek isterim. Sayın Bakan dedi ki: “Bu insan hakları kurulunu İsviçre’de,
İngiltere’de bakanlar kurulu atıyor.” Sayın Bakan, size verilen o bilgiler… İnsan hakları konseyi
belirliyor, bakanlar kurulu sadece atıyor; insan hakları konseyi önce onu belirliyor. Yani keşke
önce bunu da, bu cümleyi de söylemiş olsaydınız. Yani o, büyük bir eksiklikti. (s. 298)."
[Data_2015-2017]

66.!!!!
"Şimdi, biz burada Urfa’ya İstiklal Madalyası verirken neyi hatırlayarak veriyoruz? Urfa’daki
bulunan halkın, bazı aşiretlerin Fransızlara karşı koymuş olduğu mücadelenin şartlarını
görüyoruz. Kimdir başlarında bulunan Kürt aşiretleri? İzol Aşireti Bozan Bey'in Başkanlığında,
Badıllı Aşireti Sait Bey'in Başkanlığında, Zirkan Aşireti Cudi ve Sakıp Gürmen Başkanlığında,
Baykan Aşireti Rüştü Küçükömer, Şeyhan Aşiretlerinden Ömer Bey'in Başkanlığında kurulan
iaşe ve ibateyi sağlayacak güç Fransızlara karşı mücadeleyi korumuş. Ama Fransızlar ne
Gaziantep’de ne Ufra’da ne Kahramanmaraş’ta silahlı mücadelenin sonucunda enterne
edilerek atılan insanlar değildir, atılmamışlardır. Mücadele sürerken Mustafa Kemal’in Ankara
Anlaşması’yla bölgede İngilizlerin, daha doğrusu, İngilizler Suriye üzerindeki haklarından
vazgeçtikten sonra Fransızlar o bölgeyi terk ederek defolmuş gitmişlerdir. Yani her
emperyalistin sonucu mutlaka mücadeleyle olur ama siyaseten olması çok daha doğru
olmuştur. Yani Ankara Anlaşması o bölgenin siyaseten teslim alınmasını sağlayan bir
anlayıştır. Buradan, Urfa’da mücadele eden insanları buradan saygıyla anmak, onları rahmetle
anmak bizim görevimiz."
[Data_2015-2017]

67.!!!!
"LEVENT GÖK: Ne yaptığımızı biliyoruz çünkü biz Kurtuluş Savaşı’mızda, emperyalizme karşı
verilen Kurtuluş Savaşı’nda Urfa’nın nice kahramanlıklar gösterdiğini biliyoruz. Çok kıt
olanaklarla, dar koşullarla düşmana karşı, İngilizlere, Fransızlara karşı kendi ilini savunan
Urfalıların gösterdiği cesareti biliyoruz. Biz Urfa’da Yüzbaşı Ali Saip Bey öncülüğünde toplanan
millî gücün, Kaymakam Şevket Bey, Hacı Mustafa Bey, Hacı İmam, İlyas Bey, Binbaşı İhsan
Beylerle beraber oluşturulan o millî gücün nasıl kahramansı bir destan yazdığını ve 11 Nisan
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1920’de Urfa’nın kurtuluşunun nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Urfa ülkemizin kuruluşunda çok
önemli bir harçtır. Bugün 2 milyona yakın nüfusuyla önemli bir tarım potansiyelini barındıran
Urfa’mızın ülkemizin kültürel, sosyal, ekonomik hayatına kattığı katkıların farkındayız."
[Data_2015-2017]

68.!!!!
"MAHMUT TANAL: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı orduları yenilmiş, Sevr Antlaşması
imzalanmış, asker silah bırakmış ve halk yalnız bırakılarak kendi kaderine terk edilmişti. Türk
tarihinin bu en kötü dönemini fırsat bilen İngilizler 1919’da Urfa’yı işgal etmişti, bir süre sonra
da 3 bin kişilik kuvvetleriyle Fransızlar Urfa’ya girmişti. Bu işgalin ardından Urfa’da bir
Kuvayımilliye gücü oluşmuş ve bunların liderliğini de merhum Yüzbaşı Ali Saip Bey üstlenmişti.
Halk kendi imkânlarıyla, canıyla, kanıyla, malıyla görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi vererek
kendi özgürlüğünü kazanmış ve millî mücadele ruhu tüm yurtta güçlenerek tarihin seyrini
değiştirmişti. Merhum Ali Saip Bey’e de Soyadı Kanunu’yla, gösterdiği kahramanlık nedeniyle
Ursavaş soyadı verilmişti. Sonunda 11 Nisan 1920’de Urfa’da, Kurtuluş Savaşı’nın
kahramanlarının öncülüğünde halkın oluşturduğu kuvvetler, Ankara’da kurulan Meclisten 12
gün önce şehirlerini özgürlüğe kavuşturmuşlardır. Bu kurtuluşun sonrası harekete geçen
Urfalılar -tabii, Gaziantepli arkadaşlarım, hemşehrilerim gücenmesinler- aynı zamanda
Antep’e de yardımcı oldular. Yani Şanlıurfalılar sadece ve sadece Urfa’yı kurtarmakla kalmadı,
bu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi nedeniyle Gaziantep’e de yardımcı oldu."
[Data_2015-2017]

69.!!!!
"Bakın, Allah bin kere razı olsun. İşte, 1918 Mondros Mütarekesi, artık, düşmanlar karar
vermişler ve Türkiye’yi bölecekler. Önce İngilizler, sonra Fransızlar demişler ki arkadaşlar: “Biz
bu Urfa’yı zaptedeceğiz.” ve kahraman Urfalılar çıkmış, 12’ler çıkmış, demişler ki önce
İngilizlere: “Hayır, biz size burayı vermeyiz.” sonra Fransızları kovmuşlar. İşte, Ali Rıza Binbaşı,
Yüzbaşı Ali Saip Bey, Allah bin kere rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun. Kahraman
Urfalılar terk etmemişler ve -bakın, bu çok önemli- merkezden hiç yardım almadan bir şehir
kendisini korumuş ve diğer şehirlere örnek olmuş. Ben Urfalılarla gurur duyuyorum, Urfa’mla
gurur duyuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)"
[Data_2015-2017]

70.!!!!
"AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, Meclisin değerli üyeleri; kapısında protestocular
bağırırken “Geçen hafta iyi başlamadı.” diye söze girdi İngiliz Başbakanı David Cameron.
Türkiye’de hiçbir basın mensubunun izlemediği davada ise Babek Zencani, yüzüne okunan
idam hükmünü dinlerken ağlıyordu. Panama belgelerinin önemli bir kısmında yasal olmayan
hiçbir şey yoktu. Mesela İngiltere Başbakanı David Cameron’la ilgili belge böyleydi. Cameron,
babasının açtığı off-shore hesabına kendi parasını koymuş ve bundan 19 bin sterlin
kazanmıştı, yani 76.660 lira. Sterlin olarak evinin bodrumuna saklasaydı bu miktarı eğer,
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paralel, dikdörtgen, kare, kim basarsa bassın bunu kaybetmekte bir zorluk çekmezdi. Peki,
İngiliz halkı ne istiyordu Cameron’dan, neden kıyamet koparıyorlardı biliyor musunuz? Adı
geçen 19 bin sterlini seçim öncesi seçmenlerine bildirmediği için. İzlanda’da durum farklıydı.
İzlanda Başbakanı hakkında, off-shore hesaplarında usulsüz işlem yaptığı ortaya çıktı, aşağı
yukarı İzlanda nüfusunun tamamı yollara döküldü ve İzlanda Başbakanını istifa etmek zorunda
bıraktılar (s. 857)."
[Data_2015-2017]

71.!!!!
"İki: IŞİD’le mücadele ettiğini söylemek için giden Rusya, IŞİD’le mücadele etmiyor. Neyle
ediyor? Ya Türkmenlerle ediyor veyahut da Esad’ın muhalif güçleriyle ediyor. Burada bizim
yüz yıl sonra öğreneceğimiz bir başka anlaşma mı var acaba? Biz Sykes-Picot’un gerçek
yüzünü, perde arkasını kırk elli yıl sonra öğrendik. Neydi Sykes-Picot’un amacı? Osmanlı
topraklarının Almanların eline geçmesini önlemek için İngilizler ve Fransızlar yola çıkmışlardı.
Ne oldu sonra peki? Suni haritalar, suni devletler; petrol kaynaklarını kendi uhdelerine almış
İngilizlerin ve Fransızların çıkar sağladıkları bir bölgenin üzerine oturduklarını gördük."
[Data_2015-2017]

72.!!!!
"Geçen hafta burada Urfa’ya İstiklal Madalyası verdik. İstiklal Madalyası verdiğimizde…
Fransızların Gaziantep’i, Urfa’yı, Kahramanmaraş’ı terk edişleri, mücadelesinin, savaşın bitme
noktası değildir; Fransızlar ile İngilizler arasındaki Sykes-Picot’la Suriye üzerindeki haklarını
devrettikleri için ellerini kollarını sallayarak gitmişlerdir. Bu nedenle önümüzdeki tarihî
dönemde bu aktörlerin o bölgedeki perde arkasını bu yüce Parlamentonun bilmesi gerekir. (s.
219)."
[Data_2015-2017]

73.!!!!
"İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Devamla) -Türkiye’de AK PARTİ’yi milletin gönlünden
silemeyeceklerini anlayanlar uluslararası iş birlikçileriyle beraber tabii, iftiralara başlıyorlar.
Bu, DEAŞ meselesi… Zaten PKK terörüyle yıllardır mücadele ediyoruz, en etkili bir şekilde de
mücadelemizi sürdürüyoruz ama DEAŞ konusunda da Türkiye’ye güya böyle kurnaz
cümlelerle birtakım yaftalamalar yakıştıracaklar ama bize yakışmaz, bize o çamurlar ulaşmaz
bile.... Bakın değerli milletvekilleri, biz, bugüne kadar 128 ülkeden 41.027 yabancıya giriş
yasağı koymuşuz bu meselelerle ilgili. Kiminle? Uluslararası, devletlerle iş birliği, öbür
devletlerle iş birliği içerisinde. Bu ülkeden, Türkiye’den 96 ülkeden 3.392 yabancı sınır dışı
edilmiştir bu meselelerle ilgili. Görüyorsunuz Belçika’daki meselede de ne kadar ciddi, haklı
olduğumuzu ortaya koymuşuz.
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Belçika’daki olaydan sonra kaç tane bakan istifa etti, biliyor musunuz
siz?
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İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Devamla) – Orada, Almanya’da bir seçim kaybeden muhalefet
partisinin lideri de, kendileri de istifa etti, İngiltere’de 3 parti istifa etti. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)
ÖZKAN YALIM (Uşak) – Oradaki bakanlar onurlu, onlar istifa etmesini biliyor Sayın Bakan (s.
418)."
[Data_2015-2017]

74.!!!!
"Şimdi, günlerdir burada Sykes-Picot refere ediliyor. Maalesef, bazıları olumlu refere ediyor,
biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Sykes-Picot Osmanlı Devleti’nin bölünme, parçalanma
projesidir. Bunu, bu yüce Mecliste olumlayarak ifade edenleri buradan kınıyorum. Aynen
Arnold Toynbee’ye (buraya kadar s. 844) yazdırılan o Mavi Kitap da öyledir. Dinleyeceksiniz,
öğreneceksiniz tarihi, Rus belgelerinden öğreneceksiniz. Yazanın kendisi itiraf ediyor, “Biz,
İngiltere Hükûmetinin istihbaratının öngörüsüyle bu kitabı yazıp bunu eyleme dönüştürmek
zorundaydık.” diyor. (s. 845)."
[Data_2015-2017]

75.!!!!
"CHP GRUBU ADINA MURAT BAKAN (İzmir) –Bunalımların, intihar olaylarının en çok olduğu
bir meslek grubundan söz ediyoruz. Bir emirle ölüme giden, şehit olan, gazi olan kolluk
kuvvetleri çalışırken kimsenin aklına gelmiyor. Anası babası sıvasız evlerde oturan bu yoksul
halk çocuklarından Avrupa standartlarında hizmet bekliyoruz fakat haklarını vermeye gelince
kendi standartlarımızı uyguluyoruz. En önemlisi, sendikal hakları yok. İngiltere, Almanya gibi
Avrupa’daki bazı ülkelerin polis sayısı ile ülkemizdeki polis sayısı aşağı yukarı aynıdır.
Avrupa’da 250 bin polis olan bir ülkede 100 binin üzerinde üyesi olan polis sendikaları var,
bizde ise sendikalı polis sayısı sadece 10 bin civarındadır."
[Data_2015-2017]

76.!!!!
"Şimdi, tabii ki meseleye objektif bir gözle bakılırsa, bir ülkede barajlardan tutun,
hidroelektrik santrallerden tutun, köprülerden tutun tünellere kadar aklınıza ne geliyorsa,
demir yollarına kadar, zaruri ve olması gereken yatırımlar yapılacaktır. Bakın, burada bir
parantez açıyorum, zaruri yani mecburi ve olması gereken. Fakat bunun da tam karşısında bir
duruş var. Nasıl yapılacaktır bunlar? İşte esas tartışma konusu budur. Dünyanın demokraside
en gelişmiş ülkeleri olan -yani şu anki mevcut Batılı demokrasileri kastediyorum- İsveç,
Norveç, Danimarka’dan tutun, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye kadar otoyollar da vardır,
tüneller de vardır, santraller de vardır. Ama, soru şu: Vardır ama nasıl vardır? Hangi şartlarda
vardır? Doğayla, ekolojiyle, toplum yararıyla, sıhhatli bir yaşamla bunların ilişkileri nelerdir?
İşte esas tartışılması gereken konu budur. Yoksa, Türkiye’de tıpkı vahşi kapitalizmin hiçbir
sınır tanımayan yöntemleriyle, yatırım yapıyorum adı altında her tarafı yakıp yıkan bir
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mantığın karşısında, hiçbir alternatif üretmeyen, sadece itiraz eden marjinal bir yaklaşım da
vardır. Ben şahsen ikisinin de taraftarı değilim. Şimdi, doğru bir yatırım nasıl olur ve
Türkiye’de yapılan yanlışlıklar nedir, dilim döndüğü kadar bunları anlatacağım ve Sayın Orman
Bakanının da bu konuyla ilgili sorumluluğunun altını çizmeye çalışacağım (s. 554)."
[Data_2015-2017]

77.!!!!
"AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Panama belgeleri
dünyanın gündemine oturdu. Bu belgelerle dünyada kara para aklayanlar ifşa edildi.
İzlanda’nın Başbakanı istifa etti, İngiltere Başbakanı babasının buradaki hesabından kazandığı
paradan vergi ödemediğini söyledi. Böylece belgelerin doğruluğu ispatlanmış oldu. Yeni
belgelerde siyasetçilere çok yakın insanların Panama’da “offshore” hesapları kullandığı ortaya
çıktı. Bu siyasetçiler arasında Türkiye’den AKP Hükûmetine yakın olan isimler olduğu da iddia
ediliyor. Şimdi, Hükûmete düşen, Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla olaya derhâl el
koyup acilen araştırma yapmaktır. Eğer AKP Hükûmeti bu araştırmayı yapmaz ise herkeste bu
işin uzantılarının Hükûmetin içine kadar uzanacağı algısı oluşacaktır. (s. 399)."
[Data_2015-2017]

78.!!!!
"Tabii ki burada bu olaylar olunca hep taziyelerimizi bildiriyoruz ancak milletimiz bizden
taziye mesajı istemiyor. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüce Türk milleti Meclisimizden
terörün kökünün kazınması konusunda bir irade bekliyor. Millet huzur istiyor, millet işini
gücünü yapabileceği, karnını doyurabileceği bir ortam istiyor. Bugün İstanbul’da patlayan
bomba sadece oradaki canları yakmıyor. İstanbul’da bombanın patlamasının akabinde
Almanya, İngiltere ve birçok ülke kendi vatandaşlarını hemen ülkesine çağırdı. Benim
bölgemdeki turizmci kan ağlıyor, ona tedarik yapan esnaf kan ağlıyor, ona üretim yapan
tarımcı, çiftçi, üretici kan ağlıyor. Bu bakımdan, bu meselenin daha bir ciddiyetle burada
konuşulması gerekmektedir."
[Data_2015-2017]

79.!!!!
"Ama Batı -sadece Almanya, Fransa, İngiltere, fark etmeden- bu tür kararları alırken bir
taraftan amaçları kendi içerilerinde bir kamuoyu oluşturmak iken, bir başka önemli amaçları
da Türkiye’deki kamuoyunun kafasını karıştırmak. İşte bu anlamda bizim, gerçekten, iki yönlü
bir strateji geliştirmemiz gerekir. Bir: İçerideki kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmek.
Hamasetten uzak, tamamen bilgiye, belgeye dayalı, tarihî gerçeklere dayalı millî bir tarihî şuur
oluşturarak, yani Tarih Kurumu başta olmak üzere, bütün araştırma merkezlerimizi daha da
aktif hâle getirerek, onlara maddi desteği esirgemeden… (s. 165)."
[Data_2015-2017]
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80.!!!!
"Değerli milletvekilleri, millî bir eğitim modeli şart. Eğitim modelinde millî bir bakış açısı da
şart ve millî şuurun öğretilmesi en önemli şartlardan bir tanesi. İşte, millî eğitim sisteminin
temelini oluşturması gereken kelime “millî” kelimesidir. İki örnek vermek istiyorum: Alman
okullarında Alman müfredatıyla yetişen öğrenciler iyi bir Alman milliyetçisi olarak okulu
bitirmektedirler. İngiliz okullarında İngiliz (s. 485) eğitim sistemiyle yetişen öğrenciler, özlem
duyarak “Büyük Britanya” demektedirler, bu hayalî kurmaktadırlar. Türk eğitim sistemi ve
Türk eğitim modeliyle yetişen bir Türk gencinin de mutlak ve mutlak ecdadının şanını,
şerefini, geçmişini bilen, millî, manevi değerlerini taşıyan birer birey, iyi birer Türk milliyetçisi
olarak mezun olması gerekmektedir. İşte burada okullarda kullanılan eğitim materyallerinin
önemi ortaya çıkmaktadır. Millî eğitimin okullarında kullanılan müfredat kitapları Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından denetlenmeli ve bunlarla ilgili yaptırımlar ve düzenlemeler yapılmalı. (s.
486)."
[Data_2015-2017]

81.!!!!
"İki: Bu konuda mütekabiliyet var mı? Yani biz British Council’in, Fransız Kültür Merkezinin
veyahut da bizim ülkemizde açılan Fransız okullarının, Saint-Joseph başta olmak üzere, bizim
de oralarda Türkçe eğitim verecek… Mesela Fransa’da Türkçe eğitim veren bir okul açabilecek
miyiz, Türk diliyle eğitim yapabilecek miyiz? Bu konuda boşlukları görüyorum. Aynı şe"
[Data_2015-2017]

82.!!!!
"BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İnsan varsa sermaye vardır, insan varsa üretim vardır, iyi
yetişmiş insan varsa güçlü ekonomi vardır. AK PARTİ hükûmetlerinin temel önceliği hep
insana yönelik yatırımlar olmuştur. Eğitim alanındaki teknolojik ve idari yenilikleriyle dünyada
örnek alınan bir ülke olan Türkiye, yaptığımız yatırım ve hamlelerle eğitimde çığır açmaya
devam edecektir. Biz, sosyal ve ekonomik kalkınmada sahip olduğumuz en önemli zenginliğin
insan kaynağımız olduğunu biliyoruz. Kanunlaşacak olan Türkiye Maarif Vakfının tek bir gayesi
olacak, insan yetiştirmek, Türkiye’yi tanıtarak dilimizi ve kültürümüzü, sahip olduğumuz insani
değerleri dünyanın her coğrafyasına taşımaktır.
Peki, Türkiye Maarif Vakfının dünyadaki örnekleri nelerdir? British Council Birleşik Krallık
Hükûmeti tarafından 1934’te, Goethe Enstitüsü Almanya Hükûmeti tarafından 1951’de ve
Cervantes Enstitüsü İspanyol Hükûmeti tarafından 1991’de kurulmuştur. Bu kurumların
kuruluşunun ortak özelliği, dilini, kültürünü ve ülkelerini tanıtmaktır. (s. 694)."
[Data_2015-2017]

83.!!!!
"Tabii, bir diğer soru: Hep “Burada ticari işletmeler var, vakıflar para amacı gütmez. Buranın
neresi vakıftır?” deniyor. Kâr amacı gütmez, bu bir ticari işletme değildir. Buradaki esas gaye
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nedir? Yine bir diğer arkadaşımın da söylediği gibi, biliyorsunuz, biz bu vakfı… Yurt dışında
yaklaşık 6 milyon vatandaşımız var; işte, Almanya’da 3 milyona, 4 milyona yakın, Fransa’da
650 bin, Hollanda’da 460 bin, Belçika’da 220 bin, Avusturya’da 300 bin -Dışişleri
Bakanlığımızdan aldık, bazıları daha fazla olabilir- Amerika’da 200 bin, İngiltere’de 400 bin.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamak -bunu
Komisyonda da söyledik, Genel Kurulda da söyledi arkadaşlaronların ana vatanlarıyla bağlarını
güçlendirmek ve ülkemizin eğitim alanında sahip olduğu birikimi talep edenlere…"
[Data_2015-2017]

84.!!!!
"BÜLENT TURAN (Devamla) – Ama siz istemediğiniz kişilere bir yargı kararı verilince başka
davranıyorsunuz, sevdiklerinize olunca başka davranıyorsunuz. Olmaz, yargı faaliyeti yargı
faaliyetidir. Beğenmezseniz itiraz edersiniz, kavga ederiz, konuşur, tartışırız onları da. Ama
sabahtan beri kaç arkadaş söz aldı? Arkadaşlar, sizin “basın özgürlüğü” diye ifade ettiğiniz
mesele Fransa’da da, İngiltere’de de var, benzer davalardan hüküm giyen insanlar var. O
mesele, terörle ilgili yapılan bir adım, işlem. Abdullah Öcalan’ın yazarı olduğu bir gazete,
manşetleri okusam korkarım, öyle bir gazete. Siz bunu burada savunma hâline giriyorsunuz.
(s. 834)."
[Data_2015-2017]

85.!!!!
"HÜSEYİN KOCABIYIK (Devamla) – 1973 yılında Fransa’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği
teröristlerce basılıyor. Oturuyor Fransa hemen terörle mücadele tedbirleri geliştiriyor...
Okurum, burada var dosyası. Ben sizin gibi öyle havadan gelmiyorum.Ondan sonra, 1974’te,
İngiltere Terörü Önleme Geçici Yasası çıkartıyor, sonra bir yasa daha çıkartıyor; Kuzey İrlanda
Olağanüstü Koşullar Yasası. 1977’de, 1987’de ve 1991’de bu yasaları revize ediyor. Yani
“İngiltere’de İngiliz Hükûmeti ile İrlanda, IRA oturdu, anlaştı.” falan buraya tatlı masallar
olarak anlatılıyor bunlar. O seviyeye gelinceye kadar o İngiliz devleti, İngiliz Hükûmeti terörle
mücadele yasaları çıkartmış bir yığın. Bir barış olduysa bu çabalar sayesinde o noktalara
gelindi. Bunları bilelim. (s. 1005)."
[Data_2015-2017]

86.!!!!
"Gerçekten, biz burada bunları konuşurken bütün dünya bizim burada, Türkiye’de işlenen ağır
suçları tartışıyor ama biz başka bir şeyi tartışıyoruz. Bugün yasayla ilgili kürsüye gelen farklı
partilerden sayın hatipler güvenlik-özgürlük dengesinden söz ettiler, ayrıca Fransa örneğini,
İngiltere örneğini ve uluslararası anlamda askerin, kolluk gücünün nasıl şehirlere davet
edildiğini ifade ettiler. Vallahi, biz de Türkiye’nin bir Fransa ve İngiltere olmasını çok arzu
ederiz ve bunu savunuyoruz da. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik yolunda her türlü konuda,
bununla ilgili parti olarak görüşümüzü ve desteğimizi sunduk. Ama, ne yazık ki bu kanun
tasarısıyla ilgili biz ne Fransa’yız ne İngiltere’yiz ne de başka bir Avrupa ülkesiyiz. Sadece bu
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yıl, binlerce sivil insan... 3 aylık bebekten doğmamış bebeğe (s. 1051) kadar, anne karnında
öldürülen bebekten annesiyle beraber öldürülen çocukların olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz
ve bunların hiçbirinin soruşturulması yapılmadı."
[Data_2015-2017]

87.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Öncelikle şunu söyleyeyim: Kürtçülük faaliyetlerinden önce
Güneydoğu Anadolu’da Kürtler yaşıyordu. Bu Kürtlerle ilgili olarak Yavuz Sultan Selim
döneminde Şah İsmail’le kavga başladığı zaman Şah İsmail’e karşı İdrisi Bitlisî’yle beraber,
Osmanlı’yla Yavuz’la birlikte oldular belki de ilk çözüm sürecinin başladığı noktaydı. Ardından
Hamidiye Alayları’na Abdulhamit devreye girdi. Aynı şekilde, “Acaba, Kürtler Müslümandır,
Kürtler Osmanlı’nın bir parçasıdır, beraberce, birlikte egemen güçlere, vesayetçilere meydan
okuyabilir miyiz, İngiliz İmparatorluğu’na meydan okuyabilir miyiz, Almanya, Avusturya,
Macaristan İmparatorluğu’na meydan okuyabilir miyiz?” diye gayret sarf etti Abdülhamid."
[Data_2015-2017]

88.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Fransa’da da oluyor, Belçika’da oluyor, İspanya’da oluyor,
İngiltere’de oluyor ve bu olaylara karşı parlamentoları birlikte hareket ediyorlar. (s. 640)."
[Data_2015-2017]

89.!!!!
"Türkiye, Sayın Altay’ın da işaret ettiği üzere, birçok Avrupa ülkesi gibi terörün hedefidir ve
terörle onlar nasıl mücadele ediyorsa öyle mücadele etmektedir. Sayın Altay önergelerinin
gerekçe bölümünde, DAEŞ ve PKK terör örgütünün büyük çaplı eylemlerini sıralamış. Evet, bu
eylemler, burnunun dibinde iki bölünmüş ülkeden onlarca terör örgütüyle aşağı yukarı bin
kilometrelik bir sınır hattında gelip Türkiye’yi vuruyor. Peki, söyler misiniz Fransa’yı niye
vuruyor bu terör, Belçika’yı niye vuruyor, İngiltere’yi niye vuruyor? Kaldı ki, gururla ifade
etmeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Hükûmeti bunca mukayeseli zorluklara rağmen,
içerideki kronik terör faaliyetlerine rağmen, hem DAEŞ terörüyle hem de PKK terörüyle çok
etkili bir biçimde mücadele edebilmektedir."
[Data_2015-2017]

90.!!!!
"MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL – Avrupa Birliği ülkelerinden bakın İtalya, Fransa, İngiltere,
belki -dördüncü ülkeyi hatırlayamadım- İspanya, bu 4 ülkede arkadaşlar, varlık barışı
düzenlemeleri oldu yani bugün ülkeler vatandaşlarının yurt dışındaki varlıklarını ülkeye
getirmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. Bunda garipsenecek bir durum yok ve Türkiye
de diğer ülkelerin yaptığı gibi kendi vatandaşlarının yurt dışındaki kazançlarını, varlıklarını
Türkiye’ye getirmelerini teşvik etmek üzere bir yasal düzenleme yapıyor. Dolayısıyla, bunu
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başka ülkelerin de yaptığını, bunun da normal bir şey olduğunu kabul edelim. Burada
herhangi bir şekilde sanki dünyada hiç kimse yapmıyor da bir tek bu düzenlemeyi Türkiye
yapıyor gibi bir düzenleme var. Daha iki gün önce Endonezya’da buna (s. 1170) benzer bir
varlık barışı kanununu Parlamentodan geçirdi. Bugün sermaye global olarak dolaşıyor. Türk
vatandaşlarının da yurt dışında birtakım faaliyetlerden elde ettikleri kazançları var, birtakım
varlıkları var. Bu varlıklarını Türkiye’ye getirmelerini sağlamak üzere yaptığımız düzenleme
hepimizin destek olması gereken bir düzenlemedir diye düşünüyorum (s. 1171)."
[Data_2015-2017]

91.!!!!
"MHP GRUBU ADINA SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Osmanlıların Trakya’ya ayak bastıktan
sonra bölgede yavaş yavaş ilerlemeye başlaması, aralarında çeşitli dinî, siyasi, askeri ve
benzeri sorunlar olan Balkan halklarının bütün bu sorunlarını bir kenara bırakıp yaklaşan Türk
tehlikesine karşı birleşerek Haçlı Seferleri başlatmalarına neden olmuştur. Bu seferlere,
Balkan devletleri dışında zaman zaman, bölgenin hamiliğini üstlenen Macar Krallığı doğrudan,
İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İskoçya gibi Avrupa’nın çeşitli ülkeleri de bir miktar
asker göndererek dolaylı yönden iştirak ettiler Türklere karşı. Haçlı orduları ve Osmanlılar
arasında 14’üncü yüzyılın ortalarında Birinci Kosova Savaşı’yla başlayan bir hilal-haç savaşı,
İkinci Kosova Savaşı’yla 15’inci yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir (s. 436)."
[Data_2015-2017]

92.!!!!
"MHP GRUBU ADINA MUSTAFA MİT (Ankara) –Yunan işgalini cumhuriyete tercih eden
meczuplar, başörtüsü nedeniyle İngilizlerin mandasını tercih eden tarih, millet ve devlet
şuurundan yoksun nesiller ön yargıların esir aldığı zihinlerin eseridir. Fransız askerinin bir
hanımın başörtüsüne el uzatmasını bu mandacılar bilmez ancak Kahramanmaraş bilir ve
gereğini de yapar ve yapmıştır. (s. 189). -(15 Temmuzdan bahsediyor, yani mesele günümüz)"
[Data_2015-2017]

93.!!!!
"Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kaba bir yöntemle kadına özgü bütçe ayrılması ya da
kadın ve erkek için eşit bütçe harcanması anlamına gelmemektedir. Diğer ülkelere
baktığımızda, örneğin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede en başarılı ülkelerden biri olan
İsveç'te ayrı bir Eşitlik Bakanlığı bulunmakta olup bu Bakanlık cinsiyet eşitliği kıstasını diğer
bütün bakanlıkların uygulamasının da garantörü durumundadır. İngiltere'deyse bütçe
görüşmelerinde her türlü ekonomik, sosyal, kültürel alan cinsiyete dayalı bir analizle rapor
edilmektedir ve bu analizler sonucunda, örneğin, istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95'i
kadınların istihdamının artırılması için kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra, 12 Avrupa
ülkesi daha 2003 yılında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarını kabul ederek
uygulamaya geçirmiştir. Türkiye'deyse sadece kısıtlı sayıdaki projeler dışında bir gelişme
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olmadığı ortadadır. Oysaki kadın odaklı bütçelemenin yerel yönetimlerde uygulanması
yerelden inşa edilecek cinsiyet eşitliği perspektifi açısından önceliklendirilmelidir."
[Data_2015-2017]

94.!!!!
"Gazi Meclisimiz 28 Haziran 2016 tarihinde kabul edilen yasayla ve Resmî Gazete’de
onaylanarak Maarif Vakfı Kanunu’muz yürürlüğe girmiştir. Günümüzde dünyanın her
köşesinde okul açmış olan Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bu işi Türkiye Maarif Vakfı
benzeri yapılanmalarla gerçekleştirmektedir. Alman Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Ajansı
bu tarz çalışma biçimiyle dünyada binlerce okula ulaşmıştır. Bizim de hedefimiz Maarif Vakfı
vasıtasıyla 170 ülkede değil, 193 ülkede hizmet vermektir. Bizim gibi kadim kültüre sahip bir
ülkenin dünya sahnesine bırakacağı en derin iz insan yetiştirme sürecine talip olmakla
mümkün olacaktır."
[Data_2015-2017]

95.!!!!
"Diğer taraftan, sessiz sedasız, İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde de Kıbrıs görüşmeleri devam
ediyor. Baktığınız zaman da Türk tarafı ile Rum tarafı bir görüşmenin içerisinde, ara verildi ve
kısa süre sonra da tekrar bir araya gelecekler. Türkiye’nin de garantör devlet olduğu bu
görüşmeleri Yunanistan Parlamentosu kendi parlamentosunda görüşüyor, İngiltere görüşüyor
ancak bir tek Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu bundan bihaber. Baktığımızda,
Dışişleri Bakanı sessiz, Başbakan sessiz, Cumhurbaşkanı sessiz, buradaki Parlamento da
bihaber. Ne oluyor orada? Aslında, bunları bilmek de hepimizin hakkı diye düşünüyoruz. En
azından Dışişleri Bakanı gelip bir kapalı oturum ya da bir açık oturumda Kıbrıs’ta neler
olduğunu bize açıklasa memnun oluruz. (s. 453)."
[Data_2015-2017]

96.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumumuz bu yapıdayken AK PARTİ’nin insan hakları alanında bu ülkeye kazandırdığı diğer
kurumlara da bakmamız gerekir. Geçenlerde yüce Meclisimiz Kamu Başdenetçiliği seçimini
yaptı. Bakın, bizim Kamu Başdenetçimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçildi ve
bağımsız bir yapıya sahiptir. Fransa’da Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır kamu
başdenetçisi ve üyeler de bizzat kamu başdenetçisi tarafından seçilmektedir. İngiltere’de
kurul üyelerini ve kurul başkanını devlet bakanı atamaktadır. Hollanda’da Adalet ve Güvenlik
Bakanının teklifi ve Kraliyetin onayıyla hayatiyet kazanmaktadır. Tabii, bir düzeltme yapmam
gerekir, Fransa’yı ombudsmanlık olarak söyledim ama diğer ülkeler insan hakları kurullarını
ihtiva ediyor. (s. 493).
…"
[Data_2015-2017]
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97.!!!!
"Bizim kimseye bir şey verdiğimiz yok. Yani muhalefetteki birçok milletvekili, saygıdeğer
politikacı, Kıbrıs’tan bir şeyin verildiği ve gözden kaçırıldığı iddiasını muhafaza ediyorlar....
Bunlar gerçek hilafınadır....Sadece kuzeyinde değil, Ada’nın tümünde Türkiye'nin uluslararası
anlaşmalarla garantör bir devlet olduğunu göz ardı eden... Ada’nın tümünün garantörüdür
Türkiye, İngiltere gibi, Yunanistan gibi."
[Data_2015-2017]

98.!!!!
"Peki, yerli? Yerli deyince kömür dedik. Kömürle alakalı şu resmi çok net görmemiz lazım:
Dünyada elektrik üretiminde yüzde 40’dan fazla bir kömür kaynağı söz konusu. Birincil enerji
tüketimine baktığımızda bile kömür yüzde 30’larda. Bize birileri hep akıl veriyor, “temiz
enerji, Avrupa” falan diyor ama şu rakamları ben -insan nisyan ile malul- yine ifade etmem
lazım. Avrupa’nın elektrik üretimindeki kömür payı, Polonya yüzde 84, Almanya yüzde 45,
İngiltere yüzde 39, Romanya yüzde 38, Danimarka yüzde 34 -dünyaya dönelim- Çin yüzde 75,
Hindistan yüzde 73, Amerika yüzde 35. Peki, bizde? 15,5 milyar ton kömürümüz var, kurulu
gücümüzün en az bir misli daha yani 10 bin megavatın üzerine bir 10 bin megavat daha
yapabilecek kapasitemiz varken “Aman, yok.”, nereye dokunsak “Yok.”"
[Data_2015-2017]

99.!!!!
"Burada da “Vay efendim, Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisini nasıl sulandırırız?” noktasına
geliyorlar. “Türkiye, bütün adanın etkin ve fiilî garantisi olamaz artık çünkü bakınız,
Yunanistan istemiyor.” diyorlar. Zaten Yunanistan istemez Türkiye’yi atmak için. “E, bakınız,
İngiltere de istemiyor.” İngiltere’nin zaten hesabı başka. İngiltere’nin adada hem egemen
üsleri var hem ayrıca İngiltere’nin orada neyi var? Garanti Anlaşması’nın bir tarafı. Garanti
Anlaşması’ndan vazgeçiyor ama egemen üslerini garanti altına alıyor. Peki, bizim neyimiz var
Garanti Anlaşması dışında? Biz bu iki tarafa güvenip de Garanti Anlaşması’nı nasıl müzakere
edebiliriz? Bunlara nasıl güvenebiliriz? Bunu nasıl son bölüme bırakabiliriz?"
[Data_2015-2017]

100.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Ülkemizde ceza infaz kurumlarının
yoğunluğu Avrupa ortalamasının çok altındadır. Ceza infaz kurumlarında kapasiteye göre
doluluk oranları Fransa’da yüzde 114, İngiltere’de yüzde 111, Macaristan’da da yüzde 130
iken Türkiye’de sadece yüzde 104’tür. 2020 sonuna kadar 143 ceza infaz kurumu açılması,
131 ceza infaz kurumunun da kapatılması planlanmıştır. Böylece doluluk oranı daha da
aşağıya düşecektir. (s. 928)."
[Data_2015-2017]
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101.!!!!
"Bu bize üzüntü veriyor, biz böyle bir şeyi istemeyiz. Bunun şöyle bir sonucu ortaya çıktı: “Üç
bin yıl bile geçse Türkiye Avrupa Birliğine üye olamaz.” diyen Avrupalı siyasetçiler türedi,
Adalet ve Kalkınma Partisinin kötü vasıflarını örnek alan kötü Avrupalı siyasetçiler türedi ve
onlar da dönüyorlar Türkiye’yi her yaşadıkları seçimde kendi iç politikalarının malzemesi
hâline getiriyorlar. En son Avusturya’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı aday çıktı ve
dedi ki: “Eğer Türkiye Avrupa Birliğine girerse biz Avrupa Birliğinden çıkma konusunu
referanduma sunarız.” Yani biz şu anda İngiliz “pub”larında ya da Alman restoranlarında
masalarda meze olmuş durumda bir ülkeye dönüşmüş durumdayız ki bu da herhâlde Adalet
ve Kalkınma Partisinin istediği o büyük lider ülke Türkiye olmasa gerek."
[Data_2015-2017]

102.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA HULUSİ ŞENTÜRK (İstanbul) –Değerli arkadaşlar, dünya pazarları
büyük oranda tek standart, tek belge yapılanmasına dönüşmüş olup OECD verilerine göre de
uluslararası ticaretin yüzde 80’i standardizasyon faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bu
gelişmeler ışığında standartlar artık ürün ve hizmetlerin küresel pazara girmesinde pasaport
işlevi görmeye ve dolayısıyla da küresel ekonomide stratejik bir rol almaya başlamıştır.
Almanya, Fransa, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar da standartların bir başka
boyutunu ortaya koymaktadır ki o da ülkelerin ekonomik büyümesinde standartlar çok büyük
bir rol oynamaktadır, hatta bu etkileri yüzde 25’lere kadar ulaşabilmektedir. Standartların bu
öneminden dolayı gelişmiş ülkelerde standardizasyon ve uygunluk faaliyetleri devlet
tarafından desteklenmekte, devlet tarafından stratejiler ve politikalar belirlenmekte ve
ülkeler arasında adına “standartlar savaşı” diyebileceğimiz kıyasıya bir rekabet
yaşanmaktadır. İşte, tam da bu rekabet ortamında ülkemizin tek millî standartlar kuruluşu ve
en büyük yerli ulusal uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü de
mücadele etmektedir. Enstitümüz, küresel rekabette daha güçlü olabilmek adına da 2011
yılından itibaren ciddi bir politika değişimi içine girmiş ve büyük hamleler gerçekleştirmeye
başlamıştır. Eskiden yılda 3-4 milyon yatırımı ancak yapabilen enstitü yerine, son beş yılda
250 milyon yatırım yapan enstitü ortaya çıkmıştır ki sadece 2015 yılında yapılan yatırım
miktarı bile 90 milyon lirayı aşmıştır."
[Data_2015-2017]

103.!!!!
"Bakın, Türk Hükûmeti’nin hiç sesi çıkmıyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti de çaresizlik
içerisinde bu kulvara sokuldu ve mecbur, 9, 10, 11 tarihinde orada bu imzayı atmaya
zorlanıyor. Peki ne diyor Sayın Cumhurbaşkanının basın sözcüsü: “12’sinde masaya
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye oturacaktır. Oraya Cumhurbaşkanı da katılabilir.” Anlıyorum
ki Sayın Cumhurbaşkanı buradan bu Anayasa değişikliğiyle bu yetkiyi alacak, oraya da gidip
arkasından bu üçüncü taahhütte bulunacak yani Ege’yi verdim, iktidarda kaldım; Kıbrıs’ı da
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verdim, iktidarda kaldım; alın size Türkiye’nin doğusu, orayı da veriyorum, beni yeter ki
iktidarda tutun."
[Data_2015-2017]

104.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – 2016 yılının 2017 yılına devrettiği en önemli
konulardan bir tanesi hiç şüphesiz Kıbrıs konusudur. Bakınız, Kıbrıs konusunda 9 Ocaktan 11
Ocağa kadar iki lider Cenevre’de görüşme yapacaklar; 12’sinde ise garantör ülkelerin, yani
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer aldığı, 3 ülkenin de yer aldığı 5’li görüşmeler
olacak. Kıbrıs konusunda kritik bir aşamaya gelindi. Biz Kıbrıs konusunun hiçbir surette taviz
verilerek kapatılmasını kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Hele özellikle, Akdeniz’in incisi, bir gemi
gibi olan, Orta Doğu’ya hâkim bir coğrafyanın timsali olan böyle bir yeri biz sırf çözüm olsun
diye verip kalkamayız. Kıbrıs konusu elzemdir. (s. 618)."
[Data_2015-2017]

105.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUŞ (İstanbul) – (ETA örneği ile başıyor)Bakın, bugün, çok
defa atıf yapılan AB ülkelerinin çoğunda terörle mücadeleye yönelik çok sert yaptırımların
olduğu yasalar mevcuttur. İngiltere’de 1974 yılında IRA terör örgütüne yönelik terörle
mücadele yasası çıkarılıyor. Bu yasayla, herhangi bir adli makam kararı olmadan terörle ilgili
şüpheli görülen kişilere yönelik içişleri bakanlığının tasarrufuyla yirmi sekiz güne kadar gözaltı
işlemleri uygulanabiliyor, bu süre yargı kararıyla kırk beş güne kadar çıkarılabiliyor. İçişleri
bakanına ve polise sadece şüphe unsuru oluşması kaydıyla her türlü temel hak ve hürriyeti
kısıtlama yetkisi veriliyor. İçişleri bakanı, terörizme karıştığına inandığı ulusal ve uluslararası
örgütleri terörist örgüt ilan etme yetkisine sahip. Terör örgütüne aidiyet veya terör örgütüne
davet suç olarak tanımlanmıştır. Terör örgütü üyesi veya destekçisi olduğu şüphesini
uyandıracak şekilde giyinmek, bu örgütlerin simgelerini taşımak veya göstermek suç olarak
kabul edilmiştir. Terör örgütü ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın terörle ilgili finansman
sağlamak veya para toplamak, terör amaçlı bilgi toplamak ayrıca suç olarak kabul edilmiştir.
Bu yasaya göre, terörü teşvik eden ve kışkırtan örgütler teröre karışan örgütler olarak kabul
edilmiştir. Yasaya göre, terör eylemleri işlenmesine ilişkin her türlü eylemi hangi seviyede
olursa olsun idare edenler suçlu sayılmaktadır. (s. 686).
Değerli milletvekilleri, yine pek çok örneğin verildiği Fransa’daki OHAL uygulamalarına biraz
bakalım."
[Data_2015-2017]

106.!!!!
"Bakın, emekçilerle ilgili, emeklilerle ilgili… Dünyada, emekli olduktan sonra yaşam koşulları
en kötü olan bir ülkeyiz. Hepiniz görüşmüşsünüzdür, bir Fransız’ın, bir İngiliz’in ya da bir
Alman’ın emekli olduktan sonra bir maaşıyla dünyada seyahat ettiğini ve yaşamını çalışmadan

1070

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
idame ettirdiğini ama Türkiye’de -genelde bir karikatür gösterilir- bizimkiler ya sokakta simit
satıyor ya limon satıyor ya da ikinci bir iş bulmakla zamanını geçiriyor. Çünkü verdiğiniz ücret
bir emeklinin kendi yaşamını idare ettirmesini sağlamıyor. (s. 1002)."
[Data_2015-2017]

107.!!!!
"ENGİN ALTAY - Bakın, dinleyen arkadaşlar var sizin içinizde, onlara saygılı olun. Hollanda’da,
Belçika’da, İngiltere’de de saraylar var, bakın, bir de Orta Doğu ülkelerinde var saraylar.
Gelişmiş ülkelerde, refah seviyesi yüksek ülkelerde, demokrasinin kökleştiği ülkelerde saraylar
sembolik, parlamentolar güçlüdür. Biz şimdi hep beraber şuna karar vereceğiz: Saraylar
sembolik, parlamentolar güçlü mü kalsın? Yoksa parlamentolar sembolik, saraylar mı
güçlensin? Bu kadar basit bir mesele, bu kadar basit bir mesele. (CHP sıralarından alkışlar)
Ben bu Meclisin kendini bir güç zafiyeti, bir aciz noktaya indirgeyerek saraya ya da başka yere
-Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi bence mümkün değil de- başka bir noktaya güç
devşireceğine inanmıyorum. (s. 305)."
[Data_2015-2017]

108.!!!!
"ENGİN ALTAY (Devamla) – An itibarıyla, siyasetçilerde mesele şudur: Bizler bugünden değil,
yarından sorumluyuz; dünküler de bugün yaşadıklarımızdan sorumludur. Bakın, siyasetin
böyle bir ritüeli vardır. Bugün dünün sonucudur, yarın da bugünün sonucu olacak. Değerli
milletvekilleri, terör kamplaşma ve kutuplaşmadan beslenen bir illettir. Huzur içinde bir
yaşam istiyor isek terörün kamplaşma ve kutuplaşmadan beslenmesinin önündeki bütün
kanalları kesmek herkesten önce bu Meclisin görevidir. Parlamenter sistemi güçlendirmek 80
milyon insanımıza yapabileceğimiz en büyük hizmettir, en büyük iyiliktir. Bu çatı altında
milletin emanetine sahip kalmak bizim asli görevimizdir; aksi, emaneti gölgelemektir. Bütçe
hakkını ortadan kaldırmak, denetim yetkisini daraltmak, kanun koyma yetkisine ortak koşmak
Türkiye Büyük Millet Meclisini sembolikleştirmektir. Dün söyledim, Hollanda’da, Belçika’da,
İngiltere’de de saraylar var, şatolar var... O gelişmiş ülkelerde saraylar ve şatolar semboliktir,
Parlamento aslolandır. Millî irade Parlamento’dur, sarayda, şatoda millî irade olmaz ama kimi
Orta Doğu ülkelerinde, Orta Asya ülkelerinde, Uzak Doğu ülkelerinde, kimi Afrika ülkelerinde
de şatolar, saraylar var, parlamentolar da var ama oralarda da parlamentolar semboliktir,
saraylar ve şatolar kuvveti temsil eder. Fark şudur: Bir tarafta, birinci örnekte refah ve huzur
vardır, ikinci örnekte zulüm ve azap vardır. (s. 471)."
[Data_2015-2017]

109.!!!!
"Zira, tek ya da çift Meclisli parlamenter rejimler incelendiğinde, Türkiye’de Parlamentoda
temsil rakamlarının dünya örneklerinin gerisinde olduğu görülmektedir. Avrupa ülkeleri baz
alındığında, Parlamentonun çok daha düşük seviyede, eksik temsil edildiği düşünülebilir.
Rakamlara bakacak olursak, mevcut durumda Türkiye’de, ortalama 140 bin vatandaşa 1
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milletvekili düşerken, Yunanistan’da 30 bin, İsveç’te 26 bin, Macaristan’da 28 bin vatandaşa
bir vekil düşmektedir. Ülkemize benzer yüksek nüfusa sahip ülkelerden Almanya’da 131 bin,
Fransa’da 113 bin, İtalya’da 97 bin, İngiltere’de 96 bin kişiye 1 milletvekili düştüğü
görülmektedir. Üstelik bu ülkelerin halkın oyuyla seçilen ikinci meclisleri veya senatoları
bulunmaktadır. (s. 473)."
[Data_2015-2017]

110.!!!!
"ALİ CUMHUR TAŞKIN (Mersin) – Türkiye’de bir sistem sorunu olduğu bütün kesimlerce
aşikârdır. Parlamenter sistemin, bizim siyasi anlayışımız, Türkiye’de seçmen tercihleri dikkate
alındığı zaman bize uymadığı açıktır. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi devletlerin
sistemlerine baktığımızda hiçbirinin sistemleri birbirine benzemez çünkü bu devletlerin
sistemleri kendi siyasi geçmişleri ve millî anlayışları çerçevesinde şekillenmiştir. Bu sebeple,
yüz elli yıllık anayasa geçmişimizin neticesi olarak Genel Kurula gelen millî anayasa değişim
paketi, milletimizin istikbalini, ekonomik ve siyasi istikrarını sağlama yolunda en önemli bir
metindir. Özellikle darbe kültürünü ortadan kaldırabileceğimiz önemli bir eşiğin arifesindeyiz.
Özellikle kırk yıldır darbe anayasasını değiştirme sürecinde bir yol haritası çizmenin ve bu
noktada doğru istikamette ilerlemenin AK PARTİ olarak ana hedefimiz olduğunu ifade eder,
Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (s. 528)."
[Data_2015-2017]

111.!!!!
"ALİ ÖZKAYA (Devamla) – Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, aynı zamanda devletin başkanı olduğu
için elbette ki yüksek yargı organlarına da atama yapacaktır. Kaldı ki Almanya, Avusturya,
İngiltere gibi birçok ülkede hâkim ve savcılar doğrudan Adalet Bakanı tarafından
atanmaktadır. Bizde ise yeni ismi “HSYK” olan bağımsız üst kurul tarafından atanacaktır. (s.
761)."
[Data_2015-2017]

112.!!!!
"MEHMET GÜNAL - Şimdi, Kıbrıs sadece bir sabit uçak gemisi değil, sadece deniz hâkimiyeti
teorisi, kara hâkimiyeti, hava hâkimiyeti, ne derseniz deyin, hem FIR hattıyla ilgili hem
münhasır ekonomik bölgelerle ilgili hem kıta sahanlığımızla ilgili birçok konuda bizim için
hayatiyet arz eden bir yer. Orayı sadece “Efendim, buraya ne kadar bütçe veriyoruz, yönetim
şöyle oldu, Hükûmet böyle oldu.” diye geçiştiremeyiz. Türkiye için çok önemli bir konudur,
namus meselesi hâline gelmiştir. Daha önce bu tür bir gevşeklikle zaten İngilizlere vermişiz,
hâlâ orada üsler duruyor. Şimdi, şöyle soralım: Bu adamlar bizim üslerimizi gündeme
getiriyor, oradaki askerî varlığımızı gündeme getiriyor -affedersiniz- garantilerimizi gündeme
getiriyor. Beşli garantör ülkelerden bir tanesi İngiltere; hiç Rum tarafından “İngiltere’nin
buradaki üsleri ne olacak?” denildiğini duydunuz mu? Yunanistan’ın orada üssü var, bunu
duydunuz mu? Yok. Peki, biz niye bunların kalkmasını talep etmiyoruz? Bizden sızan bilgilerde
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“Türkiye tarafı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı İngiliz üslerinin de
kaldırılmasını istiyor.” diye bir şey duydunuz mu? Ama “Türklerin askerleri orada çok.”
efendim “Varlığı burada çok.” efendim “Bunların toprağı çok, onu da alalım; olmadı, Karpaz’ı
da Güzelyurt’u da alalım.” Ee, baktınız mı o burna geldiği zaman Türkiye’nin kullanabileceği,
sondaj yapabileceği, arama yapabileceği bölge ne kadar kalıyor? Şimdi, onun için endişeliyiz,
bunların tartışılması gerekiyor. (s. 1106)."
[Data_2015-2017]

113.!!!!
"ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bakın, farkında mısınız, bu anayasal değişikliğe kamuoyunda
entelektüel destek sıfır, hiç kimse entelektüel düzeyde bir savunma yapamıyor. Ülkenin
olağanüstü koşullardan geçtiğinden bahsediliyor, “çift başlılık” deniliyor, tarihimize uygun
olduğundan bahsediliyor falan ancak arkadaşlar, hangi ülkenin kadim tarihinde demokrasi
var? Demokrasi, bir çağdaş dönem rejimidir. Bugün neredeyse tüm Batı demokrasilerinin
tarihinde mutlak monarşiler vardır. Bugün İngiltere’nin, İsveç’in, Almanya’nın, tarihsellik
iddiasıyla, önerdiğiniz gibi bir rejime geçeceğini düşünebilir misiniz? Ülkelerin tarihsel
yolculuğu ilkel olandan çağdaş olana doğrudur, ancak bu şekilde ilerleme olur, bu şekilde
insanlar daha özgür, mutlu ve müreffeh yaşarlar. (s. 428)."
[Data_2015-2017]

114.!!!!
"Niye peki, vatandaşımız ile yabancıyı ayıralım ki? Vatandaşımız da bu haktan yararlanıyorsa
yararlansın ama ranta yöneldiği için bu KDV’yi getirdiniz Sayın Bakan yani bütün kaynaklar
ranta yöneldiği için KDV geldi. KDV orada kalsın, bakın siz Türkiye’yi güvenli bir ülke hâline
getirin, (s. 107) yabancılar ev almaya devam eder. Türkiye güvensiz bir ülke olduğu için, gidin
Ege sahillerinde bütün yabancılar konutlarını satıyorlar. Kaş’ta, Fethiye’de İngilizler, Almanlar
konutlarını satıyorlar. Güvensiz bir ülke olduğu için oluyor bu, KDV’den dolayı değil Sayın
Bakan. (s. 108)."
[Data_2015-2017]

115.!!!!
"Değerli arkadaşlar, bakın, Batılı sermaye veya Avrupa Birliği vatandaşları son on yılda
Türkiye’den ciddi oranda konut aldılar, özellikle Ege sahillerinde, İstanbul’da da alanlar oldu,
Antalya’da da. Neden aldılar biliyor musunuz? Türkiye’nin Avrupa Birliği vizyonu yüzünden
aldılar, demokratik bir ülke olma yolunda olduğunu düşündükleri için aldılar ama bugün gidin
Kaş’a, gidin Fethiye’ye, bütün İngilizler, Almanlar konutlarını satıyorlar, arkalarına bakmadan
gidiyorlar. Niye? Türkiye, Avrupa Birliği rayından çıktı, başka bir eksene girdi. Şimdi nereye
çağrı yapıyoruz? Arap sermayesine, Azeri sermayesine, Körfez sermayesine, hani bugünkü
haberle İran sermayesine. İranlılar gelip ev alsın, Körfezliler ev alsın, Azeriler ev alsın. Bakın,
sermayeyi nereden bekliyorsanız, neresi size yatırım yapıyorsa, nereyle daha çok iş
yapıyorsanız biraz ülkeniz de oraya benzer, demokrasiniz de oraya benzer, demokrasiniz o
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standartlara doğru yol alır. Oysa, bizim ortağı olmaya çalıştığımız, standartlarını almaya
çalıştığımız yer Avrupa Birliğiydi, oradan insanlar, Avrupa Birliği vatandaşları gelip ev
alıyorlardı, yatırım yapıyorlardı. Maalesef, bugün arkalarına bakmadan gidiyorlar. (s. 283)."
[Data_2015-2017]

116.!!!!
"Emperyalist güçlerin maşalığını yaparak hâkim olduğu mıntıkada Kürt düşmanlarını, Türk
düşmanlarını, kısaca Türkiye düşmanlarını yıllarca besleyip büyüten, koruyup kollayan
Barzani’ye yapılan bu muamele, bayrağının göndere çekilmesi Türk milletini fevkalade
rahatsız etmiştir. Sayın Başbakanın deyimiyle Barzani’nin dünyada nasıl bilindiğinin, nasıl
tanındığının Türkiye için bir belirleyici olmaması gerekir. Barzani Alman düşmanlarını, İngiliz
düşmanlarını bölgesinde korusaydı, kollasaydı, besleseydi, değil bayrağını göndere çektirmek,
sınırlarından bile bakamazlardı, baktırmazlardı. Gerçek budur."
[Data_2015-2017]

117.!!!!
"ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Son beş senedir Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde hem
Meclisimizi hem de dolayısıyla partimizi temsil ediyorum ve birçok uluslararası meselenin
nasıl ele alındığını görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün “Bütün dünya, bütün
uluslararası sistem bize düşmandır; zenofobiktir, İslamofobiktir, Türkofobiktir.” dediği bu
dünyada ne kadar Türkofobik, ne kadar zenofobik, ne kadar İslamofobik varsa Avrupa Konseyi
Parlamenter Asamblesinde AKP’nin müttefiki onlardır. İngiliz muhafazakârları, Polonya ve
Macaristan’ın sağcı güçleri, Çek Cumhuriyeti’nin sağcıları, Avusturya’nın sağcıları her insan
hakları tartışmasında Türkiye’nin çoğunluk partisinin, Hükûmet partisinin temsilcilerinin
yanındadırlar. Türkiye’nin yönetici partisinin Avrupa’daki müttefikleri kimlerdir, bakalım:
Theresa May’dir, Sarkozy’dir, Berlusconi’dir, Putin’dir. Yani, zenofobik, Türkofobik,
İslamofobik ne varsa, neyi temsil edenler varsa onlar Adalet ve Kalkınma Partisinin
uluslararası alanda, içerideki ve bölgedeki muhalifleriyle olan tartışmasında onun başlıca
destekçileridir. Dolayısıyla, güce dayalı bir dünya kavrayışıdır belki de dün “ak” dediğine
bugün “kara” demeye Adalet ve Kalkınma Partisinin iç ve dış politikasını yönetenleri zorlayan.
O yüzden, ben derim ki: Gelin, yol yakınken biz başka bir şeye bakalım. Bir: İçeride yeni bir
dünya, yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yurttaşlık arayanlarla bir müzakere kapısını
bütün partiler olarak açalım ama herhâlde bunun için çok geç. (s. 90)."
[Data_2015-2017]

118.!!!!
"Bizim rejimimizi tartışanlar önce kendi rejimlerini gözden geçirsinler. En başta adı üzerinde
“krallık” olan Birleşik Krallık olmak üzere Hollanda’sından Belçika’sına, İspanya’sına, İsveç’ine,
Norveç’ine kadar krallıkla yönetilen ülkelerin bize bu konuda ders vermeye hakları olmadığını
düşünüyoruz. Buradaki referandum sürecinden “evet” oyu çıkmasının acaba kendi
ülkelerinde de bu tarz halkın iradesinin belki de yansımasından korktuklarından mı
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kaynaklanıyor diye de düşünmeden geçemiyoruz. Türkiye’de 16 Nisanda çıkacak “evet”
sonucunun bu ülkelerde de o zaman yeni tepkilere ve halkın kendi istediği kişileri seçmesine,
bu monarşilerin sona ereceğine dair bazı beklentilerin oluşmasına yol açacağı kaygısı
herhâlde kendilerinde mevcuttur diye düşünüyoruz. Bu kapsamda bu ilişkilerin gözden
geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. (s. 82)."
[Data_2015-2017]

119.!!!!
"Geçici istihdam arttıkça güvenceli kadrolu çalışma da giderek azalıyor. Kiralık işçi alan
firmalar ya da kamu sektörü kadrolu çalışanlarını işten çıkarıyor. Almanya'da 2010 yılında
yapılan bir araştırmaya göre yeni istihdamın yüzde 53'ü geçici istihdam bürolarıyla
yapılmaktadır ve geçici istihdamla şirketler kadrolu çalışanları işten çıkarmaktadır. Geçici
istihdamla çalışanlar aynı işi yapıyor olsalar da daha düşük ücret alıyorlar. KEİG raporuna
göre, İngiltere'de esnek çalışanlar aynı işi yapan tam zamanlı çalışanlara göre saat ücretinin
yüzde 68'ini alıyor. Türkiye gibi zaten kadınların aynı işi yapan erkeklere göre düşük ücret
aldığı ülkelerde geçici esnek istihdam, ücretleri daha da düşürecektir. Ayrıca ÖİB’ler iddia
edildiği gibi yeni istihdam yaratmıyor. Mevcut iş gücü piyasasındaki boşluklara, örneğin
askere giden çalışanın, doğum yaptığı için işten ayrılan kadının yerine istihdam edildiği için
yeni bir istihdam alanı oluşturmuyor. Dolayısıyla istihdamı garantilemiyor."
[Data_2015-2017]

120.!!!!
"FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün 16 Mart ve
maalesef, aslında hep katliamları anıyoruz ve bundan yorulduk. Umuyorum bir gün sadece
başarılarımızı, yaptığımız iyi şeyleri andığımız günlere ulaşırız. 16 Mart 1978’de İstanbul
Üniversitesinde bombalı ve silahlı saldırı sonucu 7 üniversite öğrencisi katledildi ve 41 öğrenci
de yaralandı ve o saldırının davası cezasızlıkla hâlâ aslında derinlerde, dehlizlerde saklı
duruyor. Aynı şekilde bugün Halepçe katliamının da yıl dönümü maalesef ve bu Enfal
operasyonuyla, altı yıl süren Enfal operasyonuyla başlayan sürecin sonu Halepçe katliamı ve
etkileri de yıllarca sürdü. O gazın, gazdan zehirlenenlerde daha sonra etkileri de yıllarca
sürdü. Aslında, Halepçe katliamı için “Orta Doğu’nun Hiroşiması’dır.” demek mümkün.
Katliamdan sonra İslam İşbirliği Teşkilatının 53 ülkesi toplandı ve onlar da sessiz kaldılar bu
duruma. Zaten kimyasal gazlar da aslında Batı’dan temin edilmişti. Şimdi, bugün Kürdistan
bayrağını Türkiye’de göndere çeken Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten samimi ise Halepçe
soykırımını da Norveç, İsveç, İngiltere gibi tanımalıdır ve bütün partiler de aslında bu katliamı
kınamalı ve bununla ilgili bir karar almalıdır tıpkı Srebrenitsa, Hocalı gibi katliamlara
gösterilen duyarlılıkla diye düşünüyoruz. (s. 111)."
[Data_2015-2017]
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121.!!!!
"Bunu sadece siyasallaştırmak ve tek bir siyasi partiye angaje etmek, bu anlamda bu konunun
siyasetin dolgu malzemesi olarak kullanılmak olduğunu, istismar edilmesi olduğunu
düşünüyorum. Bakınız, Danimarka’da kadına yönelik şiddet yüzde 52’dir, Finlandiya’da yüzde
47, İsveç’te yüzde 46, Hollanda’da yüzde 45 ne yazık ki, İngiltere’de ise yüzde 44’tür ne yazık
ki. Bu, tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya, okulda, sporda şiddeti konuşmak ve bununla
mücadele etmek zorunda ve güç birliği yapmak zorundadır. Bununla birlikte, bir örnek daha
vereyim dünyadan. Mesela, Londra’da ve New York’ta özellikle toplu taşımalarda kadına
yönelik istismarlarla ilgili ciddi mücadele kampanyaları başlatılmaktadır; bu, dünyanın
sorunudur. Hızlıca devam etmek istiyorum."
[Data_2015-2017]

122.!!!!
"YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup
önerisinin aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi 5 Mayıs 2016 tarihli, geçen yılki bir grup önerisi. Grup
önerisinin gerekçesine baktığımız zaman, bazı tutuklamalardan bahsedilerek terör olayları
sonrasında alınan yayın yasakları eleştirilmekte, MİT tırları soruşturması kapsamında
tutuklanan gazetecilerden bahsedilmekte ve bazı haberleri yapan gazetecilerin haberleri
yaptıkları için tutuklandıklarından ve yayın yasakları eleştirilerek medyaya baskı olduğundan
bahsedilmekte ve bu yöndeki iddiaların araştırılması istenmektedir. Grup önerisinde
bahsedilen terör olaylarına ilişkin yayın yasakları bir kere soruşturmanın selameti açısından,
delillerin karartılmaması açısından, kamu yararı ve kamu güvenliği açısından alınan yayın
yasaklarıdır. Bunların basın özgürlüğüyle bir alakası yoktur, Avrupa’da ve demokratik
ülkelerde, hukuk devleti olan her yerde bu tür yayın yasakları alınabilmektedir. Nitekim,
Fransa’da, İngiltere’de meydana gelen terör olaylarında da bu yasaklar alınmıştır, izin
verilenlerin dışında tek bir kare görüntü dahi yayınlayamamışlardır olaylardan sonra. (s.
935)."
[Data_2015-2017]

123.!!!!
"ORHAN SARIBAL (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle önerge sahiplerine
teşekkür etmek gerekiyor. Sayın Bakana da katıldığı için teşekkür etmek gerekiyor ama yine
de tarımın sorunları ya da mera sorunu bitmiyor, yeniden ele almak zorundayız, bilimsel bir
şekilde ele almak zorundayız. Bugün ülkede yaşanan kırmızı et meselesinin özü doğrudan
merayla ilgilidir. Dünyada mera kullanma oranı kırmızı ette yüzde 60’tır. Birkaç örnek vermek
istiyorum, İrlanda’da yüzde 97, İngiltere’de yüzde 83, Fransa’da yüzde 71, Hollanda’da yüzde
54 oranında mera kullanılarak kırmızı et üretimi sağlanmaktadır. Bizde ne yazık ki bu rakam
yüzde 14’le 20 arasındadır."
[Data_2015-2017]
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124.!!!!
"Bu sanayi konusunda da öyle büyük düşünmemiz lazım. Şimdi, İngiltere’ye, Fransa’ya,
Almanya’ya bakıyorsunuz; İngiltere’de bin hektar işlenen arazi başına 87 traktör var,
Almanya’da 80, Yunanistan’da bile 92 traktör var, bizde 36 traktör var. Ya, bununla nasıl
övünelim? Ama böyle, büyük geliyor değil mi 70 bin rakamı? Değil, bunlar bizim daha büyük
düşünmemizi gerektiren şeyler. Onun için bu reform paketinde de böyle küçük
düşünülmemesi lazım, büyük düşünülmesi lazım, daha büyük düşünülmesi lazım; bunlar
yetmez. (s. 59)."
[Data_2015-2017]

125.!!!!
"HACI BAYRAM TÜRKOĞLU (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’mızın 120
ve 121’inci maddelerinde düzenlenmiş olan OHAL, devletin ve toplumun varlığını ortadan
kaldırma ihtimali olan iç savaş, ayaklanma, doğal afet ya da salgın hastalık gibi durumların
ortaya çıkması hâlinde yürürlüğe giren bir hukuki işlemdir. Nitekim, bu işlemin örneklerine
demokratik Batılı ülkelerde son dönemde fazlasıyla da rastlamaktayız. Fransa 2015’te, 130
kişinin ölümüne sebebiyet veren Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilan etti ve bu
OHAL Fransa’da tam beş defa uzatıldı. 12 Haziran 2016 günü Orlando’da bir gece kulübü
saldırısı sonucunda, Florida eyaleti Orange County’de olağanüstü hâl ilan etti. Brüksel’deki
saldırılar Avrupa’yı alarma geçirdi. Avrupa ülkelerinde görülmemiş bir şekilde olağanüstü hâl
ilan edildi. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri terör eylemi
korkusuyla güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. İşbu sebepten kaynaklı olarak bir
ülkeye “Terörle mücadele etme.” demek aslında “Dükkânı kapatıp git.” demektir çünkü
terörle mücadele etmemek terör örgütlerine teslim olmaktır veya onları hoş görmekle eş
değer bir düşüncedir. (s. 481)."
[Data_2015-2017]

126.!!!!
"ÖZTÜRK YILMAZ: Şimdi, efendim, diyorlar ki: “Bu çözüm şimdi olmuyor. Şimdi yatıralım…”
On yıl sonra tekrar çözüm başladığı zaman nereden başlayacağız, bakın, ben size söyleyeyim:
28,6’ya -veya işte, her neyse- düştük ya, on yıl sonra başladığı zaman onun da gerisine
düşürecekler bizi, her başlanan yerde bırakılan yerin bir sonrasına düşülüyor. Aynı şekilde
Garanti Anlaşması’yla ilgili söyleyeyim, İngilizler diyor ki: “Vallaha biz toprak veririz.” Peki, sen
toprak veriyorsun kardeşim, Annan Planı’nda da verdin ama sen müdahale hakkından,
oradaki egemen üslerden vazgeçiyor musun? Sen Kıbrıs’ta egemen üs… Diyor ki: “Burası
benim toprağım. Bu, çözümün dışında, ben ancak biraz toprak verebilirim.” Peki, sen egemen
üslerden vazgeçiyor musun? “Geçmiyorum ama birazcık toprak verebilirim.” diyor. Peki,
Yunanistan Türkiye’yi atmak için zaten tek taraflı müdahale istemiyor, İngiltere de zaten
istemiyor, İngiltere’nin tek istediği egemen üslerde kalmak. Peki, kardeşim, ben şu aşamadan
itibaren vereceğim, anlaşılıyor. Şimdi, bizi bir noktaya getirmişler, bu saatten sonra
zorladığımız her adımda vermek zorundayız. Vermek zorunda mıyız? Niye veriyoruz? (s. 494)."
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[Data_2015-2017]

127.!!!!
"Biraz önce Sayın Öztürk Yılmaz da söyledi, her müzakere sonucunda verdiğimiz tavizler, bir
sonraki müzakerede önümüze çıkıyor ve oradan başlamak zorunda kalıyoruz Kıbrıs
konusunda. İngiliz askerine kırmızı halı seren Rum tarafı, Türkiye’nin garantörlüğüne, adada
Türk askeri bulunmasına tahammül edemiyor, harekâtla kazandığımız toprakların büyük
kısmını geri istiyor, Türkleri azınlık hâline getirip yeni yaşanabilecek felaketlere kapı
aralayacak tavizler istiyor. Türk soydaşlarımızın güvenliği için garantörlüğümüzden
vazgeçemeyiz. Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve geleceğini Rumların insafına bırakamayız. (s.
499)."
[Data_2015-2017]

128.!!!!
"CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Ve 15 Temmuz... 1 gün bile sürmedi, tekrar ediyorum, 24
saat bile değildi; 15 saat sürdü! Limana yanaşan düşman gemilerinden değil, sağ olsun
Erdoğan’ın eniştesinden öğrendik. Ama hazırlıksız değildik. Lojistik destek tamdı mesela.
Nedense 4 farklı noktada bekletilen uçaklar, helikopterler, 3G bağlantıları, televizyonlar,
radyolar… Düşman bu kez ne İngiliz ne Fransız, ne de Alman’dı… Bir zamanlar yedikleri
içtikleri ayrı gitmeyen, istedikleri her şey verilen ‘muhterem hoca efendileri’ydi. Amaç devleti
ele geçirmekti ama nedense birkaç tankla darbe yapmaya çıkmışlardı. Her şeyden habersiz
masum erlerle polisi ve vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Kardeşi kardeşe kırdırdılar! Kurtuluş
yine bizimkilerden, FETÖ’nun kumpas kurduğu Kemalist askerlerden geldi ve milletin
direnişiyle birlikte darbe püskürtüldü. Sonuç 248 şehit, yüzlerce yaralı… (s. 630)."
[Data_2015-2017]

129.!!!!
"MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Öncelikle, bugün 24 Temmuz. Doksan dört yıl önce 24
Temmuz 1923 tarihinde Lozan’ı imzaladık ve sonra cumhuriyetimizi kurduk. Bir dakikalık
görüşmede de ifade ettim, tekrarlamak istiyorum: Lozan görüşmeleri başladığında Çanakkale
ve İstanbul boğazları işgal altındaydı, Çanakkale ve İstanbul boğazlarında İngiliz gemileri, İzmir
Limanı’nda Fransız savaş gemileri demir atmıştı, kapitülasyonlar devam ediyordu. Böyle bir
tabloda Lozan görüşmeleri başlamıştı ve biz Lozan görüşmeleri sonucunda bağımsızlığımızı,
özgürlüğümüzü kazandık ve dünyanın yeni, saygın, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Bu
nedenle Lozan’ı hezimet olarak nitelendirmek en başta ortak tarihimize ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. (s. 976)."
[Data_2015-2017]

130.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MİTHAT SANCAR (Mardin) – “Peki, niye yapıyorsunuz?” diye
sorduğumuzda “Başka ülkelerde var.” dediler. Sorduk “Hangi ülkelerde bu kadar ağır para

1078

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
cezası düşünce açıklaması için getiriliyor?” diye, dediler ki: “Almanya’da var.” Almanya’da
böyle bir düzenlemenin, bu amaçla ve bu çerçevede bir düzenlemenin olmadığını anlattık
kendilerine ama dinlemediler. İngiltere ve Fransa örneklerini verdiler, onların da böyle
olmadığını söyledik, yine dinlemediler (s. 998)."
[Data_2015-2017]

131.!!!!
"MURAT ALPARSLAN (Ankara) – vatanın savunması adına Kurtuluş Savaşı’nı yöneten,
bugünlere kadar pek çok badireyi atlatarak gelen ve nihayetinde belki de bu tarihin, bu
toprakların, bu vatanın, bu milletin o güne kadar gördüğü en kanlı, en vahşi, en kalleş darbe
teşebbüsüne ve işgal girişimine karşı, temsilini üstlendiği milletin iradesine ve egemenliğine
sahip çıkarak dimdik duran bir Gazi Meclisin üyesi ve mensubuyuz. Hiç tereddütsüz, bu
Meclis, meşruiyetini ve egemenliğini milletten almaktadır ve çalışmalarında da milletin diliyle
konuşmak, milletin gözüyle görmek, milletin hassasiyetlerine dokunmak, milletin taleplerini
öncelemek durumundadır ve yine hiç tereddütsüz, bu çalışmalarını yaparken de bir kurallar
manzumesi içerisinde hareket etmektedir. Biz isterdik ki bu Gazi Meclisin İç Tüzük’ü dünya
parlamentolarına örnek olan ve parmakla gösterilen bir iç tüzük olsun. Ancak kırk dört yıldır
uygulanan ve başlangıçta kısmen Fransa ve belki de kısmen İngiliz parlamentolarından alınan
bir dizi hükümlerle ortaya çıkarılan bu İç Tüzük’le, yine Anayasa maddeleri, teamüllerle
birlikte oluşturulan parlamento hukukuyla bu Meclis idare edilmiş. Geride bırakılan kırk dört
yıl içerisinde yüz elli altı defa değişikliğe uğramış, madde sistematiği bozulmuş, kimi olmayan
maddeler, teamüller şeklinde uygulanmaya devam edilmiş. (s. 1040)."
[Data_2015-2017]

132.!!!!
"Türkiye-Almanya arasında soğuyan ilişkilerin düzelmesini umut ediyoruz. Almanya Dışişleri
Bakanı “Türkiye’ye çok sabır gösterdik.” diyecek kadar ileri gitmiştir. Almanya şunu unutmasın
ki Türkiye icazetli köle değildir. Türkiye’nin Orta Doğu ve küresel siyaset denkleminde elini
kolunu bağlamaya dönük kurnazlıkları, dirilen millî şuuru bastırmaya yönelik kumpasları
elimizin tersiyle iteceğimiz iyi bilinmelidir. Bunun adı Almanya olmuş, İngiltere olmuş, ABD
olmuş; millî kural değişmeyecektir. (s. 1112)."
[Data_2015-2017]

133.!!!!
"Sadece çok para kazanan bir esnaf gibi çok oy alıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir işte entelektüel
bir bakış açısı yok. “Maltepe Meydanı’nda 170 bin kişi var.” diyorsunuz. Bunu dediğinizde,
sizin grubunuza bunu inandırabilirsiniz; İngiliz’e, Fransız’a, Alman’a nasıl inandıracaksınız?
Uydudan görüyor o kaç kişi olduğunu. Herkesin bildiği bir büyüklüğü, bir sayıyı on kat, on beş
kat küçülterek kendinizle niye dalga geçirtiyorsunuz? Yani bunu yaptığınızda, ölçülmesi yüzde
100’e yakın mümkün olan bir şeyi on kat, on beş kat küçülterek orada bile anlaşamazsak biz
nerede anlaşacağız? (s. 140)."
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[Data_2015-2017]

134.!!!!
"Fransa Parlamentosunun İç Tüzüğü’nde var. Orada ise bunu bir ferî ceza olarak düzenlemiş.
Geçici çıkarma cezası benzeri veya kınama cezası gibi bir ceza alındığı takdirde bu cezayla
birlikte otomatik olarak bir para cezasına da hükmedilmektedir. Yine, İngiltere
Parlamentosunda Avam Kamarasında var. Orada da bizdeki geçici çıkarmaya benzeyen men
cezası yani Genel Kurul toplantılarına girme engeli olan cezanın otomatik olarak para cezasını
da gerektireceğine dair bir düzenleme var. Bazı ülkelerde iç tüzük dışında düzenlemeler var.
Almanya’da etik hükümler ve ona bağlı olarak düzenlenen bir ceza hükmü olarak var iç tüzük
dışında. Dolayısıyla “Para cezası yok, nereden çıkıyor?” falan gibi değerlendirmeler yanlıştır.
Hem teorik olarak hem dünyadaki farklı parlamento uygulamalarına baktığımızda para cezası
var. Bizdeki düzenleme de onlara uygun bir düzenleme. (s. 152)."
[Data_2015-2017]

135.!!!!
"Aytuğ Atıcı: “Enerjiyi nereden elde edecek biliyor musunuz? Bizden daha akıllı çıktılar. Sizler,
sizin gibi düşünenler, Fransa, İngiltere gibi emperyal ülkeler Libya’nın çöllerinin altındaki fosil
yakıtlara göz dikerken akıllı Alman çölün üstündeki güneşe göz dikti arkadaşlar. Şu anda,
Almanlar Libya’nın çöllerinde tam 12 tane büyük güneş enerjisi santrali inşa ediyor. Ben
buradan bunu söylerken yine sizin gibi düşünen ve ilk defa karşılaştığım bir milletvekili bana
demişti ki: “Sen güneş enerjisi lobisinin adamı mısın?” Hiç unutmuyorum. “Allah Allah! Ya,
böyle bir lobi mi var?” dedim. Yani bunu düşünmek de ancak AKP’li zihniyetlere yakışır. Güya,
güneş enerjisi lobisi varmış, ben de o lobi adına konuşuyormuşum. Ancak gülerim ama nasıl
gülerim, onu sizin takdirinize bırakıyorum” (sf. 557)."
[Data_2014-2015]

136.!!!!
"“Son yıllarda iktidar, sanat üzerinden eleştirel olmaktan çok baskıcı bir söylemle
konuşmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yönetmeliği'nde yapılan
değişiklikle başlayan ve son olarak Devlet Tiyatrolarının özelleştirilmesi yönünde yapılan
açıklamalar kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır. Avrupa'nın kasaba ölçekli kentlerinde dahi
opera, tiyatro, bale salonlarına rastlanmaktadır ki bu da devlet desteğinin olduğunu
göstermektedir. Hiç şüphesiz, pahalı yapımların ülkenin her köşesindeki yurttaşa ulaşması için
devlet desteği çok önemlidir. Burada bahsi geçen "devlet desteği" mevcut iktidarların sanat
üzerinde bir baskı kurması anlamına gelmemektedir. Sanata devlet desteği, Avrupa'da
kurumsallaşmış yapılar aracılığıyla yapılmaktadır. İngiltere'de sanat, kazanılmış gelirler, devlet
yardımı, özel bağışlar ve sponsorluklar aracılığıyla finanse edilmektedir. Devlet, sanatı
desteklemek için bir kurum oluşturmuştur fakat kuruma müdahale etmemektedir. İtalya'da
ise sanata ilişkin yetkiler, devlet, bölgeler, il idareleri ve belediyeler arasında paylaşılmaktadır.
Toplam mali desteğin yarısı ise devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu örneklere bakıldığında,
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devletin sanata desteğinin sadece ülkemize ilişkin olmadığı görülecektir. Devlet Tiyatroları
açısından sanatsal özgürlüğün ve mali esnekliğin sağlanması son derece önemlidir. Devlet
Tiyatrolarının mevcut durumunda yapılması gereken değişiklikler iktidarın değil, Devlet
Tiyatrosu yöneticileri, sanatçılar, kültür sanat dernekleri ve meslek birlikleri ile birlikte
alınması gereken kararlardır” (sf. 274)."
[Data_2014-2015]

137.!!!!
"Cahit Bağcı: “Borcu ifade ederken değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği tanımlı olmasına dikkat
etmek durumundayız, uluslararası tanımları kullanmak durumundayız. Dün, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanımız, Plan ve Bütçe Komisyonuna bir sunuş yaptı. Bu
çerçevede, ortaya konulan tabloyu ben sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum: Benden önceki
hatip arkadaşlar hem kamu kesimi borçlarına hem de özel kesim borçlarına değindiler.
Değerli arkadaşlar, Türkiye, kamu kesimi borçları, Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan’dan
sonra en düşük seviyede olan ülkelerden bir tanesidir ve yüzde 40’ın altındadır. Pek çok
Avrupa Birliği üyesi ülke, Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa yüzde 100’ler seviyesindedir yani
gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 100’ü oranında bir kamu kesimi borçlanması söz konusudur”
(sf. 54)."
[Data_2014-2015]

138.!!!!
"Erdal Aksünger: Sayın Bakanım, söylediğiniz konular da doğru değil. İrlanda örneğini verdiniz
Komisyonda, işte İngiltere örneğini verdiniz. Binlerce yer… Bazı kelimelerle ilgili konuların
yasak olduğunu söylediniz. Google’ın kendisinden… Ben bizzat kendim görüşüyorum, böyle
bir şey mevzubahis değil. Zaten 5651’in tamamen karşısında olduğumuzu Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin bize verdiği mahkûmiyet kararlarından dolayı da hepimiz biliyoruz.
8’inci maddedeki katalog suçları, bu memlekette neyin ceza hukuku içerisinde olup neyin
bürokratın elinde olduğunu siz tayin ettiniz yani yargıyı orada ortadan kaldırdınız."
[Data_2014-2015]

139.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Adalet ve Kalkınma Partisi hem 23’üncü Dönem hem bu dönem çıkardığı
tüm kanunları, demokratikleşme adı altında ya da reform adı altında topluma sunmuştur.
Aslında, çıkarılan kanunların demokratikleşme adı altında topluma sunulmuş olması dahi,
Türkiye’nin demokratikleşemediğinin, Türkiye’de demokrasinin olmadığının somut
göstergesidir. Siz İngiltere’de, Fransa’da ya da Avrupa’nın diğer bir ülkesinde, İsviçre’de
parlamentonun çıkardığı kanunları, demokratikleşme kanunlarıdır diye topluma sunduklarını
gördünüz mü?” (sf. 142)."
[Data_2014-2015]
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140.!!!!
"Farul Bal: Değerli arkadaşlarım, tekrar 1876’ya dönüyoruz. O Anayasa’yla Osmanlı
İmparatorluğu’na vadederek “Sizi Avrupa devleti yapacağız. Avrupa devletleri olarak, güçlü
devlet olarak, İngiltere, İtalya ve Fransa olarak biz senin toprak bütünlüğünü koruyacağız.”
diyen bu ülkeler ile Halaskâran Zabitanın ortaya koymuş olduğu Kuvayımilliye ruhu,
Kahramanmaraş’ta Fransızlara karşı mücadele ediyor, onun için biz Kahramanmaraş’a
“kahraman” unvanını veriyoruz. Bu Halaskâran Zabitanın organize etmiş olduğu Kuvayımilliye
ruhu Urfa’da mücadele ediyor, biz onun için Urfa’da İngilizlere karşı mücadele eden Urfa’ya
Şanlıurfa diyoruz. Şehit Kamil ve önderliğindeki Antepliler Fransızlara karşı Antep’te mücadele
ediyor, biz onun içindir ki Antep’e “gazi” diyoruz. İşte, o Halaskâran ruhunu siz, bugüne
taşıdığımız zaman, hâk ile yeksan ettiniz. Artık bugün Halaskâran ruh değil, Silivri’de,
köşebaşında teröre karşı mücadele etmiş olan, her taşın altında terörist arayan Engin Alan
gibi paşalarda ve onu takip edecek Türk subaylarında Halaskâran ruh mu bıraktınız?"
[Data_2014-2015]

141.!!!!
"Bizim ülkemizde tarımsal işletmeler ekonomik limitin altındadır genel manada, onun için
verimlilik düşmüştür, ekonomiklik git gide düşmektedir. Oysa dünyada tedbir alan ülkelerde,
Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal işletme büyüklüğünün 50 hektarın üzerinde olduğunu -yani
İngiltere, Fransa gibi ülkelerde 50 hektarın üzerinde, Almanya’da 45 küsur hektar, Amerika’da
çok daha üstünde bunun- ama bizim ülkemize geldiğinde 5,9 hektar” (sf. 354)."
[Data_2014-2015]

142.!!!!
"Altan Tan: “Siz, oradaki 60 dönüm ve 70 dönüm ile Şanlıurfa’daki bir 60, 70 dönümü hangi
mantıkla aynı kategoriye koyuyorsunuz? Yani, birinci yanlış. Klasik bir halk tabiri var: Dakika
bir, gol bir. Sonra da “Biz bunu gördük ama bunu şöyle düzeltebiliriz.” diye bir ek madde
koyuyorsunuz, Bakanlar Kurulunu devreye sokuyorsunuz, Bakanlığın iznini devreye
sokuyorsunuz. Değerli arkadaşlar, yolu bu kadar uzatmaya gerek yok. İkinci bir mesele;
bugün, tarım arazilerinin büyüklüğüyle ilgili: Yine, bu rakamlar Almanya’da 45,7 hektar yani
457 dönüm, bizim halkımızın anlayacağı rakamlarla, 457 dönüm, Fransa’da 521 dönüm,
İngiltere’de 538 dönüm. Sizin Türkiye için düşündüğünüz bu rakamlar da yine ihtiyacı
cevaplamıyor, yine ihtiyacı karşılamıyor (sf. 369)."
[Data_2014-2015]

143.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 564 sıra sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi
saygıyla selamlıyorum. Biz, komisyonlarda söylediğimiz gibi, bu meseleye gerçekten bir millî
mesele olarak bakıyoruz. Bu, Türkiye’nin yıllardır süren, kanayan yarası çünkü arazilerimizin
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küçüle küçüle bölünmesi neticesinde, ne yazık ki dünya çiftçisiyle rekabet edebilecek bütün
ortamlar, bütün şartlar ortadan kalkmış vaziyettedir. Şimdi, baktığımız zaman, Türkiye’de,
bundan dolayı, -küçük olduğundan dolayı- 2 milyon hektara yakın arazi kullanılamamakta, bu
da birçok verim kaybına neden olmaktadır. Dünyayla kıyasladığımızda, bugün 5,9 hektara
konu olan arazilerde çalışma yapılıyor. İşte Avrupa’ya baktığımızda, İngiltere’de 538 dönüm,
Fransa’da 521 dönüm, Almanya’da 457 dönüm gibi rakamlar ortaya çıkıyor. Şimdi, şundan
bahsetmek istiyorum: Tabii, bunlar, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumun vahametini
ortaya koyuyor. Bakan komisyonda yaptığı sunumda da bunlardan dolayı -hem
kullanılamayan arazilerden dolayı hem verimli olmamaktan dolayı- yıllık 17 milyar dolar gibi
bir kayıptan bahsediyor, her yıl. Şimdi, her yıl 17 milyar dolar kayıpsa… On iki yıldır bu ülkeyi
ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yönetiyor, son yedi buçuk, sekiz yıldır da Sayın
Tarım Bakanımız bu ülkenin Tarım Bakanı; ben gene de teşekkür ediyorum bu yasayı getirdiği
için ama bu yasa eksik bir yasa” (sf. 372)."
[Data_2014-2015]

144.!!!!
"Değerli arkadaşlar, Alman Cumhurbaşkanı bir arkadaşından ev alma gerekçesiyle 500 bin
avro borç para aldı diye istifa etti, istifa etmek zorunda kaldı. Alman dedi ki: “Biz birbirimize
bedava, karşılıksız bir çay ikram etmiyoruz, 500 bin avroyu neye karşılık aldın?” İstifa etti.
Yine, daha bir ay evvel bir İngiliz milletvekili danışmanına Mecliste 40 avroluk bir yemek
yedirdiği için istifa etti. Şimdi, dünyada böyle, İslam tarihinde böyle. Vahşi kapitalizm sizleri
esir aldı. CHP her seferinde kalkıp diyordu ki: “Bunlar şeriatı getirecek, devleti
İslamileştirecek.”"
[Data_2014-2015]

145.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: İngiliz’i var işin içerisinde, İtalyan’ı var, Fransız’ı var yani Hatay meselesi var
orada. Niye 6 tane mitralyöz gönderiyor Fransızlar, bana söyler misiniz? Bütün bunların
değerlendirmesini yapmamız lazım. Ama, orada öldürülen insanların eğer eline silah almışsa
ölmesi gayet tabiidir, o da öldürüyor çünkü. 33 tane asker öldürülürken neden buna ses
çıkarmıyorsunuz? Hepsini birden değerlendirmek zorundasınız."
[Data_2014-2015]

146.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: “Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunlarla ilgili çok söylenecek şey var. Ancak,
Başbakana da bir sözüm var. Başbakan Victoria Dönemi’nin İngiltere’sinden rakamlar
vereceğine -hangi mühendis vermişse onu yanlış vermiş- bugünün İngiltere’sinden rakamlara
açıp baksın. Eğer 1850 Victoria Dönemi’nde o rakamlara bakıyorsa ona ben Emile Zola’nın
Germinal adlı romanını okumayı tavsiye ediyorum. Fransa kırsalında yer altı maden
ocaklarında işçilerin nasıl isyana koştuklarını okumasını öneriyorum” (sf. 65)."
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[Data_2014-2015]

147.!!!!
"01’i tüm gayretlere rağmen maalesef kurtarılamamış ve şehit olmuşlardır. Allah rahmet
etsin, mekânları cennet olsun. Bir defa daha ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı
diliyorum. Bizler, orada, yer altında kalanların çıkarılmasıyla mücadele verirken öte yandan
provokasyonlarla, yalanlarla, iftiralarla da uğraşmak zorunda kaldık. Somalı olmayan,
Soma’yla hiçbir alakası bulunmayan gruplar peydah olup arama kurtarma ekiplerinin işlerini
geciktirmek, hatta engellemek için bir sürü yola başvurdular. Dış basının, özellikle Alman ve
İngiliz basınının olayı veriş biçimi ve provokasyona açık açıklamaları bunun en açık örneğidir”
(sf. 92)."
[Data_2014-2015]

148.!!!!
"Bekir Bozdağ: Değerli milletvekilleri, istinaf, esasında bizim hukukumuza yabancı bir
müessese değildir. 1879 yılından 1924 yılına kadar istinaf uygulanmıştır, 1924 yılında
yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye’de bugüne kadar pek çok hukukçu, Yargıtay ve hukuk
fakültelerinde araştırma yapan bilim insanları istinafın Türkiye için bir zaruret olduğunu,
kurulmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade etmişlerdir. 1932, 1963, 1977, 1978 ve
1993 yıllarında istinaf mahkemelerinin yeniden kurulmasına ilişkin kanun tasarısı taslaklarının
hazırlandığını görüyoruz, ancak bunlar hayata geçirilememiştir. Hükûmetlerimiz döneminde
bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı yasalaştırılmış, şimdi bölge
idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin adımı da atmaktayız. Bugün Almanya, Fransa,
İngiltere, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, Avusturya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan gibi
pek çok ülkede istinaf mahkemeleri varlığını sürdürmekte ve buralarda faaliyetlerde
bulunmaktadır"
[Data_2014-2015]

149.!!!!
"Tuğrul Türkeş: “Irak’ta yaşanan olayların tarihî bir perspektifi var değerli arkadaşlar. 1915’te,
bir yıl süren, Fransa ve İngiltere arasındaki Sykes-Picot Anlaşması var. Bunun 100’üncü yılına
denk gelmiş olması ve orada yeni toprak bölüşümlerini, yani yüz sene önceki bölüşülen Irak
topraklarının 21’inci yüzyıla göre, 21’inci yüzyıldaki egemen güçlere göre yeniden paylaşımı
için 100’üncü yılında bunun meydana gelmiş olması tesadüfi olabilir mi? Ve bunların ışığında,
IŞİD nedir terör örgütü değilse? Yani “Irak-Şam” deyince, sokaktaki vatandaş, Şam’dan ilham
alarak bunu, Suriye, Suriye’deki karışıklık neticesinde ortaya çıkmış olan bir örgüt zannediyor”
(sf. 1190)."
[Data_2014-2015]
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150.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.... Demin bir
arkadaşımız burada konuşmuştu; sadece kendi iktidarları döneminde değil, Türkiye’nin, Türk
milletinin çok eski tarihlerden beri böyle bir göç olayında destek olduğu, insanları korudukları
tarihte görülüyor. ... Keza, aynı şekilde, Polonya’dan gelen mülteciler de bugünkü, hepimizin
bildiği -kalıntıları orada mevcuttur- Polonezköy’de ikamet ettirildi ve onlar da koruma altına
alındı. Hatta tarihin o dönemlerinde meydana gelen bu hadiselerden dolayı Avrupa’da büyük
bir Türk modası başladı. İngiltere başta olmak üzere, Fransa’da Osmanlı kıyafetleri ön plana
çıktı, “Türk gibi giyinmek, Türk gibi olmak” gibi bir gelenek veyahut da bir moda söz konusu
edildi” (sf. 387)."
[Data_2014-2015]

151.!!!!
"Gökhan Günaydın: “Asgari ücret için yaptıkları tanımlamayı söyleyelim. Sevgili arkadaşlarım,
Avrupa Birliğinin 28 ülkesinin 7’sinde zaten asgari ücret uygulaması yoktur, geriye kalan 21
Avrupa Birliği üyesi ülke içerisinde ise Türkiye asgari ücrette düzey açısından 13’ünün
gerisindedir. Şimdi, bir de Eurostat’ın bir istatistiğini vermek istiyorum. İktisatçılar bilir ki
önemli olan sadece fiyat değil, satın alma gücüdür. 100 metreküp doğal gazı satın alabilmek
için kişisel bütçenizin yüzde kaçını ayırıyorsunuz? İşte mesele budur. Bakın, bir Eurostat
istatistiği, Avrupa Birliği istatistiği: Sevgili dostlarım, bir İngiliz 100 metreküp doğal gaz için
bütçesinin yalnızca yüzde 1,6’sını kullanıyor, Alman ve Hollandalı yüzde 1,7’sini kullanıyor ve
İsveçli de yüzde 1,9’unu kullanıyor, bizim ortalama vatandaşımız yüzde 4,1’ini kullanıyor.
Şimdi, bu Eurostat istatistiği. Birazdan ben size gerçek verileri ortaya koyacağım, Türkiye’nin
gerçek durumunu sizlerle paylaşacağım. Kısaca, işsizliğin ve enflasyonun iki haneli rakamlara
çıktığı, dışa bağımlı ve sıcak paraya dayalı iktisat modelinizin çöktüğü bir zaman dilimi
içerisinde yurttaşa dünyanın en pahalı doğal gazını ve elektriğini kullandırıyorsunuz, üstüne
bir de zam yapmakta herhangi bir tereddüt görmüyorsunuz” (sf. 73)."
[Data_2014-2015]

152.!!!!
""Değerli arkadaşlarım, şimdi, AKP Hükûmeti döneminde iş kazaları 1,5 kat ve iş kazası oranı
25 kat artmış. Şimdi, bunları görmeyeceğiz, efendim, diyeceğiz ki: Bütün bunlar, işte, bunların
ölmeleri Allah’ın takdiridir, buradan kaynaklanıyor. Ya, Allah’ın takdirini anlıyoruz da
Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, diğer ülkelerde Allah başka bir şey mi takdir ediyor? Bu
işi Allah’a da havale etmeniz bir o kadar yanlış değerli arkadaşlar. Allah’a havale ettiğiniz işleri
anlıyoruz ama en azından, bu işi Allah’a havale etmeyin. Bu işteki sorumluluğunuzu bilin, ona
göre davranın” (sf. 1120)."
[Data_2014-2015]
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153.!!!!
"Ahmet Duran Bulut: “İşte, kazalarda hayatlarını kaybeden, maden kazalarında ömürlerini
kaybeden insanlarımız hakkında bahsederken imkânsızlıklardan bahsediliyor. Oysaki ülkenin
kaynaklarını biraz hovardaca harcayan şu bakanlıkların şatafatlarına bakıyorum, aldıkları
arabalara bakıyorum, arabaların fiyatlarına bakıyorum, dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde
böyle bir şatafat yoktur. İngiltere’yle kıyaslayın, Almanya’yla kıyaslayın, resmî araç sayısı
itibarıyla dünyada Türkiye en ön sırada. Sayın Cumhurbaşkanı yemine bir geldi,
Mercedeslerini sayamadım. Böylesine bir sayı içerisinde şunu ifade etmek istiyorum: Muaviye
bir saray yapmış, çok muazzam bir saray, hırsının, ihtirasının kalesi. Ebuzer’e sormuş, nasıl
beğendin mi sarayımı? “Vallahi kendi paranla yaptıysan israftır, milletin parasıyla yaptıysan
haramdır.” Demiş” (sf. 1148-1149)."
[Data_2014-2015]

154.!!!!
"Ali Öz: “Uluslararası standartlarla Türkiye’yi karşılaştırdığımız zaman, Türkiye’de özellikle
2002 yılından sonra her yere bir üniversite kurma alışkanlığınızın altyapısı tamamlanmadığı
için Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda sayısal olarak çok önde görülüyor gibi de olsak kalite
yönünden onlardan geri kaldığımızı herkesin bilmesi gerekir. İngiltere 64 milyon nüfusuyla 32
tıp fakültesine sahip, Almanya 81 milyon nüfusuyla 36 tıp fakültesine sahip, Fransa 63 milyon
nüfusuyla 47 tıp fakültesine sahip, Yunanistan 11 milyon nüfusuyla 7 tıp fakültesine sahip.
Türkiye’deki durumla karşılaştırdığımız zaman, Türkiye’de tıp fakültelerinin sayısı son
zamanlarda özellikle çığ gibi artmış, 86’ya ulaşmış. Biz, gerçekten, sağlık enstitüleri kurma,
aynı zamanda da Sağlık Bakanlığına bağlı bir üniversite açma noktasında hızlı bir şekilde
ilerlerken ülkemizin gerçekliğinden, ülkemizde yaşanan sorunlardan biraz uzak olduğumuzu
da hepimizin görmesi ve buna katılması gerektiğine inanıyorum” (sf. 1468)."
[Data_2014-2015]

155.!!!!
"Veysel Eroğlu: “Diğer bir husus da, suyun ticarileşmesi söz konusu değil. Bakın, sudan biz
para almıyoruz şu anda. Ancak, tabii ki, büyükşehirlerde -İstanbul’da İSKİ gibi- diğer şehirlerde
su kanalizasyon idareleri var. Bunlar özellikle belediye meclis kararıyla su tarifelerinde yetkili.
Çünkü İSKİ’nin ve diğer su kanalizasyon idarelerinin genel kurulu büyükşehir belediye meclisi
olduğu için tarifeleri onlar tarafından hazırlanıyor ve kanuna göre onlar yetkili. Ama ben şunu
biliyorum, bu tarifeler hazırlanırken… Ücretler diğer ülkelere baktığımız zaman çok daha
düşük, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, su ve atık su açısından. Bunu Almanya’yla,
İngiltere’yle kıyaslamanız mümkün. Yani burada zaten bu idareler kâr maksatlı değil, sadece
masrafı alıyor. Yani suyun getirilmesi, arıtılması, terfi, enerji ve atık suların toplanıp arıtılması
gibi masraflar var, dolayısıyla su kanalizasyon idareleri sadece ve sadece işletme masraflarını
karşılayacak bir seviyede evlere su veriyor. Hatta ben İSKİ Genel Müdürü olduğum zaman, biz
fakir aileler sıkıntı çekmesin diye ayda yaklaşık olarak 7-10-15 metreküpten daha az su
kullanan ailelere fiyatı çok zararına tutuyorduk. Yani bu da su kanalizasyon idareleri
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tarafından dikkate alınıyor. Suyun ticarileşmesi diye bir şey söz konusu değil, su herkesin en
tabii hakkı. Yani bir devletin vatandaşına sağlıklı ve yeterli su vermesi bütün vatandaşların
devletten beklediği en önemli haktır” (sf. 154)."
[Data_2014-2015]

156.!!!!
"HASİP KAPLAN (Şırnak) –En son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Burada 3 parti de
anladığım kadarıyla bu tezkereye “Evet.” diyecek. Yanlışım var mı? Üçünüz diyeceksiniz. O
zaman size önerim, oraya Türk Silahlı Kuvvetleri gidecekse önce çocuklarınızı gönderin,
bedelli peşinde kimse koşmasın. Dikkat edin, Hollanda Kralı, İngiltere Kralı, genelkurmay
başkanı bilmem kim Afganistan’a, Pakistan’a, bilmem nereye oğlunu asker olarak
gönderiyordu. Burada generallerin çocukları, siyasilerin çocukları, zenginlerin çocukları
bankamatikten teskere alıp gelip bu Mecliste hamaset nutukları atıyor. Yazık, yazık, yazık! Bir
kere gerçeği öğrenin, ne var burada yani bir öğrenin bakayım. Mademki Mali’ye, Afrika’ya
Türk Silahlı Kuvvetleri gidecek, gelin içinizdeki, uhdenizdeki neyse onu yazın bu tezkereye.
Öyle, NATO istemiş de, Avrupa Birliği istemiş de, Avrupa Birliği üyeliğimiz güçlenecek de, biz
de göndersek oraya birkaç asker bir şey olmaz da, çok iyi olacak da... Libya’da olmuştu o. Hani
demiştiniz ya “Libya’ya kimsenin müdahalesi olmayacak.” Fransa’nın o zamanki
Cumhurbaşkanı Sarkozy çıktı “NATO gidecek.” dedi, bizim Hükûmet hemen “Tamam, bizim
gemiler de geliyor yola.” dedi. Böyle bir dış politika olur mu arkadaşlar ya?..."
[Data_2014-2015]

157.!!!!
"Bekir Bozdağ: “Tabii, diğer bir konu Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılmak istenen
değişiklikler meselesidir. Bu konu çok tartışıldı.... bu yaptığımız düzenleme bu olumsuzlukların
ve ortaya çıkan kötü uygulamanın sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönüktür. Makul şüphe
konusu Kıta Avrupası’nda da aynı şekilde var, “basit şüphe”, “makul şüphe” oralarda da
görüyoruz. Almanya’da “iz ve emarelerle desteklenmiş tahmin ve basit şüphe” var,
Avusturya’da “basit şüphe” var, İngiltere’de “makul bir neden olduğu zaman” var, İtalya’da
“basit şüphe” var yani pek çok ülkede de “basit şüphe” olduğunu görüyoruz. Makul şüphe, o
basit şüpheye göre daha yoğunlaşmış bir şüphedir” (sf. 755)."
[Data_2014-2015]

158.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR: Keza, geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı, İtalya
Başbakanı Türkiye’ye geldiler, Litvanya Cumhurbaşkanı geldi, Başbakanımız Polonya’ya gitti.
Gerçekten bu yoğun trafik, Türkiye-AB ilişkilerinde güçlü bir siyasi desteğin de ifadesini teşkil
ediyor."
[Data_2014-2015]
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159.!!!!
"Mevlüt Çavuşoğlu: Diğer taraftan, ülkemiz bu proaktif politika sayesinde birçok uluslararası
örgütün merkezi olmaya başladı. Birleşmiş Milletlerin İstanbul’u özellikle bu bölgede
merkezlerden bir tanesi olarak seçmesi anlamlıdır ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,
Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İstanbul’da ofislerini
açmıştır. Bunu diğer örgütler ve teşkilatlar da devam ettirecektir. Ülkemizde, özellikle, eylül
ayından bu yana gerçekten çok yoğun bir diplomasi trafiği yaşıyoruz. 4 Cumhurbaşkanını, 5
Başbakanı Türkiye’de ağırladık. Geçtiğimiz hafta içinde Litvanya Cumhurbaşkanını, İtalya
Başbakanını ve İngiltere Başbakanını ülkemizde ağırladık."
[Data_2014-2015]

160.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: Hep barış olsun dedik, gocunmadık tebaamıza kolektif hakları dahi
verdik. Ama onlara yetmedi, çetecilik yaptılar, kanımızı akıttılar. Savaşlar, çatışmalar, akan
kan dursun dedik, özerklik verdik yetinmediler. Türk İslam milletine katliamlar, soykırımlarla
cevap verdiler. Düveli muazzama ile iş birliği yapıp bağımsızlık ilan ettiler. Yetinmediler
Anadolu topraklarına, öz vatanımıza göz dikip Ermeni’ye, Rum’a, İngiliz’e İtalyan’a dağıtmaya
kalktılar."
[Data_2014-2015]

161.!!!!
"Sedef Küçük: “Peki, birkaç yandaş dışında sanatçıların, sivil toplum örgütlerinin, kapatılmak
istenen bu kurumların bu kadar karşı çıktığı bu tasarıda neden bu kadar ısrar edilmekte?
Öncelikli neden pek tabii ki muhalif sanattan duyulan korku, diğer neden ise her şeye olduğu
gibi sanat kurumlarına da bir kâr-zarar meselesi olarak bakmak. Oysa sanat, eğitim kadar
önemlidir. TÜSAK benzeri kurumların başka ülkelerde de olduğu savunması gelebilir.
Doğrudur, İngiltere’de ve Avusturya’da da benzeri sanat kurumları var. Var olmasına var ama
bu kurumların amacı sanata devlet denetimi olmaksızın devlet desteği vermek, bizdeki gibi
“Parayı ben veriyorum, o hâlde düdüğü de ben çalarım. Benim istediğim şeyleri söyleyenleri
abat ederim, istemediğimi söyleyenleri de cezalandırırım.” gibi bir mantık yok."
[Data_2014-2015]

162.!!!!
"Hurşit Güneş: “Değerli arkadaşlar, size bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: Cumhuriyet tarihi
boyunca hiç saray yapılmamıştır. Saraylar sadece Osmanlı Dönemi’nde yapılmıştır;
Dolmabahçe Sarayı, Yıldız, Beylerbeyi, Çırağan… Fakat bunların hiçbiri kaçak saray kadar
debdebeli bir saray olmadı, padişahlar bile daha mütevazı bir hayata sahipti, Batı’nın kralları
ve diktatörleri de öyledir. Bakınız, örnek vereceğim, 1703 yılında inşa edilen İngiliz Kraliyet
Ailesi’nin yaptırdığı meşhur Buckingham Sarayı’nın kaç odası var biliyor musun? 775. Fransız
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İmparatoru, şaşaa düşkünü XVI. Louis’in yaptırdığı Versay Sarayı’nın oda sayısı ise 700 ve
kaçak sarayın da dörtte 1’i kadar."
[Data_2014-2015]

163.!!!!
"“Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadına özgü bütçe ayrılması ya da kadın ve erkek
için eşit bütçe harcanması anlamına gelmemektedir. Diğer ülkelere baktığımızda, örneğin
eşitlik bakanlığının bulunduğu İsveç, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede en başarılı
ülkelerden biri olduğu görülmektedir. Her bakanlığın kendi politikalarının belirlenmesinde
cinsiyet eşitliği politikaları esas alınmaktadır. İngiltere’de ise bütçe görüşmelerinde her türlü
ekonomik, sosyal, kültürel alan cinsiyete dayalı bir analiz ile rapor edilmektedir ve bu analizler
sonucunda örneğin istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95’i kadınların istihdamının
artırılması için ayrılabilmektedir” (sf. 551)."
[Data_2014-2015]

164.!!!!
"Ali İhsan Yavuz: “Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı hakkında şahsım
adına söz almış bulunuyorum... Tasarıda kavramların tanımları açık bir şekilde yapılmış, iç ve
dış güvenlik görevlisi ve hizmetlerinin görev ve faaliyet alanları netleştirilmiştir. Hâlen ceza
infaz kurumlarında uygulamada var olan müdahale birimlerinin yasal tarifi yapılmaktadır. Bu
birimde görev yapacak personelin yakın savunma, mesleki müdahale yöntem ve teknikleri,
orantılı güç kullanımı, zor kullanma öncesi kriz yönetimi gibi konularda uzmanlaşması ve farklı
kurumlarda da görev almaları çerçevesinde faaliyet yapılması düzenlenmiştir. Bu statüsüne
hukuki nitelik kazandırılmıştır. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, çağdaş infaz sistemi
uygulanan birçok ülkede, mevcut olan müdahale birimiyle alanında uzmanlaşma, olaylara
müdahale, akılcı olma, etkili, orantılı güç kullanma amaçlanmaktadır. Bu ve benzeri anlamda
birçok hükmü ihtiva etmesi bakımından gerçekten yeni bir infaz sistemi teşekkülü anlamına
gelecek bu yasa tasarısının siz değerli milletvekillerinin oylarıyla kanunlaşmasını ve hayırlı
olmasını diliyor, bir kez daha yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.” (sf. 588)."
[Data_2014-2015]

165.!!!!
"Hasip Kaplan: “Şimdi, AK PARTİ tutturmuş, “İlla ben başkanlık sistemini getireceğim.” İyi,
getirin kardeşim, Amerika’daki gibi 50 tane eyalet olsun Türkiye’de. Sizi tutan yok. Bölge
parlamentoları olsun, yine sizi tutan yok. Almanya’da 17 eyalet var, İtalya’da var, İspanya’da
var, Belçika’da var, İngiltere’de var, gelişmiş ülkelerin hepsinde var. Onların “devlet payı”
denen bir hakları var. Yani maden bir yerde çıkıyorsa, o madenin çıktığı yere mutlaka bir gelir
bırakması lazım."
[Data_2014-2015]
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166.!!!!
"Faruk Bal: “Sayın Bakanın konuşmalarında ifade ettiği hususlara geçmeden önce… Askerî
yargı Türkiye’de bir sorundur. Sıkıyönetim mahkemeleriyle sorun olmuştur, askerî
mahkemelerle sorun olmuştur, daha sonra DGM’lerle sorun olmuştur, özel yetkili
mahkemelerle sorun olmuştur. Sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla gidilen yoldan
dönülmesiyle birlikte Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, HSYK’dan sonra askerî yargının
da AKP’lileştirilmesi projesiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, bu sorunun giderilmesi
için Sayın Bakanın ifade ettiği gibi Hollanda’ya gitmeye gerek yok, İsveç’e gitmeye gerek yok,
İngiltere’ye, Fransa’ya gitmeye gerek yok, bunların hepsini hepimiz biliyoruz. Gidilecek yer
AKP Genel Merkezidir. Orada, AKP Genel Merkezinin tayin etmiş olduğu Anayasa Uzlaşma
Komisyonu üyelerinin imzasıyla askerî yargıyla ilgili AKP’nin tekliflerine bakılması yeter.
Milliyetçi Hareket Partisi de bu komisyonda bulunmuştur ve askerî yargının demokratik
değerlere uygun hâle getirilebilmesi için özgün önerilerini sunmuş ve büyük bir bölümü de
kabul edilmiştir” (sf. 334)."
[Data_2014-2015]

167.!!!!
"Turgut Dibek: “li bir otururuz, konuşuruz, belki düzenleme yapılır. Ama az önce gördüm ki
iktidarın hiç böyle bir niyeti yok. Bu kurul yapısı böyle geçecek. Sayın Bakanın da konuşmasını
izlediğimizde Hollanda’dan, İsviçre’den, oradan örnekler verince; Sayın Cumhurbaşkanı da
“İngiltere’de kraliçe var, krallık var…” Hollanda’da da krallık var bildiğim kadarıyla Sayın
Bakan. Yani, oralardan böyle örnekler veriyorsunuz ve “İşte, efendim, orada da bakan atıyor,
burada da biz o işleri yapıyoruz.” diyorsunuz. Baktık ki böyle bir niyetiniz yok. Bu Kurul,
anladığım kadarıyla, sizin istediğiniz gibi, bu şekilde, bu yasal düzenlemeyle geçecek ama
sonra 13, 14, 15, sanıyorum o maddelerde de gelecek, orada da bizim önergelerimiz var. Bu
Kurulu mutlaka, değerli arkadaşlar, Anayasa’mıza uygun hâle getirelim ve bu Kurulun da
Anayasa’ya uygun hâle geldikten sonra yaptığı bu atamalar da Anayasa’ya uygun olsun. Bu
atamalar da tartışılacaktır, tartışılmaması mümkün değildir çünkü Kurulun kendisi sakat” (sf.
362)."
[Data_2014-2015]

168.!!!!
"Avni Erdemir: “Değerli arkadaşlar, evet, serbest kıyafet uygulaması da gensoru sebebi.
Arkadaşlar, velilere güvenelim, öğrencilere güvenelim, verecekleri kararlara saygı gösterelim.
Yönetmelik gayet açık, kararı öğrenciler ve veliler veriyor. Dünyaya bakalım, gelişmiş ülkelere
bakalım; tek tip kıyafet uygulamasını Fransa 1968’de, Almanya 1980’lerde, İngiltere
1950’lerde terk etti. Okul dışında aynı mahallede, sokakta bir arada serbest kıyafetlerle
oynayan, arkadaşlık eden öğrencilerin okulda da serbest kıyafet giymelerinin ne sakıncası
olabilir? Serbest kıyafet uygulayan okullardaki öğrencilerin öz güveni, gözlerindeki ışıltı ne
kadar doğru bir iş yaptığımızı gerçekten gösteriyor” (sf. 427)."

1090

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
[Data_2014-2015]

169.!!!!
"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2013 verilerine göre hektar başına pancar
verimi ülkemizde 53 tondur. Bu oran Fransa’da 85 ton, Almanya’da 64 ton, İngiltere’de 68
ton, Polonya’da ise 55 tondur” (sf. 98)."
[Data_2014-2015]

170.!!!!
"Halil Aksoy: Bunun bir örneğini daha vermek istiyorum; 6, 7, 8 Ekim olaylarını örneklemek
istiyorum: 6, 7, 8 Ekim olaylarında, hemen bir gün öncesinde, Varto’da yine Kobane’yle ilgili
bir gösteri vardı, o gösteride 1 vatandaşımız polis kurşunuyla -açık- katledildi. Oranın halkı
tepki gösterdi, arkasından yaralamalar, tutuklamalar meydana geldi. Bu peyderpey büyüdü,
Cizre’ye, Diyarbakır’a, her tarafa yayıldı. Şimdi, bunların hepsinde polis müdahalesi vardı.
Bakın, bu ölümden sonra yani Varto’daki ölümden sonra insanların tepki göstermesi doğal
mıdır, değil midir, buna bir bakmakta yarar var. Şimdi, üç gün, dört gün önce Amerika’da bir
siyahi insan öldürüldü. O ölüm olayından sonra -yani polis tarafından öldürüldü- yüz binlerce
insan sokağa döküldü. Şimdi, Varto’da 1 Kürt öldürüldükten sonra veyahut da Kobane’de
tonla insan öldürülürken Kürtler, Türkler, Araplar, Zazalar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar
Kobani’de Kürt halkının özgürlüğü için, Kobani’nin özgürlüğü için mücadele ederken ve bunlar
öldürülürken insanların tepki göstermemesi mümkün değildi. O nedenle, bölgede müthiş
oranda bir tepki ortaya çıktı ve sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilan edildi."
[Data_2014-2015]

171.!!!!
"Erol Dora: “İnsan Hakları İzleme Örgütünün, Avrupa Birliği üyesi önemli bir ülkenin bir
diplomatından öğrendiğine göre, Türkiye’nin İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz kasım ayında, kendi
ülkelerinde polise tanınan yetkileri sormuş ve Avrupa Birliğinden gelebilecek eleştirilerin
önünü kesmek amacıyla onların yasalarında bulunan bazı unsurları cımbızlayarak almış.
Örneğin, İngiliz polisinin insanları kendi inisiyatifiyle gözaltına alma yetkisi gerçekten de var ve
Almanya yasaları da göstericilerin kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini örtmelerini bir suç
olarak tanımlıyor ki Türkiye’nin yeni tasarısı da bu 2 unsura yer veriyor. Ancak, Avrupa Birliği
ülkelerinin her birinde polise verilen münferit yetkilerin cımbızlanması yoluyla bir kıyaslama
yapılması bilinçli bir yanıltma kastı taşımaktadır. Amaç, ağaçları göstererek ormanı
görmezden geleceğimizi ummak. Hükûmet yetkililerinin değinmekten kaçındığı konu,
Türkiye’de kamu düzenini korumak için yürütülen polis faaliyetlerinin bugünkü durumu,
barışçı gösterilerin polisler tarafından şiddetle ve hukuksuz olarak dağıtıldığı, şiddet
eylemlerine karışmamış barışçı göstericilerin gözaltına alındığı ve yargılandığı sayısız vaka
hakkında düşünceler belirtilmektedir” (sf. 334)."
[Data_2014-2015]
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172.!!!!
"Naci Bostancı: “Şu milliyetçilik konusuna gelince -bu alanda çalışma yapmış birisi olarakmilliyetçiliği bir İngiliz oyunu olarak göstermek yanlış. İngilizler kendilerine de mi oyun
yaptılar? İngiliz milliyetçiliği var, Alman milliyetçiliği var, Fransız, İtalyan milliyetçilikleri var.
İngilizler mi yaptılar? İki yüz yıllık bir hikâye; bir tarafı kış, bir tarafı yazdır; bir tarafı kan döker,
barbarlıktır, bir tarafı toplumsal seferberlik sağlar, insanlara bu modern dünyada bir kimlik ve
anlam verir. Irkçılıkla milliyetçiliği karıştırmamak lazım. İnsanların bir kimliği var. Biz Yunan
değiliz, biz İngiliz değiliz, biz bu topraklarda bir milletiz arkadaşlar. Bu iki şeyi birbirine
karıştırmamak lazım” (sf. 63)."
[Data_2014-2015]

173.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Çanakkale savaşları, kendi kulvarında dünyanın en büyük olaylarından
biridir. Yokluk varlığı, iman küfrü, tevazu ve mahviyet kuru gururu perişan etmiştir. Mevzuya
böyle yaklaşıldığında Çanakkale’den çıkarılabilecek pek çok ders vardır. Her şeyden evvel,
Çanakkale’nin savaş yoluyla geçilemeyeceği bütün dünya tarafından görülmüş ve kabul
edilmiştir. O dönemin süper güçleri İngiliz ve Fransız ordularının, onların isimlendirmesiyle
“Yenilmez Armada” olarak bilinen orduların dahi yenilebilir olduğu bütün dünyaya ispat
edilmiştir. Tarihin hemen her döneminde dünyanın dört bir tarafında problem çıkaran, baş
ağrıtan, âdeta çıbanbaşı durumundaki, üzerinde güneş batmayan imparatorluk, tarihindeki en
büyük hezimet ve asker kaybıyla büyük bir prestij kaybına uğradı. Çanakkale geçilemeyince
Birinci Dünya Harbi uzadı. Sıcak denizlere inme, yıkılabn Osmanlı pastasından pay alma
ümidiyle ittifak devletlerinin safında savaşa katılan Çarlık Rusyası da Çanakkale’den geçip
kendine ulaşacak ittifak kuvvetlerinin yardımını elde edemediği için iç karışıklıkların
üstesinden gelemeyerek Bolşevik İhtilali’ne boyun eğmiştir. Doğusundaki son karakolunda
kardeşlerinin ölüm kalım mücadelesine seyirci kalan Âlemiislam, Türk ordularının
muzafferiyetiyle bayram yapmıştır. Tarihin felsefesini yapanlar bundan daha pek çok netice
ve ders çıkarabilirler..."
[Data_2014-2015]

174.!!!!
"Birinci Dünya Harbi öncesinin başlıca büyük devletlerinden Almanya’nın doğuya doğru
politikası, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri, İngiltere’nin “Denizlere egemen olan,
dünyaya hâkim olur.” teorisine dayanarak özellikle 19’uncu yüzyıldan bu yana güttüğü
Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını engelleme siyaseti, hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir.
İşte boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmalarıdır ki İngiliz ve Fransızları İstanbul’u almaya
ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı’na el atmaya yöneltmiş ve Çanakkale cephesinin
açılmasında başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa savaşın
sadece görünürdeki nedenini oluşturmaktadır."
[Data_2014-2015]
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175.!!!!
"Abdullah Levent Tüzel: Ne olmuştu yüz yıl önce Çanakkale Boğazı’nda? İngiliz, Fransız
emperyalistleri ile Alman emperyalistlerinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki paylaşım
mücadelesinde, savaşında Osmanlı Devleti’nin kullanılması ve topraklarımızın, boğazların
kaybedilmesi pahasına böyle bir savaşa girilmesiydi ve çokça söylendiği gibi, bugün çokça dile
getirdiğimiz gibi, Anadolu’nun bağrından kopup gelen Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Ermeni,
bütün milliyetlerden, bütün uluslardan, bütün inançlardan bizim insanımız cephede amansız
bir mücadele verdiler. Bütün yoksunluklara rağmen gerçekten büyük bir kahramanlık, adı gibi
büyük bir destan yazdılar ama onlar, emperyalist işgalcilere karşı yurdunu savunmak,
geleceğine sahip çıkmak adına gerçekten bir mücadele verdiler."
[Data_2014-2015]

176.!!!!
"Ayşenur İslam: Savaş sırasında bu konu epeyce tartışılır ve İngilizlerin sadece donanmayla
boğazın geçilebileceği, ardından da İstanbul’a ulaşılabileceği tezi ağırlık kazanır. Savaş öncesi
Osmanlı ordusu tarafından boğazı savunmak için bazı tertibatlar elbette alınmıştır. Boğaz
mayınlanır, mayın hatlarının sayısı artırılır, tabyalar düzenlenir, gece gözlemi ve isabetli atış
için ışıldaklar yerleştirilir, denizaltıların geçmesine mani olmak üzere 5 Şubat 1915’te boğazın
güney kesimindeki son mayın hattının ardına balıkçı ağları gerilir. İngilizler Kraliyet
Donanmasının en modern zırhlısı Queen Elizabeth’i, Fransızlar en iyi donanma filolarını
bölgeye gönderirler. İtilaf devletlerinin deniz harekâtı 19 Şubat 1915’te başlar. 13 Mart
1915’e kadar düşman gemileri tabyalarımızı top ateşine tutar, mayın tarama gemileri
alabildiğine yol alır. Osmanlı donanması savunmadadır. Nusret Mayın Gemisi 7-8 Mart sabaha
karşı, düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan, Yüzbaşı Hakkı komutasında, 26 adet
mayını 100 metre aralıkla Erenköy Koyu’na, diğerlerinden farklı biçimde kıyıya paralel olarak
dökmeyi başarır. Bu harekât bir süre sonra savaşın kaderini değiştirecektir. Nitekim 16 Mart
sabahı Fransız Amiral Karden sinirleri bozulduğu gerekçesiyle görevinden ayrılır. 18 Mart
günü itilaf devletlerinin gemilerinin bir bölümü batırılır, bir bölümü saf dışı edilir ve yüz yıl
önce bugün Çanakkale geçilemez."
[Data_2014-2015]

177.!!!!
"Önce karadaki birliklerle savaşmayı, sonra da denizden ilerleyerek boğazı geçmeyi
planlamaktadırlar. Arıburnu’nda, Seddülbahir’de başarısız olurlar. Haziran 1915’te 20 bin
Fransız ve 31 bin İngiliz askerinden oluşan iki kolordu zırhlı araç desteğinde genel bir saldırıya
geçer. Bu çarpışmalarda her iki taraf da büyük kayıplar verir. Düşman durdurulur ancak iki
ayda 100 bin şehit verilmiştir. Ne var ki özellikle İngilizler Marmara Denizi’ne ulaşmak için her
şeyi göze almışlardır. Anafartalar’da, Conk Bayırı’nda yeniden püskürtülürler ve nihayet 9
Ocak 1916’da neredeyse gizlice çekilip giderler."
[Data_2014-2015]
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178.!!!!
"Müslim Sarı: Türkiye yüzde 3 büyümeyi taşıyamaz. Bir Batı ülkesi, Amerika ya da olgun bir
ekonomi, örneğin Fransa, İngiltere‘de yüzde 2’lik, 3’lük büyümeler çok iyi büyümeler olabilir
ama Türkiye genç bir ülke. Her yıl 500 bin insan, 600 bin insan istihdam havuzuna giriyor.
Dolayısıyla, mevcut 3 milyon işsize ek olarak istihdam havuzuna giren bu insanlara iş
verebilmek için bile ekonomiyi en az yüzde 5 büyütmek zorundasınız. Ekonomi en az yüzde 5
büyüdüğünde işsizlik sabit kalıyor. Ama büyüme oranları aşağıya doğru indikçe işsizlik oranları
da büyüyor. Ve önümüzdeki dönem, orta vadede, Türkiye’nin önünde 0 ile 3 arası bir büyüme
patikası var."
[Data_2014-2015]

179.!!!!
"Ali Özgündüz: Çanakkale’de İngiliz ve Fransız donanması eğer boğazı geçseydi müttefikleri
olan o zamanki Çarlık Rusya’ya destek sağlanacaktı ve o takdirde Çarlık rejimi çökmeyecekti,
bir rejim değişikliği de olmayacaktı. Dolayısıyla, bizim Kurtuluş Savaşı’nı vermemiz de çok
daha zor şartlarda olacaktı çünkü Rusya’daki devrim sonrası bizim doğu cephemiz koruma
altına alınarak, hatta emperyalizme karşı verilen savaşta o zamanki Sovyet rejimi de önemli
destek vererek Kurtuluş Savaşı’nı yapmamızda katkı sağlamıştır."
[Data_2014-2015]

180.!!!!
"DEVLET BAHÇELİ: Hürriyet ve İtilaf Fırkasının bitmek bilmeyen oyunları, Kürt Teali ve Teavün
Cemiyetinin azalmayan senaryoları, Teali İslam Cemiyetinin yavaşlamayan menfi
propagandaları, Kızıl Hançer Cemiyetinin ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin saçtıkları nifak
tohumları, işgalcilerin kiralık Sadrazamı Damat Ferit’in gayrimillî tutumu, Yunan ordusunun
başarısı için dua eden nazırlar ile okul kitaplarından “Türk” sözcüğünün çıkarılmasını isteyecek
kadar alçalan ve insanlığını kaybeden nazır bozuntularının kirli gürültüsü ve nihayetinde,
Türklüğü vatanında söndürmek, milleti can evinden vurmak için asırlarca kin ve nefret
yatırımı yapan çevrelerin operasyonları millî ufku perdelemiş, gelecek ümitlerini köreltmiştir.
İşte, böylesi kurşun gibi ağır bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basmış ve
kurtuluşun ilk kıvılcımını çakmıştır. Ardından, Anadolu’nun bağrında dua, dirayet, dik duruş ve
tarihî kudretle yeşeren milletin son çaresi, millî egemenliğin yegâne temsil makamı Büyük
Millet Meclisi açılmıştır. Aziz Meclisimiz tuzakları bozmuş, sömürgeci hedefleri gömmüştür."
[Data_2014-2015]

181.!!!!
"NUSRET BAYRAKTAR: Ben sadece üç dakikam kaldığı için bir örnek vereceğim. Büyükşehir ve
bütünşehirden bahseden muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleriyle, daha üç gün önce katılma imkânı bulduğum- 4’üncü Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Denetimler Genel
Kuruluna katıldık Rabat’ta, 4’üncüsü yapıldı. Bu dünya kongresi 1-4 Ekim tarihlerinde Rabat’ta
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yapıldı. 3’üncü kongre Meksika’da yapılmıştı 2010 yılında; İstanbul’la bütünleşmiş Büyükşehir
Belediye Başkanımız aday olarak katıldığında, zar zor o gün Dünya Belediyeler Birliği Genel
Başkanı seçilmişti. Aradan üç yıl geçti, 4’üncüsü yapıldı. Cuma ve cumartesi günü bizzat son
oturumlara katılmanızı aslında arzu ederdim. Çok duygulu anlar yaşadım, sizlerle paylaşmak
istiyorum. (s. 467).
Bu dönem, Türkiye’nin ve İstanbul’un, özellikle Türkiye’deki yerel yönetimlerin aldığı
mesafeyi göz önüne alan bütün dünya devletleri ve 3 bine yakın delegasyon, âdeta
Türkiye’nin -önde gelen bir belediye olması sıfatıyla- başkanlığını peşinen kabul etmiş
gözüktüler. Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya belediye başkanları -ki Paris Belediye Başkanı
dâhil- aday adayı olmak istediler, nabız yokladılar, oy alamayacaklarını gördüklerinde Türkiye
lehine çekildiler. Tek aday olarak, bakın tek aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Kadir Topbaş Başkanlığa aday seçildi. 2010 yılında cılız alkışlarla oturarak seçilen
Kadir Topbaş, bu seçimlerde ayakta alkışlanarak oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçildi.
Türkiye'nin yerel yönetimlerde aldığı mesafenin nereye geldiğinin göstergesi değil de nedir,
bunu görmek lazım. (s. 468)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

182.!!!!
"Bir madde daha var burada, ifade edeceğim. 3’üncü maddeyi özellikle okumadım, şimdi o
maddeyi de okuyacağım. Burada farklı savunmalar yapıldı “Yok, Kürdistan orasıydı,
burasıydı.” “Kürdistan’daki Kürtlerin Fransızlar ve özellikle Irak sınırındaki İngilizlere karşı
düşmanlığı silahlı çarpışmayla durdurulamaz bir düzeye vardırmak ve yabancılarla Kürtlerin
birleşmesini engellemek, aşamalı olarak yerel yönetimlerin kurulmasının zeminini hazırlamak
ve bu yolla yürekten bize bağlılıklarını sağlamak, Kürt yöneticilerinin sivil ve askerlik
görevleriyle görevlendirilerek bize bağlılıklarını pekiştirmek gibi genel yollar
benimsenmelidir.” diyor.
Hiçbir cümlesi bana ait değildir. Tamamıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden çıkan bir
belgedir."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

183.!!!!
"Biz, yarın saat 12.00’de o binaya gideceğiz. Meclis, Genelkurmay, Parlamento oradan mı
dinleniyor diye Amerikalı yetkililere soracağız; çünkü bu konuyu Türkiye'de soracak bir
muhatap yok. Dediğim gibi, mesela, Almanya, İngiltere’nin Büyükelçisini Berlin’deki bakanlığa
çağırdı üç gün evvel. Bu, ll.Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa oluyor, Almanya İngiltere’nin
Büyükelçisini çağırıyor ve sorguluyor “Bizi dinlediniz mi?” diyor. Çünkü, İngiltere, bizzat
Merkel’in özel konutunun hemen yanında bulunan Alman Parlamento binasına da çok yakın
olan büyükelçilik binasındaki teknik araçlarla Merkel’i de dinlemiş ama onlar en azından
çağırıyorlar ve soruyorlar “Siz, başta Başbakanımızı, sonra milyonlarca Alman yurttaşının
Facebook, Twitter, telefon görüşmelerini dinlediniz mi? Elinizde ne var? Ne kadar bilgi

1095

Yaprak Gürsoy, Senior Lecturer, Politics and International Relations, Aston University
depoladınız ve bunu neye göre yaptınız? Ne zaman imha edeceksiniz?” diye, en azından İngiliz
Büyükelçisini sorgulama cüretini gösterebiliyorlar. (s. 727)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

184.!!!!
"CHP GRUBU ADINA AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN: Madem İç Tüzük konuşuyoruz, konuşmamın
sonuna gelirken, acaba milletvekilleri olarak, kadın ve erkek milletvekilleri olarak denetim
görevini de yeterince yapabiliyor muyuz? Gittiğimiz ülkelerdeki meclislere baktık, oradaki
milletvekili ya da senatörlerin nasıl çalıştıklarına baktık. Gördük ki örneğin, İngiltere
Parlamentosunda 1 dönemde 47 bin yazılı soru önergesinin 42 bini yanıtlanmış. Aslında
ayrıca, yazılı ve sözlü olarak İngiltere Parlamentosunda tam 100 bin soru önergesi verilmiş.
Fransız Parlamentosunda 28 bin yazılı soru önergesi verilmiş, bunların 17 bini yanıt bulmuş.
Bizim Parlamentomuzda ise geçen dönemde sözlü ve yazılı toplam soru önergeleri 22.500
civarında, bunun da ancak 13.500’ü cevap bulmuş yani 10 bin soru önergesine de cevap
verilmemiş. (s. 50)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

185.!!!!
"Niçin haksız? Her şeyden önce, 1916’da Orta Doğu’yu bölüştürüp paylaşan, Kürdistan’ı
mevcut emperyal güçlerin çıkarına peşkeş çeken Fransa, Almanya, İngiltere bugün nerede?
Fransa-Almanya arasında sınır bile yokken, onlar sınırlar üstü, ulus üstü yeni birliklerin arayışı
içerisindeyken Orta Doğu halklarının çatıştırılmasından, savaştırılmasından nemalanmak
istiyorlar. Yine nemalanmak isteyen bunlar, taşeronlar aracılığıyla, maşalar aracılığıyla
halkları, kimlikleri birbirine kırdırıyor. (s. 807)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

186.!!!!
"Elbette ki Avrupa ülkeleri kendilerini korumanın her türlü yöntemini alıyorlar ama alırken
“Geldiğin ülkeye geri dön.” kuralını koyuyorlar, unutmayın. Yine, yakaladıklarını geldiği ülkeye
geri gönderiyorlar. Onun için Belarus’un çok derdi olmayabilir ama genellikle bu tür, Moldova
gibi, Belarus gibi küçük ülkeler, atlama, geçiş alanlarıdır, kullanılabilir ama bir Almanya, bir
Fransa, bir İngiltere, işte bu ülkelere girişler söz konusu olduğu zaman, o zaman bu
sözleşmelerden çok daha katıları Türkiye’yle imzalanmış ve bu uygulanıyor. (s. 120)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

187.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: İnsan Hakları Kurumumuzla ilgili… Bu kurumumuz
yeni kuruldu, çalışmalarına başlayalı daha bir yıl olmadı ve çok verimli şekilde çalışıyor. 2013
yılı içinde, ekim ayı sonuna kadar kuruma ihlal iddiası içeren 748 başvuruda bulunulmuştur.
Kuruma yapılan başvurular incelenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmekte,
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başvuru sonucu ve yapılabilecek diğer işlemler konusunda başvuranlar bilgilendirilmektedir.
Uzunca metin, ben onu okumuyorum ama yani bu kurumumuz hem uluslararası kuruluşlarla
Türkiye’nin muhatap kuruluşu olarak hem içeride kendisine verilen (buraya kadar s. 384)
görevleri yapmaktadır. Şimdi, burada “İşte, Paris Şartı’nı karşılamıyor.” gibi falan, bunlar çok
tartışıldı sayın milletvekilim, komisyonunuzda. Paris Şartı üyelerin atanmasını falan içermiyor.
İngiltere ve Fransa’da üyeleri bir bakan atıyor. Yani, bunları hepimiz biliyoruz ama üyelerin
vasfına bakın. Burada 7 üye nasıl? Bu 11 üyenin vasıflarına bakın. Hangi işleri yapmışlar?
Birikimlerine bakın. Yani, burada biz doğrusu bunların çalışmasından çok memnunuz. Ha, bir
de “Uluslararası akreditasyon yok.” diyorsunuz. Bakın, çok teknik bir bilgidir, akreditasyon
talebinde henüz bulunmadık çünkü onun şartı var: Bir yılınız dolacak, bir yıllık raporunuzu
hazırlayacaksınız, ondan sonra uluslararası akreditasyon için başvuracaksınız. Şu anda henüz
böyle bir başvuru olmadı ama gerek Avrupa Birliği muhtevasındaki kuruluşlarla gerek
diğerleriyle de ilişkileri sürmektedir (s. 385)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

188.!!!!
"1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya
tarumardı. Savaşın yıkıntıları, erozyonu, yıkımı, siyasal, sosyal travması önüne geçilmez bir
enkazla insanlığı karşı karşıya bıraktırmıştı. Ama buna rağmen, bugün dünyanın en gelişmiş
sekiz ülkesinden olan Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya bu enkazdan azami ölçüde nasibini
alan ülkelerdi. Bu ülkeler, o otuz yıllık zaman dilimi içerisinde hem dünyanın gelişmiş sekiz
ülkesinden biri olmayı başardılar ama aynı zamanda, sosyal devlet olmanın gereği olarak da
hiyerarşik olduğu kadar, dikey olduğu kadar yatay toplumsal refahı da, zenginliği de yayan bir
özelliğe, niteliğe de sahiptiler. Bu demek ki, toplumun zenginleşmesiyle birlikte devletin ve
sistemin gelişmesinin de mümkün olduğu gerçeğini bize hatırlatır. (s. 520)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

189.!!!!
"BENGİ YILDIZ: İstanbul’da, hatırlıyorsunuz, değerli arkadaşlar, Çağlayan Adliyesi ve Kartal
Adliyesi yapıldı. Sayın milletvekilleri bilir, bunlar, çokça eleştirdiğimiz Doğu Avrupa
ülkelerindeki o devasa devlet yapılarına benzeyen, ruhsuz yapılardır. Avukatlar tutuklandığı
zaman Twitter’dan şöyle bir şey gelmişti: “Keşke bu Çağlayan Adliyesinin temeline orayı
yaparken biraz da adalet harcı yerleştirseydiler.” diye söylemişlerdi. Gerçekten bu kadar
ruhsuz, bu kadar devasa binaların yapıldığı bir Avrupa ülkesi görmedim. Mesela, Belçika’da,
İngiltere’de birçok adliye binalarına girdim, tıpkı bir kutsal mekâna girer gibi tarihî, çok sessiz
binalardı gerçekten ve insanlar oraya girdiğinde bir mabede girer gibi girerdi, bu kadar bir
saygınlığı vardı. Şimdi, bizimkini kaç katlı yaptık? Bin tane penceresi var ve çoğunlukla damları
da akıtıyor, asansörleri çalışmıyor. Böyle adalet binaları yaparak adaleti hayata
geçirebileceğimizi düşünüyor ve buna göre de bir söylem içerisine giriyoruz. Şüphesiz,
adliyeleri bodrum katından çıkarıp daha iyi hizmet edilebilir yerlere taşımak iyidir ama
mesela, Millî Eğitim Bakanlığının okulları vardır, daha böyle geçmişten izler taşır, oraya
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baktığında -gerçekten de dersin ki- geçmiş Osmanlı mimarisini andıran bir yapıyla
karşılaşırsın. Ama adalet binalarına baktığımızda soğuk ve gerçekten bir o kadar içindekilerin
de tabii ki adaleti de o şekilde gerçekleşiyor (s. 721)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

190.!!!!
"Avrupa’da, özellikle Avrupa’daki ekonomik kriz sonrasında yaşanan değişime paralel olarak
üç perspektifle ikili ilişkilerin geliştirilmesi… Ki İtalya ve İspanya başta olmak üzere, birçok
ülkeyle hükûmetler arası konferans yapıyoruz, önümüzdeki aylarda da bu toplantıları sayın
başbakanların eş başkanlığında yine gerçekleştireceğiz. Almanya’yla stratejik diyalog
mekanizması kurduk. İngiltere’yle de iki yıllık eylem planlarıyla köklü ilişkileri
derinleştiriyoruz. (s. 324)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

191.!!!!
"BDP GRUBU ADINA MÜLKİYE BİRTANE: Değerli milletvekilleri, genel anlamda hazırlanan
bütçelerin tümünde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları yapılması
gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi ise bu konuda öncelik sahibidir ve
bu nedenle bütçesinin tamamının toplumsal cinsiyete duyarlı bir perspektifle hazırlanması
gerekmektedir. Diğer ülke örneklerine baktığımızda, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede
en başarılı ülkelerden birinin bir “Eşitlik Bakanlığı”nın mevcut olduğu İsveç olduğu
görülmektedir. İsveç’te her bakanlığın kendi politikaları belirlenirken cinsiyet eşitliği
perspektifi esas alınmaktadır. İngiltere’de ise bütçe görüşmelerinde her türlü ekonomik,
sosyal, kültürel alanlarda cinsiyete dayalı bir analizle rapor edilmekte ve bu analizler
sonucunda örneğin istihdam için ayrılan bütçenin yüzde 95’i kadın istihdamına ayrılması için
ayarlanabilmektedir. Geçen yılki Bakanlık bütçesinin -yüzde 3,6- bu yıl yüzde 3,9 olması...
Herhangi bir artışın olmadığı gözler önünde. (s. 522)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

192.!!!!
"AB üyesi olursanız yapmanız gereken iş bellidir arkadaşlar. Almanya’da Cumhurbaşkanı
Christian Wulff, yolsuzluk ve dostlarından para almakla itham edilince istifa etti. Fransa’da
Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac hakkında vergi kaçırmak suçundan soruşturma açıldı, ilgili
bakan istifa etti. İngiltere Enerji Bakanı, hakkında soruşturma açılınca istifa etti. İtalya
Kalkınma Bakanı, hakkında soruşturma açılınca, bu yolsuzluk iddiaları ortaya çıkınca istifa etti.
Bu listeyi uzatmak mümkün ama ortak nokta belli arkadaşlar. Soruşturma yapan emniyet
müdürlerini, savcılarını görevden almak yok. Bu görevlilerle ilgili onlara “Siz yetkinizi,
görevinizi kötüye kullandınız.” diye soruşturma açmak yok. Suçlananlar, herhangi bir
yolsuzlukla itham edilenler milletinden özür dileyip boynunu büküyor, erdemli bir davranış
sergileyip istifa ediyorlar. O savcılar ve emniyet müdürleri de birtakım yolsuzlukları ortaya
çıkarttıkları için terfilerini alıp görevlerine devam ediyorlar. (s. 100)."
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[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

193.!!!!
"MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK– Bakın, şu anda benzinde vergi yükü sıralamasında,
Hollanda’da yüzde 61,92; İngiltere’de yüzde 60,98; İtalya’da yüzde 60,18; Yunanistan’da
yüzde 60,13; Türkiye’de yüzde 59,76. Motorini de söyleyeyim: Bakın, şu anda İngiltere’de
yüzde 58,49 vergi yükü motorinde, İtalya’da yüzde 55,28…"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

194.!!!!
"Bir başka konu, artık dünyada küresel bir turizm oluştu, belli ülkeler bunun kaymağını yiyor.
Soruyorum… Avrupa Birliği ülkelerine vizesi olan, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine vize
almış, Türkiye’nin vize uyguladığı herhangi bir ülke vatandaşının, Avrupa Birliği ülkelerinden
birinin vizesi varsa veya Amerika vizesi varsa, İngiltere vizesi varsa Türkiye vize istemesin bu
vatandaşlardan. Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin
konsolosluğu vize vermez boş yere, vize veriyorsa… Örneğin, Hindistan ve Çin vatandaşları
Türkiye’de bir destinasyon merkezi… İstanbul’a gelip diğer ülkelere gitmek istiyor ama bizim o
ülkelere uyguladığımız vize nedeniyle burayı bir destinasyon merkezi yapamıyorlar. Bırakın,
ilan edin Hindistan’da: “Biz, Avrupa Birliği ülkesi vizesi olan hiçbir Hindistan vatandaşına vize
istemiyoruz.” deyin bakalım. Ama bunu söylemiyoruz ve bazı ülkelerde konsolosluğumuz yok,
başka ülkelere gitmek zorunda kalıyorlar. Bunun için, bunun yolu şudur: Herhangi bir Avrupa
Birliği ülkesinin vizesi varsa, Amerika vizesi varsa veya İngiltere vizesi varsa bu ülke,
Türkiye'nin bu insanlara, “Bu vizesi olan insanlardan vize istemiyoruz.” demesi lazım” (sf.
275)."
[Data_2011-2013]

195.!!!!
"Muharrem İnce: “1930’dan 2011’e Almanya nereye geldi, İtalya nereye geldi, İngiltere
nereye geldi, Türkiye nereye geldi? Oraya bakacaksınız. 2011 ile 1930 kıyaslanmaz. Sayın
Metiner, hâlâ o dönemden çıkamamışsınız” (sf. 370)."
[Data_2011-2013]

196.!!!!
"Almanya’daki, İngiltere’deki bir yatırımın -Türk yatırımı ne kadar bilmiyorum ama- çok böyle
bir politik risklere karşı garanti ihtiyacı yok, ama Libya’dakinin var. Eğer bundan
faydalanamıyorsak, bu sözleşmede, bu tasarıyla önümüze gelen bu garanti fonunun bize çok
bir katkısı olmadığını düşünüyorum” (sf. 799)."
[Data_2011-2013]
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197.!!!!
"Kamer Genç: “AKP’nin bir hedefi var. Maalesef cumhuriyetin kurumlarından, cumhuriyetten
rahatsızlar. Tabii, hedefleri, Atatürk’ü yıkmak istiyorlar. Bunu yıkmak için de ne yapmak
lazım? 1937’de, 1938’de, işte, tabii ki tek parti vardı. Tek partide o zaman Cumhurbaşkanı
Atatürk’tü, 37’de İsmet İnönü’ydü, sonra İsmet İnönü görevden alındı, Celal Bayar yaptı. En
büyük vahşet, en büyük öldürme olayları da 38’de oluyor. Şimdi bunları hesaba, şeye
getirerek cumhuriyetin kuruluşuyla hesaplaşmaya çalışıyor Tayyip Bey ve cumhuriyeti, sanki,
yani, o zamanki insanlar, bu yabancı, Fransızlarla, İtalyanlarla, İngilizlerle, Yunanlılarla
mücadele ederek bu memleketin bağımsızlığa kavuşturulması suçmuş gibi, onların öcünü
almak peşinde birtakım hesaplar peşine gidiyor. Şimdi, yiğit olan insanın sözünün eri olması
lazım. Biraz önce AKP’li milletvekili diyor: “Efendim, katliamlarda kimlerin yer aldığı belli.
Başbakanlık arşivleri de açık” (sf. 263)."
[Data_2011-2013]

198.!!!!
"“Yasama meclisleri rutin olmayan ve kendilerine has çalışma yöntemlerinden dolayı, diğer
kamu kurumlarından çok daha etkin, hızlı ve esnek idari teşkilatlara sahip olmak
durumundadırlar. Bu gerçek, gelişmiş Batı demokrasilerinde köklü ve oturmuş geleneklere
sahip yasama meclislerine bakıldığında açıkça görülmektedir. Ülkemize yakın nüfusa ve
milletvekili sayısına sahip Avrupa ülkelerine bakıldığında, TBMM idari teşkilatından oldukça
küçük idari yapılara sahip oldukları görülmektedir. Örneğin; İngiltere'de Avam Kamarasında
1.750, Almanya Federal Meclisinde 2.400, İtalya Temsilciler Meclisinde 1.900, Fransa Ulusal
Meclisinde 1.300, İspanya Temsilciler Meclisinde 300 civarında personel çalışmaktadır. Bu
küçüklük sadece personel sayısında değil aynı zamanda hiyerarşik kademe ve idari birim
sayısında da görülmektedir. Yine birkaç örnek vermek gerekirse, Fransa ve İngiltere
parlamentolarında (Başkan hariç) en üstten en alta iki, İtalya, Yunanistan ve İspanya'da üç,
Almanya'da dört hiyerarşik kademe bulunmaktadır”."
[Data_2011-2013]

199.!!!!
"Hurşit Güneş: “Şimdi, 2012 bütçesi çok zorlu bir dönemde yürürlüğe giriyor. Ben metinlere
baktım, 2012 bütçesinin hazırlığında 2012’nin küresel konjonktürü değerlendirilmiş yani
Avrupa Birliğinin ve avronun bir borç krizinde olduğu ve bu borç krizinin küresel konjonktürü
etkileyeceği ve 2012’nin de makroekonomik hedeflerini etkileyeceği söyleniyor, belirtiliyor.
Bununla beraber, iki şeyin altını çizmem gerekiyor: Bunlardan bir tanesi, Avrupa’daki krizin ne
kadar süreceği ve ne kadar derin olacağı açıklıkla belirtilmemiş. Bu çok önemli çünkü 1993’ten
bu yana Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir kısmı Maastricht Kriterlerine uymadılar.
Uymadıkları için yani yirmi yıla yakın süredir uymayan bu ülkelerin birdenbire bir uyum
sağlaması beklenemez. Nitekim önceki gün gördünüz, İngiltere uyum sağlamadı” Şimdi, 2012
bütçesine baktığım zaman, bu küresel krizin etkilerinin de tam anlamıyla temel hedeflere
konulmadığını görüyorum. Örneğin bir şey söyleyeyim, yüzde 4 civarında büyüme bekleniyor
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ama uluslararası kuruluşlar, örneğin IMF, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin yüzde 2
civarında olacağını düşünüyor. Bu son derece önemli. (sf. 297)."
[Data_2011-2013]

200.!!!!
"İdris Naim Şahin: Avrupa Birliği İstatistik Kurumu tarafından en son verilere göre, uluslararası
standart olan 100 bin kişiye düşen yıllık suç miktarı, İsveç’te 14.400, İngiltere’de 8.100,
Almanya’da 7.600, Fransa’da 5.600 iken Türkiye’de 1.400’dür. Bu veriler ışığında, ülkemiz,
suçların nüfusa oranı yönüyle birçok dünya
ülkesinden daha güvenli bir ülke konumundadır. Yine ülkemiz, suç aydınlatma oranları
bakımından Avrupa’nın en önde gelen birkaç ülkesinden birisidir. Örneğin, şahsa karşı işlenen
suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 95’ler seviyesindedir (sf. 401)"
[Data_2011-2013]

201.!!!!
"Doğan Şafak: (Turizm üzerine) İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından riskli bölge
kapsamına alınan Siirt, Bitlis, Van gibi doğu illerimizdeki tur güzergâhlarının da bu kapsamdan
çıkartılması için diplomatik temas kurulması gerekir. (sf. 978)"
[Data_2011-2013]

202.!!!!
"Binali Yıldırım: “Yıllık ses trafiğinde Türkiye, Avrupa’nın 1 numarasıdır; yıllık 163 milyar
dakika, aylık 261 dakikayla 1’inci. 2’nci sırada İngiltere ve Fransa gelmektedir. Mesajda da
aynıdır. Bilindiği gibi sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye ilk 4 sırayı işgal etmektedir. İnternet’i
en yoğun kullanan ülkeler arasında ve İnternet kullanım oranı en hızlı artan ülkelerin başında
Türkiye gelmektedir. Kamu İnternet erişim merkezlerinin kurulması, sosyal sorumluluk
projelerinin yerine getirilmesi de bu anlamda yaptığımız önemli hizmetlerden bazılarıdır” (sf.
47)."
[Data_2011-2013]

203.!!!!
"Bülent Kuşoğlu: “Değerli arkadaşlarım, bütçeyle ilgili olarak, bu dönemde OVP ve OVPM’yle
ilgili gecikmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterince konuştuk ama burada özellikle
belirtmek istiyorum. Bakın, onaylayacağımız konulardan bir tanesi de 2010 yılının kesin
hesabıdır. 2010 yılında sizin izin vermediğiniz, bakın, bu yüce Meclisin izin vermediği ödenek
üstü harcama tutarı nedir biliyor musunuz? 15 milyar lira. Bu çok önemli bir konu. Yasama
organı olarak bütçe hakkımıza sahip çıkmamız lazım hep beraber. Bu çok önemlidir. Bakın,
tekrar söylüyorum, bütçe hakkımıza sahip çıkmamız lazım, bunun farkında olmamız lazım.
Avrupa Birliğinde geçenlerde yapılan Liderler Zirvesinde alınan kararlarda – bu, İngiltere’nin
dışlandığı kararlarda- en önemli konu nedir biliyor musunuz? “Bundan sonra, Avrupa Birliğine
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üye olan ülkelerin bütçeleri açık vermeyecek. En fazla millî gelirin yüzde yarımı kadar açık
verilecektir. Bunu geçmeyecektir ve bunu AB Komisyonu denetleyecektir.” diyor. Biz kriz
çıktıktan sonra mı bu denetimi yapacağız? Bu yüce Meclisin bu denetimi şimdiden yapması
lazım, bütçe hakkına, kendi hakkına, yetkisine sahip çıkması lazım değerli arkadaşlarım.
Bunun farkında olmamız, fevkinde olmamız lazım” (sf. 217)."
[Data_2011-2013]

204.!!!!
"Aydın Ayaydın: “Ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanan kayıt dışı ekonomi sorununun en
önemli unsurlarından birini de kayıt dışı istihdam oluşturmaktadır. Kayıt dışı ekonominin
sonuçlarında görüldüğü gibi, kayıt altına alınamayan bir istihdam devletleri önemli bir
gelirden yoksun bırakmaktadır. Nitekim ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin gelirleri Avrupa
ülkelerinin çok çok altında kalmaktadır. Kayıt dışı istihdamın daha önemli sonucu ise
çalışanların düşük ücretlerle, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kalmasıdır.
Kayıt dışı istihdam oranı İngiltere’de yüzde 2, Almanya’da yüzde 6, Polonya’da yüzde 14,
Romanya’da yüzde 21, Bulgaristan’da yüzde 30 iken Türkiye’de yüzde 44 düzeyindedir.
Maalesef ki kayıt dışı istihdam sorunu, dünyanın 16’ncı ve Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi
olmakla övünülen ülkemizde işte böyle çok ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır” (sf.
278)."
[Data_2011-2013]

205.!!!!
"Nurettin Canikli: Şimdi, bakın, evet, herkes dünya lideri olamaz. Aslında, oraya gelmeden,
herkes parti lideri de olamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hâlen Genel Başkan olmasına
rağmen, parti lideri olamayanlar var, onun için söylüyorum bunları. Etrafınıza bir bakın,
görürsünüz....Şimdi, bakın, hatırlayın, Sarkozy ile Cameron yani Fransa Cumhurbaşkanı ve
İngiltere Başbakanı Libya’ya gittiler....Orada, evet hiç kimse karşılamadı. Aslında, Sayın
Kılıçdaroğlu da olsaydı orada keşke. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da olsaydı tablo değişir miydi?
Değişmezdi tabii ki....Şunun için anlatıyorum bakın: Yani lider kolay olunmuyor gerçekten.
Lider olmak kolay değil. Sarkozy, üzerine Cameron, üzerine Sayın Kılıçdaroğlu, başkalarını da
ekleyebilirsiniz, 10 tane daha ekleyin isterseniz, yine değişen bir şey olmazdı ama sonra, Sayın
Başbakanımız gitti. Yer yerinden oynadı, bütün Libya halkı sokaklardaydı. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)"
[Data_2011-2013]

206.!!!!
"Şaban Dişli: “Hepimizin yakından takip ettiği gibi ekonomik belirsizlik, Avrupa ve Amerika’da
ciddi bir şekilde kendisini hissettirirken, biz, net bir şekilde önümüzü görmeye ve belirsizlikleri
ortadan kaldıracak güven vermeye devam ediyoruz... Avrupa’da sorun sadece Yunanistan,
İspanya ya da İtalya değil. Geçin küçük Avrupa ekonomilerini, daha iki gün önce Fransa’nın
notunu düşürdüler. Fransız bankalarına İngiliz bankaları artık kredi vermiyorlar ve son bir
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haftada 21 milyar poundu Fransa’daki bankalardan İngiliz bankaları çektiler. Fransa-İngiltere
arasında zaten eskiden bu yana tarımdaki desteklerden kaynaklanan çekişme var” (sf. 902)."
[Data_2011-2013]

207.!!!!
"Nurettin Canikli: “Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, 2008’in sonlarında ve 2009 yılında
başlayan bir küresel kriz var, global kriz, dünyayı etkileyen bir kriz, hâlen de etkileri devam
ediyor. Şimdi, Türkiye libere ekonomilerle kıyaslandığında bu krize maruz kalma potansiyeli
açısından eşit şartlara sahip. Neden? Çünkü bizde de korumacılık yok, libere bir ekonomi.
Dolayısıyla, doğal olarak dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı, bir gelişme olduğu takdirde
Türkiye ekonomisi de bundan etkileniyor, tıpkı Almanya ekonomisi gibi, İngiltere ekonomisi
gibi libere edilmiş, serbest piyasa ekonomisi uygulayan bütün ülkeler gibi, bu kanallar açık. Bu
yönüyle bakıldığında Türkiye, libere ekonomilerin tamamı gibi, ülkelerin tamamı gibi bu krize
maruz kalma açısından eşit konumdalar, aralarında bu anlamda bir fark yok. Yani Türkiye bu
kriz nedeniyle özel bir koruma tedbiri, bir güvenlik mekanizması oluşturmadı, libere ekonomi
kuralları neyi gerektiriyorsa onu muhafaza etti ve o çizgide yürümeye devam etti. Dolayısıyla,
bu karşılaştırma anlamlı olacaktır bu yönüyle bakıldığında. Onlar da, o ülkeler de bu krize
maruz kaldılar, muhatap oldular, Türkiye de muhatap oldu, bu yönüyle eşitiz” (sf. 1102). uzun
bir konuşma, AB ülkelerinden örnek verip, neticede aynı şartlarda olmamıza rağmen biz
memuru işten çıkrmıyoruz vs diye kendini pozitif değerlendiriyor.
Nurettin Canikli: “İngiltere: Katma değer vergisi oranı yüzde 17,5’tan yüzde 20’ye çıkarılıyor.
Kazanç vergisi, gelir vergisi, yüzde 18’den yüzde 28’e yükseltildi. Kamu kurumlarının, tüm
kamu kurumlarının bütçe ödenekleri yüzde 25 oranında kesildi. Kraliçe II. Elizabeth’in maaşı
2015 yılına kadar donduruldu. 300 bin memurun işine kademeli olarak son verilecek. Evet,
yanlış duymadınız, İngiltere’de 300 bin kamu çalışanının işine kademeli olarak son verilecek”
(sf. 1103)."
[Data_2011-2013]

208.!!!!
"Yine, Ahılkelek’te 30 bin Ermeni de koleradan hayatını kaybetmiştir. Fransa için ölen
Ermenileri, İngiliz ordusundaki Ermenileri, 1917’den sonra Ermenilerle ve Gürcülerle yapılan
savaşlar sonrasında ölenleri göz önüne alırsanız, kalan nüfusla ölenleri birleştirdiğinizde
mevcut Ermeni nüfusunun ortaya konduğunu görebilirsiniz. (sf 37)."
[Data_2011-2013]

209.!!!!
"Ali Rıza Öztürk: Değerli milletvekilleri, 3 Ocak 1922 Mersin’in Fransızlardan
kurtulduğu gündür. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın azim ve kararlığıyla, Fransız ve İngiliz
emperyalistler Mersin’den püskürtülmüş ve dolayısıyla Mersin halkı özgürlüğüne
kavuşmuştur. Aradan doksan yıl geçti; bugün 3 Ocak 2012 gününde Mersin’in kurtuluşunun
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90’ıncı yılını kutluyoruz. Bunu, gerçekten Uludere’de yaşanan acı bir olay günüyle de
kutluyoruz. (sf. 225)"
[Data_2011-2013]

210.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Kıbrıs 1878 yılında İngilizlere emaneten verildiğinde yaklaşık 300 bin
dönüm arazi vakıf arazisi olarak görülmektedir. Şu anda ise eldeki vakıf arazileri yaklaşık
olarak 30 bin dönüm civarındadır. Bunlar çeşitli yollarla gerek İngilizler gerekse Rumlar
tarafından bir şekilde el değiştirmiştir. Mesela, şu anda İngilizlerin üssü olan arazinin de vakıf
arazisi olduğu belgelerde yer almaktadır. Bu durumda tüm adanın yaklaşık üçte 2’sinin vakıf
mülkleri hükmünde olduğu görülüyor. 1974 Barış Harekâtı sonrasında vakıf mallarının adet
itibarıyla yüzde 44’ü, gelir kaynakları itibarıyla da yüzde 63’ü Rum kesiminde kalmıştır.
Uluslararası hukuk kurallarına göre vakıf malları devredilememekte ve zaman aşımına
uğramamaktadır. Kaldı ki zikredilen Kıbrıs vakıfları 1878-1960 yılları İngiliz dönemi ve 19601974 ortak cumhuriyet döneminde de yasal ve anayasal düzeyde tanınmıştır” (sf. 730). 4
Haziran 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ve Kıbrıs adasının
İngiltere’ye kiralanmasını da içeren anlaşma ekindeki 1 Temmuz 1878 tarihli Protokol’ün 2’nci
maddesi “Ahkâmül Evkaf”ı yürürlükte tutmaktadır. 1914’te İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nı
bahane ederek Kıbrıs’ı ilhak ederken “Ahkâmül Evkaf”ı ilga eden bir düzenleme de
yapmamışlardır. Tam tersine, 1915 Kıbrıs “Müslüman dinî taşınmaz mallar” adı altında
İmparatorluk emirnamesi “ahkâmül evkaf”ın yürürlükte olduğunu teyit etmektedir. Lozan
Anlaşması’nın 20’nci maddesi ile Kıbrıs İngiltere’ye resmen devredilirken “Ahkâmül Evkaf” ile
ilgili aksi bir düzenleme veya karar da bulunmamaktadır. Bugün bu vakıflar Kıbrıs Vakıflar
İdaresinin yönetim ve denetimi altındadır. 1959 Londra ve Zürih anlaşmaları yapılırken ise
eski Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, gasbedilen vakıf mallarıyla ilgili Kıbrıs Türk
toplumunun haklarının saklı olduğuna ve söz konusu malların geri alınması ve tazmini için
gerekli çarelere başvurulacağına dair anlaşma metin taslağına şerh
koydurmuş bulunmaktadır. Tüm bu hukuki çerçeveye rağmen, 1878’den ve özellikle de
1913’ten itibaren aşamalı olarak bu kurallar İngilizler ve Rumlar tarafından ihlal edilmiş ve
vakıf emlakin önemli bir kısmı gasbedilmiştir. Yasa dışı yöntemlerle el konulan bu emlakin
kaba bir hesaplamayla yalnızca arazi olarak değerinin 100 milyar doları aştığını ve vakıflar
idaresinin yüz yıla yaklaşan sürede yoksun kaldığı mali gelirin 1 trilyon dolar civarında
olduğunu söylemek olayın önemli ve mali boyutu hakkında bir fikir verecektir. Bu arada, Gazi
Magosa Kaza Mahkemesi Türk tarafı için önemli bir karar almıştır. Bu kararla izolasyonların
kaldırılmaları karşılığında Maraş’ın Rumlara verileceği yönündeki demeçlere karşın, bölgenin
vakıf olduğu Magosa Kaza Mahkemesince tescillenmiştir. Mahkemenin İngiliz yönetimi
dönemindeki arazi devirlerinin yasalara aykırı olduğunu karara bağlamasıyla Türk tarafının
eline ciddi bir koz geçmiş olmaktadır. Vakıf mallarının devredilememesi sebebiyle, Rumların
yerleşimine açılması düşünülen kapalı Maraş ve Kıbrıs sorununda yeni bir sayfa açılabilir."
[Data_2011-2013]
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211.!!!!
"Mehmet Şandır: Yani Fransız niyet etmiştir; önce İngilizler, sonra Fransızlar Mersin’i işgale
niyetlenmişlerdir; gemilerini getirmişlerdir, askerlerini getirmişlerdir ama işgalde başarılı
olamamışlardır. Netice, 1921’in Aralığında verilen nota doğrultusunda çekip gitmişlerdir. Biz,
bu günleri kurtuluş günü olarak kutlarsak
kendimize haksızlık, atalarımıza haksızlık yapmış oluruz. Bunlar bizim zafer günlerimizdir.
Mersin 3 Ocakta, Tarsus 27 Aralıkta böyle güzel günler yaşamıştır. Ben de onlara katıldım."
[Data_2011-2013]

212.!!!!
"Musa Çam: Şimdi, değerli arkadaşlar, peki asgari ücret bizde bu kadar. Geçtiğimiz günlerde
bütçe görüşmeleri yapılırken AKP sözcüsü, burada, 002’den günümüze kadar olan süreç
içerisinde çok büyük atılımlar gerçekleştiğini, yıldız bir ülke olduğunu söyledi ve değişik
ülkelerden de burada örnekler verdi ama şunu vermeyi de unuttu: Almanya’da asgari ücret
1.300 Euro, İngiltere’de asgari ücret 1.086 Euro, Avusturya’da 1.400 Euro, İrlanda’da 1.462
euro, Fransa’da 1.365 euro, İspanya’da 748 euro, Yunanistan’da 877 euro, Portekiz’de 565
euro, İtalya’da bin euro ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs’ta 1.500 TL arkadaşlar, bizde ise demin
söylediğim gibi 730 lira arkadaşlar."
[Data_2011-2013]

213.!!!!
"Ali Özgündüz: “2009 verilerine göre Almanya’da 100 bin kişiye 24 hâkim, İngiltere’de 17,
Yunanistan’da 29 hâkim düşerken, Türkiye’de yalnızca 9 kişidir. Bu durum göstermektedir ki,
Türk hâkim-savcıları âdeta doğaüstü varlıklar gibi uyumadan, dinlenmeden görevlerini
yapmaya çalışmaktadırlar. Ve bu 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ne yazık ki
hâkim-savcılarda bir iyileştirme yapılmadı” (sf. 895)."
[Data_2011-2013]

214.!!!!
"Gürkut Acar: İngiliz İmparatorluğu’nun Hong Kong Başsavcılığı görevini reddederek, KTKF
Başkanlığını seçmesi, birkaç ay içinde TMT’yi kurması, iki ay sonra Ocak 1958’de İngiliz
yönetimi, altı ay sonra Haziran 1958’de EOKA ile hesaplaşmaya girmesi, doğrusu ‘benim’
diyen babayiğidin göze alacağı riskler değildi. Bir tarafta, Britanya Lordlar Kamarasına doğru
giden bir yol, karşısında sonu ne olacağı belirsiz bir kavga yolu; ikincisini seçti, sürgüne
yürüdü. Belki de psikolojisinde, yalnız babası ve onun arkadaşlarına karşı kendini borçlu
görmenin verdiği bir cesaretti."
[Data_2011-2013]
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215.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Şimdi, efendim, Hrant Dink’in en son, Fransız TV 5’te yaptığı konuşmayı göz
önüne alacak olursanız ki şöyle söyledi, İnternet’ten de takip edebilirsiniz: “Bizden asıl özür
dilemesi gerekenler Fransızlar ve İngilizlerdir.” dedi çünkü Ermenileri kullananlar o
devletlerdi. Nitekim aynı şeyi Ermenistan’da da söylediği için tehdide uğradı ve konuşmaması
istendi. Hrant’ın kimin tarafından
öldürüldüğünün gerçekten ortaya çıkarılmasını en çok isteyen kişi benim fakat şunu
söyleyeyim: Eğer tarihle yüzleşmek istiyorsa, demin Hatip öyle söyledi, gerçekten şurada bir
toplantı yapalım, Meclis toplantısı yapalım, isterseniz açık isterseniz kapalı, kim öldürmüş
Ermenileri ortaya koyalım, tek tek bütün belgeleriyle, var mısınız? (s 592)"
[Data_2011-2013]

216.!!!!
"Lütfü Türkkan: “Bakın, bugün Sayın Ali Babacan’ın demeci var: “Avrupa’nın birçok yerinde
hapis cezası yok.” diyor. Yanlış bir ifade bu. Çekin karşılıksız çıkması demek, Avrupa’da, bugün
Almanya’da, bugün İngiltere’de dolandırıcılık suçu ifa eder, çekini ödemeyen insan
dolandırıcılık yapmıştır. Zira Avrupa’da da çek “Bankada olan paramı buyurun gidin, çekin.”
anlamındadır. Bankada parası olmayan adamın çeki kesmesi bir dolandırıcılık eylemidir” (sf.
724)."
[Data_2011-2013]

217.!!!!
"Mahmut Tanal: “İyi hukukçunun kaynağı iyi hukuk eğitimi ve kaliteli öğrencidir. Hukuk
fakülteleri hızla artarken 2010 yılından bu yana, aşağı yukarı şu anda net rakam belli
olmamakla birlikte, ben 64 diye biliyorum ama eğer yanlışsa özür dilerim, Sayın Bakan bunu
düzeltsin, vakıf üniversitelerinde araştırma görevlileri derslere girmekte, bu da aynı zamanda
hukuk eğitiminin kalitesini düşürmekte. Türkiye’de birinci sınıf bir hâkimin brüt yıllık kazancı
18.251 euro iken bu miktar İngiltere’de 105 bin euro, Belçika’da 59 bin euro, Fransa’da 36 bin
euro, İspanya’da 49 bin euro, Yunanistan’da 51 bin euro. Türkiye’de mahkemelerin kendi
bütçesi yok. Mahkemelerin bütçesi Adalet Bakanlığında yer almakta, bu Bakanlıkça
denetlenmekte, başsavcıların eliyle yönlendirilmekte, bu durum yargı bağımsızlığını
zedelemekte” (sf. 109)."
[Data_2011-2013]

218.!!!!
"Burhan Kuzu: “Değerli arkadaşlar, bir de biraz da dünyadan bahsedeyim size. Dünyada öyle
şeyler var, ben doğru demiyorum ama yani bunları anlatacağım ister istemez. Akademik
kimliğimle en azından “Bunlar doğru.” demiyorum yani bunları getirelim diye bir iddiam da
yok. Mesela İngiltere’de ve İrlanda’da uygulanan bir yöntem: Yılın 170 gününün çalışmasını
hükûmete veriyorlar, 20 gününü muhalefete veriyorlar, uygulanmış bu. Fransa, Yunanistan,
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Portekiz’de komisyonlarda komisyon başkanları temsil ediyor gündemi belirlemede.
Düşünün, 18 komisyon başkanı başkanlık divanı toplantısında bulunuyor, hükûmet, bir nevi
iktidar olarak düşündüğünüz zaman… Yine, bir tasarı konusunda, mesela İngiltere’de şu an
uygulanan bir model: Diyelim ki tasarı burada görüşülüyor ya da bir teklif görüşülüyor, 100
vekil ayağa kalktı “İş uzadı” diyerek, 1 vekil teklif edip 100’ü ayağa kalkarsa hemen görüşme
kesilip oylamalara geçiliyor. Bizde de biliyorsunuz bir temel yasa formülü var. O temel yasa
formülünde de yine benzer bir tablo var. İyi ki o temel yasa çıkmış, arkadaşlar, bugün, emin
olun, otuz maddelik bir yasa -ben önergeleri bir kenara bırakarak söylüyorum- diyelim ki dört
saate bitebiliyorsa o olmadığı zaman kırk üç saatte bitiyor, 10 kat orada zamandan bir
tasarruf var” (sf. 230)."
[Data_2011-2013]

219.!!!!
"Naim Şahin: Sayın Akış’ın sorusu: Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Ülkeleri Gayriresmî
Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı için ben Hükûmetimizi temsilen Danimarka’ya gittim.
Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri, Adalet Bakanları ya da göçten sorumlu bakanlarının katıldığı
bir toplantıydı. Yirmi dört saat kaldım Kopenhag’da. O esnada, İngiltere İçişleri Bakanı,
meslektaşımız, Hollanda İçişleri Bakanı, İsveç İçişleri Bakanı, Avrupa Birliğinin içişlerinden
sorumlu Yüksek Komiseri ve Danimarka’nın toplantıyı yöneten Adalet Bakanıyla
görüşmelerim oldu o süre içerisinde. Ayrıca toplantıları da takip ettim. Gerçekten, ülkemiz
adına farklı bir temsil oldu. Hep Dışişleri Bakanımız temsil eder doğal olarak, genel
olarak ama belli konularda da ilgili bakan sıfatıyla benim yaptığım o katılım ve oradaki
görüşmeler önemliydi, hem teröre yönelik hem de nüfus hareketlerine yönelik, legal-illegal
insan trafiğine yönelik konuları ilgili bakanlarla, ilgili ülkelerin meslektaş bakanlarıyla görüşme
imkânını bulduk. (sf. 372)"
[Data_2011-2013]

220.!!!!
"Sırrı Sakık: Aslında bugünkü savcıların MİT’ten rövanş almasının tek nedeni, Kürt sorununun
barışçıl bir şekilde çözülmesine karşı bir direnç sergiliyorlar. Eğer gücünüz yetiyorsa gelin bu
direnci birlikte kıralım. Yani ben diğer muhalif partilerin bu mazeretini de kabul etmiyorum.
Gerçekten bunlar görüşebilmelidir, daha çok görüşmelidir. Oslo’da başlayan, Süleymaniye’ye
kadar gelen ve sonra da sekteye uğrayan bu görüşmeler tekrar görüştürülmeli ve
görüşmelidir ve bu insanlar da desteklenmelidir. Yoksa başka türlü biz sorunlarımızı
çözemeyiz. Bu ülkede siyasal iktidarlar da, savcılardan, kolluk kuvvetlerinden özellikle bu
konuda bir talimat almak gibi bir zorunluluğu yoktur.... Dönün bakın İspanya’da, İngiltere’de
herkes bu şartlarda konuşmuş ve görüşmüştür."
[Data_2011-2013]
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221.!!!!
"Ensar Öğüt: “Şimdi, burada, değerli arkadaşlar, bakın, örneklerini söyleyeceğim. Almanya’da,
Fransa’da, İngiltere’de ve daha birçok ülkede emeklilerle ilgili sendikalar var ve bu
sendikalarda insanlar haklarını arıyorlar. İşçilerin nasıl sendikası varsa, memurların varsa onlar
da haklarını arıyorlar ve savunuyorlar, o haklarıyla da daha iyi geçinecek şekilde bir ücret
alıyorlar. Bunu Türkiye niye yapmıyor? Bakın, İçişleri Bakanlığının açmış olduğu dava iptal
edildi. O davayı emekliler sendikası İnsan Hakları Mahkemesine götürdü. Şu anda İnsan
Hakları Mahkemesinde ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde uyum yasalarına göre İnsan Hakları
Mahkemesinde bu emeklilerin hakları verilirken biz bunu burada iptal ediyorsak, yarın, öbür
gün İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkında bir tazminat davası kararı verirse de lütfen
buna şaşırmayalım” (sf. 597)."
[Data_2011-2013]

222.!!!!
"001 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde Azerbaycan tarafından hazırlanan
“Ermenistan tüm Hocalılıları öldürdü ve tüm şehri harap etti.” ifadesinin yer aldığı 324 sayılı
yazılı bildirgeyi Türkiye, İngiltere, Arnavutluk, Lüksemburg, Makedonya, Bulgaristan, Norveç
ve Polonya temsilcilerinden oluşan otuz üye imzalamıştır (s55)"
[Data_2011-2013]

223.!!!!
"Tufan Köse: Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İskilipli Atıf Hoca’nın ismi İskilip
Devlet Hastanesine verildi. Kimdir bu İskilipli Atıf Hoca? İskilipli Atıf Hoca, İngilizler ve
Yunanlıların padişahın yanında ve emrinde bulunduğunu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ise
asi ve din düşmanı olduğunu söyleyen ve bu anlamda yazdırdığı bildirileri Yunan uçaklarıyla
Anadolu’da dağıttıran Teali
İslam Cemiyetinin kurucularındandır. Yani artık, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına düşmanlık
etmek için vatan hainlerine iadeiitibar yapmak bir maharet ayılmaktadır. Ben bundan sonra
tavsiye ediyorum AKP İktidarına: Menemen’de…(sf58)"
[Data_2011-2013]

224.!!!!
"“Yargının gerçekten bağımsız olması, yargının mali ve idari bakımdan bağımsızlığına bağlıdır.
Avrupa ülkelerinde bir hâkimin bir yılda bakması gereken iş yükü sayısı 200 iken, Türkiye'de
bir Hâkim yılda ortalama 1078, Cumhuriyet Savcısı da 1864 dosyaya bakmaktadır. Avrupa
Konseyi Etkin Yargı Komisyonu'nun verilerine göre, 100 bin kişiye düşen Hâkim sayısı;
Türkiye'de 9, Almanya'da 24,5, İngiltere'de 16,6, Yunanistan'da 28,4'tür. Türkiye'deki mevcut
14 bin 694 Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı kadrosunun 3 bin 275'i boştur. Boş kadroların
doldurulması halinde bile Türkiye'deki Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının iş yükünün AB
ülkeleri seviyesine inmesi söz konusu olmayacaktır” (sf. 213)."
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[Data_2011-2013]

225.!!!!
"Tufan Köse: Değerli arkadaşlarım, aziz yurdumuza saldıran emperyalist
devletlerden İngiltere, onun maşası Yunanistan ne kadar demokrat ise o günün koşullarında,
Mustafa Kemal onlardan çok daha demokrat idi, bunun da böyle bilinmesini istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, dünkü konuşmamda şunu söylemiştim: İskilipli Atıf Hoca’nın ismi…
İskilipli Atıf Hoca, sonuçta bir mahkeme kararıyla vatan haini ilan edilen bir şahıs, şapka
devrimine karşı çıktığı için filan da idam edilmedi… (sf 226) …cumhuriyet düşmanlığını
cumhuriyetin ilanından sonra da sürdürdü. 1919’la 1922’nin arasında da İngiliz ve Yunan
askerlerini, padişahın emriyle hareket ediyor… Mustafa Kemal ve arkadaşlarını da “Asi” ve
“Din düşmanı” adı altında nitelendiren Teali İslam Cemiyetinin hem kurucusu hem de
başkanlarından birisi. (sf 227)"
[Data_2011-2013]

226.!!!!
"Emine Ülker Tarhan: “Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesinde millete ve devlete karşı
suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde, 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında soykırım,
77’nci maddesinde insanlığa karşı işlenen suçlarda ve 78’inci maddesinin üçüncü fıkrasında
soykırım ve insanlığa karşı suç işlemek için örgüt kurma suçlarında zaman aşımı işlemez, bunu
biliyorsunuz. Askerî Ceza Yasası’nda da buna ilişkin bir hüküm var. Benzer hükümler Alman
Ceza Yasası’nda soykırım ve vasıflı adam öldürmeye ilişkin, İtalyan Ceza Yasası’nda,
Avusturya’da, hatta İngiliz müşterek hukukunda tüm suçlar için zaman aşımı kabul
edilmemekte. Bunun nedeni şu: Çünkü bazı suçlar vardır ki bireyler ve toplum üzerindeki
etkisi kuşaklar boyu sürebiliyor bunların. “Bunlarla yüzleşme” dediğiniz şey de, aslında,
aradan ne kadar zaman geçerse geçsin sorumluları yargılanabilir kılmak, “yüzleşme” denilen
şey bu” (sf. 597)."
[Data_2011-2013]

227.!!!!
"Aykut Erdoğdu: “Türkiye’nin çok ciddi yolsuzluk problemleri vardı, usulsüzlük problemleri
vardı ve bu, 1990’lı yılların sonunda iki büyük doğal afetle birleşerek bu ülkeyi çok ağır
ekonomik krizlerin içerisine soktu ve o dönem hükûmette olan Demokratik Sol Parti,
Milliyetçi Hareket Partisi siyasi bedelini ödemeyi göze alarak çok önemli yasalar çıkardılar,
bunlardan bir tanesi de Kamu İhale Kanunu’ydu. Kamu İhale Kanunu öncesinde 2886 sayılı bir
Kanun vardı, yolsuzlukların odağı hâline gelmek üzereydi, idarelerin elini bağlayan bir
kanundu ve idareler kurdukları özel fonlarla bu Kanun’dan kaçınmaya çalıştılar ve o dönem
devletin bütün bürokratları bir araya geldi, Dünya Bankasının, Dünya Ticaret Örgütünün,
Uluslararası Para Fonu’nun da uygulamalarını örnek alarak yeni bir kanun çıkardılar. Bu
sürekli değiştirdiğimiz kanun var ya değerli arkadaşlar, Almancaya çevirin Almanya’da
yürürlükte, İngilizceye çevirin İngiltere’de yürürlükte ama on yıldır yapılan bu değişikliklerle
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ekonomiklik, etkinlik, verimlilik gibi ve yolsuzlukla mücadele gibi bütün mekanizmaları altüst
oldu. Şimdi yapacağımız değişiklikte dünyadaki limitin yaklaşık 10 katına çıkarıyor olacağız
danışmanlık ihalelerini. Bu danışmanlık ihaleleri basit olarak görülmesin, mesela, Dünya
Bankasının projelerinde çok önemli bedel ödedik biz bu danışmanlık ihaleleri için. Bu
danışmanlık ihaleleri öyle önemli ihalelerdir ki örneğin diyelim 10 milyar dolarlık bir Devlet
Demiryolu yatırımı yapacağınız zaman buna nasıl yapacağınıza işte bu danışmanlık ihaleleriyle
karar veriyorsunuz. Danışacağınız insanlar veya kurumlar da doğru dürüst olsun diye de ön
yeterlilik şartları koyuyorsunuz ve belirli istekliler arasında ihaleler yapıyorsunuz. Şimdi bu
değişikliğimizde tıpkı bir çöp alma ihalesi, çöp toplama ihalesi yöntemiyle bu yapılacak” (sf.
990)."
[Data_2011-2013]

228.!!!!
"Binali Yıldırım: “Sayın Erdoğdu “Fakir ülkelerin kullandığı bir model.” dedi. Bu doğru değil.
Bildiğiniz gibi, Danimarka ile İsveç arasını bağlayan 15 kilometrelik Öresund Köprüsü yap-işletdevret modeliyle yapılmış bir projedir, 20 milyar dolarlık bir projedir. Bunun için sayısız
örnekler var. Fransa’da çok yaygın kullanılan bir modeldir. İngiltere’de, bırakın büyük
projeleri, okullar, hapishaneler, hastanelerin tamamı yap-işlet-devret modeliyle
gerçekleştirilmektedir. Bu model eğer doğru kullanılırsa çok” (sf. 225)."
[Data_2011-2013]

229.!!!!
"Faruk Çelik: “Şimdi, değerli arkadaşlar, tüm kamu personel sistemleri milletin değer
yargılarından ve geleneklerinden bağımsız da olamaz, değil çünkü ülke uygulamalarına
baktığımız zaman, tek tip bir sistem de yok bu konuyla ilgili. Yani “Şöyle bir şablon, şöyle bir
sistem var ve bu sistemi alalım, uygulayalım.” diye bir durum da söz konusu değil. Ülkesine
göre değişen bir düzenlemeyle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Az önce
değerli bir arkadaşımız burada ifade etti: “Hakem heyeti olmasın.” Yani şimdi biz… Ama
geliyor, şimdi, İngiltere’de hükûmetin onayına veriyor, geliyor şimdi Fransa’da Maliye
Bakanlığı insafına bırakmış” (sf. 556)."
[Data_2011-2013]

230.!!!!
"Turgut Dibek: “Değerli arkadaşlar, baktım, dünyada, Almanya’da bir yıl içerisinde futbol
maçlarını izleyen yaklaşık 45 milyon insan var. Yani 45 milyon vatandaş gidiyor, futbol
maçlarını izliyor, yıl içerisindeki maçları takip ediyor. İngiltere’de bu yaklaşık 39 milyon, 40
milyon gibi bir rakam. İspanya’da 35 milyon, İtalya’da 25 milyonun üzerinde, aynı şekilde,
Fransa’da da yine 25 milyon civarında vatandaş -insan, neyse- gidiyorlar orada futbol
maçlarını güzelce izliyorlar. Hiçbirinde böyle bir uygulama yok; elektronik bilet, elektronik
kart, böyle bir şey yok. Türkiye’de 8 milyon civarı -rakamlar öyle söylüyor, bilmiyorum yani
yanılmıyorsam, bana söylenen de o, doğrudur herhâlde, 8 milyon- bizim vatandaşımız futbol
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maçlarını izlemeye gidiyor. Bu maçları izlemeye giden vatandaşlarımıza öyle güzel zorluklar
çıkarıyoruz ki” (sf. 746). Elektronik kart, elektronik bilet; aslında bu fişleme, başka bir şey
değil. Yani birkaç yüz tane holiganı tespit edeceğiz diye milyonlarca vatandaşı huzursuz
ediyoruz. İngilizlerin böyle bir derdi yok. Yani onlar 40 milyon, 45 milyon kendi vatandaşını
futbol maçına, bir şölene, orada güzelce stresini
atması için, hafta sonunu geçirmesi için davet ediyorlar. Onların böyle bir derdi yok.
Almanya’da yok, hiçbir yerde yok. İngiltere’de, baktım, yasaklı holigan sayısı 3 bin küsur kişi,
onlar maçlara giremiyor ama 40 milyon insan futbol maçlarını izliyor; böyle bir kart, böyle bir
elektronik uygulama yok (sf 746)"
[Data_2011-2013]

231.!!!!
"Hasip Kaplan: Biliyorsunuz bir mülk yasası çıktı, yabancılara belli bir oran konmamıştı. Bir
baktık, bizim müstesna turizm beldesi ilan edilen işte Balat’ta, Fener’de, Fatih’te,
Sultanahmet’te, Eminönü’nde, Beyoğlu’nda birdenbire 15-20 kat arsa fiyatları arttı,
birdenbire o harabeler kıymete bindi. Sonra Galataport olayı geldi, daha da arttı. Sonra
“Yüzde 10 olan bu sınırlamayı nasıl kaldırabiliriz?” tartışmaları başladı. Tapuya bakıldı, en çok
da İtalyanlar ve İngilizler rağbet etmiş, arada da Almanlar biraz almış. (248)"
[Data_2011-2013]

232.!!!!
"Mevlüt Akgün: Bugün bilim ve teknolojideki gelişmeler, artan ulaşım ve iletişim olanakları,
ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerde beliren yeni yapılanmalar, uluslararası ilişkilerdeki
yoğunluk, sınırların neredeyse ortadan kalkması, uluslararası sermayenin güç kazanması
yabancı yatırımcılara mülk edinme hakkının tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Yabancı kişilere
taşınmaz mal ediniminin tanınması bugün modern dünyada doğal bir gereklilik olarak
görülmektedir. Ancak ülkelerce çeşitli nedenlerle sınırlandırma getirilmesi de o derece kabul
görmektedir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 No.lu Protokolü’nün 1’inci
maddesine göre de yabancı kişilerin mülkiyet hakkı kısıtlanabilmektedir. Avrupa Birliği
ülkelerindeki uygulamalara baktığımızda, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika,
Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yabancıların taşınmaz edinmesine genellikle herhangi bir
sınırlama
getirilmediği görülmektedir. Bunun dışında Danimarka, İrlanda, Avusturya, Portekiz,
Yunanistan, Polonya, İsveç, Estonya, Slovakya, Finlandiya gibi ülkelerde yabancılara taşınmaz
satışının kabul edildiği ancak değişik sınırlamalara tabi tutulduğu görülmektedir. Türkiye de,
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, yabancılara taşınmaz mal edinimini tanıyan ancak bazı
koşullarla sınırlandıran bir sisteme sahiptir (sf. 258)."
[Data_2011-2013]
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233.!!!!
"Oktay Ekşi: “Şimdi, Sayın Bakan konuşmasında Almanya’yla, İngiltere’yle karşılaştırdı. Ya,
Allah aşkına, İngiltere’nin ekonomisiyle, Almanya’nın ekonomisiyle bizim ekonomimiz bir mi?
Kaç tane çiftçimiz, kaç tane insanımız Alman’la, İngiliz’le yarışabilecek güçte ki siz Almanlarla,
İngilizlerle bizi karşılaştırıyorsunuz? Düpedüz, bu, yabancılara mülk satışının önünü açmaktır,
çiftçinin tarlasını yabancıya satmaktır; başka bir anlam ifade etmiyor” (sf. 271)."
[Data_2011-2013]

234.!!!!
"Nevzat Korkmaz: En çok taşınmazı Almanlar ve İngilizler alıyor. “Ekonomik krizde.” denen
Yunanlılar bile 3 milyon metrekare toprak satın almış Ege ve Marmara’da. Bakın, bu
rakamlara, yerli şirketler ve şahıslar üzerinden satın aldıkları topraklar dâhil değil. Bu rakamlar
defalarca paylaşıldı. Hükûmet maalesef gaflet ve dalalette. İsrail’e sahte kabadayılıklar
yaparken İsrail’in nasıl kurulduğunu unutmuş gözüküyor (sf. 566)"
[Data_2011-2013]

235.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: “Aynı şey Kıbrıs için geçerli. Kıbrıs vakıflarını düşünün. Karşılıklılık prensibi
eğer burada da çalışmış olsaydı bugün Rumların, Güney Rum Kesimi’nin faydalandığı suların
Abdullah Paşa Vakfına ait olduğunu görürdünüz ve bununla ilgili gerekli işlemi yapardınız.
Keza, buna bağlı olarak Dikelya Üssü’nün İngilizler tarafından gasp edilmiş, Abdullah Paşa
Vakfına ait bir arazi olduğunu bilirdiniz. Bugün ne yapabiliyorsunuz bunlara? Sayın Bakan
“devletleştiririz” diyor. Hangisini devletleştiriyorsunuz? Yapın yapabiliyorsanız. Yapamazsınız
ama tutuyorsunuz Bursa’ya metropolit atıyorsunuz Lozan’da olmamasına rağmen. Siz bırakın,
Batı Trakya’daki müftünün atanmasını sağlayamıyorsunuz ama Bursa’ya, Lozan Anlaşması’na
aykırı olmasına rağmen metropolit atıyorsunuz” (sf. 578)."
[Data_2011-2013]

236.!!!!
"Sırrı Sakık: “Bakın, Avrupa’nın birçok ülkesinde baraj sıfır noktasında. Nerede? Fransa’da,
Hollanda’da, İrlanda’da, İngiltere’de, İspanya’da, Portekiz’de, Finlandiya’da, Kıbrıs Rum
kesiminde baraj sıfır noktada. Danimarka’da yüzde 2, Yunanistan’da yüzde 3 ve Almanya’da
yüzde 5 ve bizim ülkemizde yüzde 10’luk bir baraj uygulanıyor ve bunu demokrasinin
neresine yerleştirebiliriz? Nasıl bir demokrasiden bahsedebiliriz?” (sf. 906)."
[Data_2011-2013]

237.!!!!
"Sinan Oğan: Biz, bu önergeyi destekliyoruz çünkü Afganistan’a hiçbir şey yapılmamış, hiç
yoktan iyidir mantığıyla destekliyoruz ancak bu eksiktir. 2014 sonrasında –ki önümüzdeki
hafta Chicago’da NATO zirvesinde bu görüşülecektir- Karzai “4 milyar dolar her yıl bize
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verilmesi gerekir.” diyordur. Bütün uluslararası güçler bunun pazarlığını yapıyor, İngiltere’si,
İtalya’sı, Fransa’sı, Afganistan’la ikili anlaşmalar yapıyor ve 2014 sonrasındaki pozisyonlarını
şimdiden sağlama almaya çalışıyorlar ancak maalesef bu konuda Türkiye’nin 2014 sonrasında
ne yapacağına dair bir stratejisinin olmadığını görmekteyiz. Türkiye'nin Afganistan
politikasının bu anlamda sadece askerin üzerinden yürütülen bir politika olmaktan öteye
gidemediğini de
görmekteyiz.... Türkiye’nin bu manada Afganistan’la olan bu anlaşması önemlidir ve bu
anlaşmanın desteklenmesiyle beraber Türkiye’nin 2014 sonrasında Afganistan’daki yönetim
üzerinde şimdiden oturup düşünmesi gerekmektedir. (sf. 335)"
[Data_2011-2013]

238.!!!!
"İsmet Yılmaz: “Bu memur maaşıyla ilgili olan husus da… Dünyanın en büyük 16’ncı
ekonomisiyiz ancak dünyadaki ekonomik trendlere bakın, bugün Almanya, Fransa, İngiltere ve
İtalya da -İtalya da dünyanın çok büyük ekonomilerinden birisi- işçisine, memuruna ilave bir
ödeme yapmıyor, aksine, daha önce vermiş olduğu sosyal haklardan geriye gidiyor. Biz ne
yapıyoruz? Çalışanımıza, işçimize, memurumuza şu sözümüz var; diyoruz ki: “Enflasyon
karşısında sizi ezdirmeyeceğiz.” 2002’den bu yana bu sözümüzün arkasında durduk, bundan
sonra da yine bu sözümüzün arkasında duruyoruz ki biz, çalışanımızın, işçimizin, emeklimizin
yanındayız. Geçmişte olduğu gibi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da enflasyona
ezdirmeyeceğimizi söylüyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum” (sf. 710)."
[Data_2011-2013]

239.!!!!
"Kamer Genç: Tabii, Çorum’a giderken… Biliyorsunuz 19 Mayıs, Türk milletinin, bu ülke
halkının bağımsızlık mücadelesini verdiği ve verdiği bu mücadeleyle gurur duyduğu bir tarihin
başlangıcıydı ama her nedense, bu 19 Mayısın kutlanmasını bir Yunanlılar istemez, İngilizler
istemez, Fransızlar istemez, bir de AKP’nin
üst yöneticileri istemez. (sf. 714)"
[Data_2011-2013]

240.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: “Lütfen, bu çalışanlardan esirgenen ama sponsor olmak suretiyle
İngiliz’e, İspanyol’a ve diğer Avrupa memleketlerine verilen sponsorluk giderleri Türk Hava
Yolları bütçesinde ne kadardır, bunu öğrenmek istiyorum” (sf. 372)."
[Data_2011-2013]
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241.!!!!
"HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU: – Sayın Bakanım, Anadolu’nun çocuklarına vermiyorsunuz,
İspanya’nın çocuklarına veriyorsunuz, İngiltere’nin çocuklarına veriyorsunuz. (sf. 374)"
[Data_2011-2013]

242.!!!!
"Binali Yıldırım: Sayın Çelebi, şunu sizlerle paylaşmak istiyorum: İsviçre hava yolunun birim
maliyeti personel açısından 2,66 euro sent, İngiliz hava yolu 2,66 euro sent, Türk Hava Yolları
3,05 euro senttir. Yani, İngiltere’den de…(sf. 392)"
[Data_2011-2013]

243.!!!!
"Ali İhsan Yavuz: “Ara buluculuk yöntemi konusunda muhalefet partilerinin eleştirilerinin
hiçbirine katılmamız mümkün değildir. Medeni dünya, özellikle ara buluculuk yöntemi olmak
üzere diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini her geçen gün daha da mühimsemekte
ve geliştirmeye çalışmaktadır. Hatta bazı ülkeler bazı uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce
tarafların ara buluculuğa başvurmasını zorunlu kılmıştır, örneğin, Almanya ve Yunanistan’da
durum budur. Bazı ülkelerde ara buluculuğa başvuru teşvik edilmektedir, mesela, İspanya,
İtalya, İngiltere’de de durum böyledir. Bazı ülkelerde ise -bu tasarıda olduğu gibi- ara
buluculuğa başvuru tamamen tarafların iradesine bırakılmıştır. Nitekim Fransa, Belçika,
Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan’daki düzenlemeler de bu yöndedir” (sf. 1055)."
[Data_2011-2013]

244.!!!!
"Ayla Akat Ata: “Tasarı ise idareyi evrensel hukuk ilkelerine ve iç hukuka uygun hareket
etmeye yönlendirmekten uzaktır. Bu tasarıyla, daha çok, etkisi ve görev alanı sınırlı, işlevsiz
bir kurum öngörülmektedir. Bu biçimiyle örgütlenen bir kurumun etkisinin kâğıt üzerinde
kalacağı açıktır. Uzmanlaşmayı temel almayan bu kurum ciddi bir etki yaratmayacaktır.
Uzmanlaşmanın sadece pratiğe bırakılarak öngörülmesi ciddi bir eksikliktir. Toplumsal
problemlerin derinlemesine ele alınması ve sağlıklı bir şekilde çalışma yapılması ancak
uzmanlaşmayla olur. İsveç gibi, bu kurumun ilk ortaya çıktığı ülkede kamu denetçiliği,
uzmanlaşma temelinde hayat bulmaktadır. Keza İngiltere ve Almanya’da da kamu denetçiliği
pratiği bu şekildedir” (sf. 309)."
[Data_2011-2013]

245.!!!!
"Muharrem Işık: “Burada tabii başka şikâyetçi olacağımız konular da olur. Örneğin deriz ki:
Şeker pancarını yok etmek için neden her sene nişasta bazlı şeker üretimini yüzde 35
arttırıyorsunuz? İnsanın sağlığını hiç düşünmüyor musunuz? Bugün Fransa’da, İngiltere’de,
Almanya’da nişasta bazlı şeker üretimi sıfır iken bizim ülkemizde her sene Danıştay’ın verdiği
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kararlara rağmen, yürütmeyi durdurmak için verdiği kararlara rağmen her sene inatla neden
artırıyorsunuz? Hangi firmaları sevindirmek istiyorsunuz? Bunları da sormamız gerekir. Tabii
şeker pancarı demişken… Biliyorsunuz şeker fabrikaları özelleştirildi, bununla birlikte ben
Erzincan’da göçün olacağını düşünüyorum. Ayrıca bugün verilen bir kararla Çayırlı, Kemah ve
Kemaliye ilçelerinin adliyeleri de kapatıldı. Zaten bu insanların çoğunluğu fakir insanlar. 1
dönüm toprak almak için mahkemelerde uğraşan, kadastro ve tapu davaları açan insanlar.
Bundan sonra bunlar diğer bölgelere nasıl gidecekler, nasıl bu davaları takip edecekler, bunu
düşünmemiz gerekiyor. 3-5 tane memurumuz orada çalışmaktaydı, bunlar da başka yerlere
gidecekler. Dolayısıyla bu kararın da gözden geçirilmesini istiyorum” (sf. 505)"
[Data_2011-2013]

246.!!!!
"Atilla Kart: “Değerli milletvekilleri, kamu denetçiliği günümüzde, bilindiği gibi, İskandinav
ülkelerinde ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
Türkiye’de de pekâlâ bu uygulama yapılabilir, yapılmalıdır. Burada önemli olan şudur: Kamu
denetçiliğinin amacına uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacak demokratik bir yapı,
demokratik bir iklim Türkiye’de mevcut mudur, değil midir; temel sorun burada
yoğunlaşmaktadır. Kamu denetçisinin siyasi iktidarın baskısı altında kalmadan, bağımsız ve
tarafsız bir şekilde hareket etme imkânı var mıdır, yok mudur; temel sorun burada
düğümlenmektedir. Bu temel gerçek etrafında konuyu, tasarıyı değerlendirmek, görüşmek ve
buna göre analiz yapmak gerekiyor. Tasarının temel zafiyeti burada başlıyor değerli
arkadaşlarım” (sf. 565)."
[Data_2011-2013]

247.!!!!
"Uğur Bayraktutan: “Avrupa ülkeleriyle bunları karşılaştırdığımız zaman, değerli arkadaşlarım,
83 milyon nüfuslu Almanya’da 2010 yılında ölümlü iş kazası sonucu meydana gelen kayıp 519.
Düşünebiliyor musunuz? 83 milyon nüfuslu Almanya’da sadece 519 kişi 2010 yılında iş kazası
sonucu ölümle kaybediliyor. 64 milyon nüfuslu olan İngiltere’de ise 489 kişi iş kazaları
sonucunda hayatını kaybediyor. Yine 17 milyon nüfusu olan Hollanda’da iş kazası sonucu
2010 yılındaki ölüm sayısı 106. Bu konuda eğer bir rekortmen sıralaması yaparsak Avrupa’da
ne yazık ki 1’inciyiz, bunun dışında da dünyada 3’üncüyüz yani iş güvenliği açısından ne kadar
büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızı göstermesi açısından ilginç bir örnektir” (sf. 94)."
[Data_2011-2013]

248.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Neticede Batı dünyasının insanlar arasında meydana getirdiği bu sınıf
farkları ve insanlar üzerindeki hak ve hukuka aykırı davranışları 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yayınlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu bildirgeye göre
“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkı
vardır. Herkes bu bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa, ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit
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koruma hakkına sahiptir.” denildi. Mamafih bu bildirgeden sonra da Fransa ve İngiltere gibi
bazı devletler sömürge sistemini devam ettirdiler ve mesela Cezayir, Ruanda gibi ülkelerde
soykırım suçu işlediler. (sf. 414)"
[Data_2011-2013]

249.!!!!
"Ayhan Sefer Üstün: “Bakın, şimdi, bu konuya, aslında belki de fazlaca mı önem veriyoruz bu
Paris Prensipleri’ne? Çünkü bakın, mesela Fransa’da bütün bu üyelerin tamamını, başkanını,
vesaire başbakan atıyor. Fransa’da başbakanın konumunu bilirsiniz, yani neredeyse bakan
düzeyindedir. Ama Fransa’nın bu insan hakları kurulu Paris Prensipleri yönünden (A) notu
almış. Yine İngiltere’de bütün üyeleri bir bakan atıyor. Oraya baktığımızda da “Paris
Prensipleri’ne tam uyumlu.” diyor. Şimdi, dolayısıyla bu Paris Prensipleri meselesine çok fazla
takılırsak, sadece bir ilkeye bağlarsak hakikaten yanılabiliriz” (sf. 436)."
[Data_2011-2013]

250.!!!!
"BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …ama ona paralel bir de yeni bir kurum
kuruyoruz. Bu, değişik kurumlardan geliyor. Burada, biraz önce ifade ettim, Meclise bu görevi
veremiyoruz ama burada, işte, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Barolar Birliği gibi
kurumlara veriyoruz. Değerli arkadaşlar, şunu ifade edeyim: Tabii, Türkiye’de, belki ülkemizin
özelliği, samimiyetle bunu söylüyorum… Biraz önce Ayhan Bey ifade etti, “İnsan Hakları
Kurumunun üyelerini ilgili bakan atıyor.” dedi “İngiltere’de, Fransa’da da başbakan tek
imzayla, Bakanlar Kurulu değil.” (sf. 441)"
[Data_2011-2013]

251.!!!!
"Ahmet Salih Dal: “Değerli milletvekilleri, ülkemizin demokratik açıdan ne kadar ileride
olduğunu Kurulun üye seçiminden de çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Paris Prensipleri’ne tam
uyumlu görülen Fransa’da başkan ve üyeler başbakan tarafından atanmaktadır, İngiltere’de
ise ilgili bakan tarafından atanmakta iken ülkemizde 11 kurul üyesi farklı makamlar tarafından
atanırken Başkan ve ikinci başkan üyelerin seçimiyle belirlenmektedir” (sf. 459)."
[Data_2011-2013]

252.!!!!
"Levent Gök: “Şimdi, gerçekten böylesine komik bir yaklaşımla yani bizleri ciddiye almayan,
sivil toplumu ciddiye almayan bir yaklaşımla karşılaşmanın derin üzüntüsünü o anda yaşadık
değerli arkadaşlarım. Şimdi, 7 üyeyi yani çoğunluğu zaten Bakanlar Kurulu belirleyecek, 2
üyeyi de Cumhurbaşkanı belirleyecek ve böylece bu kurul Paris İlkeleri çerçevesinde ve sivil
toplumun da arzuladığı ölçüde değişmiş olacak. Yani yazıklar olsun bu anlayışa değerli
arkadaşlarım. Bu gerçekten insan hakları mücadelesiyle alay etmenin tam tipik bir örneğidir.
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Ben Sayın Başkanımızı da o gün kınadım burada. Sayın Başkanımızın hâlâ bu konudaki
açıklamalarını hayretle karşılıyorum. Bunların tamamını Paris İlkeleri reddediyor değerli
arkadaşlarım. Bakın, Avusturya’da, Danimarka’da, Portekiz’de bütün insan hakları kurulları
üyelerini parlamento seçiyor. Verilen örnekler İngiltere, Fransa… Türkiye'nin demokrasi
standardı İngiltere’yle bir midir değerli arkadaşlarım, Fransa’yla bir midir? Orada neye
bakıyorlar biliyor musunuz? Gerçekten kafaca etik olarak insan hakları alanında bağımsız
olsun, ona bakıyorlar. Yani öyle bir kişi olacak ki buna sağcısı da, solcusu da, hangisi bakarsa
baksın “Tamam, bu işte, insan haklarını korur.” diyecek şekilde seçiyorlar. Bizde öyle mi
oluyor? Hükûmetin yaptığı atamalara bakın, Cumhurbaşkanının yaptığı atamalara bakın,
hepsinin altından birer cemaat sesi çıkmıyor mu değerli arkadaşlarım? RTÜK’teki üyelerinize
bakın, Zahid Akman’ın durumuna bakın, Deniz Feneri’nin irtibatlı olduğu durumlara bakın.
Alıyorsunuz, şimdi, onları bir de ödüllendiriyorsunuz, her yerlere yerleştiriyorsunuz” (sf.
485)."
[Data_2011-2013]

253.!!!!
"Bülent Arınç: Devlet sırrına örnek vereceğimiz ülkeler var. “İngiltere’de ‘devlet sırrı’ kavramı
1911 tarihli Official Secrets Act ile düzenlenmiş.” deniyor. Aynı zamanda Belçika’da hüküm
var, Bulgaristan’da, Yunanistan Anayasası’nda; İtalya’da 241 sayılı Kanun’da var, 801 sayılı
Kanun’da bize benzer düzenlemeler var; Fransa’da idari dokümanlara erişim hakkında
kanunda bu hususlar var ve diğer ülkelerde de var. (sf. 648)"
[Data_2011-2013]

254.!!!!
"Hülya Güven: Ve yurt dışında intern hekimlere iki örnek vereceğim aldıkları maaşla ilgili
olarak. İngiltere’de 22.500 sterlin alıyor bir 6’ncı sınıf öğrencisi intern döneminde, İrlanda’da
ise 33 bin avro alıyorlar, bizde ise bu öğrencilerimiz nöbet tuttukları hâlde, hastalarla birebir
ilgilendikleri hâlde ve hatta öğrenciler artık öğrenci diyemeyeceğiz, demeyeceğiz- bu hekim arkadaşlarımız aynı şekilde diğer
hekimlere olduğu gibi şiddete maruz kalıyorlar. (sf. 308)"
[Data_2011-2013]

255.!!!!
"Mehmet Domaç: “Saygıdeğer milletvekilleri, sendikalar ilk olarak sanayi devriminin beşiği
olarak İngiltere’de ortaya çıktılar. İngiltere’de, 18’inci yüzyılda sendikalar devlet tarafından
tanındı. Fransa’da, 1871 yılında Paris’te işçiler yönetime el koydular. Hepiniz bilirsiniz bir Paris
Komünü oluşturdular ama çok sürmedi.1884 yılında sendikalar örgütlenme hakkı elde ettiler
Fransa’da, Almanya’da 19’uncu yüzyılın ortasında” (sf. 198)."
[Data_2011-2013]
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256.!!!!
"Namık Havutça: “Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin sendikal örgütlenmenin üretimi
gerilettiğini, gelişmeye engelmiş gibi gösterdiğini görüyoruz. Bunun aksine, sanayisi gelişmiş,
kalkınmış ülkeler de sendikal hareketin önünü açmış ülkelerdir. Almanya’da sendikalı işçi
sayısı yaklaşık 8 milyon, bunun yetişkin nüfusa oranı yüzde 12. İngiltere’de yaklaşık 7 milyon,
oran yüzde 15. İtalya’da 11 milyon 600 bin sendikalı var ve oranı yüzde 23. Bakın,
Hükûmetinizin döneminde, 2002 yılında Türkiye’de yüzde 10 seviyesinde bir sendikal
örgütlenme vardı ve yaklaşık 2 milyon 800 bin sendikalı işçi bulunuyordu. Şimdi ise Türkiye’de
10 milyon işçi var, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sendikalı işçi sayısı sadece 950 bin
civarında gösteriliyor” (sf. 651)."
[Data_2011-2013]

257.!!!!
"Tufan Köse: “Peki, çok öykündüğümüz Almanya’da sendikalı işçi sayısı ne kadar? Sayı da
önemli değil işin esasında. Almanya’da 8 milyon 600 bin sendikalı işçi var, dünyanın en
gelişmiş 3’üncü sanayi ülkesi. Yetişkin nüfusa oranı bu sendikanın, sendikalaşmanın yüzde 12.
Keza İngiltere’de 7 milyon 559 bin, yetişmiş insan nüfusuna oranı yüzde 15, İtalya’da bu oran
yüzde 23, Belçika’da yüzde 32, İsveç’te yüzde 51 yani gördüğümüz gibi sendikalar ne
gelişmenin ne de kalkınmanın önündeki engeller değildir. Sendikalar, örgütlü toplumun,
örgütlü insanın, çalışan insanın örgütlü olmasının ülkenin de önünü açacağının bir
göstergesidir” (sf. 338-339)."
[Data_2011-2013]

258.!!!!
"Haydar Akar: “Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte
olduğumuz yasa Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu. Tabii, bu yasa bu isimle gelmedi ama
Sayın Bakan bu ismi koyunca sendika kanunu olduğunu düşünüyor herhâlde ancak biz bunun
bir sendika kanunu olduğunu düşünmüyoruz. Tabii, sendika kanunu deyince gelişmiş sanayi
ülkelerindeki sendikalaşmış işçi oranları, işçi sayıları akla gelir. Örnek verecek olursak,
Almanya’da 8 milyon 600 bin kişi, yine bu Alman nüfusuna oranı yüzde 12. Sendikalaşmış,
sendikalı işçi sayısından bahsediyorum. Yine gelişmiş ülkelerden, sanayisi gelişmiş ülkelerden
İngiltere 7 milyon 550 bin kişi, bunun da nüfusa oranı yüzde 15. İtalya’da ise 11 milyon 600
bin kişi ve bunun da nüfusa oranı yüzde 23. Peki, Türkiye’deki durum ne? 1980 yani 12
Eylülden önce iki buçuk milyon işçi vardı, bugün kayıtlı işçi sayısı 10 milyon yani yaklaşık 4 kat
işçi sayısı artmış. Yine bugün, sendikalı işçi sayımız 922 bin. Tabii, bu 922 bin kafaları
karıştırmasın, bu 922 binin tümü grev hakkına sahip değil sadece sendikalı işçi olarak geçiyor.
Bu da, Türkiye nüfusunun yüzde 8,94’üne karşılık geliyor. Peki, bu kadar sanayileşmiş
olduğundan bahsettiğimiz bu ülkede sendikalaşma oranının, sendikalı işçi sayısının düşük
olması ne anlama geliyor? Ne anlama geldiğini şöyle açıklayayım, yine Türkiye İstatistik
Kurumunun verilerinde, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 949 lira, yoksulluk sınırı da 3.092 lira”
(sf. 459-460)."
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[Data_2011-2013]

259.!!!!
"Osman Kaptan: “Almanlar daha çok Antalya’nın Alanya ve beldelerinde mülk alırken,
İngilizler daha çok Kaş, Kalkan’dan ev almaktadırlar. Kalkan’da 900’ü İngiliz olmak üzere 1.200
yabancı mülk satın almıştır. Turistik bölgelerdeki belediye başkanları ve çalışanları ile belde
esnafının mesaisi, beldedeki çalışan esnafların mesaisi yirmi dört saattir; gecesi gündüzü
yoktur, çalışma esastır, hizmette kalite esastır. Belde belediyelerinin kalkması turizmde
bindiğimiz dalın kesilmesi anlamına gelmektedir. Kırsalda köylerin kalkması ile de köylünün
üstüne vergiler yüzde 100 artarak binecektir, yoksulluk, fakirlik artacaktır, ev yapmak sorun
olacaktır. Esnaf tabela assa para, su para, katı atık para, her şey para. Deli Dumrul örneği gibi,
ilçe, büyükşehir, belediye hizmetlerini alandan da almayandan da para alacaktır. Bir yerde
yangın çıktı mı ilçeden, ilden itfaiye gelinceye kadar yanmayan ev, kül olmayan dükkân
kalmayacaktır. Su baskını, sel, doğal afet ona kezadır” (sf. 70)."
[Data_2011-2013]

260.!!!!
"İdris Baluken: Şimdi siz dünyada yürüyen savaş süreçleriyle ilgili müzakere süreçlerinde
gözlemcilik yapacaksınız ama kendi ülkenizde müzakere lafını ağzına alanı bile hemen
mahkûm edeceksiniz, cezaevine atacaksınız, teşhir edeceksiniz, ölümle yüz yüze
getireceksiniz. Bu yaklaşımın bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Dünyada geçmişte de
benzer sorunların tamamı müzakere ve diyalog süreçleriyle çözüldü. İngiltere ile IRA
arasındaki savaş yüz yılın üzerinde sürdü, binlerce insan
hayatını kaybetti. Bugün yaşanan açlık grevleri süreci aynı şekilde IRA direnişçileri tarafından
ortaya kondu. .. İspanya-ETA süreci aynı şekilde, İsrail-Filistin Kurtuluş Örgütü aynı şekilde.
Bütün bu sorunların çözümü konuşarak, istişare ederek, müzakere, diyalog süreçlerini
işleterek oluyor.(sf. 39)"
[Data_2011-2013]

261.!!!!
"Ahmet Baha Öğütken: Altını çizerek tekrar ediyorum, Kanun’un ruhunu iyi anlamak lazım.
Zaten dünyada kendi iç dinamikleriyle refaha ulaşmış ve dünyanın en büyük ekonomileri
arasına girmiş hiçbir örnek ülke yoktur. Bunu anlayabilmek için yurt dışı ile ülkemizi mukayese
etmemiz gerekir. İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin bu
konudaki yaklaşımlarını bir inceleyelim. Bu ülkelerin bakış açılarına konuşmamın sonunda
değineceğim (sf. 56) .......Yukarıda bahsettiğim bazı gelişmiş ülkelerde yabancıların mal
edinmesiyle ilgili olarak birkaç
ülkeyi konu almak istiyorum: Almanya’da yabancıların taşınmaz edinimine yönelik herhangi
bir yasal sınırlama yoktur. Belçika, İngiltere, İspanya, Hollanda yine aynı şekilde yabancıların
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taşınmaz edinimi bakımından hemen hemen hiçbir kısıtlama getirilmediği ülkeler arasındadır.
(sf. 58)"
[Data_2011-2013]

262.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Bu müzeye baktığınız zaman Avrupa’daki müzelerle mukayese edeceğiniz
çok önemli bir durum söz konusu. Avrupa’daki müzelerde genelde o coğrafyalarda kurulan
devletlere baktığınız zaman aşağı yukarı, diyelim Fransa’da, tek devletin kurulmuş olduğunu
görürsünüz. Fransa’da sadece tek devletin ve tek medeniyetin kurulmuş olduğunu
görürsünüz. Keza, aynı şekilde Almanya’ya
baktığınızda Almanya’da tek devletin kurulmuş olduğunu görürsünüz, İngiltere’de tek devletin
kurulmuş olduğunu görürsünüz. Hâlbuki Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezmiş olanlar şunu
iyi bilirler ki Anadolu coğrafyası çok zengin bir coğrafyadır ve burada çok devlet kurulmuştur
ve çok medeniyet çökmüştür... , şimdi aldığınız kararların, büyükşehir yasasıyla ilgili aldığınız
kararların sonuçlarını çok iyi tahlil etmeniz gerekir. Büyükşehir belediye başkanlıkları
oluşturabilirsiniz ama neden mücavir alanı daha genişletip il sınırlarına kadar
götürüyorsunuz? (s 141)"
[Data_2011-2013]

263.!!!!
"Kemal Kılıçdaroğlu: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi
Hükûmetinin bir bütçesini daha görüşüyoruz. Bütçe hakkı, insanoğlunun mücadele verdiği ve
elde ettiği en önemli haklardan birisidir. 1215 yılında Magna Carta ile başlayan mücadele hâlâ
devam ediyor. Kralın vergi koyma yetkisini halkın temsilcilerine verme mücadelesidir bu
mücadele. O nedenledir ki mücadele başarıyla sonuçlanmış, sadece İngiltere’de beş yüz yıla
yakın bir mücadele yapılmış, 1789 Fransız İhtilali ile perçinlenmiş ve günümüze kadar devam
etmiştir. O nedenle, bütçe hakkı temel bir haktır, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. (sf.
352)"
[Data_2011-2013]

264.!!!!
"Daha çarpıcı bir şey vereceğim: On yıllık borçlanma… Aynı bankacı Amerika’da on yıllık
borçlanma yapsaydı faiz yüzde 1,62’ydi; Almanya’da 1,37, İngiltere’de 1,79; bizde on bir ayda
yüzde 20,8, dolar bazında getirisi var kamu kâğıdının.
Değerli arkadaşlarım, şimdi sormamız gerekiyor: Kriz nerede acaba? Nerede bu başarılı
ekonomi politikası? (sf. 358)"
[Data_2011-2013]
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265.!!!!
"Naci Bostancı: “Elbette, bir ülkenin dili sadece bir kurumu marifetiyle zenginleşmez,
gelişmez. Ülkelerin dilleri ülkelerin zenginlikleriyle ve gelişmişlikleriyle ilgilidir. Mesela, Alman
felsefesinden bahsediyoruz, Marx Almanca yazmıştı. Alman felsefesinin arkasında 19’uncu
yüzyılda Almanya’nın büyük gelişmesi, tiyatrosunun canlılığı vardır. İngiliz ekonomi
politiğinden bahsederiz. Orada da yine, 15-16’ncı yüzyıldan bu yana İngiltere’nin canlı, siyasi,
ticari, iktisadi hayatı vardır. Fransa edebiyatı için de öyledir. Aklımıza hangi isim gelse,
Lawrence Durrell’den, İngiliz Robert Musil’e yahut da Albert Camus’a kadar, bunların hepsinin
arkasında zengin, güçlü ülkeler vardır. “Batı medeniyeti” dediğimiz, esasen o dilsel anlatım
repertuarı önemli ölçüde salonların ürünüdür, salonlar, kültür salonları” (sf. 130)."
[Data_2011-2013]

266.!!!!
"Hasan Hüseyin Türkoğlu: Bu Bakanlığın görev alanında bulunan Türk Hava Yollarının grev
yapan çalışanlarının işine nasıl son verdiği hâlâ hafızalarımızdadır. Çalışanın zam talebini işten
atarak cevaplayan Türk Hava Yolları, İspanya’da, İngiltere’de, Avrupa’da birçok spor kulübüne
ve lige sponsor olmuştur. Türk Hava Yolları çalışanlarına zam vermemiş, ama İspanyol
çocuğuna, İngiliz çocuğuna, Fransız çocuğuna, hülasa Avrupa çocuğuna milyon dolarları
verebilmiştir. Bu konuya ilişkin bilgi edinme taleplerimiz ise, Türk Hava Yollarının yüzde
51’inin özel sektör alanında olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. ... Değil ise, kamuya ait ise
Türk milletinin çocuklarından esirgeyip İspanyol çocuğuna, Amerikan çocuğuna, İngiliz
çocuğuna verdiğiniz milyon dolarları niçin bizden saklıyorsunuz? Türk Hava Yolları uçaklarında
AKP’nin lehinde yazmayan gazetelere yer verilmemektedir. “Uçmayan kalmasın.” denilmekte
ama Yeniçağ, Ortadoğu gibi gazeteleri uçakta okumak nasip olmamaktadır. (sf. 682)"
[Data_2011-2013]

267.!!!!
"Altan Tan: “Değerli arkadaşlar, bugün, bakın -yine bunlar yani bakanlıkların kendi yazılarıbütün dünyada güneş enerjisine ve rüzgâr enerjisine ağırlık veriliyor ve buralarda yüzde 30
civarında teşvik veriliyor bunlara. Almanya’da -yani enerjisinin- yüzde 13, Avusturya’da yüzde
78, İngiltere’de yüzde 10, İsviçre’de yüzde 60, Portekiz’de de yüzde 39 enerji üretimi var.
Yani, bilmeyenlere diyorlar ki: “Bunlar yatırıma karşı. Bunlar istemiyorlar ki memleketin
elektriği olsun. Millet karanlıkta kalsın.” Kardeşim, bak, dünya nereden elde ediyor? Bak,
rakamlar var. Tabii ki elektrik olacak yani biz kalkıp da mum lambasında kalmayacağız;
sanayiye lazım, aydınlatmaya lazım, her şeye lazım bugün enerji. Dünya bugün, enerjiyi
tartışıyor, konuşuyor” (sf. 812)."
[Data_2011-2013]
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268.!!!!
"Değerli milletvekilleri, Türkiye’de kızamığın, veremin, sıtmanın arttığından, patladığından
falan bahsediliyor. Gerçekten bunu söyleyen arkadaşlarım dünyayı hiç takip etmiyorlar mı,
çok merak ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bütün Avrupa’da, Fransa’sında,
İngiltere’sinde, Bulgaristan’ında, Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde çok büyük kızamık
salgınları var. Türkiye’de de kızamık vakaları görüyoruz. Nasıl görüyoruz, biliyor musunuz?
Kızamık vakalarının hiçbiri ülkemizde yerleşik kızamık virüsüyle gerçekleşmiyor. Yurt dışıyla
son yıllarda Türkiye’nin çok ciddi bir alışverişi olmaya başladı. Buralardan gelen vakalarımız
var. Bunu söyleyen arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, 2001 yılında Türkiye’de 30 bin
kızamık vakasının -daha doğrusu, kayıtlı 30 bin vakanın- olduğunu acaba bilmiyorlar mı?
Muhtemelen vakalar o zaman daha da fazlaydı. Türkiye’de şu anda yerli sıtma vakası
görmüyoruz. Dışarıdan bize bir sıtma vakası bulaşırsa geliyor ve biz onu da kontrol etmek için
elimizden geleni yapıyoruz. (sf. 832)"
[Data_2011-2013]

269.!!!!
"Muhammed Çetin: “Öte yandan, Bakanlığımız bu hizmetleri son derece kısıtlı bir kadro,
toplam 6 bin civarında memurla yürütmektedir. Aynı işi Fransa 15 bin, İngiltere 17 bin kişiyle
yapıyor. Bu itibarla, ülkemizin giderek artan diplomatik faaliyetlerini hakkıyla yerine getirmek
için, Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, diplomatik kariyer memurlarının
sayısının artırılması, dünya dillerinin öğretilme ve yurt dışı lisansüstü eğitim imkânı
sağlanması gibi önemli adımlar atılmaktadır. Bu düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin
ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. ” (sf.
244)."
[Data_2011-2013]

270.!!!!
"Necati Özensoy: “Bakın, burada, basında veya televizyonda birçok tartışmalar devam ediyor
özellikle NBŞ’yle ilgili, “NBŞ yani nişasta bazlı şekerler sağlığa zararlı mıdır, değil midir?” İşte,
kimileri diyor ki: “Nişasta bazlı şekerler yüzyılın en büyük felaketidir.” Bununla ilgili gerçekten,
işte kanser yapma etkilerinden… “Nişasta bazlı şeker, hastalık ve ölüm saçıyor.” diye, bu
konularda iddia edenler var. Bakın, bunun yanında Fransa, Hollanda ve İngiltere nişasta bazlı
şekerin kullanımını yasaklarken bizde maalesef, ifade ettiğim gibi, Avrupa Birliği ortalaması
yüzde 2 olmasına rağmen, neredeyse yüzde 30’lar seviyesine çıkartıldı nişasta bazlı şeker
kullanım kotaları. Yani maalesef birtakım şeyleri hep maddi gözlerle, maddi konularla
kıyaslayarak ortaya koyuyoruz” (sf. 909)."
[Data_2011-2013]
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271.!!!!
"Ne hazindir ki bu düzenleme, tek amacı Türk varlığını yok etmek ve tarihten silmek olan Sevr
Antlaşması’nın “Kürdistan” başlıklı 3’üncü kesiminde bulunan 145’inci maddesinde yer
almaktadır. Buna çok da şaşırmıyoruz ve bu düzenlemeyi çok da yadırgamıyoruz tarafları
açısından. Zira, bu düzenleme yapılırken masanın karşı tarafında Türk milletine yeryüzünde
hayatiyetini devam ettireceği bir karış toprağı dahi çok gören, kurduğu devleti başına yıkmak
için ahdetmiş, böylelikle Türk milletinin üstüne çullanmış İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı
başta olmak üzere yedi düvel vardı. Başka bir ifadeyle, Sevr masasının karşı tarafında, vatan
şairi Mehmet Âkif’in dediği gibi “Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela” türünden
yedi bela vardı. Bunları anlıyoruz, bunları yadırgamıyoruz. (392)"
[Data_2011-2013]

272.!!!!
"Çoğu Avrupa ülkesi hukukunda da benzer hususlar vardır. Bunlardan birisi, mesela, Alman
hukukuna göre, mahkemelerde kullanılan resmî dil Almancadır. Bu nedenle, her belgenin
Almancaya çevrilmesi gerekir. Taraflardan biri, özellikle sanık Almanca bilmiyorsa bütün yargı
işlemlerini çevirecek bir tercüman isteme hakkına sahiptir yani Almanca bilen sanık tercüman
isteme hakkına sahip değildir. Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,
İngiltere ve Portekiz gibi
ülkelerdeki düzenlemeler de Alman hukukuna benzer ya da paraleldir. (393) Görüldüğü üzere,
uluslararası sözleşmelerde “ana dilde savunma hakkı” adında bir hak olmadığı gibi, Avrupa
Birliği üyesi ülke uygulamalarında da böyle bir hakkın verilmesi söz konusu değildir. Daha açık
bir ifadeyle, karşılaştırmalı hukukta da devletin dilini bilen, anlayan, konuşan sanığın başka bir
dilde savunma hakkı ya da imkânı yoktur. (393)"
[Data_2011-2013]

273.!!!!
"Halil Aksoy: “Değerli milletvekilleri, size bu konuda dünya örneklerinden birkaç tane örnek
vereyim. Almanya’da kendi egemenlik sınırları dâhilinde mahkemede tercüman bulundurma
hakkı olmakla beraber, bu hakkın kullanılmasından kaynaklı maliyeti yine devlet tarafından
ödenmektedir. Avusturya, Belçika, İngiltere’de de kovuşturmayla ilgili her aşamada tercüman
hakkı sağlanır ve bu haktan kaynaklı olan tüm masraflar da devlet tarafından karşılanır.
Avusturya tutuklular için alternatif olarak mahkemeye mahkeme personeli veya “el emin”
denilen kişiler aracılığıyla, rızaya dayalı tercüme hakkı sunmaktadır” (sf. 628)."
[Data_2011-2013]

274.!!!!
"Mehdi Eker: Diğer ülkelere bakıldığında, örneğin İngiltere’de -soruda bahsedildiği gibisporcular için özel bir vergi bulunmamakta, herkes kazanca göre gelir vergisi ödemektedir.
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Bazıları kazancının yüzde 50’sini vergi olarak ödemektedir. Fransa’da da 3 çeşit vergilendirme
yöntemi olup jokeyler diğer profesyonel sporcular ile aynı şekilde vergilendirilmektedir.(858)"
[Data_2011-2013]

275.!!!!
"Daha acı olan bir şey de değerli arkadaşlar, o günün Osmanlısının Genelkurmay Başkanı
Alman General Liman von Sanders’tir. Osmanlı Devleti, savaştığı İngilizlere karşı çok değerli
bir şehrini kaybetmiştir ama Osmanlının Genelkurmay Başkanı Liman von Sanders, General
Edmund Allenby’ye bir telgraf çekiyor: “Seni kutluyorum, Hristiyanlık açısından çok önemli bir
iş yaptın, Kudüs’ü Müslümanlardan, Türklerden kurtardın.” diyor. General Allenby’nin verdiği
cevap, tarihte bizim açımızdan ders alınacak bir cevaptır, diyor ki: “Bu savaş burada bitmez,
bu savaş, Türkler geldikleri Orta Asya karanlığına geri dönünceye kadar devam edecektir.”
Değerli arkadaşlar, bu söz, bir zafer kazanmış generalin şımarık sözleri, beyanları değildir. Bu
sözü Lozan sonrasında Lord Curzon, İsmet Paşa’ya söylemiştir. “Paşa, çok sevinme, yırtıp
attığın bu Sevr’in şartlarını zamanı
geldiğinde tek tek önünüze çıkartacağız.” demiştir."
[Data_2011-2013]

276.!!!!
"Ali Serindağ: Sayın Başkanım, Gaziantep savunması, tarihin örnek savunmalarından biridir.
Biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı’nda en önemli cephelerden birisi Güney Cephesi’dir. Güney
Cephesi’ni çok önemli kılan da Gaziantep savunmasıdır. Gaziantep, önce İngilizler tarafından
işgal edilmiştir, sonra İngilizlerin Fransızlarla anlaşması üzerine, Fransızlar Gaziantep’e girmek
istemişlerdir. Daha önce Kilis’e girmişlerdir, sonra da Gaziantep’i ele geçirmek istemişlerdir.
Gaziantep on bir ay direnmiştir, binlerce şehit vermiştir ve Gaziantep savunması millî Kurtuluş
Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olmuştur. Millî Kurtuluş Savaşı’nın bu kadar…(609)"
[Data_2011-2013]

277.!!!!
"Binali Yıldırım: “PTT Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışan dağıtıcı sayısı 9.550’dir,
buna ilave, hizmet alımı suretiyle 5.889 eleman çalışmaktadır. Kütahya PTT Başmüdürlüğünün
dağıtıcı norm sayısı 87’dir, şu anda 99 kişi çalışmaktadır, dolayısıyla bir sorun yoktur. Türkiye
düzeyinde dağıtıcı başına posta gönderi sayısı 350 iken bu rakam Fransa’da 529, İngiltere’de
551’dir” (sf. 1092)."
[Data_2011-2013]

278.!!!!
"Recai Berber: Değerli arkadaşlar, biz on yıldır yapıyoruz. On yıldır 40 bin
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yatak yapmış mıyız? Bunu bütçeden yapmışız. Şimdi diyoruz ki: Değerli arkadaşlar, Türkiye’de,
bütün dünyada, bugün İngiltere’de 250 milyar pounddan fazla bu tip projeler yapıldı, İtalya’da
yapıldı, Macaristan’da hapishaneler bile bu şekilde, bu modelle yapıldı. (529)"
[Data_2011-2013]

279.!!!!
"Mustafa Baloğlu: “Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkemizde hastane yatak
planlamasına bakıldığında mevcut yatak sayısı toplamda 193.477’dir. Bu model ile Sağlık
Bakanlığımızın hedefi, bu rakamı 230.048’e çıkarmaktır. Böylece 10 bin kişiye düşen yatak
sayısı 26’dan 31’e çıkacaktır. Dünya geneline baktığımızda bu rakamlar bu civardadır.
İngiltere’de 10 bin kişiye 30 yatak, İtalya’da ise 35 yataktır. Kamu-özel ortaklığı modeliyle
hedeflenen, tüm hastanelerimizi Hükûmetimizin 2023 vizyonuna uygun, modern ve nitelikli
hâle getirmektir. Sağlık Bakanlığına ait toplam yatak sayısı 2002 itibarıyla 107.307’dir.
2012’de bu rakam 122 bine çıkmıştır. Nitelikli hasta yatak oranı ise 2002’de yüzde 9 iken
2012’de yüzde 39’a çıkmıştır. Hâlen mevcut 74 bin yatağın yenilenmesi ve nitelikli hâle
getirilmesi ihtiyacımız vardır."
[Data_2011-2013]

280.!!!!
"KAMER GENÇ (Devamla) – Arkadaşlar, bakın, İstiklal Savaşı sırasında bu devlette Yunanlarla
iş birliği yapanlar var; İngilizlerle, İtalyanlarla yapan hainler var. O hainlerle beraber iş birliği
yapıp da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını engelleyen onursuz insanlar var. O onursuz
insanların yansımaları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir. (AK PARTİ sıralarından
gürültüler) (107)"
[Data_2011-2013]

281.!!!!
"Bu kanunla bir elektrik piyasası getirilmek isteniyor. Değerli milletvekilleri, 1996 yılında ilk
defa Norveç ve İsveç arasında enerji değişim programıyla başlayan bir husus bu, enerji
piyasası düzenlemesi. Daha sonra buna Danimarka, Finlandiya, Estonya -2002 yılında- ve
Litvanya katılmış. Ondan sonra da, 2006 yılında Almanya, 2010 yılında da İngiltere dâhil
olmuş. Sonuçları tam olarak irdelemek mümkün değil, ama Avrupa’da bu sisteme dâhil olan
ülkeler ile dâhil olmayan ülkelerdeki fiyatları karşılaştırmışlar, bu sisteme dâhil olan ülkelerde
tüketicinin karşı karşıya kaldığı fiyat artışları diğerlerine göre çok daha yüksek olmuş.
Dolayısıyla, böyle bir piyasa kurulmasıyla tüketiciyi de korumuş olmuyoruz değerli arkadaşlar.
(sf. 1260)"
[Data_2011-2013]
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282.!!!!
"Ali Babacan: “Kira sertifikaları dünyada gittikçe yaygınlaşan bir finansman enstrümanı yani
bir borçlanma enstrümanı. Ancak bu borçlanmanın klasik borçlanmadan farkı, bu
borçlanmayla ilgili bir varlık göstermek gerekiyor. Yani bu varlığın satılıp tekrar kiralanmasıyla
ilgili bir muamele bu kira sertifikalarının arkasında. Sadece geçen yıl küresel piyasalarda 120
milyar dolarlık bir yeni ihraç söz konusu oldu. Şimdiye kadarki toplam rakam da yine küresel
piyasalarda 400 milyar dolara ulaşmış durumda. Her ülkenin kendi iç ulusal piyasasında
yapmış olduğu ihraçlar bu rakamların dışında. Bunları da topladığımızda tabii rakam çok daha
yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu, aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde artık tercih ediliyor
yani İngiltere, Almanya gibi Batı ülkelerinde de gittikçe yaygınlaşan bir finansman modeli. Bu
modelin çalışabilmesi için bir varlık kiralama şirketi gerekiyor. Yani, gayrimenkullerin
tapusunun bu kira sertifikasının dönemi boyunca bu varlık kiralama şirketine devredilmesi
gerekiyor. Ancak bizim bu varlık kiralama şirketimiz yüzde 100 hazinenin sahip olduğu ve
kontrol ettiği bir şirket ve bunun üzerinden üretiliyor bu enstrümanlar. Bizim bu kurduğumuz
yapı hem uluslararası hukuk açısından yani yatırımcıların bu enstrümanlara yatırım
yapmasıyla alakalı hukuki değerlendirmeler açısından hem de finansman yöntemi açısından
son derece uygun bulundu ki bizim, geçen sene 1,5 milyar dolarlık yapmış olduğumuz
uluslararası ihraca yaklaşık 8-9 milyar dolar civarında bir talep oluştu. Yine, geçen yıl ve bu yıl
iç piyasada da toplam 3,1 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş olduk. Bu kira
sertifikası bir borçlanma enstrümanı olduğu için borçlanma limitinin de içinde
değerlendiriliyor. Dolayısıyla, bütçenin burada belirlemiş olduğu, bütçe kanunuyla belirlenmiş
olan limitlerin içinde değerlendirilen bir borçlanma enstrümanı” (sf. 59)."
[Data_2011-2013]

283.!!!!
"Ali Serindağ: Kısaca, göç zor bir alandır. Kendi davetleriyle Avrupa ülkelerine giden
yurttaşlarımız bile orada çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Orada pek çok ırkçı
saldırılara maruz kalmaktadırlar bizim vatandaşlarımız. Bana göre, bize göre, sadece
yurdumuza gelen, yurdumuzda kalan ve yurdumuzdan çıkış yapacak olanlarla ilgilenmemiz
yetmez. Asıl bizim ilgilenmemiz gereken başka bir konu, yurt dışında bulunan göçmen
vatandaşlarımızın orada mutlu olmalarını sağlayacak tedbirleri alacak şekilde o ülke
hükûmetleriyle ilişkilerimizi geliştirmektir. Bizim oradaki vatandaşlarımızın entegrasyon
sorunları var, başka sorunları var, yurttaşlık sorunları var, vize sorunlarımız var her şeyden
evvel. Şimdi, Sayın Hükûmet çıkıyor, diyor ki: “Efendim, biz, bugün Tanzanya’yla vize muafiyet
anlaşması imzaladık.” yok “Kenya’yla vize muafiyet anlaşması imzaladık.” Siz, Almanya’yla
yapabiliyor musunuz?...İngiltere’yle yapabiliyor musunuz? Fransa’yla yapabiliyor musunuz?
(sf 236)"
[Data_2011-2013]
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284.!!!!
"Ali Torlak: “Demir yollarıyla alakalı dünyadaki uygulamalara baktığımızda, serbestleşme veya
özelleştirme uygulamalarında sadece özel sektörün kazandığı görülmektedir. Dolayısıyla,
demir yolu taşımacılığı sektörünü tanıyanlar, demir yollarında gelir getiren taşımacılık
türünün yük taşımacılığı olduğunu iyi bilirler. Özelleştirmeyle birlikte demir yollarına gerçek
anlamda ilgi duyan şirketler yük taşımacılığını yapan lojistik şirketler olacaktır. Yolcu
taşımacılığında gelir düşük olduğu için, özel hava yolu şirketlerinde olduğu gibi, özel şirketlere
yolcu garantisi verilecektir ya da yine hava yolu şirketlerine verilen yakıttan ÖTV alınmaması
gibi ciddi devlet sübvansiyonu uygulanacaktır. Devlet, yeni kurulan bağlı ortaklık TCDD
Taşımacılık AŞ’ye özel sektör ile rekabet edebilmesi için ve kamu hizmetinin sürdürülebilmesi
için şimdikinden çok daha fazla sübvansiyon uygulamak zorunda kalacaktır. Bu da başka bir
sorunu teşkil edecektir. Sübvansiyon uygulandığı takdirde Avrupa Birliği Komisyonu
İngiltere’ye gönderildiği gibi ciddi uyarılar ve önlem paketleri alınması yönünde bildiriler
gönderecektir. Çünkü İngiltere’ye gönderilen uyarılarda uygulanan sübvansiyonların
azaltılması istenmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliğinin bu uyarılarına karşın sübvansiyonları
daha düşük gösterebilmek için ek gelir arayışına girilecektir. Sonuçta, Almanya, Fransa ve
İngiltere’de olduğu gibi bilet fiyatları artacak ya da ÖTV gibi genel olarak ödediğimiz vergilere
yeni ilaveler yapılacaktır” (sf. 211)."
[Data_2011-2013]

285.!!!!
"Haydar Akar: Tabii, o dönemde Fransızlar, Almanlar ve İngilizlere verilen imtiyazlar vardı.
Öyle imtiyazlardı ki, demir yolu yapıyorlardı, demir yolunun sağında ve solunda 20
kilometrelik alanlardaki madenleri de kullanma imtiyazına sahip oluyorlardı. Öyle yerlere
yapıyorlardı ki, tamamen ham maddeye yönelik yapıyorlardı. İngilizlerin, Almanların,
Fransızların talip oldukları veya ihtiyaç duydukları ham maddelerini kendi ülkelerine sevk
etmek için yapıyorlardı. Bu, o dönemde yapıldı.(222)"
[Data_2011-2013]

286.!!!!
"Erdal Aksünger: Konu Almanya’yla ilgili örneklerden gitti. Bunu söyleyeyim, bu yapılanların
mantığı, hepsine “Kamudaki hizmetleri ucuzlatmak ve büyütmek.” deniliyor. Almanya’nın bu
konudaki serbestliğine baktığınız zaman, bütün Avrupa’yı kandırmıştır aslında, Fransa’yla
birlikte. Niye kandırmıştır? Çünkü
Deutsche Bahn, yüzde 75’i yine devletin elindedir, kuzey aksından güney aksına kadar,
İngiltere’yi çukura attıklarından sonra, tüm Avrupa’yı Fransa’yla birlikte ele geçirmişlerdir.
Eğer Türkiye’ye de bu özelleştirme serbestisi gelirse, merak etmeyin, Deutsche Bahn
Türkiye’ye girecektir ve bütün aksı tamamlayacaktır. Buradan Çin’e kadar olan aksı
tamamlayacaktır çünkü bizim öyle bir hakkımız,
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hukukumuz yok. Avrupa Birliği belki bize bu noktada bazı haklar veriyor olabilir ama merak
etmeyin ki bugün Yunanistan’ın, İspanya’nın, İtalya’nın, Portekiz’in düştüğü durum Almanya
ve Fransa’nın oyunudur. İngiltere’nin düştüğü çukura düşmeyelim arkadaşlar. (s280)"
[Data_2011-2013]

287.!!!!
"Yusuf Halaçoğlu: Ancak, bugün bu özelleştirilen kurumumuz, tarihi çok eskilere kadar uzanan
kurumumuz şöyle düşünün: 1862 yılında, ilk defa posta pulunun kullanıldığı bir dönemi
yaşamıştır. Yine, 1854’te ilk defa telgraf kullanılmaya başlanmıştır ki bu Avrupa’dan pek geri
bir zaman da değildir; 1841’de İngiltere’de, 1844’te de Fransa’da kullanıldığını göz önüne
alırsanız, 1854’te de Osmanlı Devleti’nde kullanılmış ve haberleşme sisteminde en önemli
görevlerden birini yerine getirmiştir. Mesela, Birinci Dünya Savaşı’nda dört cephede savaşan
ordunun birbiriyle haberleşmesinde de posta işleri, “PTT” dediğimiz posta telgraf idaresi en
önemli görevi yerine getirmiştir. Dolayısıyla, bir şekilde, görevlerini nostaljik de olsa yerine
getiren şu anki posta teşkilatının -benim düşünceme göre- özelleştirilmemesi gereken önemli
kurumlardan biri olduğunu düşünüyorum. (340)"
[Data_2011-2013]

288.!!!!
"İdris Yıldız: “Avrupa Birliği, posta sektörünü serbestleştirerek posta hizmetinde iç pazarı
bütünleştirmek, uygun bir düzenleyici yapı ile Avrupa Birliği düzeyinde tüm vatandaşların alım
gücüne uygun ücretlerle etkin, güvenilir ve kaliteli posta hizmeti sunulmasını sağlamayı
amaçlamıştır. Ancak, Avrupa Birliği Komisyonu tüm üye ülkelerde posta sektörünün 2009
yılına kadar özelleştirilmesini hedeflemiş olmasına rağmen, Fransa, Belçika ve Lüksemburg'da
tekelci posta hizmet sağlayıcılarının öncülük ettiği serbestleştirmenin geciktirilmesi için
başlatılan kampanya İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, Macaristan ve daha birçok üye
ülkenin hizmet sağlayıcılarından olduğu kadar Avrupa Parlamentosunun birçok üyesi
tarafından da destek görmüştür. Buna rağmen, serbestleştirmenin başlamış olduğu ya da
tamamlanmakta olduğu Almanya, İsveç, Hollanda ve İngiltere'de posta hizmeti sağlayıcıları
Avrupa Birliği ülkelerinin bu işi 2009 yılına kadar sonuçlandırma hedefine pek fazla kulak
asmamışlardır... Bütün bunların sonunda Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi Avrupa
postalarının 2011
yılına kadar serbestleştirilmesindeki gecikmeyi ezici bir çoğunlukla kabul etmiştir” (sf. 360)."
[Data_2011-2013]

289.!!!!
"Mehmet Şimşek: “Müsaade ederseniz yani en azından –kendim- maliye alanına giren
konulara cevap vermeye çalışayım. Alkollü içkilerde vergi sıralamasında oldukça
yukarılardayız. Şöyle söyleyeyim ben size: Birada vergi yükünde Finlandiya’dan sonra Türkiye
2’nci sırada, şarapta İrlanda, İngiltere, Finlandiya ve İsveç’ten sonra 5’inci sıradayız. Yüksek
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alkollü içkilerde yani viski gibi, votka gibi içkilerde ise İsveç’ten sonra 2’nci sıradayız.
Dolayısıyla göreceğiniz gibi, alkollü içkileri vergilemede ülkemiz oldukça yüksek sıralarda yer
almaktadır” (sf. 1008)."
[Data_2011-2013]

290.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) - Çok şükür, mensubu olduğum ve
mensubu olmaktan da onur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisinin hiçbir üyesi, hiçbir
temsilcisi bugüne kadar darbe çığırtkanlığı yapmamıştır. (AK PARTİ sıralarından “Bravo!”
sesleri, alkışlar)Siz darbe çığırtkanlığı yapanların, darbecilerin kurduğu meclislerin üyeleri
olarak gelip burada bize demokrasi dersi vermeye kalkmayın. Herkesin geçmişteki duruşu çok
nettir, çok açıktır. Türkiye Cumhuriyeti, reformları konusunda vatandaşının yaşam
standartlarını daha da yükseltme konusunda kararlıdır. Bizim için Avrupa Birliği süreci,
sonucundan çok daha önemli olan bir yoldur. Benim ülkemin 81 ilinde de Almanya’daki
otoban standartlarının yakalanması, İngiltere’deki eğitim standartlarının yakalanması…
…İsveç’teki insan hakları, ifade özgürlüğü standartlarının yakalanması, İtalya’daki moda,
marka standartlarının yakalanması, Fransa’daki gıda, hijyen standartlarının yakalanması
Avrupa Birliği sürecinin en önemli hedefidir. Sonucunda belki biz de Norveç gibi, İsviçre gibi
üye olmama yolunda bir tercih de ortaya koyabiliriz, onun kararını milletimiz verir. Bugüne
kadar her zaman kaçtığınız ve hor gördüğünüz, “göbeğini kaşır, bidon kafalı” diye hakaret
ettiğiniz o milletimiz bizim başımızın tacıdır; kararı onlar verir. (771)"
[Data_2011-2013]

291.!!!!
"Hasip Kaplan: Bakın, bizim üzerinde konuştuğumuz başlıklara baktığımız zaman, çok ilginç bir
tespitle başlamak istiyorum. “Küresel Gelişmeler” diyor. Dünya, 2008’de üçüncü büyük
ekonomik bunalımını, küresel krizini yaşadı. Bu küresel krizin dinamo gibi salladığı ülkelerin
birçoğu gelişmiş ülkelerdi; yaşam endeksi
yüksek, refah düzeyi Türkiye'den yüksek, asgari ücreti Türkiye'den yüksek, eğitimi Türkiye'den
yüksek, sağlığı Türkiye'den yüksek ve imkânları daha fazla olan ülkelerdi. Ne oldu?
Yunanistan’dan İtalya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, İspanya’dan Portekiz’e, Portekiz’den
İrlanda’ya ve zaman zaman Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de… Şimdi, bu kadar farklı bir
gelişmenin hızla dünyaya yayıldığı günümüzde Türkiye'nin yaşadığı coğrafyaya bakın. ...Eğer,
bütün bunlar Türkiye'yi etkilemez, teğet geçer diyorsanız; eğer, bütün bunlar insanlarımızı
etkilemez, hiçbir şey olmaz diyorsanız bir şafak vakti kalktığınızda, Gezi Parkı’nda
yakılan çadırların, darp edilen çevrecilerin, arkasından oransız kullanılan şiddetin yarattığı
ortamda, o sabahın şafağında meydanlara dökülmüş yüz binlerin dikilişini, itirazını
görürsünüz.(1057)"
[Data_2011-2013]
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WITH!THE!US!
1.!!!!
"ELİ AĞBABA (Malatya) – Bu bölgede tütün ekimi dışında başka hiçbir şey yetişmemektedir.
Ortalama tütün ekilen araziler 1-2 dönümdür. Özellikle Adıyaman’ın dağlık bölgelerinde,
Çelikhan bölgesinde, merkeze bağlı köylerde maalesef arazi olmadığı için çiftçi tütünden
başka bir şey ekmemektedir ve yıllardan beri de geçimini bundan sağlamaktadır. Bu
değişiklikle Türkiye’de yoksul üretici yok edilmekte, uluslararası şirketlerin çıkarları
korunmaktadır. Burada açıkça söylüyoruz değerli milletvekilleri, bu değişiklik büyük firmaların
talebiyle yapılmaktadır, büyük sigara tekellerinin istemiyle bu değişiklik yapılmaktadır.
Tamamen bu teklifi büyük sigara üreticileri, büyük tekeller yapmış ve hazırlamış, Hükûmetin
önüne koymuştur. Hükûmet de torba yasayla Meclisin huzuruna getirmiştir. Bu topraklarda
yaşayan insanlara “Ey Çelikhanlı, Bulamlı çiftçi, ey Kurucaovalı, Fındıklılı, Mızgılı üretici, sen
tütün ekme, sen aç kal, çünkü ben büyük sigara üreticilerine söz verdim, Adıyaman’daki
Abuzer dayıya, Malatya’daki Ali dayıya tütün ektirmeyeceğim diye söz verdim.” denilmekte.
Kim üretecek peki? Amerika’daki, İngiltere’deki büyük tütün fabrikaları, büyük sigara
fabrikaları.
Değerli arkadaşlar, sanmayın ki Adıyaman’da, Malatya’da tütün üreticileri zengin, sanmayın ki
onlar Mercedes’e biniyor, sanmayın ki onlar yalılarda, yatlarda oturuyor. Onlar sadece ve
sadece geçimlerini çıkarmakta, sadece ve sadece çocuklarının ekmek parasını çıkarmakta."
[Data_2017_2018]

2.!!!!
"MHP GRUBU ADINA FAHRETTİN OĞUZ TOR (Kahramanmaraş) – Sayın Millî Eğitim Bakanı
Malatya Valiliğine geçmişte gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Türkiye’deki eğitim
standartlarının İngiltere’den, hatta Amerika’dan daha iyi olduğu iddiasında bulunmuştur. Bu
iddiaya sadece kendinizi inandırırsınız, sadece kendinizi kandırırsınız. Türkiye, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Eğitim Endeksi’nde 69’uncu sıradadır. Eğitim Endeksi’nin 19802013 yılları ortalamasına göre Türkiye listede 69’uncu sırada yer alırken ABD 5’inci, İngiltere
14’üncü sırada yer almıştır. OECD’nin de eğitim kalitesi konusunda önemli çalışmaları
bulunmaktadır. OECD 2016 Eğitime Bakış Raporu’nun Eğitim Finansmanı bölümünde öğrenci
başına harcanan para açısından yıllık 3.227 dolarla Türkiye 10.493 dolarlık OECD
ortalamasının çok altındadır. Yine OECD raporuna göre, sınıf mevcudu, öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı ve öğretmen maaşları alanlarında Türkiye OECD ortalamasının yanı sıra
ABD ve İngiltere’nin de gerisinde kalmıştır. Bir diğer önemli eğitim kalitesi endeksi ise
UNESCO’nun desteğiyle hazırlanan Herkes İçin Eğitim Gelişim Endeksi’dir. İlköğretime erişim,
yetişkin okuryazarlığı, eğitim kalitesi ve cinsiyet eşitliği kriterlerini dikkate alan bu endekse
göre İngiltere 2’nci sırada yer alırken, ABD 40’ıncı, Türkiye ise 65’inci sıradadır."
[Data_2017_2018]
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3.!!!!
"Özel araştırmalarda da durum farklı değildir. Özel bir marka stratejisi geliştirme ve
danışmanlık firması, 4 kıtada 16 bin kişiyle yaptığı uluslararası anket çalışmasında, 3 kritere
göre en iyi eğitim olanaklarına sahip ülkeleri sıralıyor. Bu kriterler, ülkedeki üniversitelerin
kalitesi, devlet eliyle sağlanan eğitim sistemi ve üniversiteye girme oranını dikkate alıyor.
Raporda İngiltere 1’inci, ABD 3’üncü, Türkiye ise 30’uncu sırada yer almaktadır."
[Data_2017_2018]

4.!!!!
"ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) – Bir ekip uzun süredir ve bilinçli olarak Türkiye ile DAEŞ
arasında bağ kurmaya çalışıyordu. Hedefleri ve almış oldukları vazife Türkiye Cumhuriyeti’nin
DAEŞ’e destek verdiği algısını yaymaktı. Bu ekip yabancı istihbarat örgütlerinin beslediği
kişilerden, kendi örgütsel amaçları için Türkiye’yi suçlamaya çalışanlardan ve FETÖ
unsurlarından oluşmaktaydı. Hâlâ bu görevi sürdürenler var. DAEŞ’in kimler tarafından
kurulduğu, kimler tarafından desteklendiği ve kimler tarafından yönlendirildiği süreç içinde
daha netleşecek ancak kesin olan şu: DAEŞ’i oluşturan ve ortaya çıkaran politikaların sahibi
Amerika Birleşik Devletleri’dir. 100’ü aşkın ülkeden DAEŞ’e katılıma izin verenler ve
yönlendirenler o ülkelerin kendileridir. DAEŞ’in kullandığı silahlar NATO’nun ve İsrail’in
silahlarıdır. Deşifre olan son gerçek ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve YPG’nin birlikte
DAEŞ militanlarını Rakka’dan çıkarmalarıdır (s. 327)."
[Data_2017_2018]

5.!!!!
"Abraham Lincoln de aynı fikirdedir: “Bütün insanları zaman zaman, bazı insanları da her
zaman aldatabilirsiniz ama bütün insanları her zaman aldatmak mümkün değildir.” demiştir
ama bazı politikacılar herkesi her zaman aldatabildiklerine inanırlar. Franklin Adams bunu
şöyle ifade etmiştir: “ABD’nin sorunu, tecrübeye dayanarak halkın tümünü her zaman
aldatabileceğine inanan birçok politikacı olmasıdır.” Demokrasi mükemmel ve kusursuz
mudur; bunu da kimse iddia edemez. Churchill’in tespiti şudur: “Zaman zaman denenen diğer
yönetim şekilleri dışarıda tutulursa demokrasi en kötü hükûmet şeklidir. Yani demokrasi
kötünün iyisidir.” demiştir. Churchill’in seçmenlerle de pek muhabbeti yoktur. “Demokrasi
aleyhindeki en iyi argüman, ortalama bir seçmenle beş dakika konuşmaktır.” sözü bunun
kanıtıdır."
[Data_2017_2018]

6.!!!!
"Yabancı işletmelere ne kadar maden işletme ruhsatı verilmiştir? Maden işletme ruhsatı
verilen yabancı şirketler içerisinde ABD ve İngiliz şirketlerinin payı nedir?"
[Data_2017_2018]
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7.!!!!
"MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - O Başbakan ve o Hükûmet, Necmettin Erbakan
Başbakan Yardımcısı ve Meclisteki diğer partiler Adalet Partisi, Süleyman Demirel, Milliyetçi
Hareket Partisi, Alparslan Türkeş ve diğerleri yekvücut oldular. Başbakan Bülent Ecevit,
İngiltere’ye gitti görüşmeler yaptı; sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi
Cyrus Vance masasının karşısında otururken, Kissinger telefonun ucundayken geçti öbür
odaya Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a emri verdi ve Kıbrıs Harekâtı başladı. Nikos
Sampson adadan kaçtı, orada anayasal düzen tesis edildi ve Türk yurttaşların, Türk
soydaşların katlinin önüne geçildi. (s. 710)."
[Data_2017_2018]

8.!!!!
"Mesela Çin, Amerika ve daha pek çok ülke gibi yapay zekâya, Japonya gibi AR-GE’ye,
robotiğe ya da mesela biyoteknolojiye, gıda teknolojilerine, kök hücre teknolojilerine,
dijitalleşmeye kafayı yorabilir, bu konularda dünyada söz sahibi bir ülke olabilirdik. Mesela
Amerika ve İngiltere gibi otonom araçlara yani sürücüsüz araçlara bütçe ayırabilir, böylece
sözde yerli otomobil için zorla babayiğit arama mecburiyetinde kalmazdık. (CHP sıralarından
alkışlar) Mesela spora, müziğe, sanata değer verebilirdik, hem o zaman “Müzik haramdır.”
diye üniversitelerimizde bildiri dağıtan gençlerimiz de olmazdı. (CHP sıralarından alkışlar)
Mesela Rusya’ya, Japonya’ya, Fransa’ya bağımlı nükleer santral kurmak yerine Danimarka gibi
enerji teknolojilerine yatırım yapabilirdik, böylece ürettiği teknolojiyi, ürettiği enerjiyi verimli
kullanan ve bu teknolojiyi ihraç eden ülkelerden biri olabilirdik ama şimdi ranttan köşeyi
dönmek varken niye bunlarla uğraşalım değil mi? Diğer ülkeler çalışsınlar, biz onlardan satın
alırız; nasıl olsa taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz. Hem IMF’ye bile hayalî borç veriyoruz.
Hükûmetin hakkını da yememek lazım, ithalat seçeneklerini artırmak için ellerinden geleni
yapıyorlar; Bulgaristan’dan saman, Sırbistan’dan et, Singapur’dan inek, hepsi mevcut. Zaten
ne gerek var ki bunları Türkiye’de üretmeye; eller aya, biz yaya. Ama olsun, 1.100 odalı saray
yapamadılar diye bütün bu ülkeler bizi kıskanıyorlar. (s. 632)."
[Data_2017_2018]

9.!!!!
"CHP GRUBU ADINA NİYAZİ NEFİ KARA (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk
kara sularında bulunan, egemenliği Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olan adalarımızın
Yunanistan tarafından işgal edilmesiyle ilgili öneri üzerine CHP Grubu adına söz almış
bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Lozan Anlaşması’yla
egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş, İngiliz ve Amerikan haritalarında da egemenliğin
ülkemize ait olduğu açıkça gösterilmiş Türk kara sularında bulunan 18 adamız ile 1 kayalık
Yunanistan tarafından 2004 yılından beri işgal edilmiştir. Bu dönemde ise bu işgallerle ilgili
her gelişmeyi önerge olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdık ancak AK PARTİ, Meclisi ve
önergeleri işlevsizleştirdiği için baştan savma ya da dünyadan, Türkiye haritasından habersiz
yanıtlarla karşılaştık. (s. 978)."
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[Data_2017_2018]

10.!!!!
"MUSTAFA ALİ BALBAY: Sayın milletvekilleri, 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti kurduğumuzda,
cumhuriyet ilan edildiğinde Ankara’da sadece 2 büyükelçilik vardı, Sovyetler Birliği ve
Afganistan. Şöyle düşündüler: “Mustafa Kemal uluslararası ilişkileri başaramaz, bu devlet
çöker, biz İstanbul’u ayrı bir küçük uluslararası devlet yapar, yine İstanbul’la ilişkilerimizi
sürdürürüz.” dediler. Ama Mustafa Kemal uluslararası ilişkileri başardığı için ancak 1929’da
İngilteresi, Amerikası gelip büyükelçilik kurdu ama Atatürk onlara “Gelin, Köşk’ün hemen
altında sizlere bedava yer veriyorum.” dedi ama siz maalesef büyükelçilikler açmak değil,
kapatmak üzerine mahirsiniz. Etrafınızda da barış değil, savaş ekonomisi kurdunuz diyorum (s.
234)."
[Data_2017_2018]

11.!!!!
"Bugün aslında Türkiye’nin geldiği yer, yıkılmış bulunan Sovyetler Birliğinin yerini almış olan
emperyalist Rusya’yla yeniden bir ittifaka girerek Orta Doğu paylaşımına katılmaktan
ibarettir. Bu paylaşım Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ekseniyle karşı karşıyaymış gibi
göründüğü için antiemperyalizm lafını hiçbir şekilde hak etmeyen NATO üyesi, bütün
emperyalist paktların üyesi bir Hükûmetin şeker fabrikalarını satarak antiemperyalizm
yaptığına inanmamız için hiçbir sebep yoktur. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz
emperyalizmin Orta Doğu’daki ortağı, artık ölmüş olan BOP’un ortak yöneticisisiniz hepsi bu
kadar. (s. 890)."
[Data_2017_2018]

12.!!!!
"BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) – Sayın konuşmacı önergemiz hakkında konuşurken tozpembe
bir tablo çizdi, belli ki sarayın çıkardığı majestelerinin pembe gazetesini her gün okuyarak
güne başlıyor. Tabii, majestelerinin gazetelerini okuyup anlatırken diğer yandan gazetecileri
tehdit etmeyi de elden bırakmıyor, diyor ki: “Bakın, Amerika’da, İngiltere’de gazeteciler sokak
ortalarında baygın bulunuyor, başınıza bunlar mı gelsin istiyorsunuz?” Sayın Konuşmacı,
bunları zaten Türkiye’deki gazeteciler yaşıyor. Şu anda 165 gazeteci yazdığı “tweet”, yaptığı
yorum, attığı başlık yüzünden hâlâ cezaevinde. AKP iktidarı gazetecilerin üzerinde tam
anlamıyla bir Demokles’in kılıcı oldu. Efendim, geçmişte gazeteler kapatılmış. Peki, geçmişte
gazeteler kapatıldı diye sizin şimdi gazete kapatma hakkınız mı doğdu? Bunu bir söyleyin."
[Data_2017_2018]

13.!!!!
"CHP GRUBU ADINA ÇETİN ARIK (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde
Amerika ve İngiltere’de Facebook’un 87 milyon kullanıcısına ait veriler kişilerin rızası olmadan
kullanıcıların sosyal medyadaki aktiviteleri, tüketim alışkanlıkları ve siyasi eğilimleri üzerinden
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tanımlanıp kişiye özel mesajlar gönderilmek suretiyle seçmen tercihinin manipüle edildiği
ortaya çıktı. Esasında benzer skandallar AKP hükûmetleri döneminde ülkemizde de yaşandı.
50 milyonu aşkın Türk seçmeninin nüfus bilgileri çalındı. Dönemin Adalet Bakanı Sayın Bekir
Bozdağ “Nereden sızdı, nasıl sızdı bilmiyorum, rakamlara baktığınızda Türkiye’deki seçmen
sayısına yakın, nereden ve nasıl sızdığının araştırılması lazım. Gerekli soruşturma, adli ve idari
boyutuyla başlatıldı.” şeklinde bir demeç vermişti. Bu verileri çaldıranın kimliği belli, AKP
Hükûmeti ve onun atadığı bürokratlar ama Sayın Bozdağ’ın adli ve idari boyutuyla
araştırılmasını vadettiği konunun akıbeti sır olarak kalmaya devam ediyor.
Ben milletin kürsüsünden, millet adına sormak istiyorum: Bu verileri kim çaldı? Bu veriler
hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmak için çalındı? Vatandaşlarımızın yaşadığı
dolandırıcılık vakalarında bu veriler kullanıldı mı? Bu verileri çaldıranlara herhangi bir cezai
işlem uygulandı mı?"
[Data_2017_2018]

14.!!!!
"HDP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, kişisel veriler hem siyasi kesimler hem de sermaye kesimleri tarafından
hukuka aykırı bir biçimde kullanılmakta. Bunun kullanıldığına dair sosyal medyada boy boy
haberleri hepimiz okuyoruz. Mal ve hizmet sunumlarından daha fazla kâr elde etmek
amacıyla birtakım sektörlerin hukuka aykırı bir şekilde özel hayatımıza ilişkin tüm verileri
kendi çıkarları uğruna kullandığı bir gerçek. Hâlen sıcaklığını koruyan Cambridge Analytica
skandalı hepimizce biliniyor. Bunu incelediğimiz zaman bile meselenin önemi ortaya çıkıyor.
50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde
Trump lehine yönlendirildiği, keza İngiltere’deki Brexit referandumunda da aynı şekilde,
halkın, seçmenlerin yönlendirildiği açıkça ortaya çıktı.
Değerli milletvekilleri, sosyal medya platformlarının giderek yaşamımızda âdeta “biri bizi
gözetliyor evi” hâline dönüştüğü ve bundan bir farkının kalmadığı görülmektedir. Hem
devletler hem siyasal partiler hem birtakım sermaye çevreleri bizi bir şekilde gözetliyor, bizim
sosyal alışkanlıklarımızı, tüketim alışkanlıklarımızı, hatta siyasal tercihlerimizi ciddi bir şekilde
etkiliyor ve bunun üzerinden de bir pazarlamaya girişiyor, birtakım kirli ilişkileri devreye
sokuyor."
[Data_2017_2018]

15.!!!!
"Sık sık erken seçim çağrısı yapanlara “Madem öyle, buyurun sandığa.” denilmiştir. Öte
yandan Yüksek Seçim Kurulu “Hazırız” diyor. Cumhur İttifakı da hazır. O hâlde bu seçim kime
baskın? Söyleyelim: Bu seçim Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere, proje
örgütlerle birleşik cephe hâlinde Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alanlara baskın seçim olabilir.
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Bu karar Türkiye’nin Zeytindalı’ndan, Fırat Kalkanı ve El Bab Operasyonu’ndan rahatsız
olanlara baskındır. Bu karar FETÖ’yle, PKK’yla mücadeleden rahatsız olanlara baskındır. Bu
karar turuncu devrimcilere, etnik bölücülere, 15 Temmuzculara, PKK muhiplerine, Sevr
sevdalılarına, sokak sevdalılarına baskındır. Bu karar küresel emperyalizmin sözcülerine
baskındır. Daha dün ABD sözcüsü “Kaygılarımız var.” diyor, İngiliz gazeteleri hazımsızlıklarını
yansıtıyor. Neticede Türkiye düşmanları hazırlıksız yakalanmış, onların 2019’a ayarlı bütün
müdahale senaryoları ellerinde kalmıştır."
[Data_2017_2018]

16.!!!!
"İYİ PARTİ GRUBU ADINA YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) –Değerli milletvekilleri, geçen
haftadan sonra ben üniversite parçalanmasının erteleneceğini düşünmüştüm ancak gündeme
tekrar getirilmiş olması gerçekten ilginç… Şimdi üniversite dediğiniz yer çok farklı bir yapıya
sahip olmak zorunda. Orası lise mezunu gibi mezun veren ama ülkede kaldırım
mühendislerini çoğaltan bir yapı içerisinde olmamalı. Üniversiteler ülkenin geleceğine,
gelişmesine ışık tutan eğitim birimleri olmalı. Ancak, sadece İstanbul Üniversitesini bunun
üzerinde konuşacak olursak Cerrahpaşayı, birkaç tanesini ayrı bir yere almakla neyi
amaçlıyorsunuz? Neyi değiştireceğinizi düşünüyorsunuz, daha mı kaliteli eğitim vereceğinizi
düşünüyorsunuz? Aslında kalite, üniversitenin sayısından çok, öğretim üyesinin kalitesine
bağlıdır. Siz neden sizin zaman zaman ortaya koyduğunuz, Fatih döneminden beri süregelen
bir üniversite olarak nitelendirilen -düşünün ki İngiltere’de Oxford, Cambridge, Harvard gibi
birtakım üniversitelerde bunlar yapılmaz- İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversiteyi, köklü ama
klasik bir üniversiteyi sistem içerisine sokacağız diye değişik bir biçime getiriyorsunuz?
Hâlbuki bunun yerine, illa ki kuracaksanız, İstanbul Üniversitesini parçalamak yerine yeni
üniversite kurun ama bunu yaparken şunu yapmanız lazım: Bir üniversite sadece binadan
ibaret değildir, binayı yapmanın ötesinde içine koyacağınız öğretim üyelerinin kalitesiyle
ölçülür o üniversitenin değeri."
[Data_2017_2018]

17.!!!!
"Batman’da doğan Mehmet Şimşek Türkiye’nin önemli üniversitelerinde eğitimini
tamamladıktan sonra Amerika ve İngiltere’de uzun yıllar çalışıp ardından Türkiye
Cumhuriyeti’ne bakan olabilirken Afyonkarahisar’ın Çay ilçemizin Mandıra köyünden bir
başka Mehmet Şimşek, doğu ve güneydoğuda yaşayan insanların haksızlığa, baskıya ve
eşitsizliğe maruz kaldığı iddiasıyla silaha sarılan teröristlerle, Batman’ı, Diyarbakır’ı, Mardin’i,
Şırnak’ı, Hakkâri’yi bu ülkeden koparmak isteyen bebek katilleriyle Bakan Mehmet Şimşek’in
partisinin “çözüm süreci” adı altında masaya oturarak önce müzakere ettiği ve en sonunda da
28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’de mütareke ederek yürüttüğü ihanet süreci sonunda şehit
olduğunda 25 yaşını sadece bir yıl olmuştu dolduralı."
[Data_2015-2017]
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18.!!!!
"Bakın, bir örnek vereceğim, somut bir örnek. 1990’lı yıllarda Amerika’da “Yüce Gerçek” diye
bir tarikat vardı. Aslen Japon menşeli bir tarikattır. Efendim, bu tarikat sarin gazıyla eylem
yapan bir tarikattır. Şoko Asahara diye bir lideri vardır. 1990’lı yıllarda Amerika’da 84 kişiyi
onların “compound” dedikleri bir mekâna kıstıran bir tarikat lideri. Amerika’nın FBI güçleri
dediler ki: “Masum insanları esir alamazsınız, canlı kalkan yapamazsınız, onları bırakmak
zorundasınız.” Bırakmadılar. İkinci, üçüncü uyarıdan sonra liderleriyle beraber 80 küsur kişiyi
orada Amerika Birleşik Devletleri’nin FBI güçleri yok etti.
Şimdi, buna benzer, yine, IRA örgütünden bahsediyoruz ki bu IRA örgütü, inanın,
eylemlerinden önce haber vermeyi dahi dikkate alan bir örgüt olmasına rağmen, İngiltere’nin
MI6 dediğimiz dış ilişkilerden sorumlu istihbaratı bir IRA örgütünü, cani bir katili ta
Cebelitarık’a kadar takip etti, Cebelitarık’ta infazını yaptı. Niye? Çünkü bir suç işlemişti. (s.
789)."
[Data_2015-2017]

19.!!!!
"Bu Task Force-151’e şu ülkeler asker veriyorlar: Avustralya, Pakistan, Güney Kore, Amerika
Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık. Avustralya’yı, Pakistan’ı ve Güney Kore’yi anlayabiliriz,
onlar Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’nda çıkar sahibi, doğrudan doğruya bu deniz
alanıyla ilişki hâlindeki ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ı anlayabiliriz,
onlar da dünya hâkimiyeti peşinde koştukları için burada sancak gösteriyorlar."
[Data_2015-2017]

20.!!!!
"KAMİL AYDIN (Erzurum) – Amerika Birleşik Devletleri -ister Bush olsun, ister Clinton olsun,
ister ondan sonra gelen Obama olsun- Orta Doğu projesinde, Orta Doğu politikasında hiçbir
değişiklik yapmamıştır. Efendim, İngiltere’de büyük bir yönetim değişikliği olmuştur 1991’de;
muhafazakârlar gitmiş, Tony Blair Başkanlığında İşçi Partisi gelmiştir ama Orta Doğu
projesinde uygulamada hiçbir değişiklik yapmamıştır Büyük Britanya. Ama bizde nedense
birinin yaptığını bozmak bir geleneğimiz… Hâlbuki bizim paradigmamız var. Kurucu irade
demiş ki: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Allah aşkına, bunun neresinde eksik var, neresinde
kusur var? Ben soruyorum yüce Meclise: Ne istiyoruz? Bu paradigmaya “Yurtta sulh, cihanda
savaş” mı diyeceğiz ya da “Cihanda savaş, yurtta sulh.” ya da “Hem cihanda savaş hem yurtta
savaş” mı diyeceğiz? Neresini beğenmediysek bunu paydaşlarla bir araya gelip bir an önce
oluşturalım (s. 640)."
[Data_2015-2017]

21.!!!!
"MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Türkoloji araştırmalarının merkez ülkesi
konumunda olan Türkiye’de ciddi bir Türkoloji kütüphanesi, bilgi ve belge arşivi maalesef
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yoktur. Oysa gerek oryantalizm çalışmalarında gerekse bu kapsamda değerlendirilen Türkoloji
çalışmalarında, başta İngiltere olmak üzere ve Amerika’da çok önemli merkez kütüphanelerin
olduğunu ve bizlerin hâlâ temel kaynaklarımızı gidip oralardan almak durumunda kaldığımızı
görüyoruz."
[Data_2015-2017]

22.!!!!
"ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM: Böylece bir yandan
demir yollarında mevcut altyapıyı yenilerken diğer yandan da Türkiye’nin, milletimizin yarım
asırlık özlemi hızlı treni Türkiye’ye getirdik. Türkiye, hızlı trende dünyada 8’inci, Avrupa’da
6’ncı ülkedir. İngiltere’de hızlı tren yok, Türkiye’de hızlı tren var; Amerika’da hızlı tren yok,
Türkiye’de hızlı tren var çünkü milletimiz, hızlı treni çok sevdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
(s. 537)."
[Data_2015-2017]

23.!!!!
"HÜLYA NERGİS (Kayseri) –Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun artışına,
ekonomik ve sosyal problemlere bağlı olarak yargıya intikal eden uyuşmazlık sayısı da
artmıştır. Yargı mensupları büyük iş yükü altındadır. Bu kapsamda, adaletin etkinliğini
artırmak için uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden önce dostane yollarla çözümlenmesinin
önemi anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu kurum 160’tan fazla ülkede
uygulanmaktadır.(s. 925).
Ara buluculuk, tarafları bir araya getirerek onların birbirini anlamalarını ve bu suretle
çözümlerini üretmelerini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin başlatılarak tarafsız ve
bağımsız bir üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen dostane çözüm yoludur. Bu sistem Amerika
Birleşik Devletleri’nde elli yıldır, Avrupa ülkelerinde kırk yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki
uygulamada, söz gelimi İngiltere’de yıllık 1,5 milyon hukuk davasından yüzde 3’ü
mahkemelerde, yüzde 97’si dostane çözüm yöntemleri olan ara buluculuk, sulh, uzlaşma ve
tahkim gibi yöntemlerle çözülmektedir.(s. 926)."
[Data_2015-2017]

24.!!!!
"AK PARTİ GRUBU ADINA TAHA ÖZHAN (Malatya) – Suriye’yle birlikte ortaya çıkan yabancı
savaşçı fenomeni ezici çoğunlukla Avrupalı olmasına rağmen, meseleyle açıkça
yüzleşmedikleri gibi, zımnen sorunu ihraç bile ettiklerini düşündüler. Aksine, Cihatçı John
karakteri üzerinden Avrupa içerisindeki meseleyi güvenlikleştirerek yönetebileceklerini
düşündüler. Suriye’de İngilizce tehditler savurarak İngilizce aman dileyen kişiyi katletmeyi
baştan sona bir Orta Doğu sorunu olarak kodlamayı tercih ettiler. Oysa, İngilizce tehditler
savuran bir İngiliz yine İngilizce yardım, aman dileyen bir Amerikalının başını vahşice keserken
Türkiye’nin DAİŞ’ten petrol alıp almadığı saçmalığıyla uğraştılar. Maalesef, bu iftiranın bizdeki
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yerli tüketicileri de hâlâ ısrarla aynı çizgiyi korumaya devam ediyorlar. Oysa, Baas rejiminin,
akan kanın, işgallerin ve bölgede yaşanan çatışmanın kendisi, üzerinde durulması gereken
noktaydı (s. 225)."
[Data_2015-2017]

25.!!!!
"İngiltere devleti dediğinizde, yazılı anayasası yoktur. Yazılı anayasası yoktur ama herkes
orada ne uygulanması gerektiğini iyi bilir, herkesin aklında, fikrinde o fikirler vardır; öyle
olması gerektiği, yüzyıllarca süren mücadeleler sonunda kabul edilmiştir, bunun paha
biçilmez bir değeri vardır ve “devlet” dediğiniz İngiltere devleti böyle ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, İngiltere’de, geriye dönüp de İngiltere’nin kurucu iradesini değiştirmeye kalkmak,
tartışmak söz konusu dahi değildir."
[Data_2015-2017]

26.!!!!
"Efendim, fiilî durum ile hukuki durum arasındaki ilişkiyi ifade eden gerek iki yüz elli yıllık bir
geçmişi olan Amerika’daki başkanlık sisteminden ve gerekse sekiz yüz yıllık bir İngiltere
parlamenter sisteminden örnek vermek gerekirse şunu görmekteyiz, çok somut bir örnek
vereceğim: Efendim, Bill Clinton’ın, Amerika’daki bireysel bir hatasından dolayı yüksek yargı
karşısında kendini savunup ve Amerikan toplumundan özür dilemesini çok iyi hatırlıyoruz.
Yine, 1997 yılında, İngiliz İşçi Partisi Başkanının kazandığı seçim sonrası -bizim de taklit
etmeye çalıştığımız- meşhur balkon konuşması yaparken aşağıda kendi özel aracı için trafik
polisleri ceza yazarlar ve buna herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu da çok tipik bir
örnektir.
Değerli milletvekilleri, bu örnekleri sizlerle neden paylaştık? Demokratik yönetim
sistemlerinde en temel kural erkler ayrılığıdır yani yasama, yürütme ve yargı arasında mesafe
söz konusudur. Çünkü demokrasi yasama, yürütme ve yargısıyla kurallı bir yönetim biçimidir.
Bu kurallar manzumesinin de kendine varlık bulduğu yer, Anayasa’da ve onun ışığında
çıkarılan kanunlar ve tüzüklerdedir. Yani Anayasa’dan, kanunlardan, kurallardan ve
tüzüklerden fiilî durumlar oluşur. Demokratik sistemlerde önce fiilî durum, sonra fiilî duruma
kılıf olabilecek kanunlar gelmez; tam tersi, fiilî durumlar kanunlardan güç alır ve öyle hareket
eder. Fakat bizim son zamanlardaki yürütme uygulamalarımızda “Ben istediğimi yaparım, her
ne kadar Anayasa’daki kurallara göre seçilmiş olsam da şimdi Anayasa bana uymak zorunda.”
demek demokratik bir tutum ve davranış olarak izah edilemez. (s. 707)."
[Data_2015-2017]

27.!!!!
"ERKAN AKÇAY (Manisa) – Gerçek katliamları yapanlar Ermeni, Hınçak, Taşnak çeteleridir.
518.201 Müslüman Türk’ü katlettiler. Bunlar, gerek bizim devlet kayıtlarında gerekse
uluslararası belgelerde yer alan rakamlardır. Öldü denilen Ermenilerin ölmedikleriyse
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Birleşmiş Milletler adına araştırma yapan Amerikan ve Orta Doğu Yardım Kuruluşu ile
İngiltere Büyükelçiliğinin Kasım 1922 tarihli raporundan anlaşılmaktadır. Kimse unutmasın ki
Osmanlı Devleti 24 Nisanda Çanakkale’de, Kafkasya’da, Musul ve Filistin’de ölüm kalım savaşı
veriyordu ve bu çetelerse tam bu sırada Anadolu’da 23 adet muhtelif yerde isyan çıkarmışlar,
Türk milletini ve Osmanlı’yı arkadan hançerlemişlerdir yani 1915’te Türk milleti vatanını
savunmuştur, hadise budur. (s. 429)."
[Data_2015-2017]

28.!!!!
"Burada şunun da altını bir çizmek lazım: Burada sayısız uluslararası raporlar var, bilgiler var,
evraklar var. Bütün dünyada -İngiltere, Amerika- birçok rapordan bahsediyoruz. İşte,
geçtiğimiz gün Amerika’yla ilgili bir raporda Amerika’daki illegal kullanılan yıllık elektrik
rakamı için bahsedilen rakam 6 milyar dolar yani kaçak olarak elektrik kullanımı 6 milyar dolar
ve bu tüm sistemdeki faturadır. İngiltere’de milyar poundlardan bahsediliyor. Avrupa’nın
birçok ülkesinde de var bu rakam. Kimi ülkede biraz daha çok, kiminde biraz daha az ama bu
rakam tamamıyla ve tamamıyla tüm sistem içerisinde devam ediyor (s. 542)."
[Data_2015-2017]

29.!!!!
"Dolayısıyla, bir başka ülke de Türk eğitimini talep ederse, bu vakıf vasıtasıyla biz Türkiye’nin
kültürünü, eğitimini ve değerlerimizi… Bu, Türkiye’yi büyütecek bir şey. Bunun -dediğim gibiyurt dışındaki uygulamaları, İngiliz’in var, Amerika’nın var herkesin var. Eğer büyük devlet
olma iddianız varsa, kendi devletinizin etkinliğini, kendi bulunduğunuz kültür coğrafyasının
dışına da taşımak istiyorsanız mutlaka buna katılmanız lazım. Bu, kültürel etkinliklerle olur;
işte, Yunus Emre Vakfı ondan dolayı kurulmuştur. Bu, eğitimle olur; işte, Türkiye Maarif Vakfı
bundan dolayı kurulmuştur."
[Data_2015-2017]

30.!!!!
"ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şimdi bu 15 Temmuz darbe sürecinden sonra olaylara farklı
bakmamız gerekiyor, kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor, ülkemizin kaynaklarını
doğru kullanmamız gerekiyor. Örneğin, ülkemizde taşeronlarla ilgili bir yıla yakındır
“Yapacağız.”, “Edeceğiz.”, “Oldu olacak.” derken -böyle bir tasarıyı gündeme getirmekonların sorunlarını çözmek varken “Nitelikli iş gücü getiriyoruz.” diye yurt dışından yeni
insanların, yeni düşüncelerin, beyinlerin transferine şu anda neden acil ihtiyaç duyuyoruz,
ben bunu anlayabilmiş değilim. (CHP sıralarından alkışlar) Yurt dışından geleceklerden
kendimizde olandan daha fazla verim alacağımızı da ben düşünmüyorum. Bugün gidin
gelişmiş ülkelere, Amerika’da, İngiltere’de bakın, Türkiye’den gitmiş, okullarımızdan mezun
olmuş çok sayıda arkadaşımızın önemli kurumlarda çalıştığını görürsünüz (s. 161)."
[Data_2015-2017]
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31.!!!!
"Ama ne zaman ki Arap Baharı başladı, Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da ardı ardına iktidarlar
değişmeye başladı, (s. 581).
Türkiye’nin de bu, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere’yle olan ilişkilerinde çatırdamalar, önce
cızırtılar, sonra ciddi görüntü bozuklukları ortaya çıktı. Kavganın esası budur değerli
arkadaşlar."
[Data_2015-2017]

32.!!!!
"Bizzat ben ve birçok arkadaş, bu kürsüden, son beş yılda -o günden bugüne- defalarca
bunları dile getirdik; zabıtlarda var bunlar. Bu politikanın karaya vuracağını, bir yere
gidemeyeceğini, yeni bir siyasetin şart olduğunu, Türkiye’nin Orta Doğu’da İslam ülkeleriyle,
halklarla tarihî bağlarını yeniden canlandırması gerektiğini ama bunun mutlaka bir millî
politika hâline gelmesini, burada enine boyuna tartışılması gerektiğini ve bir makrosiyaset
belirlenmesi gerektiğini bu kürsülerde defalarca tartıştık, konuştuk ama maalesef bunların
hiçbiri ciddiye alınmadı. Bugün geldiğimiz noktada da altı ay evvel, sekiz ay evvel kavga
ettiğimiz Rusya’yla, neredeyse savaşın eşiğine geldiğimiz Rusya’yla tekrar bir balayı yaşıyoruz
ve bu sefer, dönüyoruz, Avrupa Birliğine, ABD’ye, İngiltere’ye, bütün Batı’ya meydan
okuyoruz ve biz “Rusya’yla, İran’la, Çin’le yeni bir Avrasya dengesi kurabiliriz.” diyoruz. (s.
582)."
[Data_2015-2017]

33.!!!!
"Konuştuğumuz tasarı, bireysel emeklilikle ilgili arkadaşlar. Bireysel emeklilik kanun
tasarısının içerisinde, madde gerekçesinde aynen şunu söylüyor, birtakım methiyeler
dizdikten sonra diyor ki: “Bu düzenlemenin İngiltere, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde başarılı örnekleri bulunmaktadır.” ve buna sığınarak da, Türkiye’de
bireysel emekliliğin ne kadar doğru, ne kadar güzel ve ne kadar önemli bir şey olduğunun da
altını çiziyor. Peki, gerçekten böyle midir? İngiltere’de, Yeni Zelanda’da, Amerika Birleşik
Devletleri’nde bireysel emeklilik fonları, gerçekten, o fonlara mecburen girmiş olan insanların
faydasına mı olmuştur, zararına mı olmuştur onlara kısaca bir bakalım: (s. 685)... “Şili modeli”
olarak tanımlanan ve sermaye için son derece cazip olan ama emekçiler, çalışanlar için yıkım
anlamına gelen bu uygulamalar 1990’lı yıllar içinde birçok gelişmiş ülkede kabul gördü. Bu
ülkelerin başında Amerika geliyordu. ... İngiltere’de ise buna benzer, hisselerinin çok büyük
bölümü emeklilik fonlarından oluşan British Petroleum, daha fazla kâr elde etmek amacıyla
riskli olan derin sularda petrol çıkarmaya girişti. Yine daha fazla kâr için British Petroleum
taşeron kullandı ve güvenlik için gerekli yatırımları yapmaktan kaçındı. Sonuç olarak, bildiğiniz
gibi, 20 nisan 2010’da Meksika Körfezi’nde bir British Petroleum platformu patladı ve bu
patlamada 11 işçi hayatını kaybederken her gün denize boşalan binlerce varil petrol büyük bir
çevre felaketine neden oldu. British Petroleum, daha fazla kâr hırsıyla neden olduğu bu
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felaketin durdurulması ve tazmini için milyarlarca dolar harcama yapmak zorunda kaldı.
British Petroleum hisseleri hızla düşmeye başladı, böylece emeklilik fonları British Petroleum
hisselerine yatırılmış olan milyonlarca emekçinin geleceği belirsiz hâle geldi. Beklentiler
Amerika’da olduğu gibi İngiltere’de de devletin emeklilik fonlarının kurtarılmasını bahane
ederek British Petroleum zararlarının topluma ödettirilmesi yönünde gerçekleştirilmiştir. (s.
686)."
[Data_2015-2017]

34.!!!!
"1991 yılında ABD ve İngiltere ortak kuvvetlerinin daha sonra işgale dönüştürdükleri ilk Irak
operasyonu sonrası Saddam’ın zulmünden kaçan peşmergeler, biraz da Çekiç Güç marifetiyle
1 koyup 100 alacağımıza inandırıldığımız bir dönemde güvenlik amaçlı Türkiye’nin güneyine
yerleştirildiler. Sayıları yüz binleri bulan peşmergelere Türk milletinin ve devletinin her
zamanki tarihî misyonu gereği evini ve yüreğini açması fazla takdir bulmazken aksine Batı
medyasında yani BBC gibi -sözüm onaçok ciddi yayın organlarında uluslararası yardımların
sığınmacılara ulaşmadığı çünkü Türk askeri tarafından yağmalandığı söylenmekteydi. Bu
haber için sunulan görüntü ise bölgede geçici kurulan askerî fırınlarda pişirilen ekmekleri
dağıtan askerlerdi. Benzer şeyleri yani çifte standart içeren tutum ve davranışları bugün de
görmekteyiz."
[Data_2015-2017]

35.!!!!
"AYDIN ÜNAL (Devamla) – Burada Kürt kardeşlerimiz var, AK PARTİ Grubunun içinde çok
sayıda Kürt kardeşimiz var. Burada da vurguladım: Biz ezelî kardeşiz, ebedîyen de kardeşiz, bu
kardeşliği bozmaya, bu kardeşliği yıpratmaya, tahrip etmeye ne PKK’nın ne PYD’nin ne
Amerika Bileşik Devletleri’nin ne İngiltere’nin ne de Avrupa Birliğinin gücü asla yetmeyecektir.
(s. 886)."
[Data_2015-2017]

36.!!!!
"1994 geç bir tarih, 2013’te, Sayın Bakanım, başka bir filmden bahsediyorum, “Kapalı Devre”,
ABD-İngiltere ortak yapımı. İngiltere’de bir terör faaliyeti olmuştur, 150 kişi ölmüştür. Bir
zanlımız vardır, zanlımızın adı film icabı “Farroukh Erdoğan”dır. “Mister Erdoğan yaptı.”,
“Erdoğan planladı.”, “Erdoğan vurdu.” bir buçuk saatlik bu film boyunca tam 55 sefer
“Erdoğan” ismi geçer.Savunma Sanayii Müsteşarlığı bütçesinde bu filmlerden bahsetmemin
özel bir sebebi var. Bir: Fransızların çok meşhur bir sosyoloğu, sinemanın gücünün
Pentagon’un ve hükûmetlerin gücünden daha fazla olduğunu söylüyor; Jean Baudrillard.
Bunu önemsiyorum. İki: Bu filmler, Huntington’un 1993’te akademiye sunmuş olduğu
“Medeniyetler Çatışması” tezinin popüler versiyonlarıdır. Huntington, akademik camiayı ikna
etme vazifesini göz önüne almıştı. Bu popüler filmler de bu kanaatin dünya kamuoyunca
kabul edilmesi vazifesini aldılar. (s. 1049)."
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[Data_2015-2017]

37.!!!!
"Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmeler, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma süreci,
Avrupa’da yapılan tartışmalar, öte yandan, kapitalizmin odağına aldığı bireysel menfaat ve kâr
maksimizasyonunun değer üretmediği, bu bakımdan da toplumsal bir refah fonksiyonu
oluşturmakta âciz kaldığı görülmüştür. Kapitalizm ve neoliberalizm politikaları krizdedir.
Fertlerin bireysel menfaatleriyle etkinlik alanı sağlanması, ancak ve ancak toplumsal bir refah
fonksiyonu içinde mümkün olmaktadır. Sırf “benden” diye övülecek, dara düştüğünde
kurtarılacak, bir halta yaramaz malları satın alacak, silahla donatılacak stratejik ortaklar yok
artık. İkili ilişkilerin, çırılçıplak millî çıkarların ön plana geçtiği bir yeni dünya düzeni bu. Millî
çıkarların, millî hesapların ve milliyetçiliğin dünyasıyla karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz
küreselleşme çağında bizleri bekleyen sınav, kimlik, vatan, millet olma duygusunu korumak ile
küresel sistem içerisinde ayakta kalmayı sağlayacak şeyleri yapmak arasında sağlıklı bir
dengeyi ortaya koymaktır."
[Data_2015-2017]

38.!!!!
"MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Değerli konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun
dün akşam kürsü işgaline yönelik tavrını pasif direniş, pasif itaatsizlik olarak tanımladı.
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – CHP’nin pasif direniş anlayışı bu işte.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Bu kesinlikle doğru değil. Vermiş olduğu örnekler
bakımından da doğru değil. Gandi’nin Hindistan’da pasif itaatsizliğe örneği, İngiltere’nin tuz
vergisine karşı tuz alımını reddetmesi, polisin uyguladığı şiddete karşı da kendi bedenlerini
sadece hiçbir tepki vermeksizin teslim etmesidir. Öte yandan, Amerika’da sivil itaatsizliğin
kurucusunun yaptığı, kelle vergisini ödememek ve bunun neticesinde kendisine verilen ceza
olarak hapse girmektir. (s. 768)."
[Data_2015-2017]

39.!!!!
"KADİM DURMAZ (Tokat) –Bugün Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü.
Bakın, İngiliz Başbakanı o yılları şöyle ifade ediyor: “Yüzyıllar nadiren dâhi yetiştirir. Şu
talihsizliğime bakın ki o da Türk milletine nasip oldu.” Yine, Amerikan Devlet Başkanı John
Kennedy “Mustafa Kemal kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek
kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.” (s. 1076)."
[Data_2015-2017]

40.!!!!
"ürkiye’den sadece 2016’nın ilk on ayında 9.600 insan göç etti, 15 Temmuzdan sonra da
bunun 3-4 katına çıktığını bu konuları araştıran bütün bilim insanları ortaya koyuyor. Sadece
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Avrupa’ya değil, Amerika Birleşik Devletleri’ne de; sadece bilim insanları değil, beyaz
yakalılar, profesyoneller, meslek sahipleri de kitleler hâlinde Türkiye’den ayrılıyorlar. Bu,
Türkiye’yi yönetenler için hiç dert değil mi acaba? Sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne göç
edenlerin sayısı 500 bindir. İngiltere’nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin akademisyen
koruma programlarına başvuranların sayısında 3-4 kat artış olmuştur sadece altı ay içerisinde
ve bu insanlar, şimdi Türkiye’de bulamadıkları bilimsel ifade özgürlüğünü oralarda elde
etmeye çalışmaktadırlar."
[Data_2015-2017]

41.!!!!
"Eğer, 16 Nisanda oylanacak 18 maddelik Anayasa değişikliği 1 Marttan önce görüşülmüş ve
kabul edilmiş olsaydı 1 Martta o görüşme burada yapılmayacak, seçilmiş olan başkanın
iradesiyle 1 Mart tezkeresine, Meclisin “hayır” dediği her şeye “evet” denecek ve Türkiye ve
Silahlı Kuvvetler hem çok sayıda kayıp verecek hem de tarihî bir ayıba, o gün Irak’a giden…
ingiliz Başbakanının ve Amerika’da kararı alanların bugün duydukları pişmanlıklara, utanca biz
de ortak olmuş olacaktık. O yüzden, yüceltilen “Hızlı karar verecek, tek kişi karar verecek.”
denen başkanlık sisteminin ne gibi felaketlere yol açabileceği açısından durumun
değerlendirilmesi 1 Martın 14’üncü yıl dönümünde bizce son derece kıymetlidir. (s. 36)."
[Data_2015-2017]

42.!!!!
"1933’te Milletler Cemiyetine Türkiye adına zamanın hükûmeti tarafından tescil ettirilen,
Aydın vilayeti mülki hudutlarında sayılan bir ada var, Bulamaç Adası; Yunanlılar da buna
“Marathi” diyor galiba. Bu ada, 1934 yılında İngiltere menşeli bir haritada, gene 1951 yılında
ABD menşeli bir haritada Türkiye’ye ait olarak açıkça görülüyor ve gösteriliyor, nitekim
konuşmamın başında söylediğim 1933 tarihli Birleşmiş Milletler Cemiyetine tescil ettirildiğine
dair bilgi de ortada... 2004’ten beri siz cumhuriyet hükûmeti bakanısınız. Ben bu milletin
vekili ve ana muhalefet partisine mensup bir milletvekiliyim. Millet adına size soruyorum: Şu
Genelkurmay Başkanımıza söyleseniz de bir talimat verseniz de şu Bulamaç Adası’nın önünde
de omzundaki kalabalık yıldızlarla, oradaki, o adadaki Yunan bayrağının durumuna bir baksa
olur mu? Ne ayıp şey, arkadaşlar, hakikaten çok ayıp şey. (s. 54)."
[Data_2015-2017]

43.!!!!
"SELÇUK ÖZDAĞ (Devamla) - Bir yapının örgüt olabilmesi için dünyada kriterler vardır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde kriter Dışişleri Bakanlığının kararlarıdır, İngiltere’de İçişleri
Bakanlığının kararıdır, Türkiye’de ise yargının kararıdır. Burada şikâyetler yapıldıktan sonra,
2005 yılında bu yapının örgüt olduğu noktasında bazı şikâyetler geliyor ve Yargıtay 5. Ceza
Dairesi bunlarla ilgili karar veriyor, diyor ki: “Hayır, burası bir örgüt değildir, radikal
İslamcıların dahi burayı hedef aldığı bir yapıdır.” Ardından, cumhuriyet başsavcısı itiraz ediyor.
2008’de karar veriyor Yargıtay Daireler Kurulu -herkes var orada- diyor ki: “Hayır, burası bir
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örgüt değildir.” Buna rağmen, 2013 yılındaki 17-25 Aralıktan sonra iktidar partisi büyük bir
mücadele içerisine giriyor. Bir yandan “Haşhaşiler” diyor bunlara, bir diğer yandan bunlara
“paralelciler” diyor, “Paralel yapı oluşturmak istiyor.” diyor ama nedense Cumhuriyet Halk
Partisinin ve HDP’nin milletvekilleri buraya destek vermeye devam ediyorlar. (s. 796)."
[Data_2015-2017]

44.!!!!
"Dışişleri Bakanlığından Dışişleri Komisyon üyelerine gelen bilgi notunda Türkiye’yi bekleyen
itiraflar vardır. İngiltere’nin Bahreyn’e yeni bir askerî üs inşa ettiği, Katar’ın 10 bin ABD
askerine ev sahipliği yaptığı vurgusu vardır. Bilgi notunda “Türkiye Körfez ülkeleriyle siyasi,
askerî, savunma sanayi, ekonomik, ticari ve beşerî ilişkilerini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.” denilmekte ve şöyle devam etmektedir, altını çizerek söylüyorum: “Aynı
irade Körfez ülkelerinde de bulunmaktadır.” denilmektedir. “Bu çerçevede, Katar’la
ilişkilerimiz özel önem arz etmektedir.” diye de devam ediyor. Bu öngörü şu anda açığa
düşmüştür, aynen biraz önce verdiğim örnekler gibi çünkü Körfez ülkeleri Katar’la karşı
karşıya gelmiştir, Katar’ın yanında saf tutan Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğündeki bloku
karşısına almıştır (s. 498).
….."
[Data_2015-2017]

45.!!!!
"“Belgelerin yayınlanmasından sonra Beyaz Saraydan yapılan açıklamada belgelerin gerçek
olduğu kabul edilmiş, yazışmaların ABD'nin dış politikası anlamına gelmediği belirtilmiştir.
Açıklamada ayrıca ülke güvenliğini ilgilendiren belgeleri yayınlaması kınanmış, müttefiklerle
ilişkilerin bozulmaması dileği ifade edilmiştir. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise yapmış olduğu
açıklamada belgelerin ifşa edilmesinin uluslararası topluma yönelik bir saldırı olduğunu ifade
etmiştir. Clinton, ABD'li diplomatları da överek onlardan bekledikleri görevleri yerine
getirdiklerinin altını çizmiştir. İngiltere Savunma Bakanlığı da medya kuruluşlarına belgeler ile
ilgili olarak bir açıklama göndererek belgeler konusundaki hassasiyetini ifade etmiştir. İngiliz
Savunma Bakanlığı basından, açıklanan belgelerin yayınlanmasından önce kendilerinden
tavsiye alınmasını istemişlerdir. WikiLeaks belgelerinde geçen 24/11/2008 tarihli ve "Türkiye:
Polis, Ergenekon incelemesindeki perdeyi kaldırıyor." konu başlıklı ABD Ankara
Büyükelçiliğinden Daniel O'Grady tarafından gönderilen kriptoda Türk polisinin Ergenekon
soruşturması ile ilgili olarak ABD Büyükelçiliğine 21 Kasım tarihinde ayrıntılı bir brifing verdiği
belirtilmiştir. Aynı belgede Türk polislerinin yanı sıra RA ve siyasi danışmanların da bulunduğu
belirtilmektedir. Belgede ayrıca brifing veren polislerin Ergenekon sanıklarını mahkûm
ettirecek güçlü deliller bulundurdukları konusunda sunumun güçlü olduğunu, yargının
tutumundan çekindikleri ve de ABD hükümetinden açık veya zımni bir destek bekledikleri
belirtilmiştir... Dünyada büyük tartışmalara yol açan WikiLeaks belgelerinde yukarıda
bahsedilen konuların ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Ülke içerisinde
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gizli olarak yürütülen bir soruşturmanın yabancı elçiliklere daha önceden ayrıntılı bir şekilde
aktarılıp aktarılmadığının araştırılması ülke güvenliği açısından önem taşımaktadır.” (sf. 56)."
[Data_2014-2015]

46.!!!!
"Seyfettin Yılmaz: “Arkadaşlar, hiç kuru gürültüye pabuç bırakmayız, laf atmaya da pabuç
bırakmayız. Boğazından haram geçene hesap sormak önce milletin vekillerine aittir. Eğer
milletin vekiliysek, haram yiyenlerden hesap sormazsak, Cenab-ı Allah bize hesap sorar, sonra
da Türk milleti bize hesap sorar. 30 Martta seçim var. Şimdi, inşallah bu seçimlerde de
milletimiz kararını verecek ve artık sonunuzun geldiğini hep beraber göreceğiz. Yani haramın
üzerine yapılan bir binanın ayakta durması ilelebet mümkün değildir; ne kadar zorlarsanız
zorlayın, ne kadar algı oluşturmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar “Millî iradeye darbe var.”
derseniz deyin, ne kadar “Bize kumpas kuruluyor.” diyorsanız deyin. Şimdi, şunu söylemezsek
vicdanen… Gelin, arkadaşlar, hep beraber, bu ülkenin değerlerine kasteden kim varsa beraber
gidelim. Amerika’ysa Amerika’ya karşı, İngiltere’yse İngiltere’ye karşı veya yurt içinde
uzantıları varsa, kim varsa onun üzerine hep beraber gidelim. Gelin, bir açıklayın. Beraberce
bir kapalı oturum yapalım, bize net bir bilgi verin. “Şunlar, şunlar, şunlar şununla ilgili bize
şunu yapıyor.” Ama siz bir cemaati, bir camiayı komple suçlayarak, bu işlerle hiç alakası
olmayan o Anadolu coğrafyasındaki işindeki gücündeki o inanmış insanları da suçlayarak bu
işin içerisinden çıkamazsınız” (sf. 884)."
[Data_2014-2015]

47.!!!!
"Ali Serindağ: Bakın, tüm demokratik ülkelerde gösterilerin çoğu parlamento binalarının
hemen yakınında yapılır. Niye yakınında yapılır? Çünkü parlamentoda bulunan
parlamenterlere o toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyenler seslerini duyurmak isterler
ama bizim mevcut kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 kilometreden daha yakın
mesafede siz toplantı yapamazsınız. Bununla ilgili bir düzenleme yok. Demokratikleşme gibi
bir kaygınız olsaydı, siz bunu öncelikle düzenlerdiniz. Bakın, İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde, düşünceler özgürce ifade edilsin diye parklar tahsis ediliyor, en geniş
parklar toplantılar için tahsis ediliyor, oysa siz, Türkiye’de, ağaç kesilen parka dahi
protestocuların girmesine izin vermiyorsunuz. Demokratikleşme diye bir kaygınız olsaydı, siz
bunu öncelikle değiştirirdiniz. O nedenle, bu yasanın demokratikleşmeyle, şununla bununla
ilgisi yok. Bu yasanın getiriliş amacı, daha doğrusu 2911 sayılı Yasa’nın değiştiriliş amacı demin de ifade ettiğim gibi- Gezi protestolarıdır. Gezi protestoları maalesef Hükûmetin
kimyasını bozmuştur ve Gezi protestolarının bir daha tekrar etmemesi için, benzeri
gösterilerin bir daha olmaması için Hükûmet kendine göre bazı tedbirler alıyor ama bunun
demokratikleşmeyle ilgisinin olmadığını öncelikle herkesin kabul etmesi lazım."
[Data_2014-2015]
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48.!!!!
"Oktay Vural: Değerli milletvekilleri, aslında bugün burada görüştüğümüz kanun tasarısının
adı “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” olarak konmuş
ama aslında terörün siyasi amaçlarına ulaştırılması ve toplumsal bölünmenin derinleştirilmesi
kanun tasarıdır. ... Bugün, geldiğimiz bu noktada 1918 yılında İngilizlerin hazırladıkları
raporun, 1992’de ABD’nin hazırladığı raporun adım adım Türkiye’de millî kimliği, millî bilinci
ve millî devleti ortadan kaldırmaya yönelik nasıl sinsice planlandığını, 36’ncı paralelin
kuzeyinden tutun da Türkiye’de millî kimlik tartışmalarına, teröre, siyasi çözüm bulma
çalışmalarına kadar hepsinin adım adım nasıl planlandığını ortaya koyuyoruz. Evet, bugün
geldiğimiz bu noktada “ABD’yle beraber birlikte mücadele edeceğiz.” diyen William Fallon
aynen şunu diyor: “Siyasi bir çözüm için biz bu mücadeleyi kabul ettik.” Odierno “Hükûmetin
PKK’yla, teröristlerle oturması, konuşması için beraber birlikte olduk.” diyor. Şimdi, geldiğimiz
bu noktada çözüm süreci denilen bu projenin kimler için, hangi amaçla getirildiğini gayet açık
ve net ortaya koymuyor mu?"
[Data_2014-2015]

49.!!!!
"Ercan Candan: Tabii, burada gözümüzden kaçan bir şey var: Geçen haftalarda bir kanun
çıkartmıştık biz, ne idi bu kanun arkadaşlar? Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair
Kanun. Neden bunun üzerinde duruyoruz? Şu nedenle: Aslında, Türkiye'de uluslararası bilimle
yarışamamamız, aynı zamanda inovasyona dayalı, icada dayalı ürünleri üretemememiz
temelde uluslararası yarışta olmamamızdan kaynaklanıyor. Bunun da temel nedenlerinden
biri sadece maaş değil arkadaşlar, bu -temel nedenlerinden biri- üniversitelerin döner
sermayelerinin ve üniversitelerin araştırma altyapılarıyla birlikte bir motivasyonun
olmamasından kaynaklanıyor. Aslında, bu kanun, aynı zamanda üniversitelerde ağır ağır yeni
bir değişimi de beraberinde getirecektir. Yani üreten öğretim üyesi kazanacaktır, aynı
Amerika’da olduğu gibi, aynı İngiltere’de olduğu gibi. Eğer bir şeyler üretebiliyorsanız
kazanacaksınız. Onun için, öğretim üyelerini bir tür üretime yönlendirmek, hizmet ve yeni
ürünlere yönlendirmek için bu kanun çok önemlidir, önümüzdeki günlerde bu artışlar aynı
zamanda öğretim üyelerimize de yansıyacaktır, tabii ki üretim yapanlar için. Bunun yanında,
tabii, bu çıkardığımız kanunun üniversitelerdeki öğretim üyelerinin dünyaya da açılmasını
sağlayacağını biz bekliyoruz."
[Data_2014-2015]

50.!!!!
"Ahmet Davutoğlu: “AFAD koordinasyonunda yaptığımız uluslararası yardım faaliyetleri
çerçevesinde 2012 yılında dünya genelinde ülke bazında en fazla yardım yapan 3’üncü ülke
olduk. Bu başarımızı 2013 yılında da aynen göstererek, 1,6 milyar Amerikan doları insani
yardımla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından dünya 3’üncülüğümüzü
sürdürdük. Bu yardım miktarlarının gayrisafi millî hâsıla içindeki oranı açısından ise 2013
yılında yüzde 0,21’lik payla insani yardım alanında dünya 1’incisi olduk” (sf. 1254)."
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[Data_2014-2015]

51.!!!!
"1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılı açış
konuşması
Şunu ülkem ve aziz milletim adına büyük bir gururla ifade etmek isterim: Türkiye, 2013
yılında, acil ve insani yardımlarda, tüm ülkeler arasında, millî gelire oran olarak dünya 1’incisi,
miktar olarak da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından dünya 3’üncüsü
olmuştur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Alan el Türkiye artık veren el olmuş, bu alanda da
zirveleri yakalamıştır."
[Data_2014-2015]

52.!!!!
"İsmet Yılmaz: “AFAD’ın 29 Eylül 2014 tarihli raporuna göre 220.623 Suriyeli ülkemizdeki 10
ilde 22 barınma merkezinde misafir edilmektedir, geriye kalan 1 milyondan fazla kişi
yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yerleşmiştir. Bu bağlamda yaptığımız harcamalar 4 milyar
dolara ulaşmıştır. İnsani vazifemizin gereği, ülkemize sığınmak durumunda kalan bölge halkı
için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Türkiye 2013 yılında acil ve insani yardımlarda tüm
ülkeler arasında millî gelire oranla dünyada birinci, miktar olarak ABD ve İngiltere’den sonra
dünya üçüncüsü olmuştur” (sf. 1023)."
[Data_2014-2015]

53.!!!!
"Alpaslan Kavaklıoğlu: “Suriye’deki durum yaşadığımız dönemdeki en büyük insanlık krizi
hâline gelirken etkisini ülke olarak çok yakından hissetmekteyiz. Ülkemizdeki barınma
merkezlerinde misafir edilen ve şehirlerde kendi imkânlarıyla ikamet eden Suriyeli sayısı 1,5
milyonu aşmıştır. İnsani ve komşuluk vazifelerimizin gereği, ülkemize sığınmak durumunda
kalan bölge halkı için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Türkiye, 2013 yılında acil ve insani
yardımlarda tüm ülkeler arasında millî gelire oranla dünyada 1’inci, miktar olarak Amerika
Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra dünya 3’üncüsü olmuştur. Türkiye de bu sığınmacı
baskısıyla tek başına mücadele etmekte ve uluslararası toplumun desteğini yeterince
görmemektedir” (sf. 273)."
[Data_2014-2015]

54.!!!!
"Abdullah Nejat Koçer: “Türkiye’nin insani yardım konusunda dünyada ABD ve İngiltere’den
sonra 3’üncü ancak gayrisafi millî hâsıla oranıyla 1’inci durumda olması çifte standartlı
dünyanın yüzüne vurulan en önemli gerçektir. Türkiye’nin insani yardımlardaki bu önemli
başarısından dolayı, başta Hükûmetimiz olmak üzere, AFAD, Kızılay ve TİKA’ya teşekkürü bir
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borç biliyorum. Türkiye’de en fazla sığınmacıyı üç yıldan bu yana misafir eden Gaziantepli
hemşerilerime de burada yürekten teşekkür etmek istiyorum” (sf. 133)."
[Data_2014-2015]

55.!!!!
"Mehmet Emin Dindar: “Türkiye, artık, yardım alan değil yardım veren el olan bir ülke
durumuna girdi. AFAD, Türkiye’nin ortak gücü olarak, dört kıtada, deprem, sel, kıtlık, kuraklık,
yangın, iç karışıklık ve benzeri nedenlerle Endonezya’dan Suriye’ye, Irak’tan Somali’ye, BosnaHersek’ten Filistin’e, Myanmar’dan Afganistan’a kadar 40’tan fazla ülkede yardım çalışmaları
yaptı. Duhok ile Zaho arasında, İŞID zulmünden mağdur olan insanlarımıza 25 bin kişilik çadır
kent kurdu. Bugün, Türkiye, 1,6 milyar dolarla ABD ve İngiltere’den sonra en fazla insani
yardım yapan 3’üncü ülke konumundadır” (sf. 296)."
[Data_2014-2015]

56.!!!!
"Nihat Zeybekçi: “Diğer taraftan, Türkiye, gelişmesini, büyümesini sağlarken, refahını
artırırken, millî gelirini artırırken, gelir dağılımında da adaleti sağlıyor. Gini katsayısını Türkiye
0,40’a indirdi. Evet, burası yeterli değildir ama ben size şunu söyleyeyim: Amerika Birleşik
Devletleri’nde de 0,38, İngiltere’de 0,39 -biraz önce bir arkadaşımız söyledi Meksika’yla aynı
diye- Meksika’da 0,48; aramızda devasa bir fark var” (sf. 110)."
[Data_2014-2015]

57.!!!!
"NİHAT ZEYBEKCİ (Devamla) – Türkiye, durmaksızın yoluna devam ediyor. Türkiye, bugün,
bakın, birilerini rahatsız ediyor. Hani var ya o “kültür coğrafyası” dediğin zaman mangalı
karşıdan görünce böyle üfleyerek mangalı devirenler, bugün Orta Asya coğrafyasında,
Kafkaslarda ve ecdadın bize emaneti olan coğrafyada Türkiye –bakın, bu rakam çok önemlimillî gelirine oranla kültür coğrafyasında dünyada bir numaralı bağışçı ülke hâline geldi. Öyle
lafla olmuyor o işler, öyle lafla o bayrak o coğrafyada dalgalanmıyor...Türkiye -rakam olarak
söylüyorum- rakam olarak ABD ve İngiltere’den sonra dünyada 3’üncü sırada ve artırmak için
de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."
[Data_2014-2015]

58.!!!!
"Bu çözüm sürecinin başta Sayın Yeniçeri ve Türk milliyetçileri ve hassasiyet gösteren,
anlamak isteyen herkes tarafından bilinmesi gereken olmazsa olmaz bir mottosu vardır; bu
müzakere mağlubu ve galibi olan bir şey değildir. Eğer inşallah biz bunu hitamına erdirirsek
hep beraber; sizlerin de katkılarıyla, önerileriyle, yıkıcı olmayan eleştirileriyle hep beraber
bunu hitamına erdirebilirsek bundan bizler, çocuklarımız, gelecekte bu ülkede yaşayacak
olanlar, herkes muazzep olmak yerine derin bir mutluluk duyacaklar. Galibiyeti insanlık
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olacak, galibiyeti demokrasi olacak, hassasiyet gösterdiğiniz Türklük olacak. Esas hacir altında
olan Türklüktür ama sebebi Kürtler değildir. Dönün o İngiliz emperyalizminin, o Amerikan
emperyalizminin bu ülkeyi ne hâle getirdiğine bakın, sebebi bir tek Kürtler değildir. Onun için
bu bilindik jargonla konuşmak seçim öncesi hamasidir ama bir tek Türk, Kürt, Arap
evladımızın canından daha aziz değildir. Teessüf ediyorum, bu müzakere galibi, mağlubu
olmayan bir anlayışla yürümektedir, böyle de yürüyecektir, böyle de yürümesinin hepimiz
açısından sonsuz faydaları vardır."
[Data_2014-2015]

59.!!!!
"YUSUF HALAÇOĞLU: Değerli milletvekilleri, bu çerçeve içerisinde şunları özellikle belirtmek
istiyorum: Şimdi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, Millî Mücadele sırasında
birtakım vatandaşlarımız, Ermeni vatandaşlarımız Ruslarla, İngilizlerle, Fransızlarla iş birliği
yaptıkları için tehcire tabi tutulmuştur. Yani, tehcir dediğimiz zaman bunu sınır dışı etme
anlamında kimse düşünmemelidir; Suriye topraklarında, yine Osmanlı Devleti’nin
topraklarında bir bölgeye gönderilmişlerdir.
Savaş sonrasında, 18 Aralık 1918’de geri dönüş kararnamesi çıkmıştır Ermenilerle ilgili. Kasım
1922 itibarıyla Anadolu’daki ve İstanbul’daki Ermenilerin sayısı 644 bin 900’dür. Ama Millî
Mücadele döneminde yine Ermenilerle Doğu Anadolu Bölgesi’nde, güneyde de Fransız ordusu
içerisinde mücadeleler devam ettiği için savaş sonrasında Ermeniler büyük çapta Anadolu
dışına yani Türkiye dışına, başka ülkelere gitmiştir. Başka ülkelere giden Ermenilerin sayısı
Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Kasım 1922 itibarıyla 817 bin 873’tür; Anadolu’da ve
İstanbul’da kalan Ermenilerin, Ermeni kimliğiyle kalan Ermeni vatandaşların sayısı 281 bindir;
İstanbul’da Ermenilerin sayısı 148 bin 997’dir. Bu istatistikleri yapanlar İngilizler ve
Amerikalılardır.
Şimdi, dolayısıyla, bir de Müslüman olmak durumunda olan Ermeniler vardır ki, bunların sayısı
da 95 bindir. Nerede yaşadıkları, hangi köylerde yaşadıkları da bellidir. Bunlar da yine
Ermeniler tarafından hazırlanmıştır, Amerikan arşivlerinde mevcuttur. (s. 931)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

60.!!!!
"HASİP KAPLAN: Şimdi, burada şunu ifade etmek istiyorum: Seçim sathımailine girdiğimiz
bugünlerde, demokratikleşme paketini hepiniz izlediniz. Seçim barajlarından yakınan bir
Türkiye’de, seçim barajlarının kaldırılmasının tartışıldığı bir Türkiye’de Hükûmet dedi ki: “İki
sistem: Ya dar bölge ya daraltılmış bölge.” 40 katır mı, 40 satır mı yani hangisini istersiniz?
Şimdi, bu sistem başka ülkelerde var mı, dar bölge, daraltılmış bölge sistemi? Var tabii canım,
olmaz olur mu? Amerika’da var, Magna Carta’dan bu yana demokrasinin beşiği Londra’da,
İngiltere’de var. Var da kardeşim, oralarda güçlü sivil toplum örgütleri var; orada düşünce,
örgütlenme özgürlüğü var; orada adayın kendini ifade hürriyeti var; orada adayın tabandan,
örgütten, halktan temsil edilme imkânı var; orada medyanın özgürlüğü var; orada demokratik
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kamuoyunun kontrol sistemi var. E burada ne var? Burada da liderin sultası var. Şimdi, bir de
liderin sultasıyla, fark etmez, iktidar-ana muhalefet, diğer partiler… Bizde bir sistem farklılığı
var, biz tartışıyoruz. Kadın kotasında dünyada fark atan bir partiyiz. Sistemimiz olarak lider
sultasına o kadar karşıyız ki bizde eş başkanlık sistemleri var biliyorsunuz, eş başkanlık
sistemini geliştiriyoruz. (s. 216)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

61.!!!!
"ALTAN TAN: Ben, mesela, yine resmî soru önergesiyle Enerji Bakanına sordum: “Bugün, Irak
Kürdistan bölgesel yönetiminden Türkiye’ye petrol geliyor, bir nakliye oluyor, Bağdat
Hükûmeti buna karşı çıkıyor -işte, uluslararası anlaşmalara göre- bunu kim yapıyor, niye
yapıyor, nasıl yapıyor, kaça alınıyor, kaça satılıyor?” “Efendim, bunlar devlet sırrıdır, bunlar
söylenmez.” E, peki, ne söylenir? Biz yani gidip bunu CIA’e mi soralım, İngiliz istihbaratına mı
soralım? Yani, bütün dünya âlem biliyor, siz kendi Parlamentonuzda milletvekili, sözde, halkın
önüne koyduğu, en yetkili kişilersiniz, sizin bunlardan haberiniz yok. Peki, şu an bu petrolün
nasıl geldiğini, kaça alındığını, kaça satıldığını bütün bu istihbarat örgütleri bilmiyorlar mı?
Hepsi biliyor. Hepsi bilsin ama sen bilme. E, peki, nasıl çözeceğiz? Doğru ne, yanlış ne, ne
yapılması lazım? Mesela, yine Halep’te çatışan rejim muhaliflerinden birisi Antep’e yaralı
olarak getiriliyor ve hayatını kaybediyor. E, peki, bunu… Bir yandan da diyorsun ki: “Benim
hiçbir şeyle alakam yok. Ben silah da vermiyorum, mühimmat da vermiyorum, para da
vermiyorum, böyle bir çalışmam da yok.” E, peki, doğru olan ne? (s. 353)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

62.!!!!
"Enerji politikasını araştırmak çok yönlüdür, çok ciddidir -bir taraftan güvenlik açısından,
komşularla ilişki, Orta Doğu’yla ilişki- ama Türkiye cumhuriyet tarihinin kayıplarının da aynı
zamanda sicilidir. Bakın Sultan Mahmud zamanında tespit edilen petrol rezervlerinin başına
gelenlere, arkasından da o petrollerin nasıl İngiliz ve Amerikalı şirketler tarafından alındığına,
nasıl daha sonra el değiştirildiğine, Lozan’da nasıl kaybedildiğine, 1950’lere, 1960’lara
geldikten sonra nasıl millîleştirildiğine."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

63.!!!!
"HÜSEYİN CEMAL AKIN: Yargıda problemleri süratle çözebilmek için Hükûmetimiz, yeni
müesseseleri sistemimize kazandırmıştır. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
nüfusun artışına; ekonomik ve sosyal problemlere bağlı olarak yargıya intikal eden uyuşmazlık
sayısı da artmıştır. Bunun sonucu olarak, yargı mensupları büyük iş yükü altındadır. Bu
kapsamda, adaletin etkinliğini arttırmak için mahkemelerin dışında, uyuşmazlıkların yargıya
intikal etmeden önce veya intikal ettikten sonra dostane yollarla çözümlenmesinin önemi
anlaşılmıştır ve dostane çözüm yolları da daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Birleşmiş
Milletler verilerine göre, bu kurum, 160’tan fazla ülkede vardır. Ara buluculuk, tarafları bir
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araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini üretmelerini
sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirerek tarafsız ve bağımsız bir
üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen dostane çözüm yoludur. Bu sistem, Amerika Birleşik
Devletleri’nde elli yıldır, Avrupa ülkelerinde kırk yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki
uygulamada, söz gelimi İngiltere’de, yıllık 1,5 milyon hukuk davasından yüzde 3,1’i yani 50
bini mahkemelerce çözülmekte, yüzde 96,5’i dostane çözüm yöntemleri olan ara buluculuk,
sulh, uzlaşma ve tahkim gibi yöntemlerle çözülmektedir. (s. 774)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

64.!!!!
"ALTAN TAN: Şimdi, değerli arkadaşlar, bunlar normalleşmenin alametleri ama bunları da
hazmetmeliyiz. Yani, Kastamonu orada var olsun, Kürdistan burada var olsun, tarihî gerçekler
inkâr edilmesin, barış kazansın, dostluk kazansın, kardeşlik kazansın, çözüm çıksın, birliktelik
çıksın. Petrol şimdi mesela. Ben, defalarca soru önergesi verdim Sayın Taner Yıldız’a. Petrol
anlaşmaları yapıyorsunuz, tamam, iyi. Türkiye’nin yıllık 50-60 milyar dolar -her yıl da artıyor
bu rakamlar, belki bu yıl daha da artmıştır- petrol, gaz yani enerji ihtiyacı var. Türkiye enerjide
dışarıya bağımlı bir ülke, bu da çok iyi bir şey değil uzun vadede. Yani bir ülke enerjisini
çözememişse 21’inci yüzyılda, ciddi bir sıkıntı bu. Çözsün. Kimden çözsün? Kürt kardeşlerinde
var, onlardan çözsün; Arap kardeşleri var, onlarla çözsün; kendi topraklarından çıkarsın, kendi
çözsün. Değerli arkadaşlar, bugün bu anlaşmalar da nasıl oluyor, hangi rakamlarla oluyor?
İngiliz istihbaratı biliyor değerli arkadaşlar, CIA biliyor. Alan biliyor, satan biliyor, siz biliyor
musunuz?"
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

65.!!!!
"ALTAN TAN (Devamla) – Kimse bilmiyor. Peki, niye bilmiyoruz? Yani dünyanın bildiği ve itiraz
ettiği… Bağdat sizin yaptığınız bu anlaşmaya itiraz ediyor, diyor ki: “Uluslararası anlaşmalara
göre, ben kabul etmiyorum.” İşte, dışarısı sorun çıkarıyor, Amerika’sı, İngiltere’si, şusu busu
yani Orta Doğu’daki güç odakları. (s. 167)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

66.!!!!
"Türkiye bir hasta üssü olmalı, bunu başarmalıyız çünkü dünyanın her tarafında, özellikle
İngiltere’nin, Amerika’nın, bazı ülkelerin önemli bir gelir kaynağı."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

67.!!!!
"Tanju Özcan: Şimdi, bu sözde dünya liderinin yönettiği Türkiye’de yaşıyoruz. Bu sözde dünya
liderinin yönettiği ülkenin milletvekilleriyiz. Şimdi, uluslararası ilişkilerden bahsederken bir
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konuya değinmek istiyorum. Bilemiyorum, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ne veya
İngiltere’ye giden milletvekili
arkadaşımız var mı? Milletvekilleri Amerika Birleşik Devletleri’ne giderken veya İngiltere’ye
giderken hangi zorluklarla karşılaşıyor bunu biliyor musunuz bilmiyorum. İngiltere veya
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan, diplomatik pasaportu
taşıyan milletvekillerine vize uyguladığını bilmiyorum, biliyor musunuz? Vize uygulamakla
kalmayıp, o ülkeye indikten sonra
sizin üstünüzü aradıklarını elle, kemerlerinizi çıkarttırdıklarını, ayakkabılarınızı çıkartıp sizi
yalın ayak yürüttüklerini bilmiyorum, biliyor musunuz? (AK PARTİ sıralarından “Siz ne zaman
gittiniz? sesi) (sf. 763)

“Değerli dostlar, uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesi diye bir ilke vardır. Biz hukuk
fakültelerinde bunu öğrendik, çoğunuz da öğrenmişsinizdir. Bir ülke size nasıl muamele
yapıyorsa siz de ona böyle muamele yaparsınız. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bize
vize uyguluyor. Peki, biz o ülkelerin parlamenterlerine, milletvekillerine böyle bir şey
uygulayabiliyor muyuz? Bizim buna gücümüz yetiyor mu?” (sf. 763)."
[Data_2011-2013]

68.!!!!
"Ali Ercoşkun: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, 5 Haziran 1945 tarihinde
onaylanan 4749 sayılı Kanun’la, 7 Aralık 1944 tarihli Chicago Milletlerarası Sivil Havacılık
Anlaşması yürürlüğe girmiştir fakat yürürlüğe giren bu anlaşmada ticari hakların
düzenlenmesi konusunda bir mutabakata varılamamış, dolayısıyla ticari hakların ikili
sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi gereği doğmuştur.
Hükûmetimiz, bu çerçevede, 11 Şubat 1946’da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere
arasında imzalanan Bermuda Anlaşması’nı örnek alarak, ülkemizin konumunu ve uluslararası
hava trafiğinin ülkemiz üzerinden gerçekleşmesinin sağlayacağı çıkarları göz önünde tutarak
bugüne kadar birçok ülkeyle hava ulaştırma anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalar aynı
zamanda millî sivil havacılığımızı teşvik etmekte ve kalkındırmaktadırlar. Ülkemizin yaptığı bu
anlaşmalar Bermuda tipine uygun olup esas olarak çerçeve anlaşması niteliğindedir ve
karşılıklılık esasına dayanmaktadır. (sf. 188)"
[Data_2011-2013]

69.!!!!
"Adil Kurt: Maalesef etrafımızda olup bitenleri bugüne kadar halkların lehine, halkların
geleceğini garanti altına alabilecek, bölgemizde barışı kalıcılaştıracak adımlar atmaktan uzak
olduğumuzu başta ifade etmek isterim. Orta Doğu yüz yıl sonra yeniden şekilleniyor. İngilizler
eliyle 20’nci yüzyılın başında şekillendirilen Orta Doğu bugün Amerika’nın eliyle yeniden
şekillendirilmek isteniyor. Yeni bir dizayn sürecine girildi. Arap baharı, aslında bu dizayn
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sürecinin başlangıç noktası olarak ele alındı ancak Kuzey Afrika’da başlayan Arap baharı, tek
başına toplumsal muhalefet olarak kendini geleceğe taşıyabilecek bir fikir yapısına sahip
olmadığı için şu anda ciddi bir yol ayrımındadır. Bu yol ayrımında Arap baharının demokrasiye
evrilmesi kadar radikalizme, radikal İslam’a evrilmesi de o kadar mümkündür, hatta daha
büyük bir olasılıktır. (sf. 359)"
[Data_2011-2013]

70.!!!!
"Aynen Atatürk gibi. Atatürk’ün de en yakın arkadaşları Amerikan mandacılığı veya İngiliz
muhipliğini isteyerek Sivas Kongresi’nde
ayak diremişlerdi ama Atatürk, bu devletin Türk milletine dayalı, bu topraklarda yaşayan
halka dayalı bir millî devlet olarak, bağımsız bir devlet olarak ama milletin azmiyle ve gücüyle
kurulacağını ısrarla ifade etmiştir, direnmiştir, başarmıştır ve bugün biz burada varsak işte o
direncin, o kararın eseriyiz. Rauf Denktaş rahmete yürümüştür ama geride bize bir emanet
bırakmıştır. Bu emaneti Sayın Başkan
çok güzel ifade etti: Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmak… (s.551)"
[Data_2011-2013]

71.!!!!
"Demir Çelik: “Eğitim destek evlerinde, sağlık evlerinde, ana ve çocuk sağlık evlerinde
yapılanlara binaen 16 belediye başkanının, 100 belediye meclis üyesinin, 24 il genel meclis
üyesinin tutuklandığı, binlerce Kürt siyasetçinin KCK operasyonuyla tutuklu bulunduğu,
Türkiye genelinde milyonlarca dosyadan kaynaklı milyonlarca insanın bu yasakçı, men edici
zihni algıdan hareketle suçlu ve sanık noktasına getirildiği bir Türkiye fotoğrafını niye
görmüyoruz, niye görmek istemiyoruz? Bize düşen, yasak ve menleri çoğaltmak mıdır;
halkları, kimlikleri, kültürleri özgürleştirip onların doğal mecrası içerisinde büyümesine fırsat
vermek midir? Düşününüz bir çocuğunuz annesinden doğduğunda ilk öğrendiği kelime
“anne” ve “baba”ysa o kelimeyi doğduğu annenin ana diliyle telaffuz etmek, dile getirmek
durumundayken, ben bir Kürt olarak yedi yaşına kadar Türkçeyi bilmiyordum ama dayatılarak
olmuyordu. Bunun adı, Sayın Başbakanımızın Almanya’da söylediğine benzer asimilasyondur.
O da bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu hep beraber ortadan kaldırmak gibi bir görev
varken ve Anayasa’yı biz 2007’den bu yana 3’üncü defadır değiştirmenin çabası içerisinde
oluyor olmamızın anlaşılır bir yanı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere yüzyıllardır
anayasasını değiştirmedi. Değişmesi gereken toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamaya
dönük özgürlükçü zihniyetlerdir. Bunu sağlayabilirsek, biz, bu toplumun geleceğine bir şey
vaat etmiş oluruz diye düşünüyor, saygılar sunuyorum” (sf. 51)."
[Data_2011-2013]
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72.!!!!
"Erkan Akçay: Değerli milletvekilleri, süremiz yetmediği için AKP’nin özelleştirmelerinden
sadece iki örnek vermek istiyorum: Tekelin alkol birimi 2004 yılında kasasındaki 348 trilyon
lira ve 70 milyon Türk lirası değerindeki içkiyle beraber 292 milyon dolara bir konsorsiyuma
satılmıştır. Sadece iki yıl sonra,
2006 yılında, sözü edilen konsorsiyum Tekelin içki bölümünün yüzde 92 hissesini Amerikan
Texas Pacific Group’a 3 katı fiyatla 810 milyon dolara satmıştır. Yaklaşık bir yıl önce de İngiliz
alkol devi Diageo, Türk alkollü içki üreticisi Mey İçkiyi 2 milyar 100 milyon dolara satın
almıştır. Diageo, Türkiye’yle gümrük vergisi üzerinde anlaşmazlık yaşıyordu ve altı ay süreyle
Türkiye’ye sevkiyat da
gerçekleştirememişti. İngiliz firmasının devlete yaklaşık 300 milyon dolar gümrük vergisi
borcubulunmaktaydı; bu da, 6111 sayılı Torba Kanun’la bu borcu da affedilmiştir.....
Vatandaşın vergileriyle kurulan ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu kurumları yok
pahasına birilerine satmak, âdeta peşkeş çekmek elbette hesabı gerektirir bir durumdur (sf.
871)."
[Data_2011-2013]

73.!!!!
"Sırrı Süreyya Önder: “Şimdi, bu planı bir Mavi Marmara hadisesi bozmuştur. Mavi Marmara
meselesinde, İsrail yıkılmamak üzere dizayn edilmiş kolonyal bir devlettir. İsrail’in yıkılması,
Amerika ve İngiltere’nin yıkılması demektir. Bu, yıkılamaz anlamına gelmiyor. Bir rasyonel
analizden bahsediyorum. Ama İsrail’de 500 bin kişiyle yapılan savaş karşıtı mitingler var. Eğer
gerçekten bir dâhi Dışişleri Bakanımız varsa şunu hesap edebilmeliydi: İsrail’deki savaş karşıtı
kamuoyunu bu cinayet davasını –Mavi Marmara’yı kastediyorum- İsrail’in bizatihi bir iç
mahkemesinde ve bir iç politikası ve bir adi cinayet vakası olarak bunu İsrail kamuoyuna mal
edebilmeli ve dönüştürme zeminini buradan aramalıydı” (sf. 27)."
[Data_2011-2013]

74.!!!!
"Oktay Vural: - Uygulanan dış politikanın bu milletin menfaatine olup olmadığına
ilişkin sorgulamayı ben yaparım, sizler de vicdanlarınızla karar verirsiniz ama müsaade edin de
Suriye’deki gelişmeleri Washington merkezli, Clinton merkezli, Obama merkezli politikalarla
buraya getirip empoze ettirmenize izin veremeyiz. Bakın, çok tehlikeli sularda gezilmektedir.
1957 yılında, değerli arkadaşlarım -çok gizli bir planİngiltere’nin Başbakanı Macmillan’la ABD
Başkanı Eisenhower arasında özellikle Suriye’nin işgaliyle ilgili bir plan onaylanır. Bu plana
göre “Suriye’de birtakım çatışmalar körüklenecektir. Bu çatışmaların sonucunda -aynen size
gösteriyorum bakın- sınır ihlalleri olacaktır. Sınır ihlallerinden sonra da buranın işgal edilmesi
için adım atılacaktır.” diye ifadelerde bulunuyor ve bunu hazırlayan, bu raporu gören ve o gün
bu planları uygulamak için plan hazırlayanların bugün yine aynı planları hazırlayıp Türkiye’ye
uygulatmadığını nereden bileceğiz? Elimizi vicdanımıza koyalım arkadaşlar. İşte ben size
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Guardian’da 2003 yılında yayınlanmış, 1957 yılındaki raporun… Kimlere nasıl suikast
yapılacağı, oradaki çatışmaların nasıl körükleneceği, Özgür Suriye Komitesinin nasıl
destekleneceği konuları 1957 yılından itibaren oralarda planlanmış. O zaman, gelin, diyoruz
ki…(sf. 972)"
[Data_2011-2013]

75.!!!!
"Necati Özensoy: “Şimdi, bunca yıldır, son on yıldır bütün bu gelişmeler sonucunda “Efendim,
biz şöyle dik durduk, böyle onurlu durduk, şöyle ilişki kurduk.” denileceğine Türkiye bütün bu
ilişkilerin sonucunda ne kazandı? Bütün bu savaşların sonunda, işte Körfez Savaşı, Irak Savaşı
sonucunda bütün İngiliz firmaları, Amerikan firmaları girdiler, şu anda günlük 2 milyon, 3
milyon varil petrolü çekiyorlar, memleketlerine götürüyorlar. Peki, biz ne yaptık? Türkiye
Petrolleri, Dışişleri tarafından Irak’ın kuzeyinde ihalelere sokulmadı, Irak’ın alt bölgesinde de
güney bölgesinde de bir tek ihaleye dahi giremedi. Bakın, kazanamadı demiyorum, Türkiye
Petrolleri bir tek varillik ihaleye dahi sokulmadı. Yani bunca şey, Irak’taki bunca akan kanın
sebebi olan bu meselelerin sonucunda Türkiye'nin nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz” (sf.
82)."
[Data_2011-2013]

76.!!!!
""Ancak Alman devletinin 2005'te çıkardığı yeni göçmen yasası
yabancılara birtakım haklar öngörürken birçok görev yüklemiştir. Vatandaş olmak isteyenlere
“Vatandaşlık testi” başlamıştır. Amerika'dan, İngiltere'den, başka bir batı ülkesinden
gelenlerin vatandaş olabilmeleri için dil mecburiyeti getirilmezken, Türkiye'den gelenlerin
daha gelmeden, Almanca kursu görmeleri zorunlu kılınmıştır." (sf. 21)"
[Data_2011-2013]

77.!!!!
"Cemalettin Şimşek: Tüm bunlara rağmen ülkemizin iç ve dış borçları anormal derecede
artmış, dış ticaret dengesi ithalat yönünde bozulmuş, cari açık tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.
Vatandaş geçim derdine düşmüş, Hükûmet ise devleti yönetmenin kolayını bulmuş,
sıkıştığında ÖTV ve diğer vergilerde artış yaparak
kendi sıkıntısını gidermek yolunu seçmiştir. Hâlbuki bunun için ne ABD’den Sayın Ali Babacan’ı
ne de İngiltere’den Sayın Mehmet Şimşek’i getirmenize hiç de gerek yoktu. Ne kadar açık var,
o kadar zam, nasılsa bu iş böylece halledilmektedir. Bu basit bir matematik hesabı için adam
devşirmeye hiç de ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. (sf. 190)"
[Data_2011-2013]
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78.!!!!
"Adil Kurt: “Orta Doğu’da sulandırılmış Vahabilik yapmakla, İngilizlere, Amerikalılara hoş
görünecek ılımlı İslam politikalarını geliştirmekle, siz liderlik yapamazsınız, rol modeli ülke
durumuna gelemezsiniz. 19’uncu yüzyıldaki Sir Seyyid Ahmed Han politikaları ile bugün
AKP’nin ileri sürdüğü politikalar arasında zerre kadar fark yoktur. Hindistan’da yayılmaya
çalışılan Kadiyanilik ve o dönem İngilizlere yaranma politikası nasıl çöktüyse, 21’inci yüzyılda
AKP’nin de bu ılımlı İslam politikası çökmeye mahkûmdur. Kendinizi sır perdesinin arkasına
gizleyerek, politikalarınıza gizem katarak siz bu gerçekliği örtemezsiniz. Doğru ve gerçekçi
politikalar bunlar değil, doğru ve gerçekçi politikalar halkın önünde, halka açık olan
politikalardır” (sf. 617)."
[Data_2011-2013]

79.!!!!
"Nurdan Şanlı: “Büyük Önder’in ölümünün ardından yabancı devlet adamları ve dünya basını
da çok güzel sözler söylemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt: “Benim
üzüntüm iki türlüdür: Önce, böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi
üzgünüm. İkinci üzüntüm ise Onunla tanışmayı çok istediğim hâlde artık bu isteğimi yerine
getirmeye imkân kalmamış olmasıdır.” İngiltere Başbakanı Churchill ise: “Savaşta Türkiye’yi
kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için
değil, Avrupa için de büyük kayıptır.” Demişlerdir” (sf. 537)."
[Data_2011-2013]

80.!!!!
"Adil Kurt: “Bu düzenlemenin bugün açısından, bu dönem açısından hemen gündeme
getirilmiş olmasının bir başka esprisi daha var: Şimdi, biliyorsunuz, dünyada esasında bu
büyük kumarın oynandığı 2-3 önemli merkez vardır. Bu merkezlerin bir tanesi Amerika, bir
tanesi İngiltere, bir tanesi Uzak Asya sermayesi. Sadece Amerika ve İngiltere’de dönen bu
sermaye, dünyada piyasada dönen sermayenin yüzde 50’sinden fazlasına tekabül ediyor ama
biz bu yasa aracılığıyla, hedef koyduğumuz dünyadaki bu sermaye piyasası içerisindeki sadece
yüzde 3’lük bölümüne hitap etme gayreti içerisindeyiz. Esasında da Rusya’ya, Rus borsasına,
Rus sermaye piyasasına rakip olabilir miyiz, olamaz mıyız gayreti var burada. Sadece bu yıl
içerisinde Rusya piyasasına giren sıcak para 74 milyar dolar civarındadır. Pastanın bu
diliminden biz biraz daha fazla pay alır mıyız gayreti var burada. Bu gayreti geliştirirken de
bazı temel riskleri göze alıyoruz. Temel risklerden bir tanesi” (sf. 840)."
[Data_2011-2013]

81.!!!!
"Orhan Düzgün: Alkollü içkilerde 17 fabrika mülkleriyle birlikte Kasım 2003 tarihinde Nurol
Limak Özaltın Tütsab Girişim Grubuna 292 milyon dolar bedelle satılmıştır. Bu girişim grubu
iki yıl sonra yüzde 90 hissesini ABD’li Texas Pacific’e 810 milyon dolara, Texas Pacific ise 2011
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yılında İngiliz Diageo firmasına 2,1 milyar dolar bedele satmıştır. Değerli arkadaşlarım, yüce
Meclisin saygınlığı açısından sizlerin de çok hoşunuza gitmediğini bildiğim “peşkeş çekme”
sözcüğünü kullanmak istemiyorum ama Türkçe’de de böyle bir satışı ifade edecek başka bir
kelime de bulamıyorum. Bu nedenle de özür diliyorum. (sf. 563-564)"
[Data_2011-2013]

82.!!!!
"Mehmet Ali Sulam: Son bir şeyi paylaşayım: “Sirkeci’de büyük pazarlık…” Bu nedir biliyor
musunuz? Türkiye'nin en büyük AVM’si, hipermarketi, İngilizlerin olan Migros’un
Amerikalıların olan Walmart’a satılma pazarlığı. İngiliz Migros ABD’li Walmart olma noktasına
giderken Türkiye’de perakende pazarı, sanayicinin malını satacağı pazar da dünya devinin
eline geçiyor ve siz o pazara hâkim olamama noktasına geliyorsunuz ve hâlâ hipermarket
yasasını bu Meclise getiremiyorsunuz, getirmiyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki: “Biz
bu ülkeye çağ atlattık.” (CHP sıralarından alkışlar) (sf. 53)"
[Data_2011-2013]

83.!!!!
"Oktay Öztürk: “Tarihsel süreçte İngilizlerin başını çektiği dünyaya yeni bir düzen verme
amacı, günümüzde Avrupa Birliğinin de desteğiyle ABD tarafından yürütülmektedir.
Hedefinde ulus devletleri çökertmek, Büyük Ortadoğu Projesi ve Kuzey Afrika projeleriyle,
özellikle bu ülkelere atadığı eş başkanlar ve onların parti örgütleri, kendisine bağlı medya
organları ve ipi kendi elinde olan terör örgütlerinin işlediği cinayetler aracılığıyla ulus
devletler çökertilmeye çalışılmaktadır ve bu çalışma Türkiye'de büyük bir ivme kazanmış ve
sonuca yaklaşmış görünmektedir” (sf. 391)."
[Data_2011-2013]

84.!!!!
"Aykut Erdoğdu: Ben de Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum ama aynı
zamanda, bu halkın parasıyla hem İngiltere’de hem Amerika’da iktisadi ve idari bilimler
alanında eğitim yaptım ve bir karşılaştırma şansı bulabildim. Ben, bu karşılaştırmayı sizlerle
paylaşarak eğitim sistemimizi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi özelinde beraberce
değerlendirmekte fayda görüyorum. İlk şunu söyleyeyim ki Türkiye’deki öğretmenlerin,
hocaların kalitesi, yurt dışındaki birçok
okula göre çok daha yüksektir. Bizim, çok daha kaliteli, çok daha iyi eğitimli, çok daha
entelektüel hocalarımız vardır. İkinci tespitim ise, ne yazık ki Türkiye’deki öğrenciler, yurt
dışındaki öğrencilere göre çok daha fazla ders çalışmaktadır. Ancak, Batı medeniyetinin
okullarının bizim okullarımıza göre bir sistem üstünlüğü söz konusudur. Bu “sistem
üstünlüğü” başlığını biraz açacak olursak öncelikle eğitim materyalleri bizlerinkinden çok daha
iyi; basılmış kitapların kalitesinden içeriğine kadar veya kullandıkları yazılımların içeriğine
kadar, ne yazık ki bizden daha iyiler. İkinci mesele: Bizimki gibi, eğitim sistemimizde
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değerlendirme sınavlara yığılmamış, bütün eğitim takvimine yayılmış bir değerlendirme
sistemi söz konusu ve bu değerlendirme sistemi de ezbere dayalı bir değerlendirme
değil, daha çok yaratıcılık odaklı bir değerlendirme söz konusu. (240)"
[Data_2011-2013]

85.!!!!
"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) – Bunu ben söylemiyorum, bunu
Washington Post gazetesi bugün yazıyor. Washington Post gazetesi “Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının yüzde 62’si Tayyip Erdoğan’a güvenirken Amerika Birleşik Devletleri
vatandaşlarının sadece yüzde 42’si Obama’ya güveniyor, İngiltere vatandaşlarının sadece
yüzde 38’i Cameron’a güveniyor.” diyor (772)"
[Data_2011-2013]

86.!!!!
"Mahir Ünal: “2011 yılında Tottenham’da, İngiltere’de İngiliz polisi bir göstericiyi silahla vurdu
ve büyük olaylar başladı ve yakıp yıkmaların sonucunda Cameron “çapulcu” ifadesini kullandı
ve literatürde, yakıp yıkma işi yapanlara genellikle “çapulcu” denir. Sayın Başbakan açık bir
şekilde dedi ki: “Biz, çevre hassasiyetiyle tepkilerini koyan vatandaşlarımıza, samimi
vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz… Amerika’da Beyaz Saraya 500 metre yaklaşıp, elinde bir
çakıyla “Protesto ediyorum.” diyen - bakın Amerika’da 2012’de yaşanan olay- bir göstericiyi
Amerikan polisi vurmuştur. Şimdi, bakınız, Amerika-İngiltere örneği alındığı zaman -son
derece- bizim polisimiz birkaç olay dışında orantısız güç kullanmamıştır” (sf. 122)."
[Data_2011-2013]

WITH!THE!COMMONWEALTH!
1.!!!!
"Şehir hastaneleri meselesi var bir de. Ben bir hekimim, sağlıkta dönüşüm politikalarınızı da
yakından takip ediyorum. Yurttaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetine kavuşması için
eskiyen hastanelerin yenilenmesini, modernleştirilmesini elbette istiyoruz ama bunu yapmak
için seçtiğiniz Deli Dumrul modeli şehir hastaneleri dünyada terk edilmiş durumda, yanlış bir
modeldir. İngiltere (s. 37) ve Kanada’nın terk ettiği bir modeldir. Kamu-özel ortaklığı ihale
biçimine, şehir merkezlerindeki hastanelerin kapatılıp şehirden uzakta sağlık hizmeti
verilmesine karşıyız biz."
[Data_2017_2018]
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2.!!!!
"KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) – Değerli milletvekilleri, bugün “yozdil” bir yazar,
köşesinde bugüne kadar sadece bilim insanlarına vatandaşlık verildiğini ifade ederek “300 bini
hamile, 2 milyonu okuma yazma bilmeyen, 3,5 milyonu işsiz, güçsüz, zır cahil.” diyerek de
Suriyeli kardeşlerimize hakaret etmiştir. Son cümlesinde ise “Suriyeliler kalsın razıyız, İngiltere
veya Kanada sadece Tayyip Erdoğan’ı buradan alsın yeter.” diyerek de asıl amacını,
şizofrenide sınır tanımadığını dünya kamuoyu önünde ve Türkiye kamuoyu önünde
göstermiştir. Bu zihniyet, mandacı, hep müstemlekeci ve hastalıklı bir zihniyeti
yansıtmaktadır. Güneyden geleni hor, Batı’dan geleni hoş gören bu akıl kaybetmeye
mahkûmdur. Hiçbir zaman aziz milletimizin gönlünde yer bulmadı, bulamayacaktır. Bu
sebeple kendisini şiddetle kınıyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (s. 18)."
[Data_2015-2017]

3.!!!!
"İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük yerinden edilme yaşanıyor bütün dünyada. 60 milyon
insan evinden, yerinden, köyünden uzakta. En büyük mülteci harekâtı, İkinci Dünya
Savaşı’ndan beri, şu son dört beş yılda yaşanıyor. Ama şunu söylemek isterim; çok slogan
sevmemekle beraber özetle şunu söyleyebilirim: Bu insanlar, mülteciler savaştan kaçıyor,
ölümden kaçıyor, açlıktan kaçıyor; zengin ülkeler de mültecilerden kaçıyor. Fert başına geliri
45 bin dolar olan İngiltere’de sadece 9 bin mülteci varken dünyanın fert başına geliri en az
olan ülkelerden Lübnan’da 1 milyondan fazla mülteci var. Dünyanın en büyük coğrafyasına
sahip Yeni Zelanda’da yüzlerle ifade edilen mülteci varken Ürdün’de 600 bin mülteci var ve
300 mülteci almak için referandum yapma ayıbını işlemiştir modern dünya, medeni dünya. (s.
499)."
[Data_2015-2017]

4.!!!!
"HDP GRUBU ADINA SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) –Sağlık Bakanlığının, bugüne kadar bu
minvalde yaptığı ihalelerle önümüzdeki yirmi beş yıl için 50 milyar TL’nin üzerinde bir kamu
borcu olduğu iddiası var. Sayın Bakan, bu iddialar için ne diyeceksiniz? Bu hastaneler için
yapılan yatırımın 8 katı kadar sadece kira ödenmesi doğru mudur? Üstelik, bu şirketlere
sadece kira bedeli değil, yapılacak tetkiklerden tutun, güvenliğe kadar aklınıza gelen bütün
hizmetlere “hizmet bedeli” adı altında ödeme yapılmaktadır. Kamu hastanelerinin bir yatırım
değil, sağlığın ticarileşmesi ve sermayeye para kazandırmak amaçlı olduğunu söylemek yanlış
olmasa gerek. Kamu hastaneleri, daha önce İngiltere ve Kanada’da da yıllarca kullanılmış,
yarattığı kamu zararı nedeniyle ciddi eleştirilere neden olmuş, pek çok hastaneyi iflasa
sürüklemiş bir yönetim biçimidir. Bunu da size tekrar hatırlatmış olalım. Bu hastanelerden bir
örnek: Erzurum’da klasik ihale yöntemiyle yaptırılan 1.200 yataklı hastane 193 milyon TL’ye
mal olmuştur. Şehir hastanesi olarak kamu-özel ortaklığı modeliyle yaptırılan Kayseri’deki
1.500 yataklı hastane için 3 milyar 443 milyon lira kira ödenecektir. Bu hastanenin sabit
yatırım tutarı ise 420 milyon TL’dir. Sabit yatırımın 8 katı, benzer yatak kapasitesindeki bir
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hastaneye ödenenin 17 katı para ödenecektir. Neden, bunu açıklayabilir misiniz? Neden 1
TL’ye alacağımız hizmeti 17 TL’ye alıyoruz? Buna cevap vereyim: Çünkü, 16 TL halkın cebinden
çıkacak. (s. 458)."
[Data_2015-2017]

5.!!!!
"“Kamu-özel ortaklığı modelinde işletmeciye yapılacak ödemelerin devletin bütçesinden
değil, döner sermaye veya benzeri kaynaklardan karşılanacağı planlanmıştır. Böylece
yapılacak hastanelerin maliyeti yine hastalardan alınacak katkı katılım paylarından karşılanmış
olacaktır. Kamu-özel ortaklığı ekonomi dilinde bir özelleştirme modelidir ve İngiltere’deki
modelden aynen alınmıştır (Public Private Partnership). Bu özelleştirme modeli Avrupa’daki
bazı ülkelerde ve Kanada’da denenmiştir. Geriye doğru yapılan analizlerde bu özelleştirme
modelinin kamu gelirlerini tahrip ettiği görülmüş ve geri dönüşler başlamıştır” (sf. 251)."
[Data_2014-2015]

6.!!!!
"Peki, bunu biz mi icat ettik? Yirmi beş yıl önce, otuz yıl önce İngiltere’de başladı bu sistem.
Bakın, İngiltere şimdi ne diyor? Yirmi beş yıldır uyguladığı bu kamu-özel ortaklığı modeli için,
kendi kurumlarının bu yöntemle İngiltere’yi çok büyük kayıplara uğrattığını, zararda
olduklarını ve bu yöntemin baştan yanlış bir yol olduğunu şimdi kabul ediyorlar. Kanada diyor
ki: “Özelleştirmenin Truva atıdır kamu-özel ortaklığı.” (s. 736)."
[24. Dönem 4. Yasama Yılı 59-68 Ciltleri]

7.!!!!
"Erol Dora: “Bir İngiliz kolonisi olarak kurulan Avustralya’nın tarihi belki de her ülkenin tarihi
gibi acılarla doludur. Yüzyılın başlarında adaya yoğun olarak yerleşmeye başlayan Batılılar ilk
iş olarak Aborjinleri katletmeye, onların kültürlerini yok etmeye çalıştılar. Yerli çocukların
ailelerinden alınıp devşirilmesi ve asimilasyona tabi tutulması bazı tarihçiler ve Avustralya
yerlileri tarafından “çalınmış kayıp bir nesil” oluşturulması olarak adlandırılmaktadır. Huzurlu
ve sorunsuz bir toplum yaratma amacıyla yapılan devşirme yöntemi günümüzde insan hakları
ihlali olarak tanımlanmaktadır. Ancak tarihte yaşanan acılardan ders çıkarmasını bilen
Avustralya Devleti, 1999’da Anayasa’nın değiştirilmesine karar verdi ve bu Anayasa’nın giriş
bölümünde, Avustralya'da İngiliz yerleşiminden önce yerli Avustralyalıların kıtada yaşadığı
kabul edildi. Aborjinlere yapılanlardan dolayı kendilerinden özür dilemeyi reddeden önceki
hükûmetlerin aksine Avustralya Başbakanı Sayın Kevin Rudd'un tüm Avustralyalılar adına
Aborjinlerden özür dilemesini öngören önerge oy birliğiyle kabul edildi. Rudd'un
Parlamentoda okuduğu bu önergede “Avustralyalı yurttaşlarımıza ağır acı ve kayıplar verdiren
bundan önceki hükûmetlerin politikalarından dolayı özür diliyoruz. Çalınan kuşakların, geride
bıraktıkları aile ve torunlarının kayıpları için, ailelerin ve cemaatlerin parçalanmasından, anne
babalardan, kardeşlerden özür diliyoruz.” ifadeleri yer almaktadır. Yaklaşık yirmi dakika süren
konuşma Aborjinler tarafından ayakta alkışlanmıştır. Bu özür, dünya kamuoyunca
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Avustralya’da yaşayan egemen beyazlar ile Aborjinler arasında gerçekleşen tarihî uzlaşmanın
bir sembolü olarak görüldü ve takdir edildi... Dersim’le ilgili özür dileme tartışmalarının
yaşandığı bugünlerde Sayın Kevin Rudd ve Avustralya
Parlamentosunun davranışı bizlere bir şeyler anlatmalı” (sf. 183-184)."
[Data_2011-2013]

8.!!!!
"Süha Aldan: “Örneğin, miras hukukunda ara buluculuk geçerli olduğu takdirde, kadınların
mirasta eşit pay sahibi olması konusunda zaten sorunlar yaşamaktayken kız çocuklarının ve
geride kalan eşlerin miras paylarının korunması yeterince sağlanabilecek midir? Yoksa
kadınlar manevi baskı altında tutanakları imzalamak zorunda mı kalacaklardır? Bu konuda
tereddütlerimiz dayanaksız değildir. Kanada ve İngiltere’de Müslümanlar arasında ara
buluculuk faaliyetlerinde şeriat hükümlerinin uygulanmasının yolu açılmış ancak bu uygulama
sonucunda kadınların çok ciddi hak kaybına uğradığı anlaşılmıştır” (sf. 898)."
[Data_2011-2013]

9.!!!!
"Dilek Akagün Yılmaz: “Bu konulardaki kaygılarımız dayanaksız değildir. İngiltere ve Kanada’da
ara buluculuk faaliyetlerinde Müslümanların kendi inançlarına göre çözümler üretebilmesi
kabul edilmiş, bunun sonucunda kadın haklarında çok ciddi ihlaller yaşanmıştır. Üstelik bir de
33’üncü maddeyle gizliliğin ihlali hâlinde kişilerin altı aya kadar hapis cezasıyla
cezalandırılması yönünde bir düzenleme yapılması bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır.
Oysaki Avusturya’da gizlilik kuralı meslek sırrı niteliğinde sadece ara bulucu açısından
geçerlidir, tarafları bağlamaz” (sf. 1048)."
[Data_2011-2013]

10.!!!!
"Muharrem Işık: Oysa, kendi 12 Eylülünüzde dizayn ettiğiniz yargı bile milletin asıl menfaatini
düşünerek objektif karar vermiş, Danıştay 13. Dairesi Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili olarak
yapılan ihaleleri durdurmuştur hastaneler için. Bunun milletin menfaatine uygun olmadığını
söyledi. İngiltere, İskoçya, Kanada ve
diğer birçok ülke bu yöntemle yapılan uygulamalardan vazgeçerken biz hâlen devam
ediyoruz. Örneğin Erzurum Bölge Hastanesi 1.200 yataklı, 193 milyon 270 bin liraya devlet
kendisi yaptırmış. (sf 887)"
[Data_2011-2013]

11.!!!!
"Aytuğ Atıcı: Sağlık Bakanı kalkmış diyor ki: “44 bin yatak kapasitesi ile beş yıldızlı hastane
yapıyorum.” Yahu koskoca bir bakan halkı bu kadar nasıl yanıltabilir ben anlayamıyorum.
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Birincisi, bu tasarıyla bir tane bile yeni yatak kazandırmıyorsunuz. Bütün kazandırdığınız
yatakların tamamını eski yatakları
iptal ederek yerine koyuyorsunuz, Başbakanınız böyle emretti. İkincisi, bu beş yıldız
konforuna hiç kimse para veremeyecek, SGK da ödeyemeyecek yani yine parası olan bu beş
yıldızlı konfordan yararlanacak. Bu yöntemi İngiltere denedi, Kanada denedi, yirmi sene sonra
dediler ki: “Biz yanlış yaptık.” Ve Sayıştay raporlarına yirmi yıl sonra dediler ki: “Biz hatalı
davrandık, bu iş kamuya zararlıdır.” Şimdi, yirmi yıl sonra bizim farklı sonuç beklememiz
aptalca bir yaklaşım olur. Bu yanlışa düşmememiz lazım. (327)"
[Data_2011-2013]

12.!!!!
"Hasip Kaplan: “Yine, Aile Hekimliği Projesi’yle başlayan bu projenin ikinci, üçüncü, son ayağı
olduğunu ifade edelim ve asıl kara delik, kara para, vergi kaçırma bu şehir hastanelerinde
olacak. Tıbbi aletlerden, MR’dan tutun iğneye, pansuman araç gerecinden tutun her türlü
ilaca kadar her türlü şey sınırsız, sorumsuz, denetimsiz, hiçbir kurula tabi olmadan şirketlerin
insafına terk edilmiş olacak ve yine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının çok net
olarak bu yasa karşısındaki duruşu, kamu özel ortaklığını kuran bazı ülkeler, İngiltere, Kanada
gibi terk ederken Türkiye’nin bu kriz döneminde Arap Baharından kaçan paraları buraya çekip
bu şehir hastanelerinde onları ortak edip onunla bir şeyler yapma anlayışının, niyetlerinin,
fırsatlarının göstergesi olduğunu gösteriyor” (sf. 514)."
[Data_2011-2013]

13.!!!!
"İzzet Çetin: “Bakınız “Bunun uygulandığı ülkeler var.” diyor. Biraz evvel konuşan Sayın Arslan
“Macaristan’da cezaevi bile yapılıyor.” dedi. Nedense hemen akıllarına Başbakan gibi cezaevi
geliyor çünkü bunlara isyan edecek yurttaşları dolduracak bir yerler aranmalı. Değerli
arkadaşlar, bu modelin ilk uygulayıcısı İngiltere. İngiltere Sayıştay’ı diyor ki: “Bu modelde
kamu yararı yoktur.” İngiltere bu modeli terk ediyor. Kanada hiç başlamadı, diğer Avrupa
ülkeleri de başlamadı. Şimdi, o ülkeler özelleştirme uygulamalarından “U” dönüşü yapmaya
başladılar, bu modelden kaçarken Türkiye devreye sokuluyor” (sf. 533)."
[Data_2011-2013]

14.!!!!
"Özgür Özel: Sayın Bakan, devlette devamlılık esastır. Sağlık Bakanı ağzıyla defalarca söz
verildi. Bizler “Sağlıkta dönüşümün bundan sonraki adımı özerkleştirme ve özelleştirme.”
derken, Sağlık Bakanı özelleştirme gibi bir niyetlerinin olmadığını, hele hele devlet hastaneleri
ve üniversitelerin özelleştirilmesinin hiçbir zaman söz konusu olmayacağını ifade etti. Ama
bakınız, İngilizler bu modelle ilgili ne diyor? Bu modeli sağlıkta en çok kullanan ülke İngiltere
ve Kraliyet murakıpları yani İngiltere’nin Sayıştayı diyor ki: “Biz bu yöntemi kullanmakla
İngiltere olarak çok büyük kayıplara uğradık ve çok ciddi kamu zararlarına uğradık.” Tam yirmi
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senedir bu yöntemi sağlık alanında kullanıyorlar. İngiliz akademisyenlere göre, “özelleştirme”
ya da “imtiyaz” kelimelerinin olumsuz
etkisinin yarattığı politik ve psikolojik karşı duruşu engellemek için bulunmuş bir kelime
oyunudur kamu-özel iş birliği."
[Data_2011-2013]

15.!!!!
"Musa Çam: Daha önce İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde denenmiş ve zararları yirmi yıl
sonra anlaşılarak vazgeçilmiş, terk edilmiş bu sistemin ülkemizde yeniden inşa edilmesi
anlaşılır değildir. Aynı işi yapıp farklı sonuç beklemek zekice ve akıllıca bir yaklaşım hiç
değildir. (96)"
[Data_2011-2013]
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